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Jelena Kosareva ja Laura Hakala 

 

Multilobulaarinen luukasvain alaleuan haarassa kissalla – tapausselostus ja kirjallisuuskatsaus 

Multilobulär bentumör i underkäkens fördelning hos en katt – en fallbeskrivning och litteraturöver-

sikt 

Multilobular tumor of bone in the mandibular ramus of a cat. Case report and review 

 

YHTEENVETO 

Multilobulaarinen luukasvain (multilobular tumor of bone, MLTB) on hitaasti kasvava, invasiivinen luukas-

vain, joka voi lähettää etäpesäkkeitä. Kasvain on koirilla harvinainen, mutta kuitenkin koirien kallon luiden 

yleisin kasvain, ja kissoilla on kirjallisuudessa kuvattu vain muutama tapaus. Kasvain esiintyy tavallisesti kal-

lon luissa, mutta sitä on todettu myös muissa paikoissa. Tyypillisesti kasvain ilmenee kovana, liikkumattomana 

kyhmynä luun kohdalla. Diagnoosi tehdään diagnostisen kuvantamisen ja histopatologisen tutkimuksen pe-

rusteella. Tietokonetomografiakuvissa kasvain näyttää selvästi rajoittuneelta, epätasaiselta, granulaariselta ja 

röntgentiiviiltä massalta. Diagnoosi varmistetaan kudospalan histopatologisella tutkimuksella. Histologinen 

kuva on luukasvaimelle hyvin tyypillinen ja varmistaa diagnoosin. Sytologiset näytteet eivät ole yleensä dia-

gnostisia niukan solukkuuden vuoksi. Kasvaimen ainoa parantava hoito on radikaali kirurginen poisto riittävin 

marginaalein. Kasvaimen uusiminen leikkauksen jälkeen on mahdollista. Kuvaamme potilastapauksen, jossa 

kissalla alaleuan haaran MLTB oli poistettu täydellisesti eikä kasvain ole uusinut 1,5 vuoden seuranta-aikana. 

Osittaisen mandibulektomian seurauksena kissalla ilmeni toispuoleinen kasvohermon yläluomea hermottavan 

haaran vaurio.  

 

SUMMARY 

Multilobular tumour of bone, also known as multilobular osteochondrosarcoma (MLTB), is a slowly growing 

tumor, locally invasive and with a tendency to metastasize. MLTB, albeit uncommon, is the most common 

tumour of the canine skull and has currently been reported only few cases in cats. The tumour is frequently 

located in the skull but also in other locations. MLTB usually presents as a firm, circumscribed and unmovable 

mass on a bone. Initial diagnosis is based on imaging. Computer tomography findings are typical for MLTB, 

tumour appears as non-homogenous, granular, radiopaque mass with well-defined borders. The final diagnosis 
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is confirmed by tissue histopathology, as the histological pattern of MLTB is usually distinctive. Cytological 

samples are usually of low cellularity and thus not diagnostic. Aggressive surgical resection of the tumour 

with appropriate margins is the treatment of choice, with which complete remission can be achieved. Regrowth 

of the tumour after surgery is possible. We describe a case of MLTB affecting the mandibular ramus of a cat. 

Partial mandibulectomy with removal of the ramus was performed and at 18-month follow-up, there were no 

signs of recurrence. As a consequence of the partial mandibulectomy the patient developed unilateral dysfunc-

tion of the palpebral branch of facial nerve. 

 

YDINKOHDAT 

• Multilobulaarinen luukasvain on kissoilla hyvin harvinainen hitaasti kasvava invasiivinen kasvain. 

• Kasvain ilmenee kovana kyhmynä kallon luussa. 

• Diagnoosi perustuu histopatologiseen tutkimukseen. 

• Kasvaimen ainoa parantava hoito on radikaali kasvaimen poisto kirurgisesti. 

• Ennuste on varauksellinen, mutta leikkaus voi olla parantava. 

 

TAPAUSSELOSTUS 

Esitiedot 

Eläinsairaala Aistiin tuotiin syksyllä 2017 jatkotutkimuksiin 7-vuotias, 4,5 kg painava kastroitu kotikissa, jolla 

oli hammashoidon yhteydessä lähettävällä eläinklinikalla huomattu kovaa turvotusta oikean ohimon kohdalla. 

Hoitanut eläinlääkäri oli todennut, ettei kissan suu aukea kunnolla. Kissalta oli poistettu tulehtunut oikea ylä-

kulmahammas ja hammastulehduksen hoitoon sille oli aloitettu klindamysiinilääkitys. Kissa oli ollut viime 

aikoina tavallista vaisumpi, mutta se pystyi syömään normaalisti. 

