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Syöpäkipua on monenlaista
Kipu on tavallinen oire pitkälle edenneessä syöpä-
taudissa. Se voi myös olla syövän ensimmäinen oi-
re. Noin puolella kaikista syöpäpotilaista esiintyy 
merkittäviä kipuja. Sairauden edetessä kipujen esiin-
tyminen lisääntyy niin että loppuvaiheessa kipuja 
esiintyy ainakin 75 % potilaista. Syöpäkipu ei kui-
tenkaan ole vain yksi, sama kipu vaan syövän aihe-
uttaman kivun taustalla on eri mekanismeilla synty-
viä erilaatuisia ja siten osittain erilaisin farmakologi-
sin menetelmin hoidettavia kiputiloja. Hoitosuun-
nitelmaa laadittaessa tulisikin tavallisten kysymysten 
missä, milloin ja kuinka paljon lisäksi pyrkiä hah-
mottamaan potilaan kivun mekanismeja ja neuro-
biologiaa hoidon perustaksi. Viime vuosina kehite-
tyt syöpäkivun eläinmallit ovat tuoneet kiinnostavaa 
lisätietoa syöpäkasvainten aiheuttaman kivun neu-
robiologiasta 1.

Kipuja voi aiheuttaa itse syöpäkasvain etäpesäk-
keineen tai syövän parantamiseen tähtäävät hoidot 
(sytostaattien ja sädehoidon vaikutukset, leikkauk-
sen jälkeinen kipu). Potilaalla voi esiintyä myös syö-
västä riippumatonta kipua kuten esimerkiksi kulu-
mien aiheuttamat selkä- ja nivelkivut tai migreeni. 
Noin 10 % syöpäpotilaiden kivuista johtuu muus-
ta syystä kuin pahanlaatuisesta sairaudesta. Näiden 
oireiden hoitoa asianmukaisin menetelmin syöpäki-
vun hoidon rinnalla ei saa laiminlyödä.

Nosiseptiivinen eli 
kudosvauriotyyppinen kipu

Käytännön työssä syöpäkipu jaetaan karkeasti 
nosiseptiiviseen somaattiseen tai viskeraaliseen sekä 
neuropaattiseen kipuun. Somaattinen nosiseptiivi-
nen kipu on tutuin kivun tyyppi. Se on yleensä hy-
vin paikallistettavaa pinnallista tai syvää kipua. Sy-
vään somaattiseen kipuun voi liittyä myös säteilevä 
komponentti. Somaattista nosiseptiivista kipua ai-
heuttaa esimerkiksi somaattisten kudosten infiltraa-
tio ja luustoetäpesäkkeiden aiheuttama luun dest-
ruktio. Somaattinen nosiseptiivinen kipu on yleensä 
herkkää tavanomaisille kipulääkkeille.

Somaattisiin ja viskeraalisiin nosiseptiivisiin ki-
putiloihin voi liittyä lihastoimintaa ja verenkiertoa 
ohjaavien motoristen neuronien aktivaatio selkäyti-
messä, ja tämän seurauksena lisääntynyt lihastonus 
sekä vähentynyt verenkierto vaurioalueella. Näin 
syntyy sekundaarisia muskuloskeletaalisia kipuja. 
Näiden segmentaalisten refleksien aktivaatiota voi-
daan estää tehokkaalla kivun hoidolla.

Viskeraalinen kipu
Vatsan ja rintakehän alueen kasvaimet voivat ai-

heuttaa nosiseptiivista viskeraalista kipua venyttä-
mällä parenkyymielinten kapselia tai venyttämällä 
onttojen sileänlihaksen ympäröimien elinten seinä-
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mää tai tukkiessa niitä. Viskeraalinen kipu on usein 
vaikeammin paikallistettavaa kuin somaattinen kipu 
ja se voi tuntua ihoalueilla, jotka ovat melko kauka-
na vaurioalueesta (heijastuskipu). Esimerkki tällai-
sesta kivusta on oikean olkapään kipu maksametas-
taasien aiheuttaman palleaärsytyksen seurauksena. 
Affisioituneesta sisäelimestä kipuviesti välittyy sym-
paattisen hermojärjestelmän kautta ja niinpä esimer-
kiksi haimasyövän aiheuttamaan kipua voidaan hoi-
taa sympaattisen ganglion coeliacumin salpauksel-
la. Mahdollisesti osa viskeraalisesta kivusta välittyy 
myös parasympaattisen hermoston kautta. Viskeraa-
liseen kipuun voi liittyä myös vegetatiivisia oireita 
kuten pahoinvointia, bradykardiaa, heikotusta, kal-
peutta ja hikoilua. Perinteiset kipulääkkeet tehoavat 
yleensä melko hyvin viskeraaliseen kipuun.

