REPORTAASI
Syöpähajukoira
Asta merkkaa positiivisen näytteen
omintakeisella
tyylillään.

TUTKIMUSAVUSTAJAT
HERKKUPALKALLA

Kössi tietää, mitä siltä halutaan: yhä uudelleen ja uudelleen
se tunnistaa oikean näytepurkin, merkkaa sen ja hakee
palkkionsa. Hajututkimuslaboratoriossa koiria koulutetaan
haistamaan virtsasta syöpä. Niiden ansiosta sairaus ehkä voidaan
tulevaisuudessa tunnistaa yhä varhemmin.
TIINA SUOMALAINEN, KUVAT KRISTIINA KURRONEN/OTAVAMEDIA
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spanjanvinttikoira
Kössi työntää kuo
nonsa näytepurk
kiin. Neljännen pur
kin kohdalla se rap
sauttaa tassulla
merkiksi ja rientää hakemaan
palkkansa. Yleensä Kössi tekee
töitä nakkipalkalla, mutta nyt se
saa palkkioksi kissanraksuja.
Kössin haistelemissa näytepur
keissa on koiran virtsaa. Yksi pur
keista on ”kuuma” eli siinä on pis
saa koiralta, joka sairastaa nisä
syöpää.
Kun purkkien järjestystä vaih
dellaan, yhä uudelleen Kössi löytää
positiivisen näytteen, merkkaa sen
ja käy hakemassa palkkansa.
Samalla tavalla Kössi tunnistaa
hajuaistillaan miesten virtsanäyt
teistä eturauhassyövän. Ja kun
han aikaa hieman vierähtää, Kössi
koulutetaan tunnistamaan nais
ten virtsanäytteistä rintasyöpä.
Kössi ei ole ainut vainumestari
täällä Suomen hajuerotteluyhdis
tys Wise Nosen tiloissa Helsingin
Viikissä. On myös kultainennou
taja Lucky, bordercollie Asta ja 16
muuta karvakuonoa. Kössin vainu
on kuitenkin ylitse muiden.
– Keitetäänkö kahvit, sanoo Susanna Paavilainen.
Hän on Kössin omistaja, lem
mikkihotelliyrittäjä ja Wise No
sen toiminnanjohtaja. Pöydän ää
ressä läppäriään näpyttelee myös
dosentti Anna Hielm-Björkman,
joka työskentelee Helsingin yli
opiston kliinisen hevos- ja pien
eläinlääketieteen osastolla.
Näitä kahta naista voi kiittää sii
tä, että Suomessa tehdään nyt mo
nitieteellistä syöpähajukoiratutki
musta. Tutkimuksessa selvite
tään, pystyvätkö erikoiskoulutetut
hajutunnistekoirat löytämään ja
ilmaisemaan luotettavasti niille
opetetun hajun ensin koirien ja sit
ten ihmisten virtsanäytteistä.
 Anna Hielm-Björkman
(vas.), Susanna Paavilainen
ja rescuekoira Kössi ovat
tutkimuksen tehotiimi.
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Tarkoituksena on hyödyntää
koiran hyvää vainua syöpien var
haisessa diagnosoinnissa ja näin
parantaa taudin ennustetta.
Kuulostaako ihmeelliseltä? Sitä
se ei ole lainkaan. Itä-Suomen yli
opiston farmasian laitoksella teh
dyissä tutkimuksissa on jo selvin
nyt, että hyvin koulutettu koira
tunnistaa syöpänäytteen lähes sa
taprosenttisella varmuudella – pa
remmin kuin mikään instrument
timenetelmä.
– Massaspektrometri tarvitsee
yleensä noin kymmenen miljardia
hajumolekyyliä, ennen kuin mi
tään näkyy mittauksissa. Lahja
kas ja koulutettu koira pystyy hais
tamaan noin sata molekyyliä sisäl
tävät hajut. Aivan oma lukunsa on
Kössi. Susannan nakkikoira hais
taa liuoksen, jossa on vain kymme
nen molekyyliä, kertoo soveltavan
kemian professori Jouko Vepsäläinen puhelimessa.
Hän havainnollistaa asiaa ver
tauksella: Instrumenttimenetel
mät vaativat noin rekka-autollisen
hiekanjyviä. Kouluttamaton koira
haistaa molekyylin eli hajunläh
teen kahvikupillisesta. Kössille
riittää, kun teelusikan kärkeen
laitetaan muutama hiekanjyvä.

