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Sammandrag: 

 

Behandling med radiojod (131I) efter total tyroidektomi har varit gängse praxis även vid låg risk 

papillärt karcinom. Slutgiltig evidens om att radiojodbehandling skulle minska dödligheten eller 

återfall hos patienterna finns dock inte. Behandlingen har bieffekter och kostar samhället 

resurser. Åtminstone i en studie, med 1298 patienter, har patienter som inte behandlats med 

radiojod klarat sig bättre under uppföljningstiden än de som blivit behandlade. I andra studier 

har man märkt att sköldkörtelcancerpatienter har en större risk att insjukna i andra maligna 

sjukdomar än resten av befolkningen. Det finns ett behov för kvalitativa studier gällande 

radiojodbehandling i denna patientgrupp.  

 

Till vår studie har vi rekryterat 61 personer som insjuknat i låg risk papillärt karcinom från 

runtom i Finland. Patienterna är noggrant utvalda på basen av diagnostiska kriterier samt 

medicinska kriterier. Vi har erbjudit dem möjligheten att delta i forskningen, främst i gruppen 

som inte får radiojodbehandling. Alternativt har de kunnat delta i uppföljningsgruppen som 

behandlas enligt normala finländska rekommendationer. Målet med studien är att undersöka om 

man tryggt kan minska antalet radiojodbehandlingar för framtida patienter som uppfyller 

inklusionskriterierna i denna studie. Det primära utfallsmåttet i studien är ”frisk utan 

radiojodbehandling”, vilket betyder att patienten vid uppföljningstidens slut anses vara botad 

och inte har fått en uppskjuten radiojodbehandling.  

 

I denna avhandling har patienterna observerats i tre års tid efter tyreoidektomi. Resultatet tyder 

på att man kan minska radiojodbehandlingar för denna typ av låg risk papillärt karcinom. Målet 

för klinisk betydelse i studien är att <50 % av målgruppens patienter skall ha fått uppskjuten 

radiojodbehandling samt att högst 10 % av patienterna har återfall. I detta skede har cirka 5 % 

fått behandling och inga bekräftade återfall finns bland målgruppen.   
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1 Johdanto 

Tämä opinnäyte on osatutkimus valtakunnallisessa Suomen kilpirauhassyöpäryhmän 

monikeskustutkimuksessa, jonka tarkoituksena on selvittää, voidaanko radiojodihoitoja 

turvallisesti vähentää valikoiduille matalan riskin papillaarista kilpirauhaskarsinoomaa 

sairastaville potilaille. 

 

Radiojodihoito on sisäistä sädehoitoa, jonka tarkoituksena on hävittää tyreoidektomian 

jälkeen jäljelle jäänyt kilpirauhaskudos sekä mahdollinen syöpäkudos. Tämän on ajateltu 

vähentävän syövän uusimisen riskiä sekä helpottavan seurantaa. Potilas altistuu hoidossa 

säteilylle ja sen sivuvaikutuksille, ja hän on myös säteilyn lähde hoidon jälkeen. Nämä 

seikat aiheuttavat sekä kustannuksia yhteiskunnalle että haittaa potilaalle. Lopullista 

osoitusta radiojodihoidon hyödystä uusintojen ja kuolleisuuden vähentämiseksi pienissä 

matalan riskin papillaarisissa kilpirauhassyövissä ei kuitenkaan ole. Satunnaistettuja 

kontrolloituja tutkimuksia kilpirauhassyövistä ei ole tarpeeksi ja saatavilla oleva data on 

heikkolaatuista. (1) 

 

Tämän opinnäytetyön pääasiallisena kirjallisuuslähteenä toimii European Society for 

Medical Oncologyn (ESMO) erikoisartikkeli ”Thyroid cancer: ESMO Clinical Practice 

Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up”. ESMO:n hoitosuositukset ovat 

Euroopassa yleisesti hyväksytyt.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää eroja radiojodittoman hoidon valinneen ja 

radiojodihoitoa saaneen rinnakkaisseurattavan ryhmän välillä, mitä tulee 

päätetapahtumiin sekä muihin seurattaviin parametreihin kolmen vuoden seurannan 

aikana leikkauspäivästä. Seuraavissa luvuissa kuvataan miten aineistoa on kerätty ja 

analysoitu, sekä esitetään tutkimuksen tulokset.  
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2 Kirjallisuuskatsaus 

Syöpähoitojen tarkoitus on vähentää syöpien uusimisriskiä ja kuolleisuutta, sekä pidentää 

elinaikaa ja parantaa elämänlaatua. Hoitojen hyödyn tulisi olla suurempi kuin haittojen. 

Tässä luvussa perehdytään kilpirauhassyöpään hieman tarkemmin ja perustellaan tämän 

tutkimuksen tarvetta. 

