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Lyhenneluettelo  
 

5-FU  5-fluorourasiili (engl. 5-fluorourasil) 

Akt  Seriini/treoniini-proteiinikinaasi (= PKB, proteiinikinaasi B) 

ATP  Adenosiinitrifosfaatti (engl. adenosine triphosphate) 

CTG  CellTiter-Glo® 

DMEM Dulbeccon muunneltu Eaglen elatusaine (engl. Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Medium) 

DSRT Lääkeaineseulontamenetelmä (engl. Drug Sensitivity and 

Resistance Testing) 

DSS Lääkeaineen sensitiivisyysarvo (engl. Drug Sensitivity Score) 

EBV  Epstein-Barr virus (engl. Epstein-Barr virus) 

EGF  Epidermaalinen kasvutekijä (engl. epidermal growth factor) 

EGFR  Epidermaalisen kasvutekijän reseptori (engl. epidermal 

growth factor receptor) 

EHNS Eurooppalainen pään ja kaulan alueen syöpien yhdistys (engl. 

European Head and Neck Society) 

EHS Engelbreth-Holm-Swarmin sarkooma (engl. Engelbreth-

Holm-Swarm sarcoma) 

EMA Euroopan lääkevirasto (engl. European Medicines Agency) 

ErbB1 = EGFR 

ERK Solunulkoisen signaalin säätelemä kinaasi (engl. extracellular 

signal-regulated kinase) 

FDA  Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (engl. Food and 

Drug Administration) 

FGF  Fibroblastikasvutekijä (engl. fibroblast growth factor) 

FIMM Suomen molekyylikääketieteen instituutti (engl. Institute for 

Molecular Medicine Finland) 

FKBP Takrolimuusia (=FK506) sitova proteiini (engl. FK506-

binding protein) 

GAP GTPaasia aktivoiva proteiini (engl. GTPase activator protein) 

GCO  (engl. Global Cancer Observatory) 

GDP  Guanosiinidifosfaatti (engl. guanosine diphosphate) 



 
 

GEF Guaniininukleotidin vaihtotekijä (engl. guanine nucleotide 

exchange factor) 

GTP  Guanosiinitrifosfaatti (engl. guanosine triphosphate) 

GTPaasi GTP-hydrolaasientsyymi, guanosiinitrifosfataasi (engl. 

GTPase)  

HB-EGF Hepariinia sitova EGF:n kaltainen kasvutekijä (eng. heparin-

binding EGF-like growth factor) 

HER Humaani epidermaalinen kasvutekijäreseptori (engl. human 

epidermal growth factor receptor) 

HPV  Ihmisen papilloomavirus (engl. human papilloma virus) 

HTB FIMM:n yksikkö, joka tarjoaa erityyppisiä solubiologisia 

tehoseulontapalveluja (engl. High Throughput Biomedicine) 

IARC Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (engl. International 

Agency for Research on Cancer) 

Ig  Immunoglobuliini (engl. immunoglobulin) 

IgG1  Immunoglobuliini G1 (engl. immunoglobulin G1) 

IGF-1 Insuliinin kaltainen kasvutekijä 1 (engl. insulin-like growth 

factor 1) 

IMRT Intensiteettimuokattu sädehoito (engl. intensity-modulated 

radiation therapy) 

JAK  Janus kinaasi (engl. janus kinase) 

KRAS Proto-onkogeeni (engl. Kirsten rat sarcoma viral oncogene 

homolog) 

MAP Mitogeenien aktivoima proteiini (engl. mitogen-activated 

protein) 

MEK Mitogeeniaktivoidun proteiinikinaasin kinaasi (engl. mitogen-

activated protein kinase kinase)(= MAPK/ERK kinaasi) 

mTOR Nisäkkään rapamysiinin kohdeproteiini (engl. mammalian 

target of rapamycin/mechanistic target of rapamycin) 

mTORC1 mTOR-kompleksi 1 (engl. mTOR complex 1) 

NGF Hermokasvutekijä (engl. nerve growth factor) 

ORR  Objektiivisesti arvioitu hoitovaste (engl. objective response 

rate) 

PAA  Polyakryylihappo (engl. polyacrylic acid) 

PEG  Polyetyleeniglykoli (engl. polyethylene glycol) 



 
 

PGA  Polyglykolihappo (engl. polyglycolic acid) 

PI3K  Fosfoinositoli 3-kinaasi (engl. phosphoinositide 3-kinase) 

PIK3CA PI3K:n katalyyttinen yksikkö (engl. phosphatidylinositol-4,5-

bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha) 

PIP2 Fosfatidyyli-inositoli-4,5-bifosfaatti (engl. 

phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate) 

PIP3 Fosfatidyyli-inositoli-3,4,5-trifosfaatti (engl. 

phosphatidylinositol-3,4,5-triphosphate) 

PKB Proteiinikinaasi B =Akt (engl. protein kinase B) 

PKLK  Pään ja kaulan alueen levyepiteelikarsinooma (engl. head and 

neck squamous cell carsinoma) 

PLGA Polylaktidiglykolihappo (engl. polylactid-co-glycolic acid) 

PPF Polypropyleenifumaraatti (engl. polypropylene fumarate) 

PVL Proliferatiiviinen verrukoottinen leukoplakia (engl. 

proliferative verrucous leukoplakia) 

Ras Guanosiinitrifosfataasi (engl. rat sarcoma viral oncogene 

homolog) 

RECIST Kiinteiden kasvainten hoitovasteen arviointikriteeristö (engl. 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumours) 

rpm  Kierrosten määrä minuutissa (engl. revolutions per minute) 

STAT Signaalia välittävä transkription aktivoijatekijä (engl. signal 

transducer and activator of transcription) 

STM Sosiaali- ja terveysministeriö 

TGF Transformoiva kasvutekijä (engl. transforming growth factor) 

TK Tyrosiinikinaasi (engl. tyrosine kinase) 

TKI Tyrosiinikinaasi-inhibiittori (engl. tyrosine kinase inhibitor) 

U/M PKLK Uusiutuva ja metastoiva pään ja kaulan alueen 

levyepiteelikarsinooma (engl. recurrent and metastatic head 

and neck swuamous cell carsinoma) 

UICC Kansainvälinen syöpäunioni (engl. Union for International 

Cancer Control) 

VEGF Verisuonen endoteelin kasvutekijä (engl. vascular endothelial 

growth factor) 



1 

 

1 Johdanto 
 

Nykyisten prekliinisten syöpälääkekokeiden ennustettavuusarvo on heikko; vain 5 % 

lääkkeistä, jotka ovat vaikuttaneet teholtaan lupaavilta in vitro -kokeissa saavat lisenssin 

kliinisten tutkimusten jälkeen (1). Tarve ennustettavuutta parantaviin in vitro -

koeasetelmiin on siis suuri. 

 

FM Katja Tuomainen professori Tuula Salon tutkimusryhmässä lähti tämän lähtökohdan 

ja professori Salon kehittelemällä Myogeelillä tehtyjen lupaavalta vaikuttavien 

tutkimustulosten pohjalta tutkimaan pään ja kaulan alueen syöpäsolujen lääkevastetta 19 

eri syöpälääkkeelle viidellä eri kasvualustalla: kokeessa syöpäsoluja kasvatettiin joko 

perinteiseen tapaan muovialustan päällä, matriksilla (joko Matrigeelilla tai Myogeelilla) 

päällystetyillä levyillä tai matriksin sisällä (joko Matrigeelissa tai Myogeelissa). 

Hypoteesina oli, että paremmin humaania tuumorin mikroympäristöä mimikoiva 

Myogeeli tarjoaisi parhaimman kasvualustan syöpäsoluille ja sitä kasvatusalustana 

käyttäen saataisiin tulokset, jotka olisivat parhaiten samassa linjassa kliinisten kokeiden 

tutkimustulosten kanssa. 

 

Osana Tuomaisen tutkimusta oli siis myös syöpäsolujen in vitro -lääkevasteiden vertailu 

kliinisissä kokeissa saatuihin tuloksiin. Vertailua varten Tuomainen tarvitsi tiedot 

lääkeaineilla tehtyjen kliinisten kokeiden tuloksista, joiden keruusta muodostui 

syventävän tutkielmanani tutkimusosuus.  

 

Osana Tuomaisen tutkimusta ja omaa syventää tutkielmaani tehtävänäni oli laatia kunkin 

tutkittavan lääkeaineen osalta Exceliin oma Clinical Trials -taulukko, johon keräsin 

kliinisten tutkimusten tiedot tutkimustuloksineen ja johtopäätöksineen. Taulukoita 

hyödynnettiin Tuomaisen tutkimuksessa ja myöhemmin tutkimukseen liittyvässä 

Cancers-julkaisussa esiintyneessä artikkelissa ”Human Tumor-Derived Matrix Improves 

the Predictability of Head and Neck Cancer Drug Testing” (2). 

 

Taulukoihin keräämääni tietoa sekä Tuomaisen tutkimuksen tuloksia käydään läpi tässä 

syventävän tutkielman kirjallisessa osassa. Tätä pohjustamaan tutkielman alussa on 

kirjallisuuskatsaus pään ja kaulan alueen syöpiin, syöpälääkekehitykseen, nykyisin 
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käytössä oleviin prekliinisiin tutkimusasetelmiin sekä Tuomaisen tutkimuksessa 

testattuihin tutkimuksellisiin pään ja kaulan alueen syöpälääkkeisiin liittyen. 

 

 

 

 

2 Kirjallisuuskatsaus 
 

Kirjallisuuskatsaus on laadittu MEDLINE®-, PubMed®-, Google Scholar® ja 

Terveysportti-hakuja sekä artikkeliviitteitä hyväksi käyttäen. Tilastotiedot on kerätty 

rekistereistä.  

 

2.1 Pään ja kaulan alueen syövät 
 

Pään ja kaulan alueen syövät ovat huulten, suuontelon, suurten sylkirauhasten, nielun, 

nenän ja sen sivuonteloiden sekä kurkunpään pahanlaatuisia kasvaimia (3, 4)(Kuva 1). 

Lokalisaatiostaan huolimatta aivojen, silmien, ruokatorven ja kilpirauhasen syöpiä ei 

lasketa mukaan pään ja kaulan alueen syöpiin, vaan ne luokitellaan itsenäisiksi 

syöpätyypeikseen. Luokittelun ulkopuolelle jätetään myös pään ja kaulan alueen ihon, 

lihasten ja luiden syövät. (4) 

 

Kuva 1. Pään ja kaulan alueen sagittaalileikkaus, jossa on osoitettu ja nimetty pään ja 

kaulan alueen syöpien esiintymisalueet. Kuvassa nimettyjen kohtien lisäksi pään ja 

kaulan syöpiin luetaan kuuluvaksi suurten sylkirauhasten sekä huulten syövät. Kuva 

lähteestä (5). 
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Histologisesti suurin osa, yli 90 prosenttia, pään ja kaulan alueen syövistä on limakalvon 

pintaepiteeliin kiinnittyviä levyepiteelikarsinoomia (6). Loput 10 % ovat pääasiassa 

sylkirauhasperäisiä adenokarsinoomia, melanoomia ja pehmytkudoskasvaimia (7).  

 

 

2.1.1 Epidemiologia 
 

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna pään ja kaulan alueen syöpien osuus kaikista syövistä 

on noin 4,9 %, ja uusia pään ja kaulan alueen syöpiä todetaan maailmalla vuosittain yli 

650 000 (8). Vuonna 2018 huulten ja suuontelon syöpien 5 vuoden prevalenssi 

maailmalla oli 913 514, kurkunpään 488 900, nenänielun 362 219, suunielun 280 508, 

sylkirauhasten 123 460 ja alanielun 119 130 (Taulukko 1)(9). Samana vuonna maailmalla 

diagnosoitiin 354 864 uutta huulten ja suuontelon syöpää, 177 422 kurkunpään syöpää, 

129 079 nenänielun syöpää, 92 887 suunielun syöpää, 80 608 alanielun syöpää ja 52 799 

sylkirauhasten syöpää (Taulukko 1)(10).  

 

Taulukko 1. Uusien pään ja kaulan alueen syöpätapausten ja -kuolemien lukumäärät sekä 

pään ja kaulan alueen syöpään sairastuneiden elossa olevien lukumäärät maailmalla. 

Taulukon tiedot kerätty IARC:n (engl. International Agency for Research on Cancer) eli 

kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen Global Cancer Observatory (GCO) -sivustolta 

lähteistä (9), (10) ja (11). 

  5 vuoden 

prevalenssi 

Insidenssi Kuolleisuus 

Kaikki syövät Molemmat 

sukupuolet 

48 841 302 18 078 957 9 555 027 

Miehet 21 014 840 9 456 418 5 385 640 

Naiset 22 826 472 8 622 539 4 169 387 

C00-06  

(huulten ja suuontelon syövät) 

Molemmat 

sukupuolet 

913 514 354 864 177 384 

Miehet 628 799 246 420 119 693 

Naiset 284 715 108 444 57 691 

C07-08 (sylkirauhasten 

syövät) 

Molemmat 

sukupuolet 

123 460 52 799 22 176 

Miehet 67 727 29 256 13 440 

Naiset 55 733 23 543 8 736 
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  5 vuoden 

prevalenssi 

Insidenssi Kuolleisuus 

C09-10  

(suunielun syöpä) 

Molemmat 

sukupuolet 

280 508 92 887 51 005 

Miehet 219 128 74 472 42 116 

Naiset 61 380 18 415 8 889 

C11  

(nenänielun syöpä) 

Molemmat 

sukupuolet 

362 219 129 079 72 987 

Miehet 252 381 93,416 54 280 

Naiset 109 838 35 663 18 707 

C12-13  

(alanielun syöpä) 

Molemmat 

sukupuolet 

119 130 80 608 34 984 

Miehet 97 029 67 496 29 415 

Naiset 22 101 13 112 5 559 

C32  

(kurkunpään syöpä) 

Molemmat 

sukupuolet 

488 900 177 422 94 771 

Miehet 425 697 154 977 81 806 

Naiset 63 203 22 445 12 965 

 

 

Suomessa pään ja kaulan alueen syöpää sairastavia oli Suomen Syöpärekisterin 

tilastotietojen mukaan vuonna 2017 yhteensä 7381. Uusia pään ja kaulan alueen syöpiä 

todettiin Suomessa tuolloin 861 (Taulukot 2 ja 3). (12)  

 

Taulukko 2. Uusien pään ja kaulan alueen syöpätapausten ja -kuolemien lukumäärä ja 

ikävakioitu suhdeluku Suomessa vuonna 2017 sekä pään ja kaulan alueen syöpään 

sairastuneiden elossa olevien lukumäärä ja ikävakioitu osuus väestössä 31.12.2017, 

miehet. Taulukko tiivistetty lähteestä (12). 

Syöpätauti ICD-10 Ilmaantuvuus Kuolleisuus Vallitsevuus 

Lkm Suhde* Lkm Suhde* Lkm Suhde** 

Kaikki syövät 

yhdessä 

C00-96, 

D09.0-1, 

D32-33, 

D41-43, 

D45-47, 

D76 

17887 302,60 6831 101,74 122053 2049,5 

Suu ja nielu C00-14 418 8,09 128 2,27 3423 60,4 

Huuli C00 41 0,53 - 0,01 747 9,5 

Kieli C02 81 1,61 16 0,34 620 12,0 

Suuret 

sylkirauhaset 

C07-08 41 0,90 6 0,08 405 7,9 
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Syöpätauti ICD-10 Ilmaantuvuus Kuolleisuus Vallitsevuus 

Lkm Suhde* Lkm Suhde* Lkm Suhde** 

Muu tai 

määrittelemätön 

suusyöpä 

C03-06 81 1,46 26 0,48 647 11,4 

Nielu C01, C09-

14 

174 3,59 79 1,36 1034 20,1 

Hengityselimet 

ja rintaontelon 

elimet 

C30-39 1877 29,49 1567 23,28 4333 69,3 

Nenä, nenän 

sivuontelot 

C30-31 25 0,52 14 0,25 207 4,0 

Kurkunpää C32 118 2,11 43 0,62 944 14,8 

* per 100 000 henkilövuotta ja ikävakioitu maailman vakioväestöön  

** per 100 000 henkilöä ja ikävakioitu maailman vakioväestöön 

 

Taulukko 3. Uusien pään ja kaulan alueen syöpätapausten ja -kuolemien lukumäärä ja 

ikävakioitu suhdeluku Suomessa vuonna 2017 sekä pään ja kaulan alueen syöpään 

sairastuneiden elossa olevien lukumäärä ja ikävakioitu osuus väestössä 31.12.2017, 

naiset. Taulukko tiivistetty lähteestä (12). 

Syöpätauti ICD-10 Ilmaantuvuus Kuolleisuus Vallitsevuus 

Lkm Suhde* Lkm Suhde* Lkm Suhde** 

Kaikki syövät 

yhdessä 

C00-96, 

D09.0-1, 

D32-33, 

D41-43, 

D45-47, 

D76 

16374 270,41 5957 71,88 158651 2512,4 

Suu ja nielu C00-14 255 4,12 60 0,84 2500 38,0 

Huuli C00 30 0,24 - 0,01 330 2,9 

Kieli C02 64 1,15 14 0,18 608 9,4 

Suuret 

sylkirauhaset 

C07-08 34 0,58 9 0,16 506 8,8 

Muu tai 

määrittelemätön 

suusyöpä 

C03-06 71 1,05 20 0,21 655 9,2 

Nielu C01, C09-

14 

56 1,11 16 0,28 427 7,9 

Hengityselimet 

ja rintaontelon 

elimet 

C30-39 1062 14,90 802 10,06 2840 41,3 
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Syöpätauti ICD-10 Ilmaantuvuus Kuolleisuus Vallitsevuus 

Lkm Suhde* Lkm Suhde* Lkm Suhde** 

Nenä, nenän 

sivuontelot 

C30-31 27 0,42 11 0,17 161 2,6 

Kurkunpää C32 18 0,33 6 0,06 146 2,1 

* per 100 000 henkilövuotta ja ikävakioitu maailman vakioväestöön  

** per 100 000 henkilöä ja ikävakioitu maailman vakioväestöön 

 

Sekä prevalenssi että insidenssi on miehillä suurempi kuin naisilla; siinä missä pään ja 

kaulan alueen syöpää sairastavia naisia oli vuonna 2017 Suomessa 2807 ja uusia 

tapauksia todettiin 300, miehillä vastaavat luvut olivat 4574 ja 561 (Taulukot 2 ja 3)(12). 

Suuntaus on sama myös muualla maailmalla (Taulukko 1). Erityisen iso ero sukupuolten 

välillä on kurkunpään, alanielun ja suunielun osalta; vuonna 2018 miesten osuus 

kurkunpään syöpää sairastavista oli 87 %, alanielun syöpää sairastavista 81 % ja 

suunielun syöpää sairastavista 78% (13, 14). Uusista todetuista tapauksista miesten 

osuudet samojen syöpätyyppien osalta vastaavassa järjestyksessä olivat 87 %, 84 % ja 80 

% (15, 16). 