Koiria koulutetaan
hajuradalla. Kössi
on löytänyt positiivisen näytteen ja
merkkaa sen.
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Kössi painaa päänsä luottavaise
na Susannan syliin. Susanna miet
tii, että kadulla vietetty pentuaika
on koulinut sen hajuaistista prii
man.
Ilman Kössiä Susanna ei ehkä
olisi nyt tässä, tekemässä tärkeää
tutkimusta. Kössi löytyi seitse
män vuotta sitten hylättynä pah
vilaatikosta Málagasta moottori
tien varrelta ja vietiin kunnallisel
le koiratarhalle. Jos sitä ei olisi ku

 Rasioissa säilytetään
harjoitushajuja hajukoirille.
 Susanna Paavilainen on
aina ollut hyvin eläinrakas.
Kultainennoutaja Lucky on
toinen hänen koiristaan.
 Hajupöydällä työskentely
vaatii harjoittelua.

kaan huolinut kahden viikon si
sällä, sille olisi annettu piikki.
Kun Susanna sai Espanjassa
olevalta ystävältään kännykkään
sä kuvan ”onnettoman pienestä
rääpäleestä”, oli hän täysin myyty.
Pentu asettui uuteen kotiinsa
Suomessa. Susanna huomasi heti,
että Kössi oli valtavan kiinnostu
nut hajuista. Se kulki ulkona kuo
no kiinni maassa – mutta oli muu
takin. Kössi alkoi haistella ja nuol
la Susannan kultaisennoutajan
suuta. Susanna vei koiran eläin
lääkärille, mutta siltä ei löytynyt
ientulehdusta eikä muutakaan vi
kaa suusta.
Meni jokunen kuukausi, kun
kultaisennoutajan ikeniin alkoi il
mestyä kukkakaalimaista röpe
löä. Eläinlääkäriltä tuli tyly tuo
mio: iensyöpä.
Noin tarkkavainuisesta koiras
ta tulisi hyvä homekoira, Susanna
mietti. Niinpä hän lähti Kössin
kanssa hajukoiraohjaajakoulu
tukseen. Arka Kössi pelkäsi aluksi
kaikkea mahdollista – miehiä, au
toja, kovia ääniä.
Sitkeästi Susanna jatkoi koiran
treenaamista, ja hiljalleen tulok
sia alkoi näkyä.
– Kössi oivalsi, että ahaa – tätä
minulta halutaan! Työstä tuli sille
tosi tärkeä, ja se teki hyvää sen it
setunnolle. Lopulta Kössistä kuo
riutui homekoira, ensimmäisenä
koko kurssista.
Kössin ura hajukoirana sai uuden
käänteen, kun Susanna alkoi poh
tia, mitä muuta koira voisi tutki
musmielessä haistella kuin ho
metta.
Koirien tarkka vainu on jo val
jastettu ihmisen terveydenhoidon

Kössin ura hajukoirana sai uuden
käänteen, kun Susanna alkoi pohtia,
mitä muuta koira voisi tutkimusmielessä
haistella kuin hometta.
tueksi. Diabeteksen hoidossa käy
tetään hypokoiria tunnistamaan
ihon hajusta liian matala ja korkea
verensokeri. Kipukoirat ja epilep
siakoirat varoittavat omistajaan
sa tulevasta kohtauksesta.
Ulkomailla koiria on eri tutki
muksissa koulutettu tunnista
maan monia syöpiä kuten keuhko
syöpää, virtsarakkosyöpää ja
munasarjasyöpää. Näytteinä on
käytetty muun muassa uloshen
gitysilmaa, virtsaa, sylkeä ja verta.
Susanna luki aiheesta ja innos
tui siitä, että koiria voitaisiin Suo
messakin kouluttaa syöpien tun
nistamiseen. Hän haki yhteistyö
kumppaneita tutkimukselle, mut
ta ihmislääketieteen lääkärit eivät
oikein lämmenneet ajatukselle.
Aloitetaan siis eläimistä, Susan
na ajatteli. Eläinsairaalasta hänet
ohjattiin Helsingin yliopistoon
Anna Hielm-Björkmanin puheille.
Annalla oli jo käynnissä Dog
Risk-tutkimus, joka tekee koirien
terveyteen, ruokintaan ja jalostuk