Neuropaattinen kipu
Neuropaattinen syöpäkipu voi syntyä esimerkik-

si tuumorin infiltroidessa tai komprimoidessa peri-
feerisiä tai sentraalisia hermorakenteita. Kasvaimen 
tunkeutuessa hermokudokseen vapautuu nosisep-
toreita ärsyttäviä ja herkistäviä välittäjäaineita kuten 
prostanoideja, histamiinia, 5-hydroksitryptamiinia 
sekä kalium- ja vetyioneja. Toistaiseksi ei tiedetä va-
pautuvatko nämä välittäjäaineet itse kasvainsoluista 
vai ympäröivästä kudoksesta, johon kasvain tunkeu-
tuu1. Luustometastaasit voivat myös aiheuttaa nika-
madestruktion, joka puolestaan painaa hermojuur-
ten ja selkäydintä. Juuri- tai medullakompression ai-
heuttama kipu on usein vaikeahoitoista. Uhkaava 
metastaattinen nikamadestruktio tai jo kehittymäs-
sä olevat kompressio-oireet ovat aina kiireellistä hoi-
toa vaativa tilanne.

Neuropaattisen kivun kriteerinä voi kliinisesti pi-
tää säteilykipua, jolla on neuroanatomisesti korreloi-
va alue. Kun kysymyksessä on perifeerinen hermo, 
seuraa kipu kyseisen hermon ihoaluetta. Ritsopa-
tiassa eli juurivauriossa kipu noudattaa dermatomin 
ihoaluetta. Keskushermoston vaurioissa kipu leviää 
vastakkaiselle puoliskolle noudattaen keskushermos-
ton somatotooppista järjestystä. Neurogeeniseen ki-
puun voi liittyä myös nosiseptiivinen komponentti, 
joka syntyy kun hermokudoksen tukikudosten nosi-
septorit ärsyyntyvät.

Neuropaattisen kivun opioidiherkkyys vaihte-
lee ja tehokkaaseen kivunlievityksen voidaan tarvita 
muitakin lääkkeitä esim trisyklisiä antidepressantte-
ja tai antiepileptejä tai jopa invasiivisia kivunhoito-
menetelmiä, joten tällaisen kivun tunnistaminen on 
hoidollisesti tärkeää.

Luustometastaasien eläinmallit
Luustometastaasit ovat tärkeä syöpäkivun aiheut-

taja. Kivut ovat tyypillisesti erityisesti liikkumiseen 
ja tiettyihin asentoihin liittyviä, ja haittaavat merkit-
tävästi potilaan jokapäiväistä elämää. Intermittoivan 
luonteensa vuoksi luustometastaasikivut ovat han-
kalia hoitaa. Luustometastasointi on tavallista mm 
rinta-, prostata ja keuhkosyövässä sekä multippelis-
sa myeloomassa.

Syövän aiheuttamaa luustokipua on tutkittu esi-
merkiksi mallissa, jossa hiiren reisiluuhun on istutet-
tu sarkoomasoluja. 2, 3. Tämän seurauksena on koe-
eläimellä kehittynyt etenevä luustodestruktio ja sen 
aiheuttama kipua ilmentävä käyttäytyminen. Tässä 
mallissa on havaittu primaarien afferenttien neuro-
nien herkistyminen tavallisesti kivuttomalle stimu-
lukselle kasvaimen aiheuttaman luutuhon seurauk-
sena. Kasvainaluetta vastaavissa selkäytimen seg-
menteissä on todettu muutoksia, kuten astrosyytti-
en hypertrofiaa ja hyperalgesiaa välittävän peptidin 
dynorfiinin määrän lisääntymistä. Tämän havain-
non pohjalta on tutkittu osteoprotegeriinin annon 
vaikutusta luun destruktioon ja sen aiheuttamaan 
kipuun eläinmallissa 4. Osteoprotegeriini on tuumo-
rinekroositekijä-perheeseen kuuluva aine, joka estää 
osteoklastien toimintaa. Kun sarkoomaa sairastavil-
le hiirille annettiin osteoprotegeriinia luun destruk-
tion ollessa alussaan, se esti osteoklastien kypsymi-
sen ja aktivaation, pysäytti luun destruktion, vähen-
si spontaania ja evoseerattua (ärsykkeellä tuotettu 
kipu) kipukäyttäytymistä sekä esti edellä mainittu-
ja muutoksia selkäytimessä.

Endoteliini-1: 
esimerkki syöpäkivun välittäjäaineista

On todennäköistä, että syövän aiheuttaman ki-
vun taustalla on useampia mekanismeja tai välittä-
jäaineita. Pahanlaatuiset solut ja tuumorien sisältä-
mät makrofagit erittävät useita erilaisia aineita, jot-
ka stimuloivat primaarisia afferentteja nosiseptorei-
ta Näitä ovat mm prostaglandiinit, sytokiinit ja use-
at kasvutekijät. 

