Pienestä syövästä parantuu varmimmin,
onnistuuko diagnostiikka?
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Rintasyövän diagnostiikassa ja hoidossa monierikoisalajien yhteistyö
on tärkeä, kuten yleensä vakavissa taudeissa. Rintasyövän varhaisdiagnostiikka mahdollistaa varhaisvaiheessa olevan leikkaushoidon, jolla
on huomattavasti suurempi vaikutus rintasyöpäkuolleisuuteen kuin minkäänlaisesta hoidolla taudin myöhemmäs vaiheessa (1, 2). Jokaisen
rintasyöpää sairastuvan naisen pitäisi päästä varhaisdiagnostiikan jälkeen viivettä definitiiviseen hoitoon ilman, että ensimmäinen leikkaus
on riittämättä. Pelisäännöt ovat selkeät, mutta kun niistä tingitään, tule
ongelmia.
Esitän muutaman tapauksen, missä pelisäännöistä tingittiin eikä diagnostiikan ja hoidon ketju sujunut potilaan edun mukaisesti.
Suurimmat primääriset rintasyövät tulevat nykyään useimmiten alle
50- ja yli 70-vuotiaille, jotka eivät käy säännöllisissä mammografiaseulonnoissa. Kliininen diagnoosi ei useinkaan tule riittävän ajoissa pelastamaan heidän henkeään. Hiljattain on tullut Ruotsista ja Hollannista
tuloksia, jotka vahvistavat mammografiaseulonnan kuolleisuuden alenemisen näissäkin ikäryhmissä (3, 4). On korkea aika, että Suomessa
olisi mahdollista seurata Ruotsin hyvää esimerkkiä ja pudottaa seulonnan alaikä 40-vuoteen ja jatkaa seulontaa yli 69-vuotiaiden ryhmää.
Ilman seulontaa, suurin osa rintasyövistä olisi selvästi palpoitavia leikkaushetkellä. Näissä tapauksessa diagnostiikka ei ole onnistunut.
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