 

Tutkimukset ja toimenpiteet 

Kliinisessä tutkimuksessa kissa oli pirteä ja hyväkuntoinen. Pään oikealla puolella tuntui kova uudismuodos-

tuma, joka oli tiukasti kiinni alla olevissa kudoksissa. Uudismuodostuma työnsi oikeaa silmää hieman orbitasta 

ulospäin ja vaikeutti selvästi kissan suun avaamista. Kissa ei aristanut uudismuodostuman tunnustelua. Pin-

nalliset imusolmukkeet tuntuivat palpoiden normaaleilta. Suun limakalvot olivat  vaaleanpunaiset ja hampaan 
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poistokohdassa oli hieman turvotusta ja punoitusta. Auskultaatiossa sydän- ja hengitysäänet olivat normaalit. 

Palpaatiossa vatsa oli pehmeä eikä vatsaontelossa tuntunut normaalista poikkeavaa. Lämpöä ei mitattu. 

Tutkimme kissan täydellisen verenkuvan ja peruselinarvot. Munuaisarvot urea ja kreatiniini olivat viitarvoja 

suuremmat: urea 16,4 mmol/l (viitearvot 5,7–12,9), kreatiniini 367 umol/l (viitearvot 71–212). Lisäksi globu-

liinipitoisuus oli suuri: 54 g/l, viitearvot 28–51. Muut arvot olivat viitearvojen rajoissa. 

Teimme kissalle pään tietokonetomografiakuvauksen. Kuvauksen yhteydessä kissalle annettiin laskimonsisäi-

sesti joheksoli-varjoainetta annoksella 700 mg I/kg (Omnipaque 350 mg I/ml injektio, GE Healthcare). Ku-

vissa totesimme selvästi ulkonevan, selvärajaisen, luun tiheyden omaavan, kukkakaalimaisen ja pyöreän mas-

san oikean alaleukaluun haaran lateraalipuolella. Massan koko oli 3 x 2,2 x 3 cm eikä se näyttänyt kiinnittyvän 

muihin kallon luihin. Massa tai sitä ympäröivät kudokset eivät korostuneet varjoaineella. Oikea leuanalusi-

musolmuke oli lievästi vasenta isompi mutta kuitenkin normaalin rajoissa. Imusolmukkeet eivät korostuneet 

varjoaineella. Sivulöydöksenä todettiin hieman nestettä nenäontelon kaudaaliosassa vasemmalla puolella ja 

hieman nestettä otsaonteloissa, enemmän oikealla puolella.  

Otimme massasta koepalat histopatologiseen tutkimukseen. Massan päälle ihoon tehtiin viilto ja ihonalaisku-

dos ja kallon lihakset eroteltiin tylpästi niin, että massan pintakerros paljastui. Massasta porattiin koepala 6 

mm luubiopsiastanssilla. Tämän jälkeen suljimme lihaskalvon, ihonalaiskudoksen ja ihon. Löydökset viittasi-

vat ensisijaisesti multilobulaariseen luukasvaimeen (MLTB) ja toissijaisesti rustokudoskasvaimeen, kondroo-

maan. Kasvainsolukon pleomorfisuus oli lievää eikä mitooseja todettu.  Koepalan oton yhteydessä otimme 

kissan rintaontelosta röntgenkuvat. Kuvissa ei näkynyt etäpesäkkeisiin viittaavia muutoksia. 

Päätimme poistaa uudismuodostuman kirurgisesti. Ennen leikkausta tarkistettiin kissan urea- ja kreatiniinipi-

toisuudet. Ne olivat viitearvojen sisällä.  

 

Leikkaus 

Annoimme kissalle esilääkkeeksi levometadonia (L-Polamivet 2,5 mg/ml injektio, Intervet) 0,2 mg/kg ja me-

detomidiinia (Dorbene 1 mg/ml injektio, Laboratorios SYVA, SAU) 0,02 mg/kg lihaksensisäisesti. Anestesian 

induktioon käytimme alfaksania (Alfaxan 10 mg/ml injektio, Jurox) 1,5 mg/kg ja midatsolaamia (Midazolam 

Hameln 5 mg/ml injektio, Hameln) 0,2 mg/kg laskimonsisäisesti.  