 

2.1 Epidemiologia 

 Kilpirauhassyövistä papillaarinen karsinooma on yleisin pahanlaatuinen kasvain. Se on 

myös yksi parhaimman ennusteen syövistä. Vuonna 2009 papillaariset karsinoomat 

kattoivat 76 % kaikista pahanlaatuisista kilpirauhasen kasvaimista Suomessa. Yhteensä 

niitä todettiin 292 tapausta, kun taas follikulaarisia karsinoomia todettiin 31 tapausta ja 

medullaarisia- sekä anaplastisia karsinoomia todettiin 15 ja 10 tapausta. Sairastuneiden 

keskimääräinen jäljellä oleva elinaika Suomen syöpärekisterin 1996–2000 aineistossa ei 

poikennut muusta väestöstä. (2) Kuvassa 1 on esitetty kilpirauhassyöpien ilmaantuvuus 

ja kuvassa 2 kilpirauhasyöpäkuolemat Suomessa vuosina 1953–2019.  

 

Kuva 1. Kilpirauhassyöpien ilmaantuvuus Suomessa vuosina 1953-2019 

Lähde: Suomen Syöpärekisteri (3). 
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Kuva 2. Kilpirauhassyöpäkuolemat Suomessa vuosina 1953-2019 

Lähde: Suomen syöpärekisteri (3). 

 

Viimeisten vuosikymmenten aikana kilpirauhassyöpien ilmaantuvuus on ollut maailmalla 

tasaisessa nousussa. Ikävakioitu ilmaantuvuus Euroopassa vuonna 2012 oli naisilla 9,3 ja 

miehillä 3,1 tapausta per 100000 henkilövuotta. (4) Tärkein syy tähän on kuitenkin 

muuttunut diagnostiikka, varsinkin ultraäänellä löydetään enemmän papillaarisia 

mikrokarsinoomia kuin aikaisemmin (1,4). Parantuneet diagnostiset keinot ovat johtaneet 

ylidiagnostiikkaan ja tämä puolestaan ylihoitoon (1,5). Kuolleisuus taas on ollut 

tasaisessa laskussa ja ikävakioitu kuolleisuus per 100000 henkilövuotta vuonna 2012 oli 

Euroopassa 0,6 (4). 

 

Kilpirauhassyövän etiologisista tekijöistä tiedetään, että ionisoiva säteily lisää riskiä 

sairastua. Varsinkin nuorena saatu altistus lisää syövän mahdollisuutta. Jodin saannin, 

ylipainon sekä hormonaalisten ja geneettisten tekijöiden vaikutusta on tutkittu mutta 

tulokset ovat ristiriitaisia. (4) 
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2.2 Oireet ja diagnostiikka 

“Kilpirauhassyövän tavallisin oire on kyhmy kaulassa, joko potilaan itsensä löytämänä 

tai lääkärin sattumalta toteamana. Kyhmy voi sijaita paitsi kilpirauhasessa myös 

syöpäkudosta sisältävässä suurentuneessa imusolmukkeessa. Karsinoomakyhmy on 

tavallisesti kova ja voi palpaatiossa aristaa. Erilaistuneissa karsinoomissa kyhmy kasvaa 

hitaasti, huonosti erilaistuneissa ja anaplastisissa syövissä nopeasti.” (2)  

 

Tavallisesti epäilyttävää kyhmylöydöstä tutkitaan ultraäänen (UÄ) ja ohutneulabiopsian 

(ONB) avulla. Sytologiset löydökset luokitellaan maligniteettiriskin perusteella. 

Suomessa on otettu käyttöön Bethesda-luokitus tähän tarkoitukseen (2,6). Hyvin 

onnistuneen näytteenoton jälkeen tunnistetaan hyvin papillaariset, medullaariset ja 

anaplastiset karsinoomat (2). Ongelmia aiheuttavat follikulaariset variantit, joista usein 

vastaus saadaan vasta patologilta leikkauksen yhteydessä (1,2).  Laboratoriokokein ei 

voida diagnosoida kilpirauhaskarsinoomaa, mutta hoidon jälkeisessä seurannassa niistä 

on hyötyä (2). 

 

2.3 Papillaarisen ja follikulaarisen karsinooman luokitus 

Nämä kilpirauhassyöpätyypit luokitellaan Union for International Cancer Control 

(UICC) TNM luokitussysteemiin ja riskiasteen mukaan. Seuraavat taulukot esittävät 

viimeisimmän päivitetyn version (muokattu viitteestä 1):  

 

Ikä T N M ASTE 

<55 kaikki  
kaikki 

Kaikki 
Kaikki 

M0 
M1 

1 
2 

≤55 T1a/b 
T2 
T1a/b 
T2 
T3a/b 
T4a 
T4b 
kaikki 

N0/NX 
N0/NX 
N1a/b 
N1a/b 
Kaikki 
Kaikki 
Kaikki 
kaikki 

M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M1 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
4a 
4b 

Taulukko 1. UICC 8. painoksen papillaarisen ja follikulaarisen karsinooman astejako TNM-

luokituksen perusteella 
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T-luokka Kriteerit 

TX 
T0 
T1 

T1a 
T1b 
T2 
T3 

 
T3a 
T3b 
T4a 

 
 