seen liittyvää poikkitieteellistä
tutkimustyötä. Annaa kiinnosta
vat erityisesti sairaudet, jotka ovat
samoja sekä koirilla että ihmisillä.
Annalla oli hyviä kontakteja ih
mislääketieteen lääkäreihin. Hän
innostui heti Susannan ideasta.
Naisilla synkkasi muutenkin. He
ovat molemmat eläinrakkaita,
mutkattomia ja ratkaisukeskeisiä.
Yhdessä he aloittivat sähköpostija soittorumban. Ei aikaakaan,
kun tutkimukseen lähtivät mu
kaan HUSin Syöpäkeskus, Hel
singin Biopankki ja Itä-Suomen
yliopiston farmasian laitos.
Kössi koulutettiin syöpähaju
koiraksi ensimmäisten joukossa
vuonna 2014.
– Jos koiralla on vahva haistelu
taipumus ja se on perso makupa
loille, muuta ei oikeastaan tarvita,
Susanna sanoo.
Kuuluu pauketta ja porauksen
ääntä. Wise Nosen tiloissa raken
netaan viimeisen päälle pätevää

hajututkimuslaboratoriota. Aiem
min koiria koulutettiin lattialla,
mutta jatkossa koulutus tapahtuu
hajupöydällä.
Tutkimus vaatii aikaa ja kärsi
vällisyyttä. Ensin koirat koulutet
tiin tunnistamaan nisäsyöpää
koirien virtsanäytteistä. Nyt tut
kimuksessa ollaan hiljalleen siir
tymässä ihmisiltä saataviin näyt
teisiin. Niitä tulee sekä suomalai
sesta eturauhassyöpä- että rinta
syöpätutkimuksesta.
Syöpähajukoira koulutetaan sa
malla periaatteella kuin huumeja homekoirat eli ehdollistamalla.
Koiran pitää haistaa purkista ha
luttu haju, ja se saa siitä palkkion.
Näin haju ajetaan koiran muistiin.
Hiljalleen hajuradalle laitetaan
yhä enemmän purkkeja, joiden
joukosta koiran on löydettävä po
sitiivinen näyte.
Bordercollie Asta näyttää mal
lia. Se menee hajupöydälle, käy ma
kaamaan ja kietoo tassunsa ”kuu
man” näytepurkin ympärille. Jo
kaisella koiralla on oma tapansa
merkitä positiivinen näyte – Astan
merkkauksen täydentää hellyttävä
katse, jonka se luo isäntäänsä, tut
kimusavustaja Ville Vihneeseen.
Ville naksuttaa klikkeriä merkiksi,
mistä Asta ymmärtää, että on teh
nyt oikein ja voi hakea palkkionsa.
Asta koulutettiin syöpähajukoi
raksi alkukesästä. Siihen ei men
nyt kauan, sillä Asta oli jo home
koira sekä id-koira eli tietyn ihmi
sen hajun tunnistava koira. Niitä
käytetään kadonneiden etsinnäs
sä.
Hajututkimuslaboratoriossa
näytteiden käsittelijä on erillisessä
tilassa lasin takana, josta hän nä
kee ohjaajan ja koiran, mutta nämä
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eivät näe häntä. Niinpä ohjaaja
kaan ei tiedä, mikä näytteistä on
positiivinen ja mikä negatiivinen.
– Puhutaan kaksoissokkotutki
muksesta. Näin on suljettu pois se
mahdollisuus, että ohjaaja ilmaisi
si koiralle positiivisen näytteen
jollain tahattomalla eleellä, Anna
selventää.
Kun koirat on ensin opetettu
tunnistamaan syöpä, tutkimuk
sessa halutaan selvittää myös se,
voidaanko ne opettaa erottamaan
aggressiivinen syöpä hitaammin
etenevästä. Tätä varten Wise No
selle on tulossa huomattava määrä
virtsanäytteitä eturauhassyövän
seulontaa kehittävästä ProScreen-tutkimuksesta.
Susannan kännykkä soi. Ystävän
mies tuo kohta virtsanäytteitä, joi
ta ovat antaneet ystävän työpai
kan vapaaehtoiset. Näytteet ovat
koulutusmateriaalia, jota kerä
tään pakastimiin myöhempää
käyttöä varten.
Viime kesään asti syöpähaju
koiratutkimusta tehtiin omasta
pussista ja pienten lahjoitusten
turvin. Mutta sitten tärppäsi:
DogRisk goes cancer -tutkimus
sai kaksi isoa apurahaa, joilla
vuokrattiin nämä autoliikkeen en
tiset toimistotilat ja alettiin ra
kentaa kunnollista laboratoriota.
Rahalla saatiin myös lisää pa
kastimia sekä laitosastianpesuko
neita, joilla pestään näytepurkkeja.
– Viiden koiran hajuerottelutree
nissä tarvitaan 125 näytepurkkia.
Niitä kun pesee käsin, niin tietää
pesseensä, Susanna huomauttaa.
Rahasta on kuitenkin puutetta
koko ajan. Susanna veistelee, että
hänen lemmikkihotelliyrityksen
sä mahdollistaa tämän ”harras
tuksen”. Tutkimusavustaja Ville
on myös mukana omasta innos
tuksesta, ilman palkkaa. Anna saa
palkkaa dosentin työstään yliopis
tolla, mutta käyttää syöpähajukoi
ratutkimukseen paljon myös
omaa aikaansa.
– Odottelemme lottovoittoa tai
jonkun koirarakkaan miljonäärin
lahjoitusta, Susanna hymähtää.
Mitä koira haistaa, kun se hais
taa syövän? Se onkin tuhannen
taalan kysymys ja sen selvittämi
nen tutkimuksen perimmäinen ja
kunnianhimoinen tavoite.
Itä-Suomen yliopistossa väitös
kirjatutkija Soile Rummukainen
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 Enää näytepurkkeja ei
tarvitse pestä käsin.
 Kössin tie on
kulkenut Espanjasta
Suomeen, katukoirasta
tutkimusavustajaksi.