Kissa sai anestesian induktion yhteydessä ja 2 tuntia sen jälkeen kefatsoliinia (Kefzol 100 mg/mg injektio, 

Eurocept BV) 20 mg/kg suonensisäisesti. Anestesiaan käytimme 2-prosenttista isofluraani-happiseosta 
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(Attane vet inhalaatiohöyry, Piramal Critical Care B.V) ja kivun hallintaan fentanyylia (Fentanyl-Hameln 50 

μg/ml injektioneste, Hameln) 2 μg/kg laskimonsisäisesti vasteen mukaan yhteensä kolme kertaa. Leikkauksen 

aikana kissa sai kristalloidiliuosta laskimonsisäisesti (Ringer-Acetat, Fresenius Kabi) 5 ml/kg tunnissa. Leik-

kauksen jälkeen kivun hallintaan annettiin buprenorfiinia (Bupaq 0,3 mg/ml injektio,Richter Pharma) 0.03 

mg/kg suonensisäisesti ja kissalle asennettiin fentanyylikipulaastari (Durogesic 12 μg/tunti depotlaastari, 

Janssen Pharmaceutica) .  

Poistimme kasvaimen tekemällä osittainen mandibulektomia ramuksen alueelle. Leikkauksessa tehtiin noin 6 

cm pitkä ja 1,5 cm leveä venemäinen ihoviilto dorsoventraalisesti päälaelta oikean korvan kraniaalipuolelta 

alaleuan alueelle. Veneviillon keskelle jätimme aiempi koepalan ottokohdan arven. Näin estimme kasvaimen 

mahdollisen paikallisen leviämisen terveeseen kudokseen. Pienet vuotavat suonet suljettiin elektrokoagulaa-

tiota käyttämällä. Kasvain tuntui poskikaaren (arcus zygomaticus) dorsaalipuolella. m. temporalis- ja m. mas-

seter-lihasten aluetta preparoitiin ja m. masseteria jouduttiin osittain irrottamaan poskikaaren ventraalireu-

nalta, jotta päästiin alaleuan haaran alueelle. Pyrimme varomaan hermoja ja verisuonia tekemällä kudosten 

dissekoinnin suurimmaksi osaksi tylpästi pienillä mosquito-pihdeillä. Katkaisimme alaleuan haaran poskikaa-

ren ventraalipuolelta poraten ruusuporanterällä (Hall UltraPower High Speed Drill) ja poistimme poskikaaren 

dorsaalipuolelta. Samalla alaleuan temporomandibulaarinivel poistettiin. Suljimme lihaskalvot  sekä yksittäi-

sin ompelein että jatkuvalla ompeleella 3–0-monofilamenttilankaa käyttäen (PDS, Ethicon). Ihonalaiskudok-

sen suljimme jatkuvalla ompeleella käyttäen 4–0-monofilamenttilankaa (Monocryl, Ethicon) ja ihon jatkuvalla 

ompeleella käyttäen 4–0-monofilamenttilankaa (Ethilon, Ethicon). Haavan sijainnista johtuen sitä ei peitetty 

suojataitoksella. 

 

Postoperatiivinen hoito ja seuranta 

Leikkauksen jälkeen arvioimme kasvohermojen toimintaa testaamalla luomirefleksin toimivuutta. Selviä viit-

teitä toiminnan puutoksista emme havainneet. Kissa pystyi sulkemaan luomet normaalisti. Kissa oli kuitenkin 

arvioitaessa vielä opioidikipulääkkeiden vaikutuksen alainen, eikä tutkimusta voitu tehdä luotettavasti.  Kyy-

neleritystä ei mitattu. Suosittelimme kissalle kuitenkin varmuuden vuoksi oikeaan silmään kostutustippoja 

(Bepanthen Eye) tikkien poistoon saakka muutaman kerran päivässä. Leikkauksen jälkeen kissalle annettiin 

amoksisilliinia ja klavulaanihappoa (Synulox 200 mg tabletti, Zoetis) suun kautta 22 mg/kg kaksi kertaa vuo-

rokaudessa 5 päivän ajan. Kivunhoitoon määräsimme tramadolihydrokloridia (Tramal 100 mg/ml 
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oraalisuspensio, Grünenthal) 2 mg/kg suun kautta tarvittaessa kaksi–kolme kertaa päivässä. Aikaisemmin to-

detun munuaisarvojen nousun takia tulehduskipulääkettä ei määrätty. 

Kissa kävi tikkien poistossa 2 viikon kuluttua leikkauksesta. Sen vointi oli ollut hyvä ja se oli pystynyt syö-

mään normaalisti. Kliinisessä tutkimuksessa huomattiin, ettei se pysty räpyttelemään normaalisti oikeaa sil-

mää. Palpebraalirefleksi oli heikentynyt. Silmäluomi liikkui ja kissa pystyi räpäyttämään sitä, mutta liike oli  

normaalia hitaampi. Muita kasvohermovaurioon viittaavia puutoksia ei todettu ja silmä oli siistin näköinen 

eikä millään tavalla vaivannut kissaa. Omistaja ei ollut antanut kissalle kostutustippoja.  