T4b 

Primaarikasvainta ei voida arvioida 
Primaarikasvainta ei todettavissa 
≤2 cm, kilpirauhaseen rajoittunut 
≤1 cm, kilpirauhaseen rajoittunut 
1-2 cm, kilpirauhaseen rajoittunut 
2-4 cm, kilpirauhaseen rajoittunut 

>4 cm, rajoittunut tai levinnyt alempiin 
kieliluulihaksiin 

>4 cm, kilpirauhaseen rajoittunut 
>4 cm, levinnyt alempiin kieliluulihaksiin 

Subkutaani-, kurkunpää-, trakea-, ruokatorvi- 
tai palaavan hermon invaasio  

Prevertebraalifaskian invaasio tai koteloi 
arteria carotista tai mediastinumin suonia 

 

N-luokka kriteerit 

NX 
N0 
N1 

N1a 
N1b 

Paikallisia imusolmukkeita ei voida arvioida 
Paikallisia imusolmuke-etäpesäkkeitä ei ole 

Paikallinen imusolmuke-etäpesäke 
Tason VI etäpesäke 

Tason I, II, III, IV, V tai nieluntakainen 
etäpesäke 

 

M-luokka kriteerit 

M0 
 

M1 
 

Ei merkkejä kaukana sijaitsevista 
etäpesäkkeistä 

Merkkejä kaukana sijaitsevista 
etäpesäkkeistä 

 

Taulukko 2. UICC 8. painoksen TNM-luokitus 

 

Syöpätyypin luokitus vaatii lisäksi aina laadukkaan patologin lausunnon missä ilmenee 

kasvaimeen liittyvät geneettiset tai morfologiset tekijät, jotka vaikuttavat potilaan 

ennusteeseen (1). WHO luokittelee erilaistuneet follikkeliepiteelistä alkuperäisin olevat 

kilpirauhaskasvaimet niiden morfologian ja molekyylimarkkereiden perusteella. 

American Thyroid Associationilla (ATA) on oma ATA 2015 riskijaottelunsa, jonka 

avulla voi arvioida pidentyneen tai uusiutuvan taudin riskiä hoidon jälkeen matalaksi (≤5 

%), keskitasoa olevaksi (6-20 %) tai korkeaksi (>20 %).  Tämäkin arvio perustuu moneen 

tekijään levinneisyysluokituksen lisäksi. (1,9) 
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2.4 Papillaarisen karsinooman hoito 

Totaali tyreoidektomia eli kilpirauhasen poistoleikkaus, on ollut perinteinen 

leikkaushoito lukuun ottamatta alle 10 mm mikrokarsinoomia. Jos leikkauksen aikana tai 

edeltävissä tutkimuksissa on löydetty suurentuneita imusolmukkeita, ne poistetaan (1,2).  

 

Leikkaushoitoon yhdistettynä radiojodihoitoa on hyödynnetty tuhoamaan jäljelle jääneen 

kilpirauhas- sekä syöpäkudoksen. Samalla voidaan selvittää syövän levinneisyyttä. Hoito 

helpottaa seurantaa, koska tyreoglobuliini-arvojen pitäisi pysyä mittaamattoman matalina 

hoidon jälkeen ja radiojodin tutkimuskuvausannos on herkkä osoittamaan tautia. (7) 

Samalla se on myös adjuvantti- eli liittännäishoito.   Radiojodia annetaan myös, jos 

kyseessä on uusinut tai metastasoinut tauti.  

 

Eri hoitosuositukset suosittelevat poikkeuksetta antamaan radiojodihoitoa korkean 

uusimisriskin potilaille (8–10). Keuhkometastaaseissa se voi olla jopa kuratiivinen hoito. 

Erittäin matalan riskin potilaille (kilpirauhasen sisäinen unifokaalinen mikrokarsinooma, 

ei merkkejä paikallismetastasoinnista) ei ole suositeltu radiojodihoitoja, mutta muiden 

matalan riskin potilaiden kohdalla hoitosuositukset eroavat toisistaan (1). Suomessa näille 

on annettu radiojodia, kun taas esim. ATA ohjeistaa välttämään kaavamaista 

radiojodihoitoa kyseiselle potilasryhmälle (2,9). European Association of Nuclear 

Medicine (EANM) toisaalta on pidättäytynyt suosittelemasta radiojodihoidon 

poisjättämistä, koska vakuuttavaa näyttöä tämän puolesta ei vielä ole saatavilla (11).   

 

Yleinen hoitokäytäntö Suomessa on myös matalan riskin 11–20 mm papillaarisissa 

karsinoomissa (T1bN0/XM0) ollut antaa radiojodihoitoa tyreoidektomian lisäksi. 

Tutkimuksena tämä opinnäyte on osa laajempaa tutkimusta, jonka pyrkimys on tuottaa 

näyttöä radiojodihoidon puolesta tai vastaan edellä mainittuun ryhmään kuuluville 

potilaille.  
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2.4 Radiojodihoidon haitat 

Potilas joutuu syömään vähäjodista ruokavaliota kaksi viikkoa ennen hoitoa sekä 

muutama päivä hoidon jälkeen. Jotta radiojodi imeytyisi, tarvitaan TSH-stimulaatiota. 