 

Pään ja kaulan alueen syöpien insidenssi nousee huomattavasti iän myötä, erityisesti 50 

ikävuoden jälkeen. Suurin osa potilaista on 50-70 vuotiaita, mutta tätä nuoremmillakin 

pään ja kaulan alueen syöpiä voi esiintyä. (17) 

 

Maailmanlaajuisesti kuolleisuus pään ja kaulan alueen syöpiin on vuosittain yli 330 000 

(8). Vuonna 2018 maailmalla 177 384 ihmistä kuoli huulten ja suuontelon syöpiin, 94 771 

kurkunpään syöpään, 72 987 nenänielun syöpään, 51 005 suunielun syöpään, 34 984 

alanielun syöpään ja 22 176 sylkirauhasten syöpiin (Taulukko 1). Yhteensä näihin syöpiin 

kuoli vuonna 2018 siis 453 307, mikä kattaa noin 4,7 % samana vuonna kaikista 

syöpäkuolemista (11).  

 

Suomessa puolestaan vuonna 2017 kielisyöpään kuoli 30 ihmistä, suurten sylkirauhasten 

syöpään 15, nielusyöpään 95, nenän ja sen sivuonteloiden syöpään 25, 

kurkunpäänsyöpään 49 ja muuhun/määrittelemättömään suusyöpään 46 (Taulukko 2 ja 

3). Yhteensä näihin syöpiin kuoli siis 260 ihmistä, mikä on noin 2 % saman vuoden 

kaikista syöpäkuolemista Suomessa. (12) 
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2.1.2 Riskitekijät 
 

Merkittävimmät tiedossa olevat riskitekijät pään ja kaulan alueen syöpien syntyyn ovat 

tupakointi ja alkoholin runsas käyttö (18-21). Pään ja kaulan alueen syövistä noin 34 % 

on yhdistetty tupakointiin, 5 % alkoholinkäyttöön ja 36 % tupakan ja alkoholin 

yhdistelmäkäyttöön (22-24). Näin ollen noin 75 % pään ja kaulan alueen syövistä liittyy 

joko tupakointiin, alkoholin käyttöön tai näihin molempiin. 

 

Sekä tupakoinnin että alkoholin käytön osalta yhteys syövän kehittymiseen on annos- ja 

aikariippuvaista siten, että riski kasvaa päivittäisten annosmäärien ja käyttövuosien 

mukaan. Tupakointi ja alkoholin runsas käyttö yhdessä suurentavat riskin pään ja kaulan 

alueen syöpiin moninkertaiseksi. (22, 25) 

 

Pään ja kaulan alueen syövät eivät ole kuitenkaan yksinomaan tupakoivien eikä alkoholia 

runsaasti kuluttavien henkilöiden tauti. Maailmanlaajuisesti noin 25 % pään ja kaulan 

alueen syövistä on havaittu liittyvän ihmisen papilloomavirus- eli HPV-infektioon (26, 

27). HPV:n, etenkin HPV16:n, on todettu lisäävän riskiä erityisesti suunielun syöpään 

(28-30). 

 

Tupakan, alkoholin ja HPV-viruksen lisäksi pään ja kaulan alueen syöpiin liittyviä muita 

riskitekijöitä ovat myös ainakin eräät ammattialtisteet, pään ja kaulan alueen 

säteilyaltistus, ravintotekijät ja huono suuhygienia. Ammatillisen puupölylle altistumisen 

on todettu olevan riski nenänielun syövälle (31), ja nikkelipölylle tai formaldehydille 

altistumisen on todettu olevan riski nenän ja sen sivuonteloiden syövälle (32, 33). Myös 

työperäinen altistuminen asbestille ja kromille on yhdistetty tiettyjen pään ja kaulan 

alueen syöpäriskien suurenemiseen (34). Pään ja kaulan säteilyaltistuksen on puolestaan 

todettu nostavan riskiä sylkirauhasten syöville (35, 36) ja pitkittyneen auringon säteille 

altistumisen kasvattavan riskiä huulisyövän syntyyn (37).  

 

Ravintotekijöihin liittyen tutkimuksissa on todettu muun muassa, että prosessoitujen 

lihatuotteiden runsas käyttö voi lisätä pään ja kaulan alueen syöpäriskiä etenkin kun 

ruokavaliossa hedelmien ja vihannesten käyttö on vähäistä ja kun runsas lihatuotteiden 

kulutus yhdistyy tupakan ja alkoholin käyttöön (38-40). On myös huomattu, että tietyt 

säilötyt tai suolatut ruoat lapsuudessa voivat suurentaa riskiä nenänielun syövän synnylle 
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(31). Huonon suuhygienian on myös todettu olevan yksi riskitekijä pään ja kaulan alueen 

syöpien syntyyn (41, 42). 

 

Muita pään ja kaulan alueen syöpien syntyyn vaikuttavia tekijöitä ovat myös muun 

muassa paan, Ebstein-Barr virusinfektio, immuunipuolustuksen suppressoitu tila sekä 

syntyperä. Paan on erityisesti Etelä-Aasian alueella suosittu nuuskatyyppi ja sen on 

todettu olevan riskitekijä suusyövän synnylle (43-46). Epstein-Barr virus (EBV) on taas 

herpesvirusten perheeseen kuuluva yleinen virustyyppi, jolle infektoitumisen on havaittu 

olevan riski erityisesti nenänielun syövälle (47, 48) ja sylkirauhasten syövälle (49, 50). 

 

Immuunipuolustuksen tilaan liittyen on osoitettu, että elinsiirronjälkeistä 

immunosuppressiivista lääkitystä saavilla potilailla riski pään ja kaulan alueen syöpien 

kehittymiseen on suurentunut (51, 52). Syntyperään liittyen on puolestaan tehty havainto, 

että aasialaisperäisillä, erityisesti kiinalaisilla, riski nenänielun syövälle on huomattavasti 

suurempi muihin väestöryhmiin nähden (31). 

 

Pään ja kaulan alueen syöpävaaraa lisää mahdollisesti myös eräät suun limakalvojen 

muutokset/tilat; tällaisia ovat muun muassa leukoplakia, proliferatiivinen verrukoottinen 

leukoplakia, erytroplakia ja lichen ruber planus eli punajäkälä. Leukoplakia on suun 

limakalvon vaalea kudosmuutos, joka ei ole diagnosoitavissa miksikään muuksi 

spesifiseksi muutokseksi. Keskimäärin 3,5 % leukoplakiapotilaista on huomattu 

sairastuvan suusyöpään. Proliferatiivinen verrukoottinen leukoplakia (PVL) on taas 

alkuvaiheessa usein litteä yksittäinen leukoplakinen tai likenoidi muutos, joka ajan myötä 

kasvaa multifokaaliseksi ja leesiot muuttuvat ei-homogeenisemmiksi. Tutkimusten 

mukaan yli 60 % PVL:stä kehittyy syöviksi. Erytroplakia on puolestaan punainen suun 

limakalvon muutos, joka leukoplakian tavoin ei myöskään ole diagnosoitavissa 

miksikään muuksi spesifiksi muutokseksi. Erytroplakioista noin 90 % kehittyy syöväksi. 

(53) Suun punajäkälä voi myös niin ikään lisätä pään ja kaulan alueen syöpiä; on todettu, 

että suun punajäkälää sairastavista noin 1 prosentille kehittyy suusyöpä (54).  
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2.1.3 Merkit ja oireet 
 

Pään ja kaulan alueen syöpien ensioireet riippuvat kasvaimen sijainnista, mutta yleisesti 

ottaen taudinkuvalle on ominaista alkuvaiheen vähäinen oireilu tai oireiden puuttuminen 

kokonaan. Ensioireena voi olla pelkkä paikallinen muutos tai kyhmy kaulan alueella. 

Suureksi kasvamaan päässeet kasvaimet aiheuttavat osalla kipuja sekä nielemis- tai 

hengittämisvaikeuksia. (55)  

 

Huulisyövässä tavallisin oire on paranematon rupi tai haavauma. Suuontelon syövälle 

tyypillisiä oireita ovat puolestaan suun limakalvoilla esiintyvä haavauma, kyhmy tai 

limakalvomuutos. Muita esiintyviä oireita voi olla myös hammasproteesien 

sopimattomuus, häiriöt syömisessä tai puheessa sekä kaulalla tuntuva kyhmy. (56)  

 

Nielun alueen syövissä kyhmy kaulalla on usein ensioire, ja suunielun syövän kohdalla 

joskus ainoa kliininen löydös. Suunielun syöpään voi joskus liittyä myös korvaan 

säteilevä nielukipu, mikä on myös alanielun syöville ominainen löydös. Alanielun 

syöpien tapauksissa voi esiintyä myös nielemisvaikeuksia, palan tunnetta sekä äänen 

käheyttä. Nenänielun oirekuvaan voi puolestaan liittyä nenäverenvuotoa, nenän 

tukkoisuutta, korvakipua, sekretorista otiittia, kuulon heikkenemistä sekä 

aivohermohalvauksia. (56)  

 

Kurkunpään syöpien tapauksissa yleisin oire on äänen käheys. Oirekuvaan voi myös 

lukeutua nielemisvaikeuksia, hengenahdistusta ja veriyskää. Nenän ja sen sivuonteloiden 

syövissä voi puolestaan esiintyä nenän tukkoisuutta, nenäverenvuotoa, sinuiittioireilua ja 

hajuaistin heikkenemistä. (56)  

 

Suurten sylkirauhasten syövissä yleisin oire on oireeton, aristamaton kyhmy 

tavallisimmin parotisrauhasessa. Mikäli kyseessä on maligni kasvain, oirekuvaan voi 

liittyä kyhmyn nopea kasvu, kipu ja kasvohermohalvaus. (56)  

 

Eurooppalainen pään ja kaulan alueen syöpien yhdistys (EHNS, engl. European Head 

and Neck Society) on kehittänyt Make Sense -kampanjan, jonka yhtenä tavoitteena on 

lisätä tietoisuutta pään ja kaulan alueen syöpien oireista ja siten edistää varhaisempaa 

tunnistamista ja diagnosointia (57). Osana tätä kampanjaa EHNS on kehittänyt ns. 1for3-
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työkalun, jonka mukaan lääkäreiden tulisi lähettää potilas pään ja kaulan alueen 

erikoislääkärin vastaanotolle, mikäli potilaalla on ollut ainakin 1 luetelluista oireista yli 3 

viikon ajan; seurattavien oireiden listaan on lueteltu kielen arkuus, paranemattomat suun 

haavaumat ja/tai punaiset/valkoiset läiskät suussa, kurkkukipu, pitkittynyt äänen käheys, 

kipu tai vaikeus nielemiseen liittyen, kyhmy kaulalla, nenäverenvuoto sekä nenän 

toispuoleinen tukkoisuus. (58)  

 

 

Kuva 2. EHNS:n Make Sense -kampanjan 1for3-työkalu, joka kehottaa lääkäreitä 

lähettämään potilaan pään ja kaulan alueen erikoislääkärille, mikäli potilaalla on ollut yli 

kolmen viikon ajan ainakin yksi seuraavista oireista: kielen arkuutta, paranemattomia 

suun haavaumia ja/tai punaisia/valkoisia läiskiä suussa, kurkkukipua, pitkittynyttä äänen 

käheyttä, kipua tai vaikeutta nielemiseen liittyen, kyhmy kaulalla, nenäverenvuotoa sekä 

nenän toispuoleista tukkoisuutta. Kuva lähteestä (58). 

 

 

2.1.4 Ennuste 
 

Eloonjäämisennusteen mittarina käytetään usein suhteellista elossaololukua; se ilmaisee 

niiden syöpäpotilaiden osuuden, jotka syövän toteamisen jälkeen elävät tietyn ajan 

(esimerkiksi 5 vuotta) verraten tätä osuutta siihen, kuinka suuri osa samanikäisestä 

väestöstä elää saman ajan (59). Pään ja kaulan alueen syövissä tämä luku vaihtelee 

riippuen muun muassa syövän lokalisaatiosta sekä sukupuolesta. Vuosina 2012-2016 

suomalaisen pään ja kaulan alueen syöpään sairastuneen miespotilaan ikävakioitu 5-

vuotiselossaololuku oli sylkirauhassyövän tapauksessa 67 % (60), suun ja nielun syövässä 

63 % (61), suuontelon syövässä 60 % (62), kurkunpään syövässä 58 % (63), nenän 



11 

 

syövässä 57 % (64), suunielun syövässä 55 % (65) ja nenänielun syövässä 48 % (66). 

Parhain ennuste oli huulisyövässä, jossa osuus oli 92 % (67), kun taas huonoin ennuste 

oli alanielun syövässä sen osuuden ollessa vain 26 % (68). Vastaavana ajanjaksona 

suomalaisen pään ja kaulan alueen syöpään sairastuneen naispotilaan ikävakioitu 5-

vuotiselossaololuku oli sylkirauhassyövän tapauksessa 85 % (60), suun ja nielun syövässä 

72 % (61), suuontelon syövässä 71 % (62), kurkunpään syövässä 67 % (63), nenän 

syövässä 62 % (64), suunielun syövässä 60 % (65) ja nenänielun syövässä 78 % (66). 

Parhain ennuste naisilla oli miesten tavoin huulisyövässä, jossa osuus oli 94 % (67), ja 

huonoin niin ikään alanielun syövässä, jossa osuus oli vain 19 % (68). 

 

Kasvaimen lokalisaation lisäksi pään ja kaulan alueen syöpien tärkeimpiin ennusteeseen 

vaikuttaviin tekijöihin lukeutuu kasvaimen koko, levinneisyys ja histologinen tyyppi 

(69). Kasvaimen koko ja levinneisyys ilmaistaan yleensä Kansainvälisen syöpäunionin 

(UICC, engl. Union for International Cancer Control) päivittämän TNM-luokituksen 

avulla (70). 

 

TNM-luokituksessa T (engl. tumor) kuvaa primaarikasvaimen kokoa ja invaasiosyvyyttä. 

T1-luokan primaarikasvain on kooltaan enintään 2 cm ja sen invaasiosyvyys on 

maksimissaan 5 mm. T2-luokan kasvain on puolestaan alle 2 cm kokoinen ja 5-10 mm 

syvyyteen invasoitunut tai vaihtoehtoisesti 2-4 cm kokoinen ja alle 10 mm syvyyteen 

invasoitunut. T3-luokassa tuumorin kokoluokka on jo yli 4 cm ja invaasiosyvyys yli 10 

mm. T4-luokassa taas kasvain on jo invasoitunut luun korteksin läpi tai ihoon (T4a), tai 

vaihtoehtoisesti se on invasoitunut mastikaattoritilaan, pterygoideussiivekkeisiin, 

kallonpohjaan tai ympäröimään sisempää kaulavaltimoa (T4b). T1-T4-luokkien lisäksi 

T-luokituksessa käytetään myös T0-, TX- sekä Tis-luokkaa. T0-luokka kuvaa sitä, että 

varsinaista primaarituumoria ei ole havaittu potilaassa, TX-kirjaimin ilmaistaan 

puolestaan, että primaarituumoria ei voida arvioida, ja Tis-luokka tarkoittaa taas 

carsinoma in situ:a. (70) Mitä suurempaan T-luokkaan kasvain sijoittuu, sitä suurempi on 

riski etäpesäkkeiden olemassaoloon (71).  

 

TNM-luokituksessa N (engl. nodes) kuvaa kasvaimen leviämistä paikallisiin 

imusolmukkeisiin. N0 ilmaisee, että paikallisia imusolmukemetastaaseja ei vielä ole, kun 

taas N1-N3-luokissa metastasointia paikallisiin imusolmukkeisiin on jo tapahtunut. N1-

luokassa on havaittavissa enimmillään 3 cm kokoinen etäpesäke yksittäisessä, 
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primaarituumorin kanssa samanpuoleisessa imusolmukkeessa. N2-luokassa 

imusolmukkeessa olevan pesäkkeen koko on yli 3 cm mutta alle 6 cm, ja kyseessä voi 

olla yksi etäpesäke yksittäisessä samanpuoleisessa imusolmukkeessa (N2a), useampi 

etäpesäke useammissa samanpuoleisissa imusolmukkeissa (N2b) tai etäpesäke 

molemminpuolisissa tai vastakkaisissa imusolmukkeissa (N2c). N3-luokassa 

imusolmuke-etäpesäkkeen koko ylittää 6 cm (N3a) tai etäpesäkkeessä on havaittavissa 

kasvua imusolmukkeen ulkopuolelle (N3b). Tapauksissa, joissa levinneisyyttä 

paikallisiin imusolmukkeisiin ei voida arvioida, käytetään kirjainyhdistelmää NX. (70) 

Esimerkiksi kielisyövän osalta on havaittu, että kaulan etäpesäkkeet pienentävät potilaan 

viisivuotiselossaololukeman suunnilleen puoleen ja mikäli etäpesäkkeen 

kasvainkudoksen havaitaan kasvavan imusolmukkeen kapselin ulkopuolelle, 

viisivuotiselossaoloennuste laskee jopa neljäsosaan (72).  

 

TNM-luokituksen M (engl. metastasis) kuvaa kasvaimen mahdollisia kaukana sijaitsevia 

etäpesäkkeitä. M0-luokka tarkoittaa sitä, että merkkejä kaukoetäpesäkkeistä ei ole, kun 

taas M1-luokassa kaukoetäpesäkkeitä on havaittavissa. (70) 

 

TNM-luokituksen perusteella syöpä voidaan luokittaa levinneisyysastetta kuvaaviin 

luokkiin. Luokkia on nollasta neljään ja neljäs luokka pitää sisällään vielä 3 alaluokkaa 

(A, B ja C-alaluokat). (70) Luokkien kuvaukset on lueteltu Taulukossa 4. TNM luokan 

IV potilailla ennuste on huonoin, kun taas luokan I potilailla on parhaat mahdollisuudet 

selvitä sairaudestaan; esimerkiksi kielisyövän viisivuotisennusteen todettiin 

suomalaisaineistossa olevan levinneisyysasteen I syövässä 74 % siinä missä 

levinneisyysasteen IV syövässä se oli enää vain 33 % (73).  
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Taulukko 4. Pään ja kaulan alueen syöpien TNM-luokittelu sekä kasvainten 

levinneisyysasteluokitus. Taulukko lähteestä (74). 

 

Kasvaimen koon ja levinneisyyden lisäksi potilaan ennusteeseen vaikuttaa 

kasvainsolujen erilaistumisaste eli ns. gradus. Mitä erilaistuneempi syöpäsolu on, sitä 

enemmän se muistuttaa normaalia solua ja sitä hyväennusteisempi kasvain yleensä on. 