Metastaattiset prostata- ja rintasyöpäsolut erittä-
vät suuria määriä endoteliini-1:stä. Tämä välittäjäai-
ne vaikuttaa endoteliini-A reseptorin kautta syöpä-
taudeissa mm angiogeneesin, verenvirtauksen, no-
siseption ja luunmuodostuksen säätelyyn 5, 6. Viime-
aikaiset tulokset nosiseptiivisen vaikutuksen meka-
nismista viittaavat sensoristen säikeiden suoraan 
eksitaatioon endoteliini-1 vaikutuksesta 5, 7 sillä en-
doteliini-1 ruiskuttaminen rotan takajalkaan tuot-
taa kipua, ja nopeasti ja selektiivisesti aktivoi kipua 
välittävät C ja A-delta säikeet, mutta ei A-beeta säi-
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keitä. Endoteliini-1 määrien on todettu lisääntyneen 
hiirillä, joilla luutuumorin aiheuttama kipua voi-
daan havaita, kun taas hiirillä, joilla kipua ole voitu 
havaita luutuumorin yhteydessä endoteliini-1 mää-
rät eivät olleet lisääntyneet8. Injisoimalla endotelii-
ni-1:stä rotan iskiashermon päälle aikaansaadaan sel-
keä kipuvaste, joka voidaan estää systeemisellä mor-
fiinilla tai selektiivisen endoteliini-A reseptorin estä-
jän paikallisella annostelulla 5. Alustavia positiivisia 
tuloksia on saatu endoteliini-A reseptorin salpaajas-
ta antrasetaanista, joka näyttäisi lievittävän metasta-
soituneen prostatasyövän aiheuttamaa kipua ihmi-
sillä 9. Tulevaisuudessa endoteliini-1 kaltaisten välit-
täjäaineiden tunnistaminen voi johtaa uudenlaisten, 
täsmällisempien kipulääkkeiden kehittämiseen.

Hoitojen aiheuttamat kivut
Myös syövän parantamiseen tähtäävä hoito voi ai-

heuttaa kipuja. Arvioidaan, että 20 % syöpäpotilai-
den kiputiloista johtuu diagnostisista tai hoidollisis-
ta toimenpiteistä. Esimerkkejä tästä ovat mm hoito-
jen tuottamaan sytopeniaan liittyvä limakalvovaurio 
ja sen aiheuttama kipu erityisesti suun ja nielun alu-
eella sekä sädehoidon aiheuttamat, yleensä ohime-
nevät ihon ja limakalvojen vauriot. Sairautensa eri 
vaiheissa potilas voi tarvita myös operatiivista hoi-
toa, jolloin mahdollisen pitkäaikaisen kivun lisäksi 
potilaalla on akuuttia postoperatiivista kipua. Syö-
päpotilaan tarvitsemia leikkauksia ovat esimerkiksi 
gi-kavanan palliatiiviset ohitukset ja avanteet tukos-
ten vuoksi sekä epästabiilien murtumien operatiivi-
nen hoito. Myös erilaiset diagnostiset sekä hoidol-
liset perkutaaniset ja endoskooppiset toimenpiteet 
voivat aiheuttaa kipua potilaalle.

Myös lääkkeiden sivuvaikutusten aiheuttama-
na voi potilaalla esiintyä kipua. Yksinkertaisia ja ta-
vallisia, mutta onneksi usein voimakkuudeltaan lie-
viä ovat opioidien aiheuttamaan ummetukseen liit-
tyvät ongelmat ja tulehduskipulääkkeisiin ja kortiso-
niin liittyvät ylävatsavaivat ja -kivut. Sytostaatit voi-
vat aiheuttaa polyneuropatiaa, johon liittyy kipuja ja 
puutumisen tunnetta erityisesti alaraajoissa.

Lopuksi
Kipu on sensorinen ja emotionaalinen kokemus. 

Niinpä potilaan kokema syöpäkipu on aina enem-
män kuin valikoima välittäjäaineita ja neurobiologi-

sia mekanismeja. Kivun kokemiseen ja ilmaisemiseen 
vaikuttavat mm aikaisemmat kokemukset ja psyko-
sosiaaliset tekijät kuten mieliala ja läheisten reaktiot 
potilaan sairauteen ja kipuun. Kivulla on myös mo-
nia seurannaisvaikutuksia potilaan ja hänen läheis-
tensä elämään. Tällaisia seurauksia voivat olla esi-
merkiksi ahdistus, alakuloisuus, jokapäiväisten toi-
mintojen heikkeneminen, unihäiriöt, huomiokyvyn 
heikkeneminen, sosiaalisen kanssakäymisen vähenty-
minen ja itsenäisyyden menettäminen. Tehokkaalla 
ja oikeinkohdistetulla kivunhoidolla voidaan vaikut-
taa merkittävästi potilaan ja hänen lähipiirinsä elä-
mänlaatuun. Hyvin toteutettu kivunhoito ottaa ai-
na myös huomioon fyysisten ja psyykkisten kompo-
nenttien erottaman yhteyden kipukokemuksessa. r
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