Tämä toteutetaan joko neljän viikon tyroksiini tauolla tai rhTSH (recombinant human 

thyroid-stimulating hormone) -pistoksilla (Thyrogen®). Menetelmän valinnasta riippuen 

potilas joutuu mahdollisesti sietämään hypotyreoosia. Radiojodihoitoa edeltävästi otetaan 

laboratoriokokeita. (7) 

 

Hoidon jälkeen potilas on säteilyn lähde ja hän joutuu olemaan eristyksessä 1–5 päivää, 

joten hänen on oltava kykenevä toimimaan itsenäisesti ja sietämään eristystä. Itse 

radiojodin haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, nielu- ja kaulatuntemukset, sylkirauhasten 

suureneminen ja kipu, makuaistin häiriöt, verenvuoto tuumoriin. Sairasloman tarve on 1-

3vk. Isoilla sädeannoksilla voi esiintyä miesten fertiliteetin heikkenemistä ja 

luuydindepressiota. (7) Jokainen hoito on myös yhteiskunnallinen kustannus jolle 

halutaan vastinetta.  

 

Kaikessa sädehoidossa on sekundaarimaligniteetin mahdollisuus. Radiojodihoitoon 

liittyvissä tutkimuksissa on selvitelty potilaiden sairastelevuutta mm. jälkitauteihin sekä 

verrattu heidän elinajanodotetta muuhun väestöön tai toisiin kilpirauhassyöpäpotilaisiin, 

jotka eivät ole saaneet radiojodihoitoa. Yhdessä tutkimuksessa (Schvartz ym. 2012) 

vertailtiin retrospektiivisesti 1298 matalanriskin kilpirauhassyöpäpotilasta, jotka olivat 

hoidettu vuosina 1975–2005 (12). Näistä 911 saivat radiojodihoidon leikkauksen jälkeen 

ja 387 pelkän leikkauksen. Tutkimuksen mukaan 10-vuoden kokonaisselviytyvyys oli 

parempi ryhmässä, joka ei saanut radiojodihoitoa (95,8 % vs. 94,6 %, P = 0,006). Samoin 

10-vuoden tautivapaa selviytyminen oli parempi ryhmässä, joka ei saanut radiojodihoitoa 

(93,1 % vs. 88,7 %, P = 0.001). Tarkemmassa analyysissä todettiin vain iän ja sukupuolen 

vaikuttaneen kokonaisennusteisiin. Samassa tutkimuksessa syöpä oli uusinut 1,6 %:lla 

radiojodihoitoa saaneista potilaista ja 1 %:lla niistä, jotka eivät olleet sitä saanet.  

 

Toisessa tutkimuksessa (Lang ym. 2012) tutkittiin radiojodihoidettujen potilaiden riskiä 

saada toinen primaarikasvain (13). Loppupäätelmänä vaikutti siltä, että naisilla 
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radiojodihoito lisää riskiä sairastua toiseen syöpään valtaväestöön verrattuna. 

Rekisteritutkimuksessa (Sandeep ym. 2006), joka käsitti 39000 potilasta, todettiin myös 

lisääntynyt riski sairastua toiseen primaarimaligniteettiin kilpirauhassyövän jälkeen 

(standardized incidence ratio 1.31, 95 % CI 1.26–1.36) (14). Tämä riski oli kuitenkin 

monitekijäinen eikä radiojodin osuus siinä selvä.  

3 Aineisto ja menetelmät 
 

Tutkimuksen taustalla on Suomen kilpirauhassyöpäryhmä (Finnish Thyroid Cancer 

Group). Kyseessä on tutkijalähtöinen tutkimus, johon osallistuvat kaikki 

yliopistosairaalat. Tutkimus toteutetaan hyvän kliinisen tutkimustavan mukaan ja 

eettisten toimikuntien luvalla (HUS). Potilaita on rekrytoitu valtakunnallisesti vuosina 

2014–2018 tarkoituksena saada mukaan ainakin 50 potilasta. Näitä potilaita on seulottu 

tarkkojen inkluusiokriteerien perusteella todetuista kilpirauhassyöpätapauksista ja heille 

on tarjottu mahdollisuutta olla mukana tutkimuksessa, ensisijaisesti ryhmässä, joka ei saa 

radiojodihoitoa (RAILESS). Jos he kuitenkin halusivat tavanomaisen hoidon radiojodilla, 

kysyttiin heitä mukaan rinnakkaisseurattavaan ryhmään (RAIRINN). Heillä oli toki lupa 

kieltäytyä kokonaan osallistumasta.  