(75) 
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Kasvainsolujen erilaistumisasteen luokittelussa käytetään gradusasteikkoa, joka jaetaan 

yleensä joko kolmeen tai neljään luokkaan. Luokkien kriteerit vaihtelevat eri elinten 

kasvaimissa ja myös erityyppisissä kasvaimissa. Yleisesti G1-luokan kasvainsolut ovat 

vielä erilaistuneita, kasvainsolukko muistuttaa normaalia alkuperäistä kudosta ja 

proliferaatioaktiivisuus on alhainen. G2-luokan kasvainsolujen muodostama tuumori 

muistuttaa myös vielä ainakin jonkin verran normaalikudosta, mutta kasvainsoluissa 

erilaistumisaste on jo heikentynyt. G3-luokan kasvainsolut ja niistä muodostuva tuumori 

ovat puolestaan jo selvästi erilaistumattomia, ja G4-luokan kasvainsoluissa ei ole enää 

lainkaan erilaistuneen solun merkkejä. Potilaan ennusteen kannalta on toivottavaa, että 

G-luokka on mahdollisimman alhainen. (75) 

 

Pään ja kaulan alueen syöpäpotilaiden kuolleisuuteen vaikuttaa edellä mainittujen 

tekijöiden lisäksi kohtalaisen merkittävästi diagnostinen viive (76).  Myös viivästynyt 

hoidon aloitus heikentää ennustetta. Hollannissa tehdyn tutkimuksen mukaan 

odotettaessa 56 päivää hoitoon pääsyä kasvaimen tilavuus voi kasvaa jopa 70 %. (77) 

Vastaavanlaisessa, potilasmäärältään laajemmassa tanskalaistutkimuksessa havaittiin 

puolestaan keskimäärin 46 %:n kasvu kasvaimen tilavuudessa noin 28 vuorokauden 

odotuksella 62 %:lla potilaista ja puolella potilaista kasvaimen koko kaksinkertaistui 30 

päivässä. Lisäksi samassa tutkimuksessa huomattiin, että odottelun aikana jopa 20 %:lle 

potilaista ehti kehittyä uusia etäpesäkkeitä imusolmukkeisiin ja kaikkiaan 16 %:lla 

potilaista TNM-luokitus huonontui. (78)  

 

Pään ja kaulan alueen syövän ennusteeseen on havaittu vaikuttavan myös mahdollinen 

HPV-infektion osallisuus syövän synnyssä. HPV-infektion myötä kehittyneillä syövillä 

on nimittäin huomattu olevan parempi ennuste kuin tupakan ja alkoholin aiheuttamilla 

syövillä. (79)  

 

Joissain tapauksissa myös potilas itse voi vaikuttaa jossain määrin hänellä todetun pään 

ja kaulan alueen syövän ennusteeseen. On nimittäin todettu, että tupakoinnin 

lopettaminen sädehoidon aloitusta edeltävästi parantaa merkittävästi pään ja kaulan 

alueen syövän ennustetta; esimerkiksi vuonna 2011 julkaistun tutkimuksen mukaan 

tupakoinnin lopettaneiden potilaiden ennuste viiden vuoden elossaololukujen osalta oli 

noin kaksi kertaa parempi tupakointia jatkaneisiin verrattuna. (80)  
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Ennusteen kannalta on merkitystä myös sillä, onko kyseessä uusiutunut pään ja kaulan 

alueen syöpä. Iso osa uusiutuneen pään ja kaulan alueen potilaista soveltuu enää vain 

palliatiivisen hoidon piirin, jolloin elossaoloajan mediaani on enää vain noin 6 kuukautta. 

(81)  

 

 

 

2.2 Pään ja kaulan alueen syöpien hoito 
 

Suomessa STM:n eli sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän mietinnöissä 

pään ja kaulan alueen syövät on luokiteltu kiireellisesti hoidettavien syöpien ryhmään. 

Näiden hoidon tulisi alkaa kolmen viikon sisällä diagnoosin saannista. (82)  

 

Pään ja kaulan alueen syöpien hoito suunnitellaan ja toteutetaan potilaskohtaisesti syövän 

sijainnin ja levinneisyyden sekä potilaan yleiskunnon, iän ja toivomusten mukaan 

moniammatillisena yhteistyönä (3, 83). Hoito koostuu yleensä leikkaus- ja/tai 

sädehoidosta sekä mahdollisesta adjuvantti- eli liitännäishoidosta; liitännäishoito voi olla 

solunsalpaaja ja soveltuvin osin EGFR-inhibiittori (83). 

 

Pienissä ja paikallisissa pään ja kaulan alueen syövissä riittää yleensä pelkästään 

kirurginen leikkaushoito riittävin tervekudosmarginaalein. Suurikokoisissa ja muualle 

levinneissä tapauksissa turvaudutaan yleensä leikkaus- ja sädehoidon yhdistelmään, ja 

potilaan tilanteesta riippuen mukaan liitetään usein myös solunsalpaajahoito. (3) 

 

Uusiutuvan ja metastoivan pään ja kaulan alueen levyepiteelikarsinooman (U/M PKLK) 

ensilinjan hoidoksi on vuonna 2011 FDA:n eli Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston 

toimesta hyväksytty platinapohjaisen kemoterapian ja EGFR-inhibiittorin 

yhdistelmähoito; platinapohjainen kemoterapia koostuu fluorourasiilista (5-FU) ja joko 

sisplatiinista tai karboplatiinista, ja EGFR-infibiittorina toimii setuksimabi. (84) 

 

 

 

 



16 

 

2.2.1 Leikkaushoito 
 

Pään ja kaulan alueen syöpien kirurgisessa hoidossa kasvainalue leikataan pois yleensä 

yhtenä blokkina riittävin tervekudosmarginaalein anatomisia rajoja noudattaen. Samassa 

yhteydessä voidaan tarvittaessa suorittaa kaulan imusolmukkeiden poisto. (3)  

 

Leikkaushoidon laajuus ja sen onnistuminen riippuu syövän tyypistä, sijainnista, koosta, 

kasvutavasta ja levinneisyydestä (85). Leikkausten jälkeiset laajat kudospuutokset 

korjataan kudossiirteillä, levyrekonstruktioilla, proteeseilla tai implanteilla (56).  

 

 

2.2.2 Sädehoito 
 

Kirurgian ohella sädehoito on toinen tärkeä hoitomuoto pään ja kaulan alueen syöpien 

hoidossa (3). Sädehoito tuhoaa syöpäsoluja ja vaurioittaa jakaantuvien solujen rakenteita 

suurienergisellä, ionisoivalla radioaktiivisella säteilyllä (86).  

 

Pään ja kaulan alueen syöpien hoidossa sädehoitotekniikaksi on vakiintunut 

intensiteettimuokattu sädehoito (IMRT, engl. Intensity Modulated Radiation Therapy). 

Sillä pystytään rajoittamaan kohdealueen ympärillä olevien terveiden kudosten saamaa 

sädeannosta, ja siten vähentämään sädehoitoon liittyviä haittavaikutuksia. (3) 

 

Pienet paikalliset kasvaimet voidaan joissain tapauksissa hoitaa pelkästään sädehoidolla, 

mutta yleisimmin sädehoito yhdistetään leikkaushoitoon.  Sädehoito annetaan usein 

leikkauksen jälkeen liitännäishoitona, mutta se voi olla myös syövän hoidon aloittava 

hoitotoimenpide. (3) 

 

Preoperatiivisesti annetun sädehoidon jälkeen odotetaan noin 4 viikkoa ennen kuin 

kasvaimen kirurgiseen poistoon ryhdytään. Jos taas valitaan postoperatiivinen sädehoito, 

leikkauksen ja sädetyksen väliin jätetään 4-6 viikkoa. Yhteensä sädehoitoa annetaan 6-7 

viikkoa syövän tyypistä, levinneisyydestä ja kirurgisen poiston laajuudesta riippuen. (83) 

 

Sädehoito annostellaan tavanomaisesti kerran päivässä viitenä päivänä viikossa, mutta 

tätä voidaan kuitenkin muunnella. Sädehoito voidaan perinteisen annostelun sijaan antaa 
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esimerkiksi hyperfraktioiden tai vaihtoehtoisesti kiihdytettyä fraktiointia käyttäen. 

Hyperfraktioidussa sädehoidossa sädetystä annetaan kahtena pienenä päivittäisenä 

fraktiona tavanomaisen yhden fraktion sijaan kokonaishoitoajan pysyessä samana. 

Kiihdytetyssä fraktioinnissa taas sädehoito annetaan kahdesti päivässä suurempia kerta-

annoksia käyttäen; tässä kokonaishoitoaika lyhenee, mutta kokonaisannos säilyy 

tavanomaisena. (83) 

 

Sädehoitoon liittyvät haittavaikutukset ovat yksilöllisiä ja riippuvat paljolti sädehoidetun 

alueen laajuudesta. Tavallisimmin ilmaantuvia haittoja ovat suun kuivuminen, haju- ja 

makuaistimuutokset, syömis- ja nielemisvaikeudet suun ja nielun kipeyden vuoksi, äänen 

käheys, suun tulehdukset, pahoinvointi, ruokahaluttomuus, painonlasku, väsymys sekä 

iho-oireet hoitoalueella. (87)  

 

 

2.2.3 Lääkehoito 
 

Pään ja kaulan alueen syöpien hoidossa lääkehoito tarkoittaa nykyisellään lähinnä 

solunsalpaajahoitoa, joka voidaan antaa joko sädehoitoa edeltävästi ns. 

neoadjuvanttihoitona tai sädehoidon kanssa yhtäaikaisesti ns. konkomitanttina 

kemosädehoitona. Adjuvanttihoitona eli vasta sädehoidon jälkeen annettuna 

solunsalpaajahoitoa ei suositella käytettäväksi kliinisten tutkimusten ulkopuolella pään ja 

kaulan alueen syöpien hoitoon. (3) 

 

Solunsalpaajat eli systostaatit vaikuttavat jakautuviin soluihin estämällä 

solunjakautumisen ja aiheuttaen näin niiden kuolemisen. Koska syöpäsoluille on 

tyypillistä terveitä soluja kiihkeämpi jakautuminen, syöpäsolut ovat erityisen herkkiä 

sytostaattien soluja tuhoavalle vaikutukselle. Kun solunsalpaajahoito toteutetaan 

toistetusti tietyin väliajoin, syöpäkudos ei ehdi toipua hoitokertojen välillä ja näin ollen 

syöpäsolujen määrä vähenee kerta kerralta. (88)  

 

Sekä Suomessa että muualla maailmassa pään ja kaulan alueen syövissä käytetyin 

solunsalpaaja on sisplatiini. Sitä annostellaan sädehoidon aikana joko kerran viikossa 40 

mg/m2-annoksina tai kolmen viikon välein 100 mg/m2-annoksina. Muita vaihtoehtoja 
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kemosädehoidon solunsalpaajaksi ovat karboplatiini, fluorourasiili, taksaanit sekä 

mitomysiini. (89) 

 

Koska solunsalpaajat eivät erota syöpäsoluja terveistä nopeakasvuisista soluista, 

solunsalpaajahoito ei ole haitatonta. Monet solunsalpaajahoidon haittavaikutukset 

ilmenevät erityisesti nopeasti uudistuvissa kudoksissa, kuten luuytimessä, limakalvoilla 

ja hiuksissa; tyypillisiä haittavaikutuksia ovat muun muassa matalat veriarvot, suolisto-

ongelmat, hiivatulehdukset, hiustenlähtö sekä väsymys ja pahoinvointi. (88) Sisplatiinia 

hyödyntävän kemosädehoidon mahdollisiin haittavaikutuksiin lukeutuu muun muassa 

neutro- ja tromposytopenia, kreatiiniarvon suureneminen, pahoinvointi, oksentelu ja 

limakalvotulehdukset (89). 

 

Solunsalpaajien lisäksi pään ja kaulan alueen syöpien lääkehoidossa voidaan nykyisin 

hyödyntää setuksimabia, joka on epidermaalisen kasvutekijäreseptorin eli EGFR:n vasta-

aine. EU-alueella pään ja kaulan alueen levyepiteelisyövän hoidossa setuksimabia saa 

käyttää yhdessä sädehoidon kanssa paikallisesti edenneessä sairaudessa tai yhdessä 

platinapohjaisen solunsalpaajahoidon kanssa uusiutuneessa ja/tai levinneessä 

sairaudessa. (90)  

 

Paikallisesti edenneiden pään ja kaulan alueen levyepiteelisyöpien hoidossa 

setuksimabihoito suositellaan aloitettavaksi viikko sädehoitoa edeltävästi ja jatkettavaksi 

sädehoitojakson loppuun saakka. Uusiutuneen ja/tai levinneen PKLK:n hoidossa 

setuksimabi yhdistetään platinapohjaiseen solusalpaajaan siten, että setuksimabi-

infuusion ja solunsalpaajan annon välillä tulee olla vähintään tunnin tauko. (90) 

 

Ennen ensimmäistä setuksimabi-infuusiota potilaalle tulee antaa antihistamiini- ja 

kortikosteroidiesilääkitys vähintään tuntia ennen infuusion aloitusta. Vastaavan 

esilääkityksen anto on suositeltavaa myös ennen jokaista myöhemmin tapahtuvaa 

setuksimabi-infuusiota. (90) 

 

Setuksimabi annetaan kerran viikossa kaikissa käyttöaiheissa. Aloitusannos 

ensimmäisellä viikolla on 400 mg/m2 kehon pinta-alaa, minkä jälkeen kaikki seuraavat 

viikoittaiset annokset ovat kukin 250 mg/m2. Aloitusannoksen suositeltu infuusioaika on 

120 minuuttia infuusionopeuden ollessa korkeintaan 5 mg/min ja sen jälkeisten 



19 

 

viikoittaisten annoskertojen 60 minuuttia korkeintaan 10 mg/min infuusionopeudella. 

(90) 

 

Setuksimabin vaikutukset veriarvoihin on solunsalpaajiin verrattuna vähäisempiä. (83) 

Senkään käyttö ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Setuksimabin yleisimmät 

haittavaikutukset ovat ihoreaktiot (yleensä aknetyyppinen ihottuma), hypomagnesemia ja 

infuusioon liittyvät reaktiot; lääkettä saavista potilaista ihoreaktioita ilmaantuu yli 80 

%:lla, hypomagnesemiaa yli 10 %:lla ja infuusioon liittyviä reaktioita esiintyy lievin tai 

kohtalaisin oirein yli 10 %:lla ja vakavin oirein yli 1 %:lla. (90) 

 

Setuksimabiin palataan ja tutkimuksellisiin lääkeaineisiin syvennytään tämän tutkielman 

myöhemmissä osissa. 

 

 

2.2.4 Palliatiivinen hoito 
 

Mikäli potilaan syöpä on kuratiivisen eli parantamiseen tarkoitetun hoidon ulkopuolella 

tai jos potilas kieltäytyy siitä, siirrytään palliatiivisen hoidon piiriin (91). Palliatiivinen 

hoito on taudin oireita lievittävää, mutta tautia parantamatonta hoitoa (92). Keskeisellä 

sijalla siinä on fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja eksistentiaalisen kärsimyksen ehkäisy 

ja lievitys sekä jäljellä olevan elinajan elämänlaadun vaaliminen (91).  

 

Palliatiivisessa hoidossa tärkeää on huolehtia riittävästä kipulääkityksestä (91). Pään ja 

kaulan alueen syöpien palliatiiviseen hoitoon kuuluu yleensä myös muun muassa 

riittävästä ravitsemuksesta huolehtiminen esimerkiksi lisäravintein ja tarvittaessa 

perkutaanisen gastrostomian avulla sekä hengitys- ja puheongelmien ehkäisy tai 

lievittäminen esimerkiksi trakeostomialla tai ongelmia aiheuttavan tuumorimassan 

poistolla. Pään ja kaulan alueen syöpien palliatiiviseen hoitoon voi sisältyä myös tilanteen 

ja harkinnan mukaan palliatiivista sädehoitoa ja/tai solunsalpaajahoitoa. (3) 
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2.3 Uusien syöpälääkeaineiden kehitys ja testaus 

 

2.3.1 Lääkekehityksen vaiheet 
 

Uutta vaikuttavaa ainetta sisältävän lääkevalmisteen kehittäminen kulutukseen 

soveltuvaksi lääkkeeksi on pitkä ja monivaiheinen prosessi, joka vie yleensä vähintään 

10 vuotta ja kustantaa keskimäärin miljardin (93, 94). Kuvassa 3 on kuvattu 

lääkekehityksen eri vaiheet ja niiden keskimääräiset kestot perinteisen mallin mukaan. 

Kuva 3. Lääkekehityksen vaiheet keskimääräisine kestoineen perinteisen mallin mukaan. 

Kuva lähteestä (95).  

 

2.3.1.1 Drug discovery 

 

Lääkekehitys lähtee liikkeelle siitä, että identifioidaan jokin kohde, jolla ajatellaan olevan 

jokin rooli sairauden synnyssä tai oireiden kehittymisessä. Kohteeseen, käytännössä 

johonkin elimistön proteiiniin tai geenin, pyritään vaikuttamaan sen toimintaa estävästi 

tai kiihdyttävästi ns. työkalumolekyyleillä. Mikäli työkalumolekyyleillä aikaansaadaan 

jokin tutkittavan taudin kulkuun vaikuttava biologinen vaste, varsinainen 

lääketutkimusprojekti voidaan käynnistää. (95, 96) 

 

Ensin tietokonemallinnuksella tutkitaan eri molekyylien sitoutumista kohdeproteiiniin 

pyrkien löytämään jatkotutkimuksiin soveltuvat lääkeainemolekyylit. Lupaavilta 

vaikuttavista molekyyliperheistä syntetisoidaan oikeita yhdisteitä ja näistä pyritään 

löytämään ne, jotka vaikuttavat kohdeproteiiniin. Mikäli kohdeproteiiniin vaikuttavia 

yhdisteitä löydetään, niistä jalostetaan muutama ns. johtolankamolekyyli, joita 

optimoidaan mahdollisimman tehokkaan ja turvallisen lääkeainekandidaatin saamiseksi. 

(95)  
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2.3.1.2 Prekliiniset kokeet 

 

Prekliiniset kokeet ovat ihmisille tehtäviä kokeita edeltäviä tutkimuksia, joissa 

kartoitetaan lääkeaine-ehdokkaan vaikutuksia ja selvitetään, onko valittu molekyyli 

riittävän turvallinen ihmisille annettavaksi (94). Prekliinisen vaiheen tutkimuksissa 

selvitetään muun muassa lääkeaineen mahdollista kroonista toksisuutta ja 

lisääntymistoksisuutta sekä karsinogeenisyyttä (97).  

 

Prekliinisessä tutkimusvaiheessa tehdään in vitro- ja in vivo -kokeita. In vitro -

tutkimuksisssa lääkeainekandidaattia testataan muun muassa koeputkessa ja maljoilla. In 

vivo -tutkimukset ovat puolestaan eläimillä tehtäviä kokeita. (96) 

 

Mikäli tutkittava lääkeaine osoittautuu prekliinisissä kokeissa lupaavaksi, voidaan 

viranomaisilta hakea tutkimuslupaa lääkeaineen testaamisen jatkamiseksi kliinisissä 

kokeissa (96). 