Lähetimme poistetun kudoksen histopatologiseen tutkimukseen. Näytteessä todettiin multilobularinen, hyvin 

rajoittuva, ohuen kapselin rajaama, melko soluköyhä, ekspansiivisesti kasvava kasvain. Kasvain oli poistettu 

kokonaisena puhtain marginaalein. Kasvain koostui saarekkeista, joiden periferiassa erottui ohut kerros suk-

kulamaisia mesenkymalisia soluja ja joiden keskusta koostui rustokudoksesta. Rustokudoksessa oli paikoin 

sentraalista luutumista ja luuydinmuodostusta. Muutoksen solut olivat pitkälle erilaistuneet. Niissä ei erottunut 

mitooseja tai pleomorfismia. Patologin loppuarviona todettiin kokonaan poistettu luu-rustokasvain, MLTB.   

Kissa kävi viimeisessä kontrollissa vuoden ja 5 kuukauden kuluttua leikkauksesta. Omistajan mukaan kissan 

vointi oli normaali. Kliinisessä tutkimuksessa kissalla oli kasvohermon yläluomea hermottavan haaran toimi-

mattomuutta oikealla puolella, mutta se ei aiheuttanut kissalle ongelmia. Suun avaaminen onnistui normaalisti 

eikä leikkauskohdalla tuntunut normaalista poikkeavaa. 

 

KIRJALLISUUSKATSAUS 

Luokitus ja esiintyvyys 

MLTB on harvinainen kasvain, jota tavataan useimmiten koirilla ja satunnaisesti myös muilla kotieläimillä. 

Englanninkielisessä kirjallisuudessa kasvainta kutsuttiin aiemmin useilla nimillä, kuten chondroma rodens, 

cartilage analogue of fibromatosis, calcifying aponeurotic fibroma, multilobular chondroma tai osteoma ja 

multilobular osteochondrosarcoma. Nykyisin kasvaimesta käytetään nimeä multilobular tumor of bone. Kas-

vaimen histogeneesi on tuntematon eikä kasvaimella altistavia tekijöitä tunneta.1 

Koirien lisäksi MLTB on raportoitu kissoilla,1-6 hevosella7 ja fretillä.8   

Koirilla kasvain kehittyy useimmiten kallon luista ja sitä tavataan etenkin keski- ja isokokoisilla roduilla.9            

Myös pienillä koirilla on raportoitu yksittäisiä tapauksia.10-13 
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Kliiniset oireet ja morfologia 

MLTB on hitaasti kasvava, paikallisesti invasiivinen kasvain, jolla on kohtalainen potentiaali muodostaa etä-

pesäkkeitä.9 Kasvain ilmenee yleensä kovana, ei-liikkuvana massana kallossa.9,13-15 Kasvaimen sijainnista riip-

puen se voi aiheuttaa silmän esiin pullistumista (eksoftalmus) ja kipua suun avaamisessa,9,16 hampaiden irtoa-

mista12,  ja harvoin hengitysvaikeuksia tai laihtumista.9 Joissakin tapauksissa kasvain voi painaa aivoja tai kra-

niaalihermoja ja aiheuttaa hermosto-oireita.9,10,17-19 

Koirilla MLTB:n tavallisimpia esiintymispaikkoja ovat pääkallon laki, ylä- ja alaleuanluut9 ja harvemmin kova 

kitalaki12,20 tai poskikaari.14,23 Myös muualla kuin päässä kuten kainalossa11 ja penisluussa21 sijatsevista 

MLTB:sta on olemassa yksittäisiä raportteja. Sairastuneiden koirien keski-ikä on 8 vuotta, eikä kasvaimella 

ole rotu- tai sukupuolipredilektiota.1, 

Kissoilla on raportoitu vain muutama MLTB-tapaus, eikä tyypillisestä iästä, rodusta tai sukupuolesta ole tie-

toa.1 Kuten koirilla, kissoilla MLTB oli todettu useimmiten kallon luissa.4-6 Yhdellä kissalla kasvain oli ko-

vassa kitalaessa2 ja yhdellä rintaontelon seinämässä.3 Raportoiduissa tapauksissa kissojen ikä vaihteli välillä 

6,5–12 vuotta. 