 

Potilaita seurataan 5 vuoden ajan verikokeiden ja kaulan UÄ-tutkimuksen avulla. Sen 

jälkeen heitä seurataan sairaskertomusten tai mahdollisten kyselyiden avulla. Uusintoja 

kartoitetaan 10 vuoden ajan. Tässä opinnäytetyössä käsitellään potilaiden tietoja 

leikkauspäivämäärästä siihen asti, kunnes he ovat olleet seurannassa 3 vuotta. 

Lääketieteen kandidaatti Miika Salo on osallistunut tutkimukseen seuraavasti: 

- Hän on osallistunut tutkimusaineiston keräämiseen käymällä läpi kaikki 

potilaista otetut tutkimukseen liittyvät laboratoriokokeet, tehdyt UÄ 

tutkimukset ja todetut päätetapahtumat kolmen vuoden ajalta 

leikkauspäivämäärästä, ja koonnut tutkimukseen tarvittavat tiedot sekä 

tietojärjestelmien potilasarkistoista että muista yliopistosairaaloista 

lähetetyistä paperisista potilastiedoista 

- Hän on kirjannut ja tallentanut keräämänsä datan sähköiseen muotoon, jotta 

tilastoanalyysi sekä tuleva tilastointi onnistuisivat 
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- Hän on tehnyt keräämästään aineistosta tilastoanalyysit, ja raportoinut 

tulokset ja esittää pohdintaa niiden merkityksestä tässä opinnäytetyössä.   

 

3.1 Inkluusiokriteerit 

Potilaiden inkluusiokriteerit perustuivat niin kuvantamiseen, patologiseen lausuntoon 

sekä myös yleisiin lääketieteellisiin esteisiin kuten esim. raskaus. Heidän piti olla 

vapaaehtoisia joko tutkimusryhmään tai seurattavaksi rinnakkaisryhmässä. Seuraava 

kuva kuvailee inkluusiokriteerejä ja valikoitumista joko ryhmään RAILESS tai 

RAIRINN: 

 

Kuva 3. Potiladen valikoituminen RAILESS tai RAIRINN ryhmiin.   
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3.2 Seuranta 

Tärkein seurattava laboratoriokoe on S-Tygl, seerumin tyreoglobuliini. Tyreoglobuliini 

on kilpirauhassoluille spesifi glykoproteiini, joka osallistuu kilpirauhashormonien 

synteesiin ja toimii myös niiden varastomuotona. Sen synteesiä säätelee esim. TSH 

(thyroid stimulating hormone eli kilpirauhasta stimuloiva hormoni) ja jodi. (15) 

Syöpäsolut voivat tuottaa tyreoglobuliinia TSH:sta riippumatta (16). S-Tygl mittauksia 

voi häiritä tyreoglobuliini vasta-aineet, joiden esiintyessä ei voida luotettavasti arvioida 

tyreoglobuliinin määrää. Tämän takia mitataan aina myös tyreoglobuliinin vasta-aineet 

(S-TyglAb). Jos vasta-aineita ei ole ja tyreoidektomia on onnistunut eikä kehossa 

oletettavasti ole enää jäljellä kilpirauhas- tai syöpäkudosta, on S-Tygl mittaamattomissa 

(< 0,2 µg/l). Jos tyreoglobuliinitasot alkavat nousta seurannassa TSH-tasojen ollessa 

matalat on syytä epäillä, että syöpä on uusinut ja tehtävä lisätutkimuksia. Tämän takia 

TSH-mittaukset ovat myös tärkeät, sillä jos potilaan tyroksiinihoito ei ole tasapainossa ja 

TSH on nousussa, stimuloi se tyreoglobuliinin tuotantoa jäljellä olevassa 

kilpirauhaskudoksessa, jota käytännössä aina jää leikkauksen jälkeen. Potilaan voinnin 

kannalta tärkeitä tutkimuksia ovat T3-V ja T4-V. Hypo- ja hypertyreoosia tulee välttää 

(7).  

 

Kuvausmenetelmistä kaulan UÄ on tärkein ja tehdään säännöllisesti molemmille 

ryhmille. RAIRINN-ryhmässä voidaan myös tehdä tutkimusannoskuvaus. Tarpeen 

mukaan muitakin kuvantamisia on käytetty.  

 

Seurattujen RAILESS ja RAIRINN ryhmien seurannassa on eroavaisuuksia ja niitä 

käydään läpi seuraavaksi.  

 

3.2.1 RAILESS-ryhmän seuranta 

Potilaita seurattiin 3kk välein laboratoriokokeilla ensimmäisen vuoden ajan. UÄ tehtiin 

tarpeen mukaan leikkauksen jälkeen tai seurannassa ensimmäisen vuoden aikana, mutta 

viimeistään 12kk kohdalla tehtiin kaikille UÄ. Ensimmäisen vuoden jälkeen otettiin tai 

otetaan uudet verikokeet ja kuvantamiset vuoden välein seurannan loppuun saakka.  
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 3kk 6kk 9kk 12kk 2v 3v 4v 5v 

kaulan uä    x x x x x 

S-tygl+vasta-
aineet 

x x x x x x x x 

TSH,  
T4v tai T3v 

x x x x x x x x 

Taulukko 3. RAILESS-ryhmän tutkimusaikataulu 

Normaalisti, kun on annettu radiojodihoito, mitataan TSH-stimuloitu S-Tygl. RAILESS- 

ryhmässä tätä ei tehdä, koska sille ei ole ilman radiojodihoitoa arviointikriteereitä. Lisäksi 

pelkkä stimulaatio voi lisätä syöpäsolujen proliferaatiota, joten se on potentiaalisesti 

potilasta haittaava. Tämän takia tässä ryhmässä on mitattu tyroksiinin aikainen S-Tygl.  