 

 

2.2.1.3 Kliiniset kokeet 

 

Siinä missä prekliinisissä lääketutkimuksissa pyrkimyksenä on löytää oikea kohde ja 

oikea molekyyli, kliinisen lääketutkimuksen päämääränä on etsiä oikea annos ja oikea 

potilas (95). 

 

Perinteisesti kliiniset lääketutkimukset jaetaan neljään faaseiksi kutsuttaviin vaiheisiin; 

kolme myyntilupaa edeltävästi ja yksi myyntiluvan myöntämisen jälkeen. Liikkeelle 

lähdetään yleensä pientä määrää terveitä vapaaehtoisia tutkien ja lääkekehityksen 

edetessä siirrytään vaihe vaiheelta laajemmilla potilasjoukoilla tehtäviin tutkimuksiin. 

(98)  

 

Ensimmäisessä faasissa tutkittavaa lääkeainetta annetaan ensimmäistä kertaa ihmisille. 

Lääkekandidaattia saavat tässä vaiheessa tavallisesti vain pieni joukko terveitä 

vapaaehtoisia, mutta joissain tapauksissa, esimerkiksi syöpätautien hoidossa käytettävien 

sytostaattien kliinisissä tutkimuksissa, tutkimukset joudutaan jo alusta asti suorittamaan 

sairailla henkilöillä. Aluksi annettavat lääkeainemäärät ovat erittäin pieniä, mutta tulosten 

sen salliessa annoksia vähitellen nostetaan ja hoitoaikoja pidennetään. (98) 
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Ensimmäisen vaiheen tutkimusten tavoitteena on selvittää lääkekandidaatin 

farmakodynamiikkaa ja -kinetiikkaa sekä siedettävyyttä. Tutkimustulosten pohjalta 

tehdään valinnat sopivista lääkkeen antotavoista ja -taajuuksista sekä annoksista, joita 

tullaan soveltamaan seuraavien vaiheiden jatkotutkimuksissa. (93) 

 

Toisessa faasissa pyrkimyksenä on selvittää, onko lääkkeellä toivotunlainen vaikutus. 

Tässä vaiheessa vuorossa on siis tutkimukset niillä potilailla, jotka sairastavat sitä 

sairautta, jota tutkittavalla lääkeaineella toivotaan pystyttävän hoitaa. (93) 

 

Toisen faasin ensimmäisessä osassa, vaiheessa IIa, tutkitaan alustavasti lääkeaineen 

tehoa, siedettävyyttä ja turvallisuutta valitussa potilasaineistossa. Lääkekandidaatin 

annoksen ja antotaajuuden määrittämiseksi selvitetään annoksen ja halutun vasteen suhde 

sekä vaikutuksen kesto. Toisen faasin jälkimmäisessä osassa, vaiheessa IIb, tutkimuksia 

jatketaan suurennetulla potilasmäärällä ottaen huomioon IIa-vaiheessa saatu tieto 

sopivista kerta-annoksista ja annostiheyksistä. Mikäli tilanne sallii, tässä vaiheessa 

voidaan tehdä myös lääkekandidaatin vertailua lumelääkkeeseen. (93) 

 

Kolmannessa faasissa potilasmäärät voivat olla jo useita satoja, jopa tuhansia, ja 

päämääränä on selvittää tutkittavan lääkeaineen teho ja turvallisuus tilanteen mukaan 

joko lumelääkkeeseen tai toiseen käytössä olevaan lääkkeeseen verraten. Saatujen 

tutkimustulosten perusteella ratkeaa yleensä lääkekandidaatin myyntiluvan saanti. (93) 

Euroopassa syöpälääkkeiden osalta myyntiluvan saantia käsitellään Euroopan 

lääkevirasto EMA:n (engl. European Medicines Agency) koordinoimassa keskitetyssä 

myyntilupamenettelyssä; mikäli myyntilupa myönnetään, lupa tulee voimaan 

samanaikaisesti kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. (99)  

 

Jos tutkimuksen alaisena oleva lääke saa myyntiluvan, sen kanssa voidaan edetä 

neljänteen faasiin. Neljännessä faasissa pyritään saamaan vielä lisätietoa lääkevalmisteen 

turvallisuudesta ja tehosta pitkäaikaiskäytössä. (93) 

 

Edellä kuvailtujen neljän faasin rajat eivät ole kuitenkaan käytännössä kiveen hakattuja. 

Todellisuudessa nämä eri vaiheet menevät usein limittäin, ja viime vuosina eri vaiheita 

onkin yhdistelty suoraan samoihin I/II- tai II/III-vaiheen tutkimuksiksi. (100)  
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2.3.2 Prekliiniset tutkimusmallit syöpätutkimuksessa 
 

Syöpätutkimuksen kulmakivi on elävistä kasvaimista eristetyt syöpäsolut, joita on 

perinteisesti tutkittu kaksiulotteisilla kasvatusalustoilla. Kaksiulotteisilla (2D) 

kasvualustoilla solut kasvavat petrimaljan pohjaa päällystävän muovialustan päällä ja 2,5-

ulotteisissa (2,5D) kasvatuksissa ohuen soluväliainematon päällä. Yhdessä kerroksessa 

kasvavien solujen kasvuolosuhteet poikkeavat huomattavasti niistä oloista, joissa ne 

olisivat kudoksen kolmiulotteisessa ympäristössä ollessaan eivätkä ne siis mallinna 

riittävän hyvin aidon syöpäkudoksen toimintoja tai lääkevasteita. Tästä syystä 

perinteisillä 2D-soluviljelyalustoilla saadut tutkimustulokset voivat olla ajoittain 

hyvinkin harhaanjohtavia ja niistä tehtävät yleistykset ongelmallisia. Onkin pyritty 

kehittelemään kolmiulotteisia kasvatusalustoja, jotka pystyisivät tarjoamaan 

luotettavampia tuloksia lääketieteen tarpeisiin. (101)  

 

Kolmiulotteisten (3D) kasvatusalustojen tarkoituksena on jäljitellä kudosten olosuhteita 

sekä kolmiulotteisuudellaan että koostumuksellaan (102). 3D-alustoissa soluja 

kasvatetaan ravintoliuoksissa tai matriksissa eli geelimäisessä, soluväliainetta 

jäljittelevässä aineessa. Solut pääsevät näissä petrimaljan pohjamuovin sijaan 

kiinnittymään toisiin soluihin tai soluväliaineeseen sekä vuorovaikuttamaan keskenään. 

(101) 

 

3D-mallinnoksissa käytettäviä kasvatusmateriaaleja on saatavana sekä synteettistä että 

biologista alkuperää olevana. Synteettisiä alustoja ovat muun muassa polyglykolihappo 

(PGA), polylaktidiglykolihappo (PLGA), polyetyleeniglykoli (PEG), 

polypropyleenifumaraatti (PPF) ja polyakryylihappo (PAA), ja näitä käytetään usein ns. 

hydrogeeleinä. Synteettisten hydrogeelien käytön etuna on muun muassa se, että niiden 

koostumus voidaan selvittää tarkasti ja tutkimustulosten vertailtavuus on 

vaivattomampaa, kun kasvatusmateriaalin tiedetään pysyneen samana. Varjopuolena on 

kuitenkin niiden keinotekoinen luonne; synteettinen materiaali ei voi jäljitellä elimistön 

oikeita olosuhteita koskaan täydellisesti. (102, 103) 

 

Yksi esimerkki luonnollista alkuperää olevasta kasvatusmateriaaleista on 3D-malleissa 

laajalti käytetty kaupallinen matriksi Matrigeeli, joka on hiiren Engelbreth-Holm-

Swarmin (EHS) sarkoomasta valmistettu geelimäinen proteiiniseos (104). Matrigeelin 
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lisäksi EHS-sarkoomasta on kehitetty myös muita matriksivalmisteita, kuten ECM gel 

(Sigma), Cultrex® BME (Amsbio), Geltrex® (Gibro Life Technologies) ja ECMatrixTM 

(Millipore) (105). 

 

Matrigeeli koostuu ennen kaikkea tyvikalvon komponenteista, kuten laminiinista, tyypin 

IV kollageenista ja enaktiinista, mutta siinä on myös monia erilaisia kasvutekijöitä, kuten 

fibroblastien kasvutekijää (FGF), epidermaalista kasvutekijää (EGF), insuliinin kaltaista 

kasvutekijä 1:stä (IGF-1), transformoivaa kasvutekijä betaa (TGF-β) sekä 

hermokasvutekijää (NGF). (104) Hiirikasvainalkuperän vuoksi Matrigel ei kuitenkaan 

ole optimaalinen matriksi tutkittaessa ihmisten syöpiä; se ei vastaa ihmiskudoksessa 

vallitsevia olosuhteita ja ihmiseltä otettu syöpäsolukko saattaakin kasvaa hiiren 

kudosgeelissä eri tavalla kuin ihmisen kudoksissa (105). Myös vaihtelut eri erien 

koostumuksissa saattavat aiheuttaa ongelmia (104). 

 

Suupatologian professori Tuula Salon kehittelemä Myogel vastaa tarpeeseen saada 

ihmiskasvainperäistä matriksia 3D-tutkimuksissa käytettäväksi. Myogel on ihmisen 

kohdun beningeistä eli hyvänlaatuisista leiomyoomakasvaimista peräisin oleva matriksi, 

jossa on Matrigeelin tavoin laminiinia, tyypin IV kollageenia, 

heparaanisulfaattiproteoglykaaneja, nidogeeneja ja epidermaalista kasvutekijää. 

Kuitenkin 66 % Myogeelin proteiinikoostumuksesta poikkeaa Matrigeelin 

proteiinisisällöstä; syy proteomieroihin lienee ihmisen ja hiiren lajieroissa sekä 

leiomyooman ja sarkooman erilaisuudessa. (105) 

 

Verrattaessa Myogeelia Matrigeeliin on muun muassa osoitettu, että Myogeelin pH on 

lähempänä neutraalia ja sen taso säilyy vakaampana kuin Matrigeelin pH:n. On myös 

huomattu, että Myogeelissä syöpäsolujen invaasio on tehokkaampaa kuin Matrigeelissä. 

Aikaisempien tutkimustulosten pohjalta onkin todettu, että Matrigeeliin nähden Myogeeli 

luo paremmat edellytykset syöpäsolujen migraation ja invaasion tutkimiseen. (105) 
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2.4 Tutkimukselliset pään ja kaulan alueen syöpien lääkeaineet 
 

Uusien syöpälääkkeiden kehityksessä on panostettu paljon kasvutekijäsignalointiin 

vaikuttaviin täsmälääkkeisiin. Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan vain 

Tuomaisen tutkimuksissa käytettyjä lääkeaineita, ja tässä osiossa esitellään lähinnä 

Tuomaisen tutkimuksen lääkeaineiden vaikutusmekanismeja ja niiden nykyisiä 

käyttöaiheita. Kunkin lääkeaineen kliinisiin tutkimuksiin ja niiden tuloksiin perehdytään 

tutkielman myöhemmissä osissa. 

 

 

2.4.1 EGFR-inhibiittorit 
 

Epidermaalisen kasvutekijän reseptori EGFR (engl. epidermal growth factor receptor)(= 

HER1 = ErbB1) on HER/ErbB-reseptoriperheeseen kuuluva solukalvon läpäisevä 

molekyyli, jossa on muiden reseptoriperheen reseptorien tapaan solunsisäinen, 

solukalvonsisäinen ja solunulkoinen osa. Kun EGFR:lle spesifi ligandi (epidermaalinen 

kasvutekijä EGF, transformoiva kasvutekijä alfa TGF-α, hepariinia sitova EGF:n 

kaltainen kasvutekijä HB-EGF, amfireguliini, beetaselluliini, epireguliini tai epigeeni) 

kiinnittyy reseptorin solunulkoisen osan ligandia sitovaan domeeniin, kaksi 

reseptorimonomeeriä dimerisoituu, minkä myötä solunsisäisessä osassa oleva 

tyrokinaasientsyymi aktivoituu. (106) Tyrosiinikinaasin aktivoituminen käynnistää solun 

sisällä fosforylaatiokaskadin ja erilaiset alavirran reitit (PI3K/Akt/mTOR, 

Raf/MEK/MAP ja JAK/STAT)(107), jotka voivat johtaa esimerkiksi solujen 

kiihtyneeseen jakaantumiseen, elossapysymiseen, migraatioon tai verisuonten 

uudismuodostusta stimuloivien tekijöiden tuotantoon (106). 

 

EGFR:n on havaittu yliekspressoituvan 80-90 %:ssa pään ja kaulan alueen 

levyepiteelikarsinoomatapauksissa (108). Tämän vuoksi siitä onkin tullut houkutteleva 

pään ja kaulan alueen syöpäterapioiden kohde ja sen inhibitiosta potentiaalinen 

terapeuttinen strategia. EGFR:n potentiaalista arvoa hoidon kohteena tukee myös 

havainnot siitä, että EGFR:n yliekspressoituminen tai EGFR-geenin lukumäärän 

lisääntyminen on yhdistetty taudin heikkoon eloonjäämisennusteesen (109-111). 
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EGFR:n inhibitio voidaan aikaansaada reseptorin ulko-osaan kiinnittyvillä vasta-aineilla 

tai pienimolekyylisillä valmisteilla, jotka estävät solunsisäisen tyrosiinikinaasin 

toiminnan. Ulko-osaan kiinnittyvät vasta-aineet estävät EGFR:n aktivaation kilpailevalla 

inhibitiolla endogeenisen ligandin kanssa. Solunsisäisen tyrosiinikinaasin esto perustuu 

puolestaan siihen, että pienimolekyyliset tyrosiinikinaasi-inhibiittorit (TKI, engl. tyrosine 

kinase inhibitor) estävät adenosiinitrifosfaatin (ATP) kiinnittymisen EGFR:n 

tyrosiinikinaasidomeeniin; ATP:n kiinnittymisen esto johtaa signaloinnin pysähtymiseen, 

sillä EGFR:n tyrosiinikinaasi tarvitsee ATP:tä fosforilähteekseen. (106) 

 

 

2.4.1.1 Setuksimabi 

 

Setuksimabi (engl. cetuximab; IMC-C225/C225/kauppanimi ERBITUX®)(112) on 

kasvainsoluun EGFR:n kautta vaikuttava kimeerinen monoklonaalinen IgG1-vasta-aine 

(90). Se sitoutuu EGFR:ään samaan lokaatioon, johon kasvutekijät pyrkivät 

kiinnittymään ja näin antagonisesti toimien vähentää kasvutekijöistä riippuvaista 

reseptorin aktivaatiota (106). Setuksimabi myös indusoi EGFR:n internalisaatiota ja 

auttaa sytotoksisten immuuniefektorisolujen vaikutusta kohdentumaan EGFR:ää 

ilmentäviä kasvainsoluja vastaan (90).  

 

EU-alueella Setuksimabi sai myyntiluvan vuonna 2004. Täällä sen käyttöaiheita ovat 

pään ja kaulan alueen levyepiteelisyövän hoito yhdessä sädehoidon kanssa paikallisesti 

edenneessä sairaudessa tai yhdessä platinapohjaisen solunsalpaajahoidon kanssa 

uusiutuneessa ja/tai levinneessä sairaudessa. Lisäksi sitä saa käyttää EGF-reseptoreita 

ilmentävään RAS-villityypin metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon. (90) 

 

Setuksimabilla on myyntilupa myös Yhdysvalloissa. Siellä sitä saa käyttää Yhdysvaltain 

elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n (Food and Drud Administration) hyväksynnällä pään 

ja kaulan alueen levyepiteelisyövän hoitoon yhdessä sädehoidon kanssa paikallisesti 

edenneessä sairaudessa, yhdessä platinapohjaisen solunsalpaajahoidon kanssa 

uusiutuneessa ja/tai levinneessä sairaudessa, sekä EU-luvista poiketen myös 

monoterapiana potilailla, joilla on uusiutunut tai metastasoinut pään ja kaulan alueen 

levyepiteelikarsinooma, johon aiempi platinapohjainen hoito on osoittautunut 

tehottomaksi. Lisäksi sitä saa käyttää EGF-reseptoreita ilmentävään RAS-villityypin 

metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon. (113)  
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Toistaiseksi setuksimabi on ainoa EGFR-inhibiittori, joka on saanut FDA:n hyväksynnän 

PKLK:n hoitoon. 

 

2.4.1.2 Gefitinibi 

 

Gefitinibi (engl. gefitinib; ZD1839/kauppanimi Iressa®)(114) on pienimolekyylinen 

selektiivinen EGFR:n tyrosiinikinaasin reversiibeli inhibiittori. Se kilpailee ATP:n kanssa 

sitoutumisesta EGFR:n kinaasidomeeniin. Kun gefitinibi sitoutuu kinaasidomeeniin, 

ATP ei pysty sitoutumaan siihen ja sen myötä EGFR:n autofosforyloituminen ja 

aktivoituminen estyy eikä solunjakautumiseen johtava signaalireitti pääse 

käynnistymään. (106) 

 

Gefitinibi on indikoitu käytettäväksi monoterapiana paikallisesti edennyttä tai 

etäpesäkkeistä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien aikuispotilaiden hoitoon 

silloin, kun kasvaimessa on aktivoivia EGFR-mutaatioita (115).  

