
 
 
 
 
LEHDISTÖTIEDOTE 16.10.2012 

 
Syövän hoitoon kehitteillä tehokkaita täsmävaihtoehtoja 
 

Läpimurto yhä lähempänä – diabeteslääke metformiini saattaa 
auttaa syövän hoidossa  
 
Diabeteksen hoidossa käytettävästä metformiinista saattaa tulevaisuudessa olla apua 
rinta- ja eturauhassyöpien hoidossa. Tuoreita tutkimustuloksia odotetaan muutaman 
vuoden sisällä, selvisi Syöpäsairaala Docrateen järjestämässä korkean tason 
symposiumissa. Docrates kehittää radiolääketieteen alueella entistä tehokkaampia 
isotooppihoitoja sekä tarkempaa hormonidiagnostiikkaa syövänhoitoon. 
 
Diabetekseen ja lihavuuteen liittyy suurentunut rintasyöpävaara, ja korkeiden 
verensokeriarvojen on osoitettu huonontavan myös rintasyövän ennustetta. Metformiiniista 
odotetaan apua. Se on vanha, edullinen ja tehokas diabeteslääke, jota käytetään ensisijaisena 
tablettihoitona alentamaan verensokeria aikuisiän diabeteksessa. 
 
- Metformiinin vaikutuksia syövän hoidossa tutkitaan intensiivisesti, sanoo professori Sai-
Ching Jim Yeung University of Texas MD Anderson Cancer Centeristä. MD Anderson Cancer 
Center on yksi Yhdysvaltojen arvostetuimmista syöpäsairaaloista. 
 
Professori Yeung puhui yksityisen syöpäsairaalan Docrateen järjestämässä Nuclear 
Endocrinology and Emergency Oncology Symposium –tilaisuudessa Helsingissä syyskuussa. 
Symposium käsitteli huippuasiantuntijoiden johdolla harvinaisten syöpien täsmähoitoja ja 
syöpäpotilaan hormonitasojen vaikutuksia hoitotuloksiin. 
 
Professori Yeungin tutkimusryhmä selvittää parhaillaan sekä metformiinin että 
rosiglitatsonin vaikutuksia syöpäkasvaimeen ylipainoisilla, menopaussin ohittaneilla 
rintasyöpäpotilailla.  
 
- Tutkimustulosten pitäisi olla selvillä muutaman vuoden sisällä. Jos ne ovat positiiviset, olisi 
mullistavaa, mikäli metformiinia voitaisiin käyttää tukena rintasyövän hoidossa. 
 
Edelläkävijä radiolääketieteessä 
 
Docrates on ainoa laatuaan radiolääketieteessä. Docrateen yhteistyö suomalaisten 
kumppanien kanssa tuo synergiaetuja, joilla on suuri merkitys tutkimus- ja kehitystyössä. 
Saman katon alta löytyvät MAP Medical Technologies Oy:n hiukkaskiihdytin (syklotroni) ja 
GMP-tasoinen radiolääkevalmistus sekä Docrateen kliininen diagnostiikka ja 
kuvantamislaitteet. Tämä mahdollistaa räätälöityjen hormonijohdannaisten valmistamisen 
syövän kuvantamisdiagnostiikkaan. Tutkimusmenetelmien läheisyydellä on iso merkitys. Ne 
mahdollistavat hyvinkin lyhytikäisten isotooppien kehittämisen ja hyödyntämisen 
hoitotyössä. Isotooppihoidoissa käytettävät radioaktiiviset aineet ovat usein lyhytikäisiä ja 
niiden määrä voi puoliintua kuljetuksen aikana.   
 
Docrates kehittää uusia merkkiaineita MAP Medical Technologies Oy:n kanssa. Tarkoituksena  
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on kuvantaa syöpäsolut entistä tarkemmin radioaktiivisilla lääkevalmisteilla, jotka erityisesti 
hakeutuvat syöpäkudokseen. Tällöin voidaan kehittää entistä täsmällisempiä hoitoja sekä  
tutkia, tehoavatko jo käytössä olevat hoidot, esimerkiksi kannattaako kyseessä olevaa syöpää 
hoitaa hormoneilla.  
  
Isotooppihoidot ovat yhä käytetympi hoitomuoto erilaisissa syöpätaudeissa. Niiden vaikutus 
perustuu syöpäsoluihin hakeutuvaan radioaktiiviseen lääkevalmisteeseen, jonka säteily 
tuhoaa kasvainsoluja. Maailmanlaajuisesti erittäin räätälöidyistä isotooppihoidoista ei 
kuitenkaan vielä ole paljon tietoa. 
 
- Rintasyövän alueella olemme esimerkiksi estrogeenireseptoreiden kuvantamisessa ainoita.  
Kukaan muu Pohjoismaissa ei tietojeni mukaan suunnittele muitakaan uusiutuvan 
rintasyövän hoitoja isotooppi-kuvantamisen avulla, sanoo professori, isotooppiylilääkäri 
Kalevi Kairemo Docrateelta.  
  
Docrates on kehittänyt isotooppihoitoihin annossuunnittelu ja -laskentaohjelman, jota ei ole 
käytössä missään muualla. Ohjelmalla voidaan laskea kriittisten elimien - kuten luuytimen - 
syöpäkudoksen sisäinen annosjakauma tarkasti. Ohjelma on esitelty juuri julkaistussa ’Recent 
Results in Cancer Research’ –kirjassa sekä ensimmäisessä räätälöidyn isotooppiterapian 
maailmankongressissa Saksassa. 
 
- Docrateen asiantuntemus ja laitteet ovat ensiluokkaiset. Olen käynyt monissa 
hoitolaitoksissa maailmalla ja Docrates erottuu omassa luokassaan joukosta, professori Yeung 
sanoo.  
 
Keskustelu aiheesta jatkuu isotooppiterapian maailmankongressissa Levillä 25.–29. 
marraskuuta.  Seminaarin järjestää World Association of Radiopharmaceutical and Molecular 
Therapy (WARMTH). Professori Kairemo on paikallinen pääjärjestäjä ja WARMTH:n 
hallituksen jäsen.  
 
Lisätiedot: 
Isotooppi ylilääkäri, professori Kalevi Kairemo, Docrates Syöpäsairaala, 
kalevi.kairemo@docrates.com, +358 50 5001875.  
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Pauliina Mäkinen, Docrates Syöpäsairaala, 
pauliina.makinen@docrates.com, +358 50 5001838. 
 
Docrates on suomalaisessa omistuksessa oleva, kansainvälisesti toimiva, syöpään erikoistunut sairaala Helsingissä. 
Palvelemme syöpään sairastuneita koko hoitoketjun ajan syövän diagnostiikasta hoidon jälkeiseen seurantaan.  

Diagnoosin ja kuvantamisen jälkeen hoito voidaan suunnitella ja aloittaa viiveettä. Ainutlaatuinen konseptimme tuo 

potilaita joka puolelta maailmaa. Huippuosaajista kootun yhteistyöverkoston kanssa tarjoamme uusimpia syövän 
hoitomuotoja konseptimme mukaisesti - ihmisenä ihmisen rinnalla. Docrates on Suomen suurin 
terveydenhoitopalveluiden viejä. Potilaita tulee hoitoon yli 30 maasta, hoitoja olemme antaneet lähes 30 eri 
syöpätyyppiin ja kansainvälistymisemme on kovassa kasvussa. 
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