 

Myöhennetty radiojodihoito annetaan ryhmässä RAILESS jos: 

1. S-Tygl nousee ≥ 1 µg/l matalimmasta mitatusta arvosta TSH:n tavoitetason 

ollessa >0,1-≤0,9 mU/l tai 

2. Mikäli kahdesti vasta-aineita 3 kk välein mitattuna.  

Syöpä todetaan uusineeksi mikäli: 

1. ONB maligni tai 

2. Maligni histologia 

Molemmissa tapauksissa potilas siirtyy seurannassa ryhmään RAIRINN ja hänen 

hoitoansa jatketaan tavanomaiseen tapaan. Hänestä on tällöin täytetty tapahtumalomake 

ja tutkimuksen seurannassa on tapahtunut päätetapahtuma.  

 

3.2.2 RAIRINN-ryhmän seuranta 

Tämä ryhmä on hoidettu 1,1 GBq aktiivisuudella radiojodia (131I). Hoito on toteutettu 

rhTSH:n avulla. Vastearvio tehdään 8–12 kk radiojodihoidon jälkeen. Potilaat 

ryhmitellään vastearvion perusteella neljään ryhmään: 

1. Potilas on tautivapaa, mikäli stimuloitu ja tyroksiinin aikainen S-Tygl on <0,2 

µg/l tai alle mittausrajan, ei vasta-aineita tai taso laskeva ja kaulan UÄ 
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vapauttava. Hän on myös tautivapaa jos stimuloitu S-Tygl on ≥0,2-< 2 µg/l ja 

tutkimus on toistettu vuoden kuluttua tuloksen ollessa sama tai matalampi. 

2. Potilas on ehkä tautivapaa, mikäli stimuloitu S-Tygl on ≥0,2-< 2 µg/l (korkein 

stimuloitu arvo), tai gammakuvassa selvä kertymä ja S-Tygl <0,2 µg/l. 

3. Syöpää voi olla jäljellä, mikäli S-Tygl on stimuloituna ≥2-<5 µg/l tai kertymä 

tutkimusannoskuvauksessa ja vasta-aineita tai S-Tygl tyroksiinin aikana on ≥1-

< 5 µg/l. 

4. Syöpä todetaan uusineeksi mikäli: 

ONB maligni tai 

Maligni histologia tai 

S-Tygl ≥5 µg/l stimuloituna tai tyroksiinin aikana tai 

Gammakuvassa muu kuin kilpirauhasalueen kertymä. 

Toista radiojodihoitoa harkitaan, mikäli potilas kuuluu ryhmään 3 tai 4. Seurantaa 

jatketaan vuosittain laboratoriokokein ja kuvauksineen seuranta-ajan loppuun. Jos syövän 

todetaan uusineen, tai annetaan toinen radiojodihoito, kirjataan tutkimuksen seurannassa 

päätetapahtuma.  

 Leikkaus 
pvm. 

1v 2v 3v 4v 5v 

 xx.xx.20xx      

Kaulan Uä  x x x x x 

S-tygl+vasta-aineet  x x x x x 

TSH, T3v tai T4v  x x x x x 

Taulukko 4. RAIRINN-ryhmän tutkimusaikataulu 

  

3.3 Muuttujat ja päätetapahtumat 

Seurannan päämuuttuja on tautivapaus ilman radiojodia tarkoittaen sitä, että seurannan 

päättyessä potilaalla ei ole todettu syövän uusintaa eikä hänelle ole annettu 

radiojodihoitoa. Toissijaisina muuttujina pidetään myöhennettyä radiojodihoitoa ilman 

todettua syövän paikallisuusintaa tai metastasointia sekä syövän uusintaa. 

Rinnakkaisryhmässä toistettu radiojodihoito vastaa tutkittavan RAILESS-ryhmän 

myöhennettyä radiojodihoitoa.   
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Tutkimuksen ei vähäisen potilasmäärän takia odoteta saavan tilastollisia merkitsevyyksiä. 

Kliinisesti merkitsevinä tuloksia pidetään sitä, että seurannan päättyessä alle 50 %:lle 

potilaista on annettu myöhennetty radiojodihoito ja korkeintaan 10 %:lla potilaista syöpä 

on uusinut. Tämä tarkoittaisi sitä, että tulevaisuudessa radiojodi voidaan tämän tyypin 

kasvainten tavanomaisessa hoidossa jättää pois. Eräässä käynnissä olevassa 

ranskalaisessa tutkimuksessa (NCT01837745-ESTIMABL2) odotetaan radiojodihoitoa 

saaneessa ryhmässä 5 %:lle päätetapahtumia (S-Tygl >5 µg/l stimuloituna tai tyroksiinin 

aikana) (17). Näin ollen merkitsevä ero ryhmien välillä olisi 5 %.  