 

2.4.1.3 Erlotinibi 

 

Erlotinibi (engl. erlotinib; OSI-774/kauppanimi Tarceva®)(116) on gefitinibin tapaan 

pienimolekyylinen EGFR:n tyrosiinikinaasin reversiibeli estäjä, joka myös sitoutuu 

EGFR:n kinaasidomeenin ATP-sitovaan kohtaan ja estää näin alavirran signaalireittien 

käynnistymisen (106). Sen käyttö on indikoitua tietyin edellytyksin ei-pienisoluisen 

keuhkosyövän sekä haimasyövän hoidossa. Ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville 

potilaille erlotinibia saa käyttää ensilinjan hoitona, kun kyseessä on paikallisesti levinnyt 

tai metastasoinut tauti, jossa on aktivoivia EGFR-mutaatioita, ja ylläpitohoitona 

ensilinjassa annetun sytostaattihoidon jälkeen, kun kyseessä on ensilinjan 

systostaattihoidon jälkeen stabiili paikallisesti levinnyt tai metastasoinut tauti, jossa on 

aktivoivia EGFR-mutaatioita. Sitä saa antaa ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville 

potilaille myös silloin, kun kyseessä on paikallisesti levinnyt tai metastasoinut tauti, jossa 

on aktivoivia EGFR-mutaatioita ja johon vähintään yksi aikaisempi sytostaattihoito on 

osoittautunut tehottamaksi, tai kun kyseessä on aktivoivia EGFR-mutaatoita sisältämätön 

ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, joka on muihin hoitovaihtoehtoihin sopimaton. 
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Haimasyöpäpotilaille erlotinibia saa antaa puolestaan yhdessä gemsitabiinin kanssa, kun 

kyseessä on metastasoinut tauti. (117) 

 

2.4.1.4 Afatinibi 

 

Afatinibi (engl. afatinib; BIBW 2992/kauppanimi Giotrif®/Gilotrif®)(118) on voimakas 

selektiivinen ErbB-perheen reseptorien irreversiibeli salpaaja, jonka inhibitiomekanismi 

perustuu sen kovalenttiseen sitoutumiseen reseptorin kinaasidomeenin ATP:ta sitovaan 

kohtaan ja siten tyrosiinikinaasin autofosforyloitumisen estoon (119). Se on indikoitu 

käytettäväksi monoterapiana paikallisesti edennyttä tai etäpesäkkeistä ei-pienisoluista 

keuhkosyöpää sairastavien aikuispotilaiden hoitoon silloin, kun kasvaimessa on ainakin 

yksi aktivoiva EGFR-mutaatio ja kun potilasta ei ole aiemmin hoidettu EGFR:n TK:n 

inhibiittoreilla. Sen toinen käyttöaihe monoterapiana on paikallisesti edenneen tai 

etäpesäkkeisen levyepiteeliperäisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito aikuispotilailla 

silloin, kun tauti on edennyt platinapohjaisesta sytostaattihoidosta huolimatta. (120)  

 

2.4.1.5 Canertinibi 

 

Canertinibi (engl. canertinib; CI-1033/PD 183805)(121) on Afanitibin tapaan voimakas 

ja selektiivinen ErbB-perheen reseptorien irreversiibeli salpaaja, jonka 

inhibitiomekanismi perustuu sen kovalenttiseen sitoutumiseen reseptorin 

kinaasidomeenin ATP:ta sitovaan kohtaan ja siten tyrosiinikinaasin 

autofosforyloitumisen ja alavirran signaloinnin induktion estoon (122). Toisin kuin 

aiemmin mainituilla EGFR-inhibiittoreille, canertibilla ei ole ainakaan toistaiseksi 

myyntilupaa vaan se on vielä tutkimuksellisessa vaiheessa; sen vaikutuksia syöpäsoluja 

vastaan on tutkittu muun muassa keuhko- ja rintasyöpäpotilailla (123).  

 

 

2.4.2 PI3K/mTOR-inhibiittorit 
 

Yksi EGFR:n aktivoima ja syöpälääkekehityksen kannalta kiinnostava solunsisäinen 

signalointireitti on PI3K/Akt/mTOR-reitti. Tällä väylällä on tärkeä rooli muun muassa 

solun kasvun, erilaistumisen ja apoptoosin kannalta. (124, 125) Huomionarvioista reittiin 
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liittyen on, että se on useimmin mutatoitunut reaktioreitti pään ja kaulan alueen 

levyepiteelikarsinoomissa (126-128).  

 

PI3K/Akt/mTOR-reitin aktivaatio alkaa, kun EGFR-spesifi ligandi sitoutuu EGFR:ään ja 

PI3K eli fosfoinositidi-3-kinaasi aktivoituu. Aktivoituneen PI3K:n katalyyttinen yksikkö 

PIK3CA katalysoi solukalvolla olevan fosfatidyyli-inositoli-4,5-bifosfaatin (PIP2) 

fosforyloitumisen PIP3:ksi. (129) PIP3 eli fosfatidyyli-inositoli-3,4,5-trifosfaatti toimii 

toisiolähettinä ja aktivoi Akt-välitteisen signaloinnin. Akt on seriini/treoniini-

proteiinikinaasi (toiselta nimeltään PKB, proteiinikinaasi B), jonka säätelemät 

kohdeproteeinit kontrolloivat muun muassa solun proliferaatiota, kasvua ja selviytymistä. 

(124)  

 

Yksi keskeinen Akt:n aktivaation kohde on mTOR (engl. mammalian/mechanistic target 

of rapamycin)(130), joka on seriini-/treoniiniproteiinikinaasi ja mTORC1:n (engl. mTOR 

complex 1) katalyyttinen alayksikkö (129). mTORC1 edesauttaa solusyklin progressiota 

sekä edistää solun kasvua indusoimalla anabolisia ja inhiboimalla katabolisia reaktioita 

(130).  

 

Kuten EGFR:stä ja sen inhibiosta, myös PI3K/Akt/mTOR-signaalireitin eri 

komponenteista on tullut houkuttelevia syöpäterapioiden kohteita ja niiden inhibitiosta 

potentiaalisia terapeuttisia strategioita. 

 

2.4.2.1 mTOR-inihiittorit  

 

Sirolimuusi eli rapamysiini (engl. sirolimus/rapamycin; kauppanimi Rapamune®) on 

mTOR-inhibiittori; se sitoutuu soluliman FKBP12-proteiiniin ja syntynyt FKBP12-

sirolimuusikompleksi estää mTOR:n aktivoitumisen (131). Tämän myötä progressio 

solusyklin G1-vaiheesta S-vaiheeseen estyy ja solusykli keskeytyy. In vitro -

tutkimuksissa mTOR-inhibition on myös havaittu inhiboivan eräiden kasvutekijöiden 

tuotantoa, joilla saattaa olla vaikutusta uudisverisuonituksen muodostumiseen, 

fibroblastien proliferaatioon sekä vaskulaariseen permeabiliteettiin. (132) Tällä hetkellä 

sirolimuusin ainoat hyväksytyt käyttöaiheet ovat hylkimisreaktioiden ehkäisy 

munuaissiirteen saaneilla potilailla sekä sporadisen lymfangioleiomyomatoosin hoito 

potilailla, joilla on keskivaikea keuhkosairaus tai keuhkojen vajaatoimintaa (131). 
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Temsirolimuusi (engl. temsirolimus; CCI-779/kauppanimi Torisel®) on sirolimuusin 

johdannainen ja sen tavoin selektiivinen mTOR-inhibiittori (133); kuten sirolimuusin, 

temsirolimuusin mTOR:a estävä vaikutus perustuu sen sitoutumiseen solunsisäiseen 

FKBP-12-proteiiniin ja FKBP-12/temsirolimuusi-kompleksin sitoutumiseen mTOR:iin 

sen toimintaa estävästi. In vitro -kokeissa on tosin huomattu, että suurina pitoisuuksina 

temsirolimuusi pystyy sitoutumaan mTOR:iin ja estämään sen toimintaa ilman FKBP-

12-proteiiniakin. Kun mTOR:n toiminta inhiboituu, mTOR ei kykene säätelemään 

translaatiotekijöiden toimintaa. (134)  

 

Temsirolimuusin käyttöaiheita ovat ensilinjan hoito pitkälle edennyttä munuaissyöpää 

sairastavilla aikuispotilailla sekä uusiutuneen ja/tai vaikeahoitoisen 

manttelisolulymfooman hoito aikuipotilailla. Munuaissyöpäpotilailla tulee olla 

temsirolimuusihoitoa saadakseen vähintään kolme prognostista riskitekijää kuudesta. 

(134)  

 

Everolimuusi (engl. everolimus; RAD001/SDZ-RAD/NVP-RAD001/ 

Zortress/kauppanimi Afinitor®) on sirolimuusin johdannainen (135) ja sen tavoin 

selektiivinen mTOR-inhibiittori (136); kuten sirolimuusi ja temsirolimuusi, everolimuusi 

sitoutuu soluliman FKB 12-proteiiniin ja syntynyt FKB 12-sirolimuusikompleksi estää 

mTOR:n aktivoitumisen (137).  

 

Everolimuusin käyttöindikaatioita ovat tietyin edellytyksin haiman neuroendokriiniset 

kasvaimet sekä munuaiskarsinooma. Haiman neuroendokriinisissä kasvaimissa 

everolimuusia saa käyttää, kun kyseessä on aikuispotilaan etenevä leikkaukseen 

soveltumaton tai metastasoinut, hyvin erilaistunut tai kohtalaisen erilaistunut kasvain. 

Munuaiskarsinooman hoitoon everolimuusia voi käyttää puolestaan silloin, kun kyseessä 

on levinnyt ja metastasoinut tauti, joka on edennyt VEGF-täsmähoidon aikana tai sen 

jälkeen. (137)  

 

Ridaforolimuusi (engl. ridaforolimus; MK-8669/AP 23573/deferolimus) on sirolimuusin 

analogi ja tutkimuksellinen mTOR-inhibiittori. Sen vaikutuksia tutkitaan muun muassa 

kiinteisiin kasvaimiin sekä luumetastaaseihin. (138) 
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2.4.2.2 PI3K/mTOR-kaksoisinhibiittorit  

 

Dactolisibi (engl. dactolisib; NVP-BEZ235) on imidatsokinoliinien joukkoon kuuluva 

yhdiste, jonka potentiaaliset syövänvastaiset vaikutukset perustuvat sen PI3K- ja mTOR-

kaksoisinhibitioon; se inhiboi PI3K:ta ja mTOR:a sitoutumalla niiden ATP:ta sitovaan 

kohtaan. (139, 140) Dactolisibin tavoin PI3K- ja mTOR-kaksoissalpaajia ja 

tutkimuksellisia potentiaalisia syöpälääkkeitä ovat myös apitolisibi (engl. apitolisib; 

GDC-0980) (141, 142), omipalisibi (engl. omipalisib; GSK2126458) (143) ja PF-

04691502 (144).  

 

 

2.4.3 MEK-inhibiittorit 
 

PI3K/Akt/mTOR-väylän lisäksi toinen keskeinen EGFR:n aktivoima ja 

syöpälääkekehityksen kannalta kiinnostava solunsisäinen signalointipolku on 

Ras/Raf/MEK/ERK-reitti. Se välittää aktivoituneen EGFR:n käynnistämän 

signaalikaskadin erilaisten fosforyloitujen kinaasien kautta tumaan. Kyseisellä reitillä on 

tärkeä rooli muun muassa solun apoptoosin, solusyklin progression, solun migraation, 

erilaistumisen, metabolian ja proliferaation säätelyn kannalta. (145, 146) Lisäksi 

huomionarvoista on, että tämä reittiketju on yksi useimmin häiriintyneistä 

singnalointiketjuista ihmisten syövissä (147).  

 

Viestiketjun alkupäässä toimivat Ras-proteiinit ovat ras-onkogeenin koodaamia 

guanosiinitrifosfataasi- eli GTPaasi-perheeseen kuuluvia pieniä G-proteiineja, jotka 

voivat sitoa guaniininukleotideja ja hydrolysoida guaniinitrifosfaattia (GTP, engl. 

guanosine triphosphate) guanosiinidifosfaatiksi (GDP, engl. guanosine diphosphate) 

(148, 149). Viestinvälittäjinä ne toimivat on/off-kytkimen tavoin; sitoessaan GTP:tä Ras:t 

ovat aktiivisia ja GDP:tä sitoessaan puolestaan inaktiivisia. Hydrolysaatiota GTP:stä 

GDP:ksi katalysoivat GTPaasia aktivoivat proteiinit (GAPs, engl. GTPase activator 

proteins) ja nukleotidin vaihtoa GDP:stä GTP:ksi guaniininukleotidin vaihtotekijät 

(GEFs, engl. guanine nucleotide exchange factors). (150)  

 

Aktiivisina ollessaan Ras-proteiinit koordinoivat monia effektorimolekyylejä, jotka 

säätelevät geeniekspressioon sekä solun proliferaatioon, erilaistumiseen ja 
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selviytymiseen vaikuttavia solunsisäisiä signalointiverkostoja. Yksi keskeisistä Ras:n 

vaikutuskohteista on Raf-kinaasi. (150) 

 

Raf on seriini-/treoniinikinaasi, jonka kinaasiaktiivisuus aktivoituu Ras-aktivaation 

kautta. Aktivoitu Raf fosforyloi ja aktivoi MEK1:n ja MEK2:n, jotka ovat 

seriini/tyrosiini/treoniinikinaaseja. MEK1 ja MEK 2 vuorostaan fosforyloivat ERK1 ja 

ERK2 transkriptioaktivaattoreita. (150) Aktivoiduttuaan ERK1 ja ERK2 siirtyvät 

solulimasta solun tumaan, jossa ne fosforyloimalla säätelevät lukuisten 

trankskriptiofaktoreiden aktiivisuutta vaikuttaen täten solujen geeniekspressioon ja 

spesifin vasteen ilmentymiseen (151).  

 

Kuten EGFR:stä ja sen inhibitiosta sekä PI3K/Akt/mTOR-signaalireitistä ja sen eri 

komponenttien inhibitioista, myös Ras/Raf/MEK/ERK-signaalireitin eri komponenteista 

on tullut kiinnostavia syöpäterapioiden kohteita. MEK1 ja MEK2 ovat erityisen lupaavia 

kohteita niiden tunnusomaisten rakennepiirteiden ja substraattispesifisyyden vuoksi. 

Molemmissa molekyyleissä on nimittäin uniikki taskurakenne ATP-sitovan kohdan 

lähellä, johon MEK-inhibiittorit sitoutuvat. Inhibiittorin sitoutuminen kyseiseen 

taskurakenteeseen aikaansaa useita konformationaalisia muutoksia, joiden myötä 

MEK1/2 lukkiutuu katalyyttisesti inaktiiviseen tilaan. Tällä inhibitiomekanismilla 

vältetään kilpailu ATP:n kanssa, ja siten myös tahattomat inhibitiot muissa ATP:ta 

hyödyntävissä kinaaseissa. (147) 

 

2.4.3.1 Trametinibi 

 

Trametinibi (engl. trametinib; GSK1120212/JTP-74057/kauppanimi Mekinist®)(152) on 

erittäin selektiivinen MEK1- ja MEK2-kinaasien allosteerinen reversiibeli inhibiittori. 

FDA hyväksyi vuonna 2013 trametinibin käytettäväksi monoterapiana BRAF V600E tai 

V600K-mutaatiopositiivisen melanoomaan, joka on metastasoinut tai kirurgiseen 

poistoon soveltumaton (153, 154). Sittemmin käyttöindikaatioihin on lisätty yhteiskäyttö 

dabrafenibin kanssa paitsi edellä mainitun metastasoineen tai kirurgiaan 

soveltumattomaan BRAF V600E/K-mutaatiopositiivisen melanoomaan hoidossa mutta 

myös melanooman liitännäishoidossa sekä ei-pienisoluisessa syövässä. Melanooman 

liitännäishoidossa trametinibia voi käyttää yhdessä dabrafenibin kanssa, kun kyseessä on 

kirurgisesti kokonaan poistettu BRAF V600E tai V600K-mutatoitunut aikuispotilaan 
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melanooma, ja ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa sitä voi käyttää yhdessä 

dabrafenibin kanssa, kun kyseessä on edennyt BRAF V600E-mutaatiopositiivinen syöpä 

aikuispotilaalla. (154) 

 

2.4.3.2 Binimetinibi 

 

Binimetinibi (engl. binimetinib; NVP-MEK162/MEK162/ARRY-438162/ARRY-

162/kauppanimi Mektovi®) on niin ikään selektiivinen MEK1- ja MEK2-estäjä (155). 

FDA hyväksyi kesäkuussa 2018 binimetinibin ja encorafenibin yhteiskäytön kirurgiaan 

soveltumattoman tai metastasoineen melanoomaan hoitoon, kun kyseessä BRAF V600E 

tai V600K mutaatiopositiivinen muoto (156).  

 

2.4.3.3 Selumetinibi 

 

Selumetinibi (engl. selumetinib; AZD6244/ARRY-142886) on trametinibin ja 

binimetinibin tavoin MEK1/2-inhibiittori (157). Se sai hiljattain, huhtikuussa 2020, 

kauppanimella Koselugo® FDA:lta hyväksynnän sen käyttöön tyypin I 

neurofibromatoosin hoitoon yli 2-vuotiailla potilailla, joilla on oireilevia, kirurgiseen 

operoimiseen soveltumattomia pleksiformisia neurofibroomia (158).  

 

2.4.3.4 Muut tutkimukselliset MEK-inhibiittorit 

 

Trametinibin, binimetinibin ja selumetinibin rinnalla muita MEK1/2-inhibiittoreita ovat 

muun muassa refametinibi (engl. refametinib; BAY 869766/RDEA119)(159), 

pimasertibi (engl. pimasertib; AS703026/MSC1936369B) (160) ja TAK-733 (161). 

Näillä ei ole ainakaan vielä trametinibin, binimetinibin ja selumetinibin tavoin 

myyntilupaa, mutta niiden tehoa eri syöpiin tutkitaan (159-161). 
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3 Aineisto, materiaalit ja menetelmät 
 

FM Katja Tuomainen tutki professori Tuula Salon tutkimusryhmässä pään ja kaulan 

alueen syöpäsolujen lääkevastetta 19 eri syöpälääkkeelle viidellä eri kasvualustalla. 

Kokeessa syöpäsoluja kasvatettiin joko perinteiseen tapaan muovialustan päällä, 

matriksilla (joko Matrigeelilla tai Myogeelilla) päällystetyillä levyillä tai matriksin sisällä 

(joko Matrigeelissa tai Myogeelissa). (2) 

 

Tuomaisen tutkimuksessa käytettiin yhteensä 12 pään ja kaulan alueen 

levyepiteelikarsinoomasolulinjaa (Taulukko 5), joiden lääkevasteita 220 syöpälääkkeelle 

oli jo aiemmin tutkittu muovilla. Joukossa oli sekä primaari- että 

metastaasilevyepiteelikarsinoomasoluja pään ja kaulan eri alueilta, ja jokainen näistä 12 

solulinjasta oli HPV- ja mykoplasma-negatiivinen ja ilmensi villityypin KRAS-geeniä. 

Tutkimukseen haluttiin ottaa mukaan aiempien tutkimusten perusteella sekä EGFR-, 

MEK- ja mTOR/PI3K-inhibiittoreille reagoivia että resistenttejä soluja. (2) 

 

Taulukko 5. Tuomaisen tutkimuksessa käytettyjen solulinjojen kliiniset ja patologiset 

tiedot. TNM-luokitus perustuu patologin lausuntoon. Taulukko suomennettu lähteestä 

(2). 