MLTB on kova, kyhmyinen, tarkkarajainen massa. Kasvaimen työntyessä kallon pehmytkudoksiin sitä ympä-

röi kova sidekudoskapseli. Jos kasvain työntyy nenän sivuonteloon tai kallon holveen, sen ympärillä on ohut 

kerros ehjää epiteeliä tai aivokalvoa. Kasvaimen leikkauspinta koostuu useista pienistä, harmaista hiekkamai-

sista rakeista ja niiden välillä kulkevista fibroottisen kudoksen juosteista, jotka sisältävät verisuonia. Kasvain 

voi osoittaa symmetristä tai eksentristä kasvua.1 

 

Diagnostinen kuvantaminen 

Röntgenkuvissa MLTB näyttää tyypillisesti monilokeroiselta massalta, jonka sisällä on nodulaarista tai piste-

mäistä mineralisaatiota.  Myös luukatoa saattaa esiintyä.9,19 Joissakin tapauksissa kasvain voi näkyä heikosti 

rajautuneelta, enimmäkseen röntgenharvalta muutokselta, jossa on vaihtelevasti mineralisoituneita paikallisia 

pisteitä, luun kuorikerroksen hajoamista ja säteittäisiä piikkejä. Suussa olevien kasvainten kuvauksessa ham-

masröntgenkuvaus voi olla tavallista röntgentutkimusta tarkempi ja antaa tärkeää tietoa massan laadusta. Esi-

merkiksi hampaan siirtyminen tai resorptio tai molemmat viittaavat pahanlaatuiseen muutoksen.2  Yhdessä 

tapauksessa MLTB ei näkynyt natiiviröntgenkuvissa.18 
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Kasvaimen kirurgista poistamista suunniteltaessa monissa tapauksissa suositellaan tietokonetomografia- tai 

magneettikuvausta tai molempia. Kuvaukset ovat tarpeellisia kollateraalisen verenkierron ja kasvaimen tarkan 

sijainnin, koon ja invasiivisuuden arvioimiseksi. Takaraivon- ja ohimoluissa sijaitsevien kasvainten leikkaus-

mahdollisuuksia arvioitaessa suositellaan niiden tietokonetomografia- ja magneettikuvausta.22  Tietokoneto-

mografiakuvissa kasvaimen ulkonäkö on tyypillinen MLTB:lle: se näyttää pyöreältä tai pitkulaiselta, selvästi 

rajoittuneelta, epätasaiselta, granulaariselta ja röntgentiiviiltä massalta. Muutokset näkyvät parhaiten luuikku-

nassa ja ovat samanlaisia koirilla ja kissoilla.3,6,23 Kasvaimen ei-mineralisoitunut kudos korostuu lievästi var-

joaineella, mutta varjoainekuvauksen ei katsota antavan hyödyllistä lisätietoa kasvaimen koosta tai invasiivi-

suudesta.3,23 

Hyvän pehmytkudosten erottelukyvyn takia magneettikuvaus auttaa tietokonekuvausta paremmin hahmotta-

maan kasvaimen rajoja ja määrittämään hermojen sekä verisuonten sijainnin. Magneettikuvauksella kasvai-

men tunkeutuminen pehmytkudoksiin näkyy paremmin, ja siitä saattaa olla hyötyä etenkin pään alueen kas-

vainten leikkaushoidon suunnittelussa.19,22 Koirille tehdyissä magneettikuvissa MLTB oli näkynyt T1-painot-

teisissa kuvissa aivokudosta hypointensiivisempänä, mutta ei niin hypointinsiiviseltä kuin aivoneste. T2-pai-

notteisissa ja PDW (proton density weighted) -magneettikuvissa kasvain oli aivokudosta hypointensiivisempi 

ja sen keskellä oli useita hyperintensiivisia alueita. T1-painotteisissa kuvissa kasvain oli tehostunut tasaisesti 

tai epätasaisesti varjoaineella.19  

 

Sytologiset ja histologiset löydökset 

Kuten yleensäkin mesenkymaalisilla kasvaimilla, MLTB:sta otetut sytologiset ohutneulanäytteet ovat tyypil-

lisesti solukkuudeltaan niukat, koska solut eivät irtoa näytteeseen. Näytteet koostuvat pääasiassa soluväliai-

neessa olevista yksittäisistä tai rykelmiksi järjestäytyneistä mesenkymaalisista soluista. Myös yksittäisiä os-

teoklasteja saattaa esiintyä. Koska solunäytteen perusteella MLTB:ta ei voi erottaa reaktiivisestä luumuutok-

sesta tai hyvin erilaistuneesta osteosarkoomasta, kasvaimesta otetun koepalan histopatologinen tutkimus on 

suositeltavaa.1 

Histopatologisessa tutkimuksessa kasvain koostuu useista sukkulasoluisen mesenkyymin ympäröimistä vie-

rekkäin sijatsevista saarekkeista, ja kuvio on MLTB:lle diagnostinen. Saarekkeen sisällä voi olla rustokudosta, 

epäkypsää luuta tai luuntapaista kudosta, minkä sisällä on diffuuseja mineralisaatio- tai ossifikaatioalueita. 