 

4 Tulokset 
 

Kerätty data on analysoitu IBM SPSS Statistics 27-ohjelmalla. Potilaita tutkimuksessa on 

61. Näistä 50 on naisia, 10 miehiä ja yksi määrittämätön. 54 potilasta kuuluu ryhmään 

RAILESS ja 7 potilasta ryhmään RAIRINN. Potilaiden keski-ikä on 50,0 vuotta, 

keskihajonta on 13,8 vuotta. Naisten keski-ikä on 49,7 vuotta, miesten 51,1 vuotta. 

Nuorin potilas on 18-vuotias ja vanhin 80-vuotias.  

 

Kuva 4. Potilaiden jakautuma sukupuolen ja valitun hoidin perusteella  



14 
 

 

Kuva 5. Potilaiden ikäjakauma 

 

Muuttujien analysointiin on käytetty Fisherin tarkka testiä (Fisher’s exact test) sekä 

riskianalyysiä.  

 

   

 

UUSINUT 

Yhteensä  ei uusinut seurannassa 

uusinut seurannassa tai 

myöhennetty 

radiojodihoito 

rai railess 50 3 53 

rai 6 1 7 

Yhteensä  56 4 60 

Taulukko 5. Päätetapahtumat 

 

 

Päätetapahtumia on yhteensä 4. Ryhmässä RAILESS 2 päätetapahtumaa johtuu S-Tygl 

arvojen noususta ja 1 vasta-aineiden peräkkäisistä mittauksista. Ryhmässä RAIRINN on 

annettu yhdelle potilaalle toistettu radiojodihoito kuvantamislöydöksen takia. 

Yhdelläkään potilaalla ei ole varmaa tautia jäljellä 3 seurantavuoden jälkeen. Näistä 

kahden potilaan tilanne on epävarma. Analyysissä on n = 60 vaikka potilaita on 61. Yhden 

potilaan päätetapahtumista ei ole tietoja.  
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Yhteensä päätetapahtumia on 6,7 %:lla kaikista potilaista. Ryhmässä RAILESS 5,7 %:lla 

ja ryhmässä RAIRINN 14,3 %:lla potilaista. Päämuuttujan suhteen 94,3 % (50/53) 

ryhmän RAILESS potilaista ovat tautivapaita ilman radiojodihoitoa. Ryhmässä 

RAIRINN 85,7 % (6/7) potilaista ovat selvinneet ilman ylimääräisiä hoitoja.  

Riski 

 Arvo 

 

Alin Ylin 

Kerroinsuhde rai (railess / 

rai) 

2.778 .248 31.126 

 UUSINUT = ei uusinut 

seurannassa 

1.101 .808 1.500 

 UUSINUT = uusinut 

seurannassa tai 

myöhennetty radiojodihoito 

.396 .047 3.306 

N Tapausten määrä 60   

Taulukko 6. Päätetapahtumien riskianalyysi 

 

Taulukossa 6 on esitetty päätetapahtumien riskianalyysi. Päämuuttujan (tautivapaus 

ilman radiojodihoitoa) riskisuhde on 1,10 (RAILESS/RAIRINN, 95 % luottamusväli 

0,81–1,50). Käänteisesti päätetapahtumien riskisuhde on 0,40 (95 % luottamusväli 0,05–

3,31).   

 

Khiin neliötestit 

Testi Luku df  2-suuntainen 1-suuntainen 

Pearson Chi-Square .739a 1 .390   

Jatkuvuuskorjaus .003 1 .957   

Uskottavuusosamäärä .593 1 .441   

Fisher's Exact Test    .399 .399 

“Linear-by-Linear”-

riippuvuus  

.727 1 .394 
  

N Tapausten määrä 60     

Taulukko 7. Merkitsevyys 

 

Fisherin testin antama P-arvo on 0,399. Ei tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä 

(taulukko 7).  
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Kuva 6. RAILESS-ryhmän S-Tygl arvojen keskiarvo seurannassa. Viiva edustaa mittausrajaa.  

 

Seurantaohjelman eri ajankohtina mitattujen S-Tygl arvojen keskiarvo RAILESS-

ryhmässä on pysynyt alle mitattavan rajan koko seurannan aikana. Arvot perustuvat 

samassa laboratoriossa tehtyihin analyyseihin.  