Solulinja Sukupuoli Ikä 

(vuotta) 

TNM Alkuperäsijainti Tyyppi Gradus 

UT-SCC-8 mies 42 T2N0M0 kurkunpää primaari G1 

UT-SCC-14 mies 25 T3N1M0 kieli primaari* G2 

UT-SCC-24A mies 41 T2N0M0 kieli primaari G2 

UT-SCC-24B mies 41 T2N1M0 kaula metastaasi* G2 

UT-SCC-28 nainen 48 T2N0M0 suunpohja primaari* G1 

UT-SCC-42A mies 43 T4N3M0 kurkunpää primaari G3 

UT-SCC-42B mies 43 T4N3M0 kaula metastaasi G3 

UT-SCC-40 mies 65 T3N0M0 kieli primaari G1 

UT-SCC-44 nainen 71 T4N2BM0 mandibulan 

gingiva 

primaari* G3 

UT-SCC-73 nainen 86 T1N0M0 kieli primaari G2 

UT-SCC-81 mies 48 T2N0M0 kieli primaari G1 

UT-SCC-106A mies 37 T1AN0M0 kurkunpää primaari G1 

*persistoiva tautimuoto 
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19 syöpälääkeyhdistettä (Liite 1) valittiin tutkimukseen mukaan puolestaan aikaisempien 

lääketutkimusten tulosten perusteella; valitut lääkeaineet olivat EGFR-inhibiittoreita 

(setuksimabi, gefitinibi, erlotinibi, afatinibi, canertinibi), MEK-inhibiittoreita 

(pimasertibi, trametinibi, refametinibi, binimetinibi, TAK-733, selumetinibi) ja 

mTOR/PI3K-inhibiittoreita (everolimuusi, temsirolimuusi, sirolimuusi, ridaforolimuusi, 

dactolisibi, apitolisibi, omipalisibi ja PF-04691502). Niiden tutkimuksessa käytettävät 

konsentraatiot valittiin niin ikään aikaisempien tutkimusten perusteella. (2) 

 

Tutkimuksessa syöpäsoluja viljeltiin Dulbeccon muunnellussa Eaglen elatusaineessa 

(DMEM)/F-12, 1:1 (Gibco, 31330-038, Waltham, MA, USA) täydennettynä 10 % 

lämpöaktivoidulla naudan sikiön seerumilla (Gibco, 10270-106) sekä 100 U/ml 

penisilliinilla, 100 µg/ml streptomysiinilla, 250 ng/ml fungizonella, 50 µg/ml 

askorbiinihapolla ja 0,4 µg/ml hydrokortisonilla (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA). 

Matrikseina käytettiin kaupallista hiiren Engelbreth-Holm-Swarmin (EHS) sarkoomasta 

valmistettua Matrigeeliä (Corning; cat no. 354234) sekä ihmisen leiomyoomasta 

valmistettua Myogeeliä. (2) 

 

Myogeeli ja Matrigeeli pidettiin yön yli 4◦C-lämpöisessä jäässä. Tarvikkeet 

esijäähdytettiin pakastimessa -20◦C:ssa ja 384-kuoppaiset levyt (Corning®#3707, 

Corning, NY, USA) jäässä. (2) 

 

Matrigeeli ja Myogeeli laimennettiin soluviljelyn elatusaineen kanssa 500 µg/m 

konsentraatioon, ja matriksia lisättiin 5 µl:n verran kaikkiin muihin 384-kuoppaisiin 

levyihin paitsi kontrolleina toimiviin levyihin; kontrollilevyille lisättiin vain elatusaine. 

Levyt sentrifugoitiin 2 minuutin ajan 300 rpm-kierrosnopeudella 4◦C-lämpötilassa, ja ne 

jätettiin yön yli soluviljelyinkubaattoriin. (2) 

 

Seuraavana päivänä suoritettiin solujen istutus. Solujen lukumäärien lasku tehtiin 

käyttäen ScepterTM 2.0 -solulaskijaa (Merk Millipore, Burlington, MA, USA). 2D- 

malleihin (muoville sekä Myogeelilla tai Matrigeelilla päällystettyihin kuoppiin) solut 

lisättiin automatiosoidulla reagenssidispensaattorilla (BioTEK, MultiFlo™ FX, 20 µl, 25 

000 solua/ml, 500 solua/kuoppa). 3D kasvatusta varten Myogeeli ja Matrigeeli ensin 

laimennettiin 500 µg/ml-proteiinikonsentraatioon, ja Myogeeliin lisättiin 

gelatisoitumisen varmistamiseksi rotan tyypin I kollageenia (500 µg/ml; Corning®, cat 
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no. 354236) ja 1N natriumhydroksidia. Solut sekoitettiin sitten jompaan kumpaan 

matriksiin ja solususpensio upotettiin kuoppiin elektronisella pipetillä (Integra, VIAFLO 

II; 10 µl, 50 000 solua/ml, 500 solua/kuoppa). Tunnin inkubaation jälkeen 10 µl 

elatusainetta lisättiin kuhunkin kuoppaan jähmettyneen matriksin päälle, minkä jälkeen 

levyt laitettiin taas inkubaattoriin yön ajaksi. (2) 

 

Solujen sensitiivisyyttä ja resistenssiä eri lääkeaineille eri kasvuympäristöissä selvitettiin 

tutkimuksessa käyttäen DSRT-menetelmää (DSRT, engl. Drug sensitivity and Resistance 

Testing). DSRT-testilevyt olivat FIMM:n eli Suomen Molekyylilääketieteen instituutin 

High Throughput Biomedicine- eli HTB-yksikön suunnittelemia, ja kutakin lääkeainetta 

testattiin 5:llä eri 10-kertaisella konsentraatiolla. Lääkeainetestilevyt sisälsivät 

setuksimabia lukuun ottamatta kaikkia tutkittavia lääkeainemolekyylejä ja ne säilöttiin 

paineistettuihin inerttiä typpikaasua sisältäviin säiliöihin (Roylan Developments Ltd., 

Surrey, UK). Setuksimabi-laimennokset (Erbitux, Merck KGaA, Darmstadt, 

Saksa)(0.005, 0.05, 0.5, 5.0 ja 49.5 µg/ml) lisättiin lääkeainetestilevyille nestekäsittelijää 

(Echo®525 acoustic dispenser, Labcyte, San Jose, CA, USA) käyttäen. (2)  

 

Lääkeaineet laimennettiin lisäämällä niihin elatusainetta MultiFloTM FX automatisoitua 

reagenssiannostelijaa käyttäen, minkä jälkeen ne asetettiin levysekoittajaan 60 minuutin 

ajaksi (1000 rpm). Laimennetut lääkeaineet lisättiin pipetointirobotin (Biomek FX, 

Beckman Coulter, Brea, CA, USA) avulla soluviljelmälevyille (10 µl/kuoppa). (2) 

 

3 päivän päästä levyt kuvattiin IncuCyte Live-Cell -kuvaussysteemillä (Sartorius, 

Göttingen, Saksa) solutiheyden määrittämiseksi, minkä jälkeen testilevyt siirrettiin 

huoneenlämpöön 15 minuutiksi. Seuraavaksi eri ympäristöissä olleiden syöpäsolujen 

lääkevasteet arvioitiin käyttäen CellTiter-Glo® (CTG) 2.0 Luminescent Cell Viability -

analyysiä (Promega, Madison, WI, USA); testilevyjä sekoitettiin ensin 10 minuutin ajan 

450 rpm:ssa, sitten sentrifugoitiin 5 minuutin ajan 1000 rpm:ssa ja lopulta CTG-signaali 

rekisteröitiin PheraStar-levylukijalla (BMG Labtech, Ortenberg, Saksa). (2) 

 

Lääkeainetestauksessa saadun datan analyysi, kuten muun muassa kunkin tutkitun 

syöpälääkkeen lääkevasteen selektiivisyyttä kuvaavan DSS-arvon (engl. Drug Sensitivity 

Score) määrittäminen, tehtiin tutkimusryhmässä FIMM:n kehittämän BREEZE-

sovelluksen avulla. Eri kasvuoloissa olleiden syöpäsolujen lääkevasteiden erojen 



37 

 

havaitsemiseksi suoritettiin Friedmanin testi käyttäen SPSS-ohjelmaa (versio 25, 2017, 

IBM Corporation, Armonk, NY, USA). (2) 

 

Osana sekä Tuomaisen tutkimusta että omaa syventävää tutkielmaani tehtävänäni oli 

laatia kunkin Tuomaisen kokeessa tutkittavan lääkeaineen osalta oma Clinical Trials -

taulukko, josta tuli ilmetä muun muassa kliinisten tutkimusten tiedot tutkimustuloksineen 

ja johtopäätöksineen. Kliinisten tutkimusten haun tein faasissa 3 ja 4 olevien tutkimusten 

osalta tammikuun 2018 ja 17.3.2018 välisenä aikana ja muiden faasien osalta tammikuun 

2018 ja heinäkuun 2018 välisenä aikana kliinisten lääketutkimusten rekisteristä 

osoitteesta https://clinicaltrials.gov/ käyttäen hakusanana ”condition/disease”-kohdassa 

”Head and neck cancer”-termiä ja ”other terms”-kohdassa kunkin lääkeaineen 

nimeä/vaihtoehtoisia nimiä. (Jos ”Head and neck cancer”-termillä ei löytynyt kliinisiä 

tutkimuksia, tein myös Tuomaisen pyynnöstä laajennetun haun käyttäen pelkkää 

”Cancer”-termiä.) Sivustolla tänä aikana olleet tutkimukset kävin yksitellen läpi ja 

keräsin niistä jokaisesta tarvittavat tiedot kunkin lääkeaineen omaan Excel-taulukkoon 

(Liite 2); kunkin lääkeaineen osalta merkitsin taulukkoon tutkimuksen statuksen 

(completed eli valmis; active, not recruiting eli aktiivinen, mutta ei enää rekrytoiva; 

recruiting eli rekrytoiva; terminated eli keskeytetty; withdrawn eli peruttu; unknown eli 

ei tiedossa), ClinicalTrials.gov-identifiointinumeron, tutkimuksen otsikon 

ClinicalTrials.gov-sivustolla, tutkimuksen virallisen otsikon, faasin, tutkimusmaan, 

aloitus- ja lopetuspäivämäärän, tutkimusintervention, tutkimukseen osallistujien 

lukumäärän, osallistujien sairauden, tutkimustulokset, johtopäätökset, mahdolliset muut 

huomiot sekä ClinicalTrials.gov-hakupäivämäärän. Niiden tutkimusten osalta, joiden 

tutkimustuloksia ei löytynyt ClinicalTrials.gov-tietokannasta, etsin tarvittavat tiedot 

Pubmed-tietohakukannasta tai vaihtoehtoisesti GoogleScholar-hakupalvelusta.  

 

Tuomaisen tutkimuksessa in vitro -lääkevasteiden vertailu rajoitettiin tutkittavia lääkeaineita 

monoterapiana käyttäneisiin kliinisiin tutkimuksiin; kliiniset tutkimukset, jossa lääkeaineita 

tutkittiin muihin hoitoihin kombinoituina rajattiin Tuomaisen tutkimuksen vertailun 

ulkopuolelle, koska lääkevasteen erottaminen muiden hoitojen vaikutuksesta olisi tullut 

mahdottomaksi. (2) 

 

Tutkimusryhmässä Paula Bergman suoritti kliinisen datan meta-analyysin. Kliinisten 

tutkimusten ORR-arvot (engl. objective response rate) eli objektiivisesti arvioidut 

https://clinicaltrials.gov/
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hoitovasteet esitettiin graafisessa muodossa ja niitä vertailtiin Tuomaisen tutkimuksessa 

eri kasvatusalustoilla saatuihin vastearvoihin. Tässä käytettiin RStudio-ohjelmistoa 

(versio 3.6.0); ORR-arvojen ja luottamusvälien laskentaan käytettiin meta-paketin 

metaprop-toimintoa ja kuvaajat luotiin ggplot2-paketin toimintoja hyödyntäen. (2) 

 

 

 

 

4 Tulokset 
 

4.1 Tuomaisen in vitro -lääkeainetestin tulokset 
 

FM Tuomaisen tutkimuksessa havaittiin syöpäsolujen lääkeainevasteiden vaihtelevan 

kasvuympäristöstä riippuen; siinä missä vasteet PI3K/mTOR-inhibiittoreihin olivat 

yleisesti ottaen samansuuntaiset kasvuympäristöstä riippumatta, EGFR- ja MEK-

inhibiittorit toimivat hyvin muovilla ja Matrigeelissa, mutta eivät Myogeelissa. (2) 

 

Lääkevasteprofiloinnissa käytettiin neljää aktiivisuusluokkaa hyödyntäen syöpälääkkeen 

lääkevasteen selektiivisyyttä kuvaavaa DSS-arvoa (engl. Drug Sensitivity Score); 

inaktiivinen (DSS<5), alhainen aktiivisuus (5 ≥ DSS < 10), kohtalainen aktiivisuus (10 ≥ 

DSS < 15) ja korkea aktiivisuus (DSS ≥ 15). EGFR- ja MEK-inhibiittorit osoittivat 

kohtalaista tai korkeaa aktiivisuutta useimmissa solulinjoissa, jotka oli kasvatettu joko 

muovin päällä, Matrigeelin päällä tai Matrigeeliin upotettuna (Kuvaaja 1A ja 1B). Sen 

sijaan Myogeelin päällä tai Myogeeliin upotettuna EGFR- ja MEK-inhibiittorit osoittivat 

joko alhaista aktiivisuutta tai ei vastetta ollenkaan (Kuvaaja 1A ja 1B). PI3K/mTOR- ja 

mTOR-inhibiittorit puolestaan saivat aikaan samantyyppisiä vasteita kaikissa kokeen 

kasvatusoloissa (Kuvaaja 1C); dactolisibiin reagoi vain yksi solulinja, everolimuusi oli 

yleisesti ottaen inaktiivinen, temsirolimuusi ja ridaforolimuusi osoittivat suhteellisen 

alhaista aktiivisuutta, apitolisibi osoitti alhaista ja kohtalaista aktiivisuutta, sirolimuusi ja 

PF-04691502 osoittivat vaihdellen aktiivisuutta alhaisen ja korkean aktiivisuuden välillä, 

ja omipalisibi osoitti kohtalaista ja korkeaa aktiivisuutta. (2) 
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Kuvaaja 1. Laatikko-janakuvaajat EGFR-, MEK- ja PI3K/mTOR-inhibiittorien DSS-

arvoista eri solulinjoilla eri kasvatusympäristöissä. Kuvaaja suomennettu lähteestä (2). 
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Eri kasvatusoloissa olleiden syöpäsolulinjojen lääkevasteiden erojen vertailemiseksi 

tutkimusryhmä suoritti myös Friedmannin testin ja parittaisen vertailun. Nämä testit 

osoittivat, että usealla lääkeaineella lääkevasteissa oli merkittäviä eroja eri 

kasvatusalustoissa (Taulukko 6). EGFR- ja MEK-estäjillä havaittiin merkittäviä eroja 

jatkuvasti Myogeeli 3D:n ja Matrigeeli 3D:n välillä; kaikkien MEK-inhibiittorien 

lääkevasteet oli Myogeelissa merkittävästi pienemmät Matrigeeliin verrattuna. 

PI3K/mTOR-inhibiittoreista omipalisibin, apitolisibin ja PF-04691502:n vasteet olivat 

myös huomattavasti pienemmät Myogeelissä kuin Matrigeelissa. Everolimuusin vaste oli 

sen sijaan voimakkaampi Myogeelissa Matrigeeliin nähden, vaikkakin sen aikaansaama 

vaste oli yleisesti ottaen heikko. Muilla tutkituilla lääkeaineilla ei havaittu merkitseviä 

eroja vasteissa eri ympäristöissä. (2) 
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Taulukko 6. Eri kasvatusolojen vertailu kunkin tutkitun lääkeaineen osalta. Merkitsevät erot on merkitty taulukkoon sinisellä. Merkintä “-“ kuvaa 

sitä, että p-arvoa ei ollut saatavilla. Taulukko suomennettu lähteestä (2). 

 

 

 Myogeeli 2D 

vs. Myogeeli 

3D 

Myogeeli 2D 

vs. kontrolli 

Myogeeli 3D 

vs. kontrolli 

Myogeeli 3D 

vs. Matrigeeli 

2D 

Myogeeli 3D 

vs. Matrigeeli 

3D 

Myogeeli 2D 

vs. Matrigeeli 

3D 

Myogeeli 2D 

vs. Matrigeeli 

2D 

Kontrolli vs. 

Matrigeeli 3D 

Kontrolli vs. 

Matrigeeli 2D 

Matrigeeli 2D 

vs. Matrigeeli 

3D 

EGFR           

Setuksimabi 1.000 0.118 0.081 0.081 0.003 0.005 0.118 1.000 1.000 1.000 

Gefitinibi 0.098 1.000 0.814 0.055 0.012 0.098 0.332 1.000 1.000 1.000 

Erlotinibi 1.000 1.000 1.000 0.454 0.142 0.142 0.454 1.000 1.000 1.000 

Afatinibi 1.000 0.118 0.118 0.008 0.001 0.001 0.008 1.000 1.000 1.000 

Canertinibi 1.000 0.118 0.019 0.002 0.003 0.024 0.019 1.000 1.000 1.000 

Merkittävien 

tapausten osuus (%) 

0.0 0.0 20.0 40.0 80.0 60.0 40.0 0.0 0.0 0.0 

MEK           

Pimasertibi 1.000 1.000 1.000 0.012 0.000 0.000 0.005 0.008 0.282 1.000 

Trametinibi 1.000 0.707 1.000 0.030 0.000 0.000 0.003 0.019 0.707 1.000 

Refametinibi 1.000 1.000 1.000 0.012 0.000 0.000 0.008 0.019 0.707 1.000 

Binimetinibi 1.000 1.000 1.000 0.004 0.000 0.000 0.004 0.005 0.389 1.000 

TAK-773 1.000 0.707 1.000 0.012 0.000 0.000 0.003 0.019 0.528 1.000 

Selumetinibi 1.000 1.000 0.707 0.004 0.000 0.002 0.019 0.169 0.814 1.000 

Merkitsevien erojen 

osuus (%) 

0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 83.3 0.0 0.0 

mTOR/PI3K           

Everolimuusi 1.000 1.000 1.000 0.142 0.010 0.008 0.118 0.612 1.000 1.000 

Temsirolimuusi - - - - - - - - - - 

Sirolimuusi - - - - - - - - - - 

Ridaforolimuusi - - - - - - - - - - 

Dactolisibi - - - - - - - - - - 

Apitolisibi 1.000 0.707 1.000 0.528 0.067 0.008 0.098 1.000 1.000 1.000 

Omipalisibi 1.000 0.814 1.000 0.201 0.004 0.000 0.012 0.067 1.000 1.000 

PF-04691502 1.000 1.000 1.000 0.332 0.008 0.003 0.169 0.332 1.000 1.000 

Merkittävien 

tapausten osuus 

0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 50.0 12.5 0.0 0.0 0.0 
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4.2 Kliinisten tutkimusten tulokset 

Tuomaisen tutkimuksen lääkeaineista valtaosa oli kliinisissä kokeissa yltänyt vain joko 

faasin 1 tai 2 tutkimuksiin. Vain setuksimabista, erlotinibista, afatinibista ja gefitinibista 

oli tehty myös faasin 3 kokeita. Faasin 4 kokeisiin ylsivät puolestaan vain setuksimabi ja 

gefitinibi; setuksimabista oli kaksi faasin 4 tutkimusta ja gefitinistä yksi. (Liite 2) 

 

EGFR-estäjistä canertinibista, PI3K-estäjistä dactolisibista, PF-04691502:sta, 

apitolisibista ja omipalisibista, ja MEK-estäjistä refametinibista, binimetinibista, 

trametinibista, pimasertibista ja selumetinibista ei löytynyt yhtään kliinistä tutkimusta, 

joissa niitä olisi tutkittu pään ja kaulan alueen syöpää sairastavilla potilailla. (Liite 2) 

 

 

4.2.1 EGFR-inhibiittorit 

 

4.2.1.1 Setuksimabi 

 

Setuksimabista löytyi hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ”cetuximab” 244 kliinistä 

tutkimusta, ja setuksimabin vaihtoehtoisia nimiä käyttäen tutkimuksia löytyi 133 

kappaletta ”Erbitux”-haulla, 133 ”C225”-haulla, 1 ”IMC-225”-haulla ja 1 ”C225”-haulla. 

