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LÄNTINEN SYÖPÄKESKUS
FICAN West

VSSHP, SATSHP, VSHP ja  TY • Verkostomainen syöpäkeskus alk. 
v. 2015

• Yhteinen organisaatio 12/2017
• Ohjausryhmä
• Operatiivinen (kliininen) 

johtoryhmä
• Tieteellinen johtoryhmä
• Johtaja
• Kehittämispäällikkö
• Tutkimuskoordinaattori
• Keskussairaalakoordinaattorit
• Projektityöntekijät
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Organisation of European Cancer Institutes
(OECI)
OECI:n tehtävä on parantaa syövän hoidon laatua 
ja syöpätutkimusta
eli parantaa syöpäpotilaiden elämänlaatua

Suomesta jäseninä kaikki alueelliset keskukset
FICAN West vuodesta 2016

Est. 1979



OECI Akreditointi-ohjelma

• Auttaa syöpäkeskuksia saavuttamaan laatujärjestelmä syövän hoitoon
• Vapaaehtoinen ulkopuolinen arviointiohjelma
• Tarkoitus on ohjata syöpäkeskuksia parantamaan toimintaansa eli ei ole pelkkä 

”status”
• Mittaa laatua ja määrää (toimintatapojen tarkistus, dokumentoitu data ja 

haastattelut)
• Koskee koko syövän hoitoketjua, ei vain yksittäisiä tauteja
• Kehitetty yhdessä potilasjärjestöjen kanssa



Onnistumiset
1. Visio
2. Yliopisto
3. Hoitotyö
4. Sähköinen sairauskertomus
5. Lääkehoitoprosessi
6. Koulutus
7. Tutkimusmahdollisuudet, biopankki
8. Genetiikka
9. Diagnostiikka



Kehitettävää läntisen syöpäkeskuksen 
alueella

1. Kliinisen ja perustutkimuksen tiiviimpi yhdistäminen = 
translationaalisuus

2. Palliatiivinen eli oireenmukainen hoito



Läntinen syöpäkeskus ja tutkimus

SYÖVÄN KLIININEN TUTKIMUS
-lääketutkimukset

-biomarkkerit

SYÖVÄN PERUSTUTKIMUS
-mekanismit

-biomarkkerit
Syöpätutkimusryhmät

Kliiniset 
tutkijalääkärit

Auria 
biopankki

Kliininen tieto-ja
tutkimuspalveluPET-

keskus

Hoito
tiede

Lääket. tdk, 
luonnontieteiden ja 

tekniikan tdk
tutkimusryhmät

Bioteknologian 
keskus

Tautimallinnuskeskus

Kliiniset 
tutkimuspalvelut 

CRST

MediCity
tutkimuslab

Biomekaniikka, 
biokuvantaminen



Mitä tutkimuksella voi 
saavuttaa?

Esimerkki: levinneen ihomelanooman hoidon kehitys 20 
vuodessa



Levinneen melanooman hoito

• ”Perinteinen” solunsalpaaja (tappaa 
kaikki nopeasti jakautuvat solut)

• Immunologiset hoidot (aktivoi/monistaa 
T-solut)

• Täsmälääkkeet (BRAF-estäjät) (tappaa 
vain Braf mut+ melanoomasolut)
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Fig 1. Three-dimensional structure of PLX4032 binding to B-RAFV600E

A: The chemical structure of PLX4032.
B: Structure highlights the interactions of azaindole with the kinase hinge and the 
sulfonamide with the DFG loop, with F595 rendered in balls and other key protein residues 
shown as sticks.
C: The structure of the asymmetric dimer of B-RAFV600E is shown with the PLX4032-
protomer bound to PLX4032 colored yellow (consistent with panel B). The surface outline 
of the other protomer (blue) is shown lightly shaded. Highlighted residues are R509 to 
reflect its role in anchoring the dimer and F595 to show that both protomers are in the DFG-
in state. The αc-helix shown in magenta is overlaid on the PLX4032-bound protomer to 
show its typical configuration in an unoccupied protomer; the binding of PLX4032 causes a 
shift of the αc-helix as noted by the arrow.
D. Magnified view of the salt bridge between Lys-507 and Glu-600 that helps prevent 
compound binding to the apo protomer.
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ELINAIKA 9 KK > YLI 2 VUOTTA
JOPA PARANEMINEN?



Lääketieteen kehitys ja ymmärrys sairauksien 
syntymekanismeista muokkaa käytännön potilashoitoa

NYKYTILA
”reaktiivinen lääketiede”

• Sairaudet tunnistetaan 
oireiden perusteella

• Makrotason diagnostiikka: 
kuvantaminen, biokemia, 
kudosmikroskopia 

• Hoito diagnoosin 
mukaan: �one size fits all�

TULEVAISUUS
”P4 lääketiede”

• Predictive = ennustava
• Preventive = ehkäisevä
• Personalized = yksilöllistetty

– taudin erityispiirteet ohjaavat 
hoitovalintoja

• Participatory = osallistava

Varhaisempi (esiastei-
den ja riskitekijöiden) 
tunnistaminen

Paremmat taudin 
käyttäytymistä ja hoito-
vastetta kuvaavat testit

Nopeampi lääkekehitys

Kliiniset kokeet ja 
hoidon indikaatiot 
rajatuille potilas-
ryhmille

Hyvät potilasnäytteet ja 
laadukkaat sairaskertomustiedot 
avainasemassa



Alanne ym. Duodecim 2018



Oikeasti geeneihin 
vaikuttavat lääkkeet
• 2017 hyväksyttiin 3 ensimmäistä 

geeniterapiaan perustuvaa hoitoa

• 2 solupohjaista hoitoa kimeeriseen
antigeenireseptoriin T-soluissa (CAR-T) 
syövässä

• 1 silmänpohjanrappeutumaan

• Nyt käsittelyssä 700 hakemusta !

NEJM



”Jos ei mitään tee ei 
mitään satukka”-isoäitini





Tutkimuksen on jatkuttava

• ”Syövän paskiainen ei tuu enää koskaan tähän kroppaan”

• ”Kliinisiä syöpätutkimuksia tehdään Suomessa saman 
verran kuin Romaniassa, kirjoittaa IS Plusin esimies Riika 
Kuuskoski”.

• Suomalainen perheenäiti sai ensimmäisenä aivan 
uudenlaista, mullistavaa hoitoa parantumattomaan 
syöpäänsä: ”Tilanne on nyt oikein hyvä”





Hoito mullistuu mutta entä elämä?

•Kun kaikki hoidot on annettu ja tieto kerätty
•Elämä on rikki
•Vielä yksi kokeellinen hoito… ?
• -suuret riskit

• -vain ”voitettavaa”
• -onko inhimillisesti oikein?



”Kun ei ole mitään tehtävissä 
on paljon vielä tehtävissä”

-Dos Väinämö Nikkanen



Yksilöllinen elämän loppuvaihe

• Ihmisen kohtaaminen yksilönä

• Yksilöllinen palliatiivinen hoito ja saattohoito

• Resurssit turvattava

• Syöpäjärjestöt; tuki, kotihoito, saattohoito, lohdutus

• Yhteistyö Syöpäjärjestöjen ja

potilasjärjestöjen kanssa



Potilaskokemus
Läsnäolo
Välittäminen
LUOTTAMUS

Yksilöllistetty hoito ja tiedonkeruu

Suomessa potilas luottaa lääkäriin, 
hoitoihin ja tutkimukseen

Informaatio myös perheelle



Hanketta tukemassa