 

5 Pohdintaa 
 

Tutkimuksen kliinisesti merkittävän päämuuttujan suhteen voidaan todeta, että tutkimus 

puoltaa radiojodin vähentämistä matalan riskin papillaarisissa karsinoomissa 3 vuoden 

seurannan perusteella. RAILESS-ryhmän tautivapauden tavoite seurannassa on ylittynyt 

reippaasti, koska 94,3 % potilaista on pysynyt tautivapaina ja ilman myöhennettyä 

radiojodihoitoa tavoitteen ollessa >50 %. Sallittu määrä syövän uusiutumisia olisi 5,3 

uusimista (10 % sallittu, 53 potilasta). Yhtäkään sytologisesti tai histologisesti 

varmistettua uusintaa ei ole. Kahden potilaan kohdalla tilanne on epäselvä, koska he 

kuuluvat toiseen sairaanhoitopiiriin ja tietoa heidän tilanteesta ei ollut saatavilla. 

Aikaisemmin mainitussa ranskalaisessa tutkimuksessa odotetaan 5 % päätetapahtumia 

radiojodihoidetuille potilaille, mikä tämän tutkimuksen RAILESS ryhmässä on lähes 

sama luku (17).  



17 
 

Naiset edustavat potilasmateriaalista enemmistöä niin kuin odotettu (4). Potilaiden keski-

ikä ja ikäjakauma sopivat myös kirjallisuudesta löytyviin arvioihin (2).  

 

Tähänastisen seurannan perusteella RAILESS-ryhmä on pärjännyt paremmin kuin 

RAIRINN-ryhmä päätetapahtumien suhteen. Tilastollisesti tämä ei kuitenkaan ole 

merkitsevä ero (tämän tutkimuksen tuloksella tarvittaisiin noin 450 potilasta siihen). 

Tässä on yksi tämän tutkimuksen heikkouksista. Haastavuutta tilastollisen merkityksen 

saavuttamiseksi aiheuttaa papillaarisen karsinooman erinomainen ennuste ja 

potilasmäärän hidas kertyminen. Kaksi satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta 

(NCT01837745-ESTIMABL2, NCT01398085-IoN) on käynnistetty samalla 

indikaatiolla kuin tämä tutkimus (17,18). Valitettavasti tutkimustuloksia ei vielä ole 

saatavilla.  

 

Jos tulevaisuudessa silti vaikuttaisi siltä, että radiojodihoitoa saamatta jäänet potilaat 

pärjäävät paremmin, voisi se johtua esimerkiksi inkluusiokriteereistä. Tyreoidektomian 

jälkeiset kriteerit jättää antamatta radiojodihoito ovat tiukat ja mahdollisesti seulovat 

RAILESS-ryhmään paremman ennusteen potilaita. Tämä on kuitenkin juuri tämän 

tutkimuksen tarkoitus, koska muuten kaikki saisivat radiojodihoidon ja tutkimuksen 

avulla halutaan löytää seulontakriteerit millä sen voi jättää antamatta.  

 

Aineiston keräilyvaiheessa piti päättää mitä tehdä eri laboratorioiden viitearvoilla. Tämän 

takia kuvassa 6 esitetään ainoastaan HUS-alueen potilaiden laboratorioarvoista lasketut 

keskimääräiset S-Tygl arvot (19). Jos potilaan S-Tygl oli <0,2 µg/l annettiin sille arvo 0. 

Kuvasta ei siten kannata tulkita tarkkoja numeroita vaan se kuvaa lähinnä eri ajankohtien 

variaatiota ja sitä että suurin osa S-Tygl tuloksista ovat olleet mittaamattomissa 

RAILESS-ryhmässä. Muuten S-Tygl mittausten vaikutus näkyy päätetapahtumissa, ja 

niiden suhteen päätöksentekorajat ovat olleet samat eri sairaanhoitopiireissä. Aineistoa 

kootessani ajattelin vielä ehkä että tulisin vertailemaan ryhmiä määrällisellä muuttujalla 

mutta aika nopeasti selvisi että se ei tulisi toimimaan.  
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Rinnakkaisseurattavan ryhmän potilasmäärä olisi saanut olla suurempi. Tutkimuksen 

kannalta RAILESS-ryhmä oli kuitenkin tärkeämpi. Yleisesti potilaiden seuranta oli tehty 

hyvin, vaikkakin jokin parametri usein puuttui. 

 

ESMO:n erikoisartikkelin hoitosuositusten yhteenvedossa todetaan, että tämän 

tutkimuksen inkluusiokriteerit täyttävien tuumorien radiojodihoidosta ei ole selvää linjaa. 

Artikkelissa suositellaan kuitenkin, että kun radiojodihoitoa annetaan sen tulisi olla 

matalan aktiviteetin (1,1 GBq) hoitoa rhTSH stimulaation yhteydessä. (1) Nykyisin 

Suomessakin harkitaan radiojodihoitojen vähentämistä matalan riskin papillaarisissa 

kilpirauhaskarsinoomissa (20). Tämän tutkimuksen jatkuessa, ja muiden tutkimusten 

tulosten valmistuessa ehkä yleiset hoitosuositukset saavat kaipaavansa selkeyden. 

Mahdollisesti pystymme sekä säästämään resursseja että potilaiden kärsimyksiä.  
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