Näistä tutkimuksista kaksi oli faasin 4 tutkimuksia, 31 faasin 3 tutkimuksia ja kaksi faasin 

2 ja 3 tutkimuksia; 12 tutkimuksen osalta mainintaa faasista ei löytynyt ja loput 

tutkimuksista olivat faasin 1 ja/tai faasin 2 kokeita. (Liite 2) 

 

20 tutkimuksessa setuksimabia tutkittiin pään ja kaulan alueen syöpiin monoterapiana, 

mutta näistä 3 peruttiin, 3 keskeytettiin, ja vielä aktiivisina oli 5 ja rekrytointivaiheessa 1. 

Perutuista tutkimuksista yksi (NCT00881114) peruttiin siksi, että se katsottiin 

toteuttamiskelvottomaksi, toinen (NCT01075841) peruttiin regulatorisen auktoriteetin 

kehotuksesta ja kolmas (NCT01427205) ilmeisesti osallistujien puutteen vuoksi. 

Keskeytetyistä tutkimuksista puolestaan yksi (NCT00898742) keskeytettiin siksi, että 

päätutkija poistui kuvioista, toinen (NCT01790516) keskeytettiin alhaisen 

osallistujamäärän vuoksi ja kolmas (NCT01602315) sponsorin päätöksestä niin ikään 

alhaisen osallistujamäärän vuoksi; viimeisimmäksi mainitusta oli saatavilla kuitenkin 

ennen keskeytystä kertyneet tutkimustulokset. Tutkimustulokset löytyivät myös yhdestä 
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vielä aktiiviseksi luokitellusta, mutta kuitenkin toukokuussa 2017 päättyneeksi 

merkitystä tutkimuksesta NCT01696955. (Liite 2) 

 

Yhteensä siis kahdeksasta setuksimabia monoterapiana tutkineesta tutkimuksesta oli 

löydettävissä tutkimustuloksia. Näistä hoitovasteen saaneiden määrät ja ORR-arvot eli 

objektiiviset hoitovasteet on poimittu Taulukkoon 7. ORR-arvoilla (engl. objective 

response rate) kuvataan niiden potilaiden prosentuaalista osuutta, joilla kasvaimen koko 

on pienentynyt (162).  

 

 

 

 



44 

 

Taulukko 7. Clinical Trials -tietokannan kliiniset tutkimukset, joissa setuksimabia tutkittiin monoterapiana pään ja kaulan alueen syöpiin ja joista 

tutkimustulokset olivat saatavilla. Saman tutkimuksen sisällä käytetyt eri annokset on erotultu lisäämällä NCT-numeron perään eri kirjain (a tai b). 

Clinical Trials -haku 01/2017-03/2018: [head and neck cancer][cetuximab/erbitux/IMC-225/NSC-714692/C225].  

Clinical Trial nro Faasi Tutkimuksen 

valmistumisvuosi 

Potilaiden 

kokonaismäärä 

Setuksimabia 

monoterapiana saaneet 

Hoitovasteen 

saaneiden määrä 

ORR 

(%) 

Hoitovasteen arvioinnin 

kriteeristö 

Lisä-huomautukset 

NCT01040832 2 2012 107 53 3 5,7 RECIST 1.0  

NCT00671437 2 2015 42 27 1 3,7 RECIST 1.0  

NCT00661427 (a) 2 2012 61 30 4 13,3 RECIST Annos 500 mg/m2 

NCT00661427 (b)    19 2 10,5 RECIST Annos 750 mg /m2 

NCT00514943 2 2013 124 62 6 9,7 RECIST 1.0  

NCT01602315 2 2016 27 35 2 5,7 RECIST 1.1  

NCT00939627 2 2014 55 22 1 4,5 RECIST 1.1  

NCT01577173 2 2015 122 62 9 14,5 RECIST 1.1  

NCT01696955 2 2017 79 38 3 7,9 RECIST 1.0  

ORR = objektiivisesti arvioitu hoitovaste (engl. objective response rate). RECIST = Kiinteiden kasvainten hoitovasteen arviointikriteeristö (engl. 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumours). 
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4.2.1.2 Gefitinib 

 

Gefitinibista löytyi hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ”gefitinib” 29 kliinistä 

tutkimusta, ja ”gefitinib”-hakusanan sijaan vaihtoehtoisia nimiä ”ZD-1839” ja ”Iressa” 

käyttäen tutkimuksia löytyi niin ikään 29 kappaletta. Näistä tutkimuksista yksi oli faasin 

4 tutkimus ja kaksi faasin 3 tutkimuksia; kahden tutkimuksen osalta tietoa faasista ei 

löytynyt, ja loput olivat faasin 1 ja/tai faasin 2 kokeita. (Liite 2) 

 

Viidessä tutkimuksessa gefitinibiä tutkittiin monoterapiana pään ja kaulan alueen syöpiin 

(Liite 2). Näistä yhdestä (NCT00024089) ei löytynyt tuloksia, mutta muiden tutkimusten 

tiedot ja objektiiviset hoitovasteet on kirjattu Taulukkoon 8. 
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Taulukko 8. Clinical Trials -tietokannan kliiniset tutkimukset, joissa gefitinibia tutkittiin monoterapiana pään ja kaulan alueen syöpiin ja joista 

tutkimustulokset olivat saatavilla. Saman tutkimuksen sisällä käytetyt eri annokset on erotultu lisäämällä NCT-numeron perään eri kirjain (a tai b). 

Clinical Trials -haku 01/2017-03/2018: [head and neck cancer][gefitinib/ZD-1839/Iressa]  

ORR = objektiivisesti arvioitu hoitovaste (engl. objective response rate). RECIST = Kiinteiden kasvainten hoitovasteen arviointikriteeristö (engl. 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumours). 

Clinical Trial nro Faasi Tutkimuksen 

valmistumisvuosi 

Potilaiden 

kokonaismäärä 

Gefitinibia monoterapiana 

saaneet 

Hoitovasteen 

saaneiden määrä 

ORR Hoitovasteen arvioinnin 

kriteeristö 

Lisä-huomautukset 

NCT00206219 (a) 3 2007 486 158 4 2,7 RECIST Annos 250 mg/m2 

NCT00206219 (b)    166 10 7,6 RECIST  Annos 500 mg/m2 

 NCT00015964 2 2005 51 47 5 10,6 ?  

 NCT01185158 2 2004 70 70 1 1,4 RECIST  

NCT00519077 2 2013 44 44 3 6,81 RECIST  
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4.2.1.3 Erlotinib 

 

Erlotinibista löytyi hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ”erlotinib” 42 kliinistä 

tutkimusta, ja samat 42 tutkimusta löytyi myös käyttäen ”erlotinib”-hakusanan sijaan 

vaihtoehtoisia nimiä ”CP-358774”, ”OSI-774” ja ”Tarceva”. Näistä tutkimuksista yksi 

oli faasin 3 tutkimus ja yksi faasin 2 ja 3 tutkimus; kahden tutkimuksen osalta mainintaa 

faasista ei löytynyt, ja loput olivat faasin 1 ja/tai faasin 2 tutkimuksia. (Liite 2) 

 

Kuudessa tutkimuksessa erlotinibia tutkittiin monoterapiana pään ja kaulan alueen 

syöpien hoitoon. Näistä yksi (NCT02748707) oli vasta rekrytointivaiheessa ja yksi 

(NCT00954226) oli vielä kesken. Yksi tutkimus (NCT00750555) puolestaan 

keskeytettiin tutkijan toisaalle siirtymisen vuoksi ja lopuista kolmesta ei löytynyt 

tutkimustuloksia. (Liite 2) 

 

4.2.1.4 Afatinib 

 

Afatinibista löytyi hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ”afatinib” tai ”BIBW2992” 

14 kliinistä tutkimusta. Näistä viisi oli faasin 3 tutkimuksia ja loput faasin 1 ja/tai faasin 

2 tutkimuksia. (Liite 2) 

 

Yhdeksässä tutkimuksessa afatinibia tutkittiin monoterapiana pään ja kaulan alueen 

syöpien hoitoon. Näistä kaksi (NCT01427478 ja NCT01856478) oli vasta 

rekrytointivaiheessa ja yksi (NCT01824823) oli vielä kesken. Kaksi tutkimusta 

(NCT01345669 ja NCT02131155) puolestaan keskeytettiin; molemmissa näissä 

keskeytys tehtiin tutkimuksen hyödyttömyysarvioon vedoten. Niiden tutkimusten osalta, 

joista tutkimustulokset löytyivät, tutkimusten tiedot ja objektiiviset hoitovasteet on 

kirjattu Taulukkoon 9. 
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Taulukko 9. Clinical Trials -tietokannan kliiniset tutkimukset, joissa afatinibia tutkittiin monoterapiana pään ja kaulan alueen syöpiin ja joista 

tutkimustulokset olivat saatavilla. Clinical Trials -haku 01/2017-03/2018: [head and neck cancer][afatinib/BIBW2992]  

ORR = objektiivisesti arvioitu hoitovaste (engl. objective response rate). RECIST = Kiinteiden kasvainten hoitovasteen arviointikriteeristö (engl. 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumours).

Clinical Trial nro Faasi Tutkimuksen 

valmistumisvuosi 

Potilaiden 

kokonaismäärä 

Afatinibia monoterapiana 

saaneet 

Hoitovasteen 

saaneiden määrä 

ORR Hoitovasteen arvioinnin 

kriteeristö 

Lisä-huomautukset 

NCT01345682 3 2016 483 322 33 10,2 RECIST 1.1  

NCT00514943 2 2013 124 62 5 8,1 RECIST 1.0  

 NCT01415674 2 2006 61 41 3 7,3 RECIST 1.1 Neo-adjuvantti-hoito 
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4.2.1.5 Canertinib 

 

Canertinista ei löytynyt hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ”canertinib”, ”CI-1033” 

tai ”PD 183805” yhtään kliinistä tutkimusta. Sen sijaan laajentaen hakua ”Head and Neck 

Cancer”-termin sijaan ”Cancer”-hakusanaan, tutkimuksia löytyi kaikilla vaihtoehtoisilla 

nimillä 3. Näistä kaksi oli faasin 2 tutkimuksia ja yksi faasin 1 tutkimus. (Liite 2) 

 

 

4.2.2 mTOR/PI3K-inhibiittorit 

 

4.2.2.1 Everolimuusi 

 

Everolimuusista löytyi hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ”everolimus” 26 kliinistä 

tutkimusta, ja ”everolimus”-hakusanan sijaan vaihtoehtoisia nimiä ”RAD001”, ”SDZ-

RAD”, ”Afinitor” ja ”Zortress” käyttäen tutkimuksia löytyi niin ikään 26. Everolimuusin 

vaihtoehtoisella nimellä ”NVP-RAD001” ei sen sijaan löytynyt kliinisiä tuloksia 

ollenkaan. Löytyneistä tutkimuksista 9:ssä everolimuusi ei ollut kuitenkaan haun 

rajauksesta huolimatta tutkittavana. (Liite 2) 

 

Tutkimukset, joissa everolimuusia todella tutkittiin, olivat joko faasin 2, faasin 1 ja 2, tai 

faasin 1 tutkimuksia. Kahdessa tutkimuksessa everolimuusia tutkittiin monoterapiana 

pään ja kaulan alueen syöpien hoitoon, mutta toinen näistä (NCT01111058) oli vielä 

kesken ja toinen (NCT01051791) keskeytettiin. (Liite 2) Keskeytetyn tutkimuksen 

varhaisen datan analyysi osoitti riittämätöntä tehoa oikeuttamaan rekrytoinnin jatkamista 

suunniteltuun 15 potilasmäärään asti; kaiken kaikkiaan tutkimuksessa ei todettu yhtään 

objektiivista hoitovastetta everolimuusi-hoitoa saaneilla potilailla (Taulukko 10), ja 

tutkimuksen päättyessä kaikki potilaat olivat joutuneet keskeyttämään everolimuusi-

hoidon joko intoleranssin tai taudin etenemisen vuoksi (163).  
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Taulukko 10. Clinical Trials -tietokannan kliiniset tutkimukset, joissa everolimuusia tutkittiin monoterapiana pään ja kaulan alueen syöpiin ja joista 

tutkimustulokset olivat saatavilla. Clinical Trials -haku 01/2017-03/2018: [head and neck cancer][everolimus/ RAD001/SDZ-

RAD/Afinitor/Zortress/ NVP-RAD001] 

ORR = objektiivisesti arvioitu hoitovaste (engl. objective response rate). RECIST = Kiinteiden kasvainten hoitovasteen arviointikriteeristö (engl. 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumours). 

 

 

 

 

Clinical Trial nro Faasi Tutkimuksen 

valmistumisvuosi 

Potilaiden 

kokonaismäärä 

Everolimuusia 

monoterapiana saaneet 

Hoitovasteen saaneiden 

määrä 

ORR Hoitovasteen arvioinnin 

kriteeristö 

Lisä-huomautukset 

NCT01051791 2 2016 13 9 0 0 ? Tutkimus keskeytettiin. 
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4.2.2.2 Temsirolimuusi 

 

Temsirolimuusista löytyi hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ”temsirolimus”, ”CCI-

779” tai ”Torisel” 26 kliinistä tutkimusta. Löytyneistä tutkimuksista 21:ssä 

temsirolimuusi ei ollut kuitenkaan haun rajauksesta huolimatta tutkittavana. Niistä 

viidestä tutkimuksesta, joissa temsirolimuusi oli mukana, vain kahdessa sitä tutkittiin 

monoterapiana pään ja kaulan alueen syöpien hoitoon. (Liite 2) Näiden kahden 

tutkimuksen tiedot ja objektiiviset hoitovasteet on kirjattu Taulukkoon 11. 
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Taulukko 11. Clinical Trials -tietokannan kliiniset tutkimukset, joissa temsirolimuusia tutkittiin monoterapiana pään ja kaulan alueen syöpiin. 

Clinical Trials -haku 01/2017-03/2018: [head and neck cancer][temsirolimus/CCI-779/Torisel]  

ORR = objektiivisesti arvioitu hoitovaste (engl. objective response rate). RECIST = Kiinteiden kasvainten hoitovasteen arviointikriteeristö (engl. 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumours). 

 

 

 

 

Clinical Trial nro Faasi Tutkimuksen valmistumisvuosi Potilaiden kokonaismäärä Temsirolimuusia 

monoterapiana saaneet 

Hoitovasteen saaneiden 

määrä 

ORR Hoitovasteen arvioinnin 

kriteeristö 

NCT01172769 2 2012 42 33 0 0 RECIST 

NCT01256385 2 2013 86 40 1 2,5 RECIST 1.0 
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4.2.2.3 Sirolimuusi 

 

Sirolimuusista löytyi hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ”sirolimus”, ”rapamycin” 

tai ”rapamune” 26 kliinistä tutkimusta. Löytyneistä tutkimuksista 24:ssä sirolimuusi ei 

ollut kuitenkaan haun rajauksesta huolimatta tutkittavana. Niistä kahdesta tutkimuksista, 

joissa sirolimuusi oli mukana, vain toisessa sitä tutkittiin monoterapiana pään ja kaulan 

alueen syöpien hoitoon. (Liite 2) Tämän tutkimuksen tiedot ja havaittu objektiivinen 

hoitovaste on kirjattu Taulukkoon 12. 
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Taulukko 12. Clinical Trials -tietokannan kliiniset tutkimukset, joissa sirolimuusia tutkittiin monoterapiana pään ja kaulan alueen syöpiin. Clinical 

Trials -haku 01/2017-03/2018: [head and neck cancer][sirolimus/rapamycin/rapamune]  

Clinical Trial nro Faasi Tutkimuksen 

valmistumisvuosi 

Potilaiden 

kokonaismäärä 

Sirolimuusia 

monoterapiana saaneet 

Hoitovasteen 

saaneiden määrä 

ORR Hoitovasteen arvioinnin 

kriteeristö 

Lisähuomautukset 

NCT01195922 1&2 2015 37 16 4 25,0 RECIST 1.1 Neoadjuvanttihoito 

ORR = objektiivisesti arvioitu hoitovaste (engl. objective response rate). RECIST = Kiinteiden kasvainten hoitovasteen arviointikriteeristö (engl. 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumours). 
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4.2.2.4 Ridaforolimuusi 

 

Ridaforolimuusista löytyi hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ”rifadorolimus”, 

”MK-8669” tai ”AP 23573” yksi kliininen tutkimus siinä missä ridaforolimuusin 

vaihtoehtoista nimeä ”deferolimus” käyttäen ei löytynyt yhtään kliinistä tutkimusta. 

Ainoa löytynyt tutkimus oli keskeytynyt faasin 1 tutkimus, jossa ridaforolimuusia 

tutkittiin setuksimabiin kombinoituna. (Liite 2) 

 

4.2.2.5 Dactolisib 

 

Dactolisibista ei löytynyt hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ”dactolisib” tai ”NVP-

BEZ235” yhtään kliinistä tutkimusta. Sen sijaan laajentaen hakua ”Head and Neck 

Cancer”-termin sijaan ”Cancer”-hakusanaan, tutkimuksia löytyi molemmilla nimillä 22. 