Kasvaimen keskiosassa voi olla nekrooseja. Mitoosit ovat harvinaisia. Jos niitä esiintyy, tämä viittaa 
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kasvaimen pahanlaatuiseen transformaatioon.2-4,10-12,14-16 Vaikka kaikilla MLTB-kasvaimilla on tyypillinen 

lobulaarinen kuvio, saarekkeiden soluväliaineen koostumus voi vaihdella. Joissakin kasvaimissa saarekkeen 

rustokudos voi olla niin erilaistunutta, että kasvainta voi virheellisesti luulla kallon primaariseksi kondrosar-

koomaksi ellei kasvainkudosta ole riittävästi saatavilla tutkimukseen. Toisaalta jotkut kallon kasvaimet ovat 

niin huonosti erilaistuneita, että lobulaarinen kuvio ja saarekkeiden rustoinen rakenne voivat jäädä huomaa-

matta. MLTB:lla saarekkeita ympäröivä sukkulasolukomponentti ei ole koskaan dominoivaa. Joissakin kas-

vaimissa kasvaimen anaplastiset, ulkoreunoilla sijaitsevat sukkulasolut voivat tunkeutua pehmytkudoksiin li-

hasten kalvorakenteita pitkin. Mikroskooppisia kasvaimen pahanlaatuisuuteen ja aggressiivisuuteen viittaavia 

löydöksiä ovat suuri mitoottinen aktiivisuus, järjestäytyneen lobulaarisen rakenteen katoaminen, nekroosi, ve-

renvuodot ja mesenkymaalisen komponentin ylikasvu.1 

Näiden kriteerien, solujen monimuotoisuuden ja kasvaimen invasiivisuuden perusteella on ehdotettu luokitus-

järjestelmää, joka antaa tietoa kasvaimen ennusteesta. Tässä järjestelmässä kasvaimet jaetaan luokkiin 1–3 

(taulukko 1).3,9  

 

Hoito ja ennuste   

Koska MLTB kasvaa hitaasti eikä yleensä tunkeudu viereisiin rakenteisiin, vaan pyrkii työntämään niitä itses-

tään poispäin, kasvain saattaa ehtiä kasvamaan isoksi ennen kuin se aiheuttaa kliinisiä oireita tai se huomataan. 

Koolla ei ole merkittävää vaikutusta kasvaimen uusiutumiseen, etäpesäkkeisiin tai eliniän ennusteeseen, mutta 

kasvaimen epätäydellinen poisto lyhentää merkittävästi aikaväliä kasvaimen uusiutumiseen. Kasvaimen luo-

kalla on selvästi vaikutusta sen uusiutumiseen, etäpesäkkeiden kehittymiseen ja eliniän ennusteeseen. Luok-

kaan 3 kuuluvilla kasvaimilla on huomattavasti huonompi ennuste kuin luokan 1 kasvaimilla.9 

Kasvaimen hoitona on radikaali kirurginen poisto, ja leikkaus voi olla parantava.9,22,24 Säde- tai sytostaattihoi-

don yhdistäminen leikkaukseen ei ole parantanut ennustetta, mutta aiheesta ei ole riittävää tutkimustietoa.9,24 

Luokan 3 kasvainten hoidossa leikkauksen lisäksi suositellaan solusalpaaja- tai sädehoitoa, vaikka sopivaa 

hoitoprotokollaa ei ole vielä tällä kasvaimelle määritetty.24   

MLTB:n hoitona on kokeiltu stereotaktista sädehoitoa. Sädehoidon jälkeen kasvainten koko on pienentynyt, 

mutta hoitovaste on ollut lyhyt. Hoidon jälkeen elossaolon mediaani on 329 päivää.  Stereotaktista sädehoitoa 

ei suositella MLTB:n paranemiseen tähtäävänä hoitona25.  
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Retrospektiivisen tutkimuksen mukaan leikkauksen jälkeen elinajanodote koirilla on ollut 28–1670 päivää ja 

kasvaimen sijainnilla oli merkitystä elinaikaan. Alaleuassa sijaitsevilla kasvaimilla elinaika on ollut selvästi 

pidempi kuin muualla olevilla kasvaimilla.9 

Kasvaimen uusiutumisprosentti koirilla jopa täydellisen poiston jälkeen on 45–47 %. Etäpesäkkeitä on todettu 