(Liite 2) 

 

4.2.2.6 Apitolisib 

 

Apitolisibista ei löytynyt hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ”apitolisib” tai ”GDC-

0980” yhtään kliinistä tutkimusta. Sen sijaan laajentaen hakua ”Head and Neck Cancer”-

termin sijaan ”Cancer”-hakusanaan, tutkimuksia löytyi ”apitolisib”-hakusanalla 1 ja 

”GDC-0980”-hakusanalla 9. (Liite 2) 

 

4.2.2.7 Omipalisib 

 

Omipalisibista ei löytynyt hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ”omipalisib” tai 

”GSK2126458” yhtään kliinistä tutkimusta. Sen sijaan laajentaen hakua ”Head and Neck 

Cancer”-termin sijaan ”Cancer”-hakusanaan, tutkimuksia löytyi ”GSK2126458”-

hakusanalla 2, kun taas ”omipalisib”-nimeä käyttäen ei löytynyt tuloksia 

laajennetullakaan haulla. (Liite 2) 

 

4.2.2.8 PF-04691502 

 

PF-04691502:sta ei löytynyt hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ” PF-04691502” 

yhtään kliinistä tutkimusta. Sen sijaan laajentaen hakua ”Head and Neck Cancer”-termin 

sijaan ”Cancer”-hakusanaan, tutkimuksia löytyi 5. (Liite 2) 
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4.2.3 MEK-inhibiittorit 
 

4.2.3.1 Trametinib 

 

Trametinibista löytyi hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ”trametinib”, 

”GSK1120212”, ”JTP-74057” tai ”Mekinist” yksi kliininen tutkimus. Kyseessä oli 

sponsorin päätöksestä keskeytetty faasin 1 tutkimus, jossa trametinibia annettiin 

seribantumabiin ja istiratumabiin kombinoituna potilaille, joilla oli edennyt keuhkosyöpä, 

pään ja kaulan alueen syöpä tai kolorektaalisyöpä. (Liite 2) 

 

4.2.3.2 Binimetinib 

 

Binimetinibista ei löytynyt hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ”binimetinib”, 

”NVP-MEK162”, ”MEK162”, ”ARRY-438162” tai ”ARRY 162” yhtään kliinistä 

tutkimusta. Sen sijaan laajentaen hakua ”Head and Neck Cancer”-termin sijaan ”Cancer”-

hakusanaan, tutkimuksia löytyi ”binimetinib”-hakusanalla 49, ”MEK162”-hakusanalla 

49, ”ARRY-438162” hakusanalla 11 ja ”ARRY 162”-hakusanalla 11. ” NVP-MEK162”-

hakusanalla ei löytynyt laajennetullakaan haulla yhtään kliinistä tutkimusta. (Liite 2) 

 

4.2.3.3 Selumetinib 

 

Selumetinibista ei löytynyt hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ”selumetinib”, 

”AZD6244” tai ”ARRY-142886” yhtään kliinistä tutkimusta. Sen sijaan laajentaen hakua 

”Head and Neck Cancer”-termin sijaan ”Cancer”-hakusanaan, tutkimuksia löytyi 

”selumetinib”-hakusanalla 103, ”AZD6244”-hakusanalla 102 ja ”ARRY-142886” 

hakusanalla 102. (Liite 2) 

 

4.2.3.4 Refametinib 

 

Refametinibista ei löytynyt hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ”refametinib”, 

”BAY 869766” tai ”RDEA119” yhtään kliinistä tutkimusta. Sen sijaan laajentaen hakua 

”Head and Neck Cancer”-termin sijaan ”Cancer”-hakusanaan, tutkimuksia löytyi 

”refametinib”-hakusanalla 7, ” BAY 869766”-hakusanalla 9 ja ” RDEA119”-hakusanalla 

3. (Liite 2) 
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4.2.3.5 Pimasertib 

 

Pimasertibista ei löytynyt hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ”pimasertib”, 

”AS703026” tai ”MSC1936369B” yhtään kliinistä tutkimusta. Sen sijaan laajentaen 

hakua ”Head and Neck Cancer”-termin sijaan ”Cancer”-hakusanaan, tutkimuksia löytyi 

”pimasertib”-hakusanalla 12, ”AS703026”-hakusanalla 3 ja ” MSC1936369B”-

hakusanalla 9. (Liite 2) 

 

4.2.3.6 TAK-733 

 

TAK-733:sta ei löytynyt hakusanoilla ”Head and Neck Cancer” ja ” TAK-773” yhtään 

kliinistä tutkimusta. Sen sijaan laajentaen hakua ”Head and Neck Cancer”-termin sijaan 

”Cancer”-hakusanaan, tutkimuksia löytyi 2. (Liite 2) 

 

 

 

4.3 In vitro -lääkevasteet vs. kliinisten tutkimusten lääkevasteet 
 

Kliinisissä tutkimuksissa setuksimabin objektiivinen hoitovaste (ORR, engl. objective 

response rate) vaihteli 3,7 %:n ja 14,5 %:n välillä (Taulukko 7); käänteisellä 

varianssimetodilla lasketun yhdistetyn ORR:n arvoksi saatiin 10,0 % (luottamusväli 7,0-

14,0). Tuomaisen tutkimuksessa vasteet setuksimabille oli kliinisissä tutkimuksissa 

saatuihin vasteisiin nähden lähimpänä Myogeelia hyödyntäneissä kasvatusalustoissa 

(Kuvaaja 2A); Myogeeli 2D-alustalla vasteen laskettiin olevan 17 % (luottamusväli 4,4-

37,8 %) ja Myogeeli 3D-alustalla 25 % (luottamusväli 5,0-49,5 %). Muilla 

kasvatusalustoilla vasteet setuksimabille olivat sen sijaan huomattavasti suuremmat; 

muovilla vaste oli 67 % (luottamusväli 40,0-93,3), Matrigeeli 2D-alustalla niin ikään 67 

% (luottamusväli 40,0-93,3) ja Matrigeeli 3D-alustalla 75 % (luottamusväli 50,2-99,5). 

(2) 
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Kuvaaja 2. Meta-analyysi kliinisten monoterapiakokeiden objektiivisista hoitovasteista 

sekä Tuomaisen in vitro -testin hoitovasteista setuksimabin, gefitinibin, afatinibin ja 

temsirolimuusin osalta. Käänteisellä varianssimetodilla laskettu yhdistetty ORR esiintyy 

kuvaajissa punaisena vinoneliönä. Saman tutkimuksen sisällä käytetyt eri annokset on 

erotultu lisäämällä NCT-numeron perään eri kirjain (a tai b). Kuvaaja lähteestä (2). 

 

Myogeeliä hyödyntävillä kasvatusalustoilla saadut lääkevasteet olivat lähimpänä 

kliinisissä tutkimuksissa saatuja vasteita myös muiden EGFR-inhibiittorien osalta. 

Gefitinibin yhdistetty ORR kliinisissä tutkimuksissa oli 6 % (luottamusväli 3,0-9,0) 

siinä missä Tuomaisen tutkimuksessa vaste Myogeelissa oli 8,3 % (luottamusväli 7,3-

24,0), muovilla 16,7 % (luottamusväli 4,4-37,8), Matrigeelin päällä 41,7 % 

(luottamusväli 13,8-69,6) ja Matrigeeliin upotettuna 50 % (luottamusväli 21,7-

78,3)(Kuvaaja 2B). Afatinibin yhdistetty ORR kliinisissä tutkimuksissa oli puolestaan 
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10 % (luottamusväli 7,0-13,0), kun taas Tuomaisen tutkimuksessa vaste Myogeelissa oli 

17 % (luottamusväli 4,4-37,8) ja kaikissa muissa oloissa 75 % (luottamusväli 50,2-

99,5)(Kuvaaja 2C). (2)  

 

mTOR-inhibiittoreihin kuuluvien temsirolimuusin ja sirolimuusin osalta Myogeeli ei sen 

sijaan osoittanut muihin kasvatusalustoihin nähden vastaavaa parempaa vastaavuutta 

kliinisisten tutkimusten vasteisiin. Siinä missä kliinisten tutkimusten yhdistetty ORR 

temsirolimuusille oli 2 % (luottamusväli 0-10,0), Tuomaisen tutkimuksessa 

temsirolimuusin vaste oli muovin päällä ja Matrigeeliin upotettuna 75 % (luottamusväli 

50,2-99,5), Matrigeelin päällä 67 % (luottamusväli 40,0-93,3), Myogeelin päällä 83 % 

(luottamusväli 62,2-104,4) ja Myogeeliin upotettuna 50 % (luottamusväli 21,7-

78,3)(Kuvaaja 2D). Sirolimuusi sai taas kliinisessä tutkimuksessa ORR-arvoksi 25 %, 

kun taas Tuomaisen tutkimuksessa sen vaste oli muovin ja Matrigeelin päällä 92 % 

(luottamusväli 76,0-107,3), Matrigeeliin upotettuna 67 % (luottamusväli 40,0-93,3), 

Myogeelin päällä 83 % (luottamusväli 62,2-104,4) ja Myogeeliin upotettuna 75 % 

(luottamusväli 50,2-99,5). (2) 

 

 

 

 

5 Pohdinta 
 

Pään ja kaulan alueen syöpien eloonjäämisennuste on edelleen hoidoista huolimatta 

melko heikko. Merkittävää on myös, että pään ja kaulan alueen syövät sijaitsevat 

anatomisesti, toiminnallisesti ja kosmeettisesti hyvin haastavalla alueella. Muun muassa 

syöminen, puhuminen, nukkuminen, sosiaalinen kanssakäyminen sekä henkinen 

jaksaminen voivat vaikeutua hoitojen myötä merkittävästi ja heikentää elämänlaatua 

huomattavasti. (164) Potilaiden ennusteen ja elämänlaadun parantamiseksi uusien 

mahdollisten lääkeaineiden tutkimus onkin todella tärkeää. 

 

Jotta toimivia ja tehokkaita uusia lääkeaineita saataisiin potilaskäyttöön nykyistä 

nopeammin, olisi tärkeää kyetä tunnistamaan tehottomat lääkeaineet mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa; näin resurssit saataisiin kohdennettua oikeasti lupaavien 
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lääkeaineiden kehitystyöhön. Tämän tavoitteen saavuttamista edesauttaa FM Katja 

Tuomaisen tutkimus. 

 

Tuomaisen tutkimuksessa syöpäsolujen lääkevaste Myogeelia hyödyntäneissä 

kasvualustoissa muistutti EGFR- ja MEK-inhibiittorien osalta enemmän kliinisissä 

tutkimuksissa saatuja lääkevasteita kuin samojen lääkeaineiden testaus muovin päällä tai 

Matrigeelia hyödyntäneissä kasvualustoissa (2). Tämä puoltaa näkemystä siitä, että 

perinteisten muovialustojen ja eläinkudosperäisten matriksien sijaan 

ihmiskasvainperäisiä matrikseja kasvualustoissa hyödyntäen voitaisiin parantaa 

prekliinisten in vitro -syöpälääketestausten kliinistä ennustettavuutta. Näin ylioptimismia 

uuden lääkkeen tehosta ja toimivuudesta voitaisiin todennäköisemmin välttää ja 

toimimattomia lääkeaineita voitaisiin karsia pois varhaisemmassa vaiheessa. Tämä 

puolestaan vähentäisi turhien kliinisten kokeiden määrää sekä niihin uppoavaa aikaa ja 

rahaa. 

 

Siinä missä Myogeeli osoitti muihin kasvatusoloihin nähden parempaa kliinistä 

ennustettavuutta EGFR- ja MEK-inhibiittorien osalta, Tuomaisen tutkimuksessa 

huomattiin kuitenkin myös, että vasteet PI3K/mTOR-inhibiittoreihin olivat yleisesti 

ottaen samansuuntaiset kasvuympäristöstä riippumatta. Tutkimusryhmässä tämän 

arveltiin selittyvän lääkeaineiden kohdemolekyylien lokalisaatioerolla; EGFR-inhibittorit 

vaikuttavat solukalvolla olevaan EGF-reseptoriin, johon ekstrasellulaarimatriksi 

vaikuttanee enemmän, kun taas PI3K/mTOR-inhibiittorit kohdentuvat solun sisäpuolen 

sytosolisiin entsyymeihin, joihin ekstrasellulaarimatriksi ei oletettavasti yhtä 

voimakkaasti vaikuta. (2) 

 

Mitä tulee eroihin 2D- ja 3D-kasvatusalustojen välillä, Tuomaisen tutkimuksen 

hypoteesina oli, että 3D-malleilla saataisiin 2D-malleihin nähden luotettavampia tuloksia. 

Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin Myogeelia ja Matrigeelia hyödyntäneiden 2D-

kasvatusalustojen tuottavan melko samanlaisia tuloksia suhteessa Myogeelin ja 

Matrigeelin 3D-malleihin useimpien lääkeaineiden osalta. (2) Tätä voi selittää ainakin 

osittain se, että tyvikalvo - epiteelisolujen normaali kasvualusta – on periaatteessa litteä 

(165). Näin ollen epiteelisolujen toiminta 2D-kasvualustalla voinee muistuttaa toimintaa 

normaaleissa kasvuolosuhteissa, mikäli 2D-kasvualusta on onnistuttu päällystämään 

sopivalla materiaalilla (2, 165). 
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Lääkeaineiden vaikuttavuuden osalta havaittiin, että EGFR inhibiittorit eivät Myogeelillä 

tehdyissä kokeissa eikä kliinisissä tutkimuksissa olleet kovinkaan tehokkaita lääkkeitä 

pään ja kaulan alueen syövässä. Kliinisissä tutkimuksissa on myös huomattu, että 

setuksimabista aiemmin hyötyneillekin potilaille kehittyy nopeasti resistenssiä (166, 

167).  

 

PI3K/mTOR-inhibiittorien vaikuttavuuden osalta Tuomaisen tutkimuksessa saatiin 

vaihtelevia tuloksia eri lääkeaineiden suhteen; dactolisibiin reagoi vain yksi solulinja, 

everolimuusi oli yleisesti ottaen inaktiivinen, temsirolimuusi ja ridaforolimuusi osoittivat 

suhteellisen alhaista aktiivisuutta, apitolisibi osoitti alhaista ja kohtalaista aktiivisuutta, 

sirolimuusi ja PF-04691502 osoittivat vaihdellen aktiivisuutta alhaisen ja korkean 

aktiivisuuden välillä, ja omipalisibi osoitti kohtalaista ja korkeaa aktiivisuutta (2). 

Kliinisissä tutkimuksissa puolestaan muutamilla mTOR-inhibiittoreilla on saatu lupaavia 

vasteita varhaisten vaiheiden kliinisissä tutkimuksissa; faasin 2 kliinisessä tutkimuksessa 

temsirolimuusi näytti aikaansaavan kasvaimen kutistumista vaikkakaan sillä ei saatu yhtään 

objektiivista vastetta (168) ja sirolimuusi, jota on tutkittu monoterapiana pään ja kaulan 

alueen syöpiin yhdessä kliinisessä tutkimuksessa, aikaansai puolestaan 16 potilaalla joukossa 

25% objektiivisen hoitovasteen ja yksi hoitovasteista oli ns. täydellinen hoitovaste (engl. 

complete response)(169). Mitä tulee muiden PI3K/mTOR-inhibiittorien kliinisiin 

tutkimuksiin pään ja kaulan alueen syöpien hoidossa, everolimuusia oli tutkittu 

monoterapiana kahdessa tutkimuksessa ja ridaforolimuusia setuksimabiin kombinoituna 

yhdessä tutkimuksessa; everolimuusin kahdesta tutkimuksesta toinen oli vielä kesken ja 

toinen keskeytettiin, ja ridaforolimuusin tutkimus keskeytettiin. Dactolisibista, apitolisibista, 

omipalisibista ja PF-04691502:sta ei puolestaan löytynyt yhtään kliinistä tutkimusta, jossa 

niitä olisi tutkittu pään ja kaulan aluen syöpiin. (Liite 2) 

 

MEK-inhibiittoreiden aikaansaamien vasteiden osalta Tuomaisen tutkimuksessa havaittiin, 

että MEK-inhibiittorit osoittivat kohtalaista tai korkeaa aktiivisuutta useimmissa 

solulinjoissa, jotka oli kasvatettu joko muovin päällä, Matrigeelin päällä tai Matrigeeliin 

upotettuna. Sen sijaan Myogeelin päällä tai Myogeeliin upotettuna MEK-inhibiittorit 

osoittivat joko alhaista aktiivisuutta tai ei vastetta ollenkaan. (2) Mitä tulee MEK-

inhibiittorien kliinisiin tutkimuksiin, huomattiin, että niitä ei ole trametinibia lukuun 

ottamatta tutkittu pään ja kaulan alueen syöpäpotilailla kliinisissä tutkimuksissa. 



62 

 

Trametinibistakin löytyi vain yksi sponsorin päätöksestä keskeytetty tutkimus, jossa 

trametinibia annettiin seribantumabiin ja istiratumabiin kombinoituna potilaille, joilla oli 

edennyt keuhkosyöpä, pään ja kaulan alueen syöpä tai kolorektaalisyöpä. (Liite 2) 

 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että potilaat tarvitsevat uusia paremmin tehoavia lääkkeitä, 

ja Myogeeli näyttäisi tarjoavan mahdollisuuden erottaa toimivat lääkeaihiot tehottomista 

entistä aikaisemmassa vaiheessa tuoden säästöjä lääkekehityskustannuksiin sekä 

taloudellisessa että ajankäytöllisessä mielessä. 
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Nro Lääkeaine Alkukonsentraatio 

(nM) 

Maksimikonsentraatio 

(nM) 

Res. koodi Vaihtoehtoinen 

nimi 

Kauppanimi Toimittaja Toimittajan 

referenssi 

1 Afatinibi 0,099 989,011 BIBW2992  Gilotrif®, 

Giotrif® 

Selleck S1011 

2 Canertinibi 0,989 9890,110 CI-1033 PD183805  LC Laboratories C-1201 

3 Gefitinibi 0,989 9890,110 ZD-1839  Iressa® LC Laboratories G-4408 

4 Erlotinibi 0,989 9890,110 CP-358774 OSI-774 Tarceva® MedChemExpress HY-50896 

5 Refametinibi 0,989 9890,110 BAY 869766 RDEA119  Chemi eTek CT-R119 

6 Binimetinibi 0,099 989,011 NVP-MEK162 MEK162, ARRY-

438162, ARRY-

162 

 Chemi eTek CT-A162 

7 Selumetinibi 0,989 9890,110 AZD6244 ARRY-142886  MedChemExpress HY-50706 

8 Trametinibi 0,025 247,253 GSK1120212 JTP-74057 Mekinist® Chemi eTek CT-GSK112 

9 Pimasertibi 0,989 9890,110 AS703026 MSC1936369B  Selleck S1475 

10 TAK-733 0,099 989,011 TAK-733   Selleck S2617 

11 Dactolisibi 0,099 989,011 NVP-BEZ235   LC Laboratories N-4288 

12 PF-04691502 0,989 9890,110 PF-04691502   Chemi eTek CT-PF1502 

13 Apitolisibi 0,989 9890,110 GDC-0980   Chemi eTek CT-G0980 

14 Omipalisibi 0,099 989,011 GSK2126458   MedChemExpress HY-10297 

15 Everolimuusi 0,010 98,901 NVP-RAD001 RAD001, SDZ-

RAD 

Afinitor®, 

Certican®, 

Zortress® 

LC Laboratories E-4040 

16 Temsirolimuusi 0,010 98,901 CCI-779  Torisel® LC Laboratories T-8040 
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Nro Lääkeaine Alkukonsentraatio 

(nM) 

Maksimikonsentraatio 

(nM) 

Res. koodi Vaihtoehtoinen 

nimi 

Kauppanimi Toimittaja Toimittajan 

referenssi 

17 Ridaforolimuusi 0,010 98,901 MK-8669 AP 23573, 

Deferolimus 

 Active Biochem A-1004 

18 Sirolimuusi 0,010 98,901  Rapamycin Rapamune® LC Laboratories R-5000 

19 Setuksimabi 0,005* 49,451*  CETUXIMAB, 

ERBITUX 

Erbitux® Merck KGaA  

*µg/ml 

Tuomaisen tutkimuksessa käytettyjen lääkeaineiden tiedot. Taulukko suomennettu lähteestä (2). 
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LIITE 2 

Copy of Clinical trials 

Linkki laatimiini lääkeainekohtaisiin Clinical trials -taulukoihin. 
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