40–56 %:lla koirista. Etäpesäkkeiden muodostumisen aikaväli leikkauksen jälkeen on 0–1225 päivää.1,9,24 Suu-

rin osa etäpesäkkeistä sijaitsee keuhkoissa, mutta ruumiinavauksissa etäpesäkkeitä on todettu myös pehmyt-

kudoksissa ja pitkissä putkiluissa.9 Kasvaimen hitaan kasvun takia keuhkojen etäpesäkkeistä huolimatta koirat 

voivat elää useita kuukausia. Joissakin tapauksissa etäpesäkkeet ovat todettavissa ainoastaan histologisessa 

tutkimuksessa.1  

Kirjallisuudessa on kuvattu koiran MLTB:n maligni transformaatio osteosarkoomaksi10 ja kissalla MLTB:sta 

kehittynyt kondrosarkooma.4,5 

Koska kasvain on kissoilla hyvin harvinainen, sen uusiutumisesta ja leviämisestä ei ole olemassa riittävästi 

tietoa. Kirjallisuudessa kuvatuista tapauksista leikkausta on kokeiltu vain yhdellä kissalla. Kyseessä oli 

pahanlaatuinen MLTB:sta kehittynyt kondrosarkooma, joka oli uusinut kahdessa kuukaudessa.4 Muut tapauk-

set päätyivät eutanasiaan.2,3,5,6 Kirjallisuudessa kuvatuissa kissojen MLTB-tapauksissa ei todettu etäpesäk-

keitä.2,3,6 

 

POHDINTA 

Totesimme potilaalla kissoilla hyvin harvinaisen MLTB-kasvaimen, joka saatiin poistettua kokonaan. Kissan 

kliininen kuva ja tietokonetomografiakuvauksen ja histopatologisen tutkimuksen tulokset vastasivat kuvattuja 

muutoksia. Kirjallisuudesta löysimme ainoastaan viisi kissan MLTB-tapausta. Yhdellä yritettiin leikkaushoi-

toa, mutta kasvain uusi leikkauksen jälkeen nopeasti.  

Kasvain sijaitsi alaleuan haarassa, joten sen poistaminen kokonaan oli mahdollista. Heti leikkauksen jälkeen 

kissa pystyi syömään normaalisti.   Leikkauksesta on kulunut 1,5 vuotta eikä kasvain ole uusinut eikä tiettävästi 

lähettänyt etäpesäkeitä. 

Kissan kasvaimen levinneisyyden kartoittamiseksi pään tietokonetomografiakuvauksen yhteydessä arvioitiin 

paikallisten imusolmukkeiden koko ja varjoaineella korostuminen. Oikea leuanalusimusolmuke oli lievästi 

vasenta isompi, mutta se ei korostunut varjoaineella. Imusolmukkeen suurenemisen epäilimme liittyvään oi-

kean yläkulmahampaan poistokohdassa olevaan reaktioon. Imusolmukkeista emme ottaneet 
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ohutneulanäytteitä. Ennen leikkausta kissan keuhkoista otettiin röntgenkuvat etäpesäkkeiden varalta. Tietoko-

netomografiakuvaus varjoaineella olisi ollut röntgenkuvausta huomattavasti herkempi tutkimusmenetelmä, 

mutta sitä emme tehneet kustannussyistä. Kirjallisuudessa kuvatuissa kissojen MLTB:n tapauksissa ei todettu 

etäpesäkkeitä ja koirien MLTB:n tapauksissa suurin osa etäpesäkkeistä sijaitsi keuhkoissa. Tämän takia kas-

vaimen levinneisyyskartoitukseksi keuhkojen röntgenkuvaus, ja ideaalitapauksessa tietokonetomografiaku-

vaus olisi ollut mielestämme riittävä. 

Patologin lausunnon mukaan kissan kasvain ei ollut invasiivinen eikä kasvaimessa ollut nekrooseja. Solut 

olivat pitkälle erilaistuneet eikä soluissa erottunut pleomorfismia tai mitooseja. Kasvain luokiteltiin luokaan 1 

eikä sytostaattihoitoa katsottu tarpeelliseksi. 

Kasvohermon yläluomea hermottavan haaran vaurion takia kissa ei pystynyt täysin normaalisti sulkemaan 

oikeaa silmää. Heti leikkauksen jälkeen kissalta ei mitattu kyyneleritystä, koska selkeitä neurologisia puutok-

sia ei huomattu ja kissa oli vielä nukutusaineiden vaikutuksen alainen. Kontrollikäynnillä ainoastaan kissan 

yläluomen toiminta oli heikentynyt. Koska muita kasvohermovaurioon viittaavia neurologisia puutoksia eikä 

silmäoireita ollut, emme katsoneet tarpeelliseksi kyynelerityksen mittaamista. Hermovaurio ei haitannut kis-

saa.  

Vaikka leikkaus oli puhtausluokaltaan puhdas, perioperatiivinen antibioottilääkitys oli mielestämme tarpeel-

linen, koska leikkaus oli traumaattinen ja kesti yli 1,5 tuntia. Jatkoimme lääkitystä leikkauksen jälkeen aikai-

semmin poistetun hampaan kohdalla esiintyneen turvotuksen ja punoituksen takia. Hampaan poistokohdassa 

epäilimme bakteeritulehdusta ja pyrimme estämään sen leviämisen leikkaushaavaan.  

Koska etäpesäkkeet saattavat muodostua jopa vuosia leikkauksen jälkeen, niiden kehittyminen tapauksen kis-

salle on mahdollista. Kasvaimen sijainti alaleuassa parantaa ennustetta. Etäpesäkkeiden olemassaoloa tai kas-

vaimen uusimista ei ole selvitetty kuvantamisella. Kissa on kuitenkin oireeton 1,5 vuotta leikkauksen jälkeen. 

Kissoilla primääriset luukasvaimet ovat harvinaisia ja suurin osa niistä on pahanlaatuisia. Osteo- ja kondro-

sarkoomat olvat eniten raportoituja.26-28 Hyvänlaatuisia luukasvaimia kissoilla tavataan huomattavasti harvem-

min. Ne ovat useimmiten osteoomia26 ja harvemmin osteokondroomia tai ossifioivia kondroomia.27 

Primääriset alaleuan luukasvaimet ovat kissoilla erittäin harvinaisia. Kirjallisuudessa on kuvattu tapaus, joka 

muistuttaa paljon tapauksen potilasta, mutta kyseessä oli alaleuan haaran kondrooma. Kasvain poistettiin eikä 

se uusinut 3 vuoden seuranta-aikana.29 
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Kissojen pään alueen luukasvainten hoidon suunnittelu edellyttää tarkkaa diagnoosia ja kuvantamista. Vaikka 

suurin osa niistä on pahanlaatuisia, myös hyvänlaatuisia kasvaimia tavataan. MLTB on potentiaalisesti pahan-

laatuinen kasvain, mutta kasvaimen täydellinen poisto voi olla parantava.1 
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KUVA  1 FIGURE 

Tietokonetomografiapoikittaisleike (luuikkuna) kissan päästä.  Kuvassa näkyy alaleukaluuhun kiin-

nittynyt pyöreä epätasainen röntgentiivis massa. 

A computed tomography transverse image (bone window) of the head of cat.  Round non-homoge-

nous radiopaque mass arising from mandible is visible. 

 

KUVA 2 FIGURE 

Kissa ennen leikkausta (A) ja 2 viikkoa leikkauksen jälkeen (B). 

The cat before surgery (A) and 2 weeks after surgery (B). 
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TAULUKKO 1 TABLE 

Multilobulaarisen luukasvaimen histologisen 

luokituksen kriteerit. 

Histological grading criteria for multilobular tu-

mor of bone. 

Kriteerit 

Criteria 

Pisteet 

Score 

Reunat 

Borders 
 

 
Työntävä 

Pushing 
1 

 
Työntävä ja invasiivinen 

Pushing and invasive 
2 

 
Invasiivinen 

Invasive 
3 

Saarekkeiden koko 

Size of lobules 
 

 
Pienet ja keskikokoiset 

Small and medium 
1 

 
Isot 

Large 
2 

Erilaistuminen 

Organisation 
 

 
Hyvin erilaistunut 

Well organized 
1 

 
Kohtalaisen hyvin erilaistunut 

Moderately well organized 
2 

 
Heikosti erilaistunut 

Poorly organized 
3 

Mitoosien määrä/10 SSN1 

Mitosis/10 HPF1 
 

 1-5 
1 

 6-10 
2 

 >10 
3 
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Solujen monimuotoisuus 

Polymorphism of cells 
 

 
Puuttuu 

Monomorphic 
0 

 
Lievä 

Mild 
1 

 
Kohtalainen 

Moderate 
2 

 
Merkittävä 

Marked 
3 

Nekroosi 

Necrosis 
 

 
Ei esiinny 

None 
0 

 
Esiintyy 

Present 
1 

Luokka 

Grade 
Yhteensä 

Total 

 
Luokka  I 

Grade I 
Alle 8 

Below 8 

 
Luokka  II 

Grade II 
8-12 

  
Luokka  III 

Grade III 
Yli 12 

Above 12 

1SSN=suuren suurennoksen näkökenttä 
1HPF=high-powered fields 
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