pyrkii selvittämään juuri tätä.
Vielä ei osata arvioida, ovatko ky
seessä samat hajumolekyylit syö
västä riippumatta. Sitä mukaa
kuin Kössi ja kumppanit opete
taan haistamaan erilaisia syöpiä,
voidaan hajumolekyylejäkin alkaa
tunnistaa syöpäkohtaisesti.
Jos syöpähajumolekyylicocktail
löydetään, voitaisiin kehittää diag
nostinen työkalu, joka tunnistaisi
syövän kätevästi ja nopeasti. Ky
seeseen voisi tulla keinonenän
tyyppinen työkalu, jollainen on jo
kehitetty Tampereen yliopistossa.
– Tai ehkä saataisiin kehitettyä
raskaustestin kaltainen pikatesti.
Kun näytetikkuun pissaisi, se ker
toisi, sairastaako näytteen antaja
esimerkiksi rintasyöpää tai jotain
muuta. Monet syövät, kuten hai
ma-, maksa- ja suolistosyöpä, ha
vaitaan yleensä aivan liian myö
hään, huomauttaa Anna.
Tulevaisuudessa koirat eivät
siis haistelisi sairaaloiden polikli
nikoilla potilaiden virtsaa vaan
niiden hajuaisti valjastettaisiin
diagnostisen työkalun kehittämi
seen. Anna ja Susanna näkevät
myös muita mahdollisuuksia.
– Koirat voisivat työskennellä
hajulaboratorioissa. Ne voisivat

”Ehkä tulevaisuudessa saadaan kehitettyä
pikatesti: kun näytetikkuun pissaisi, se
kertoisi, sairastaako näytteen antaja
esimerkiksi rintasyöpää. Monet syövät
havaitaan aivan liian myöhään.”
olla apuna syövän diagnosoinnis
sa varhaisessa vaiheessa sekä syö
vän seurannassa ja sen varmista
misessa, tehoavatko hoidot, Anna
miettii.
Hän lisää, että kustannusteho
kastakin se olisi, sillä koirat teke
vät töitä herkkupalkalla.
Annan sekarotuiset koirat Lyy
ra ja Naala pyörivät emäntänsä
ympärillä. Susanna uskoo, että
Ródokselta löytyneestä rescue
koira Lyyrasta tulisi mitä parhain
syöpähajukoira. Se on paitsi perso
ruoalle myös itse rauhallisuus.
Ehkä Lyyra on mukana nuuhki
massa siinä vaiheessa, kun Wise
Nosen pakastimiin tulee rinta
syöpää sairastavien naisten virtsa
näytteitä HUSin Syöpäkeskuksesta. Syöpäkeskuksen johtava yli
lääkäri, dosentti Johanna Matt-

son on sitä mieltä, että koirien
käyttö syöpädiagnostiikan apuna
avaa äärimmäisen mielenkiintoi
sia näkymiä.
– Jos koirien hajuerottelukyvyn
avulla pystytään kehittämään var
haisen diagnosoinnin työkalu, joka
on sekä tarkka että herkkä, puhu
taan todella isoista asioista. Esi
merkiksi mammografia ei löydä
kaikkia rintasyöpiä. On myös
aggressiivisia rintasyöpiä, jotka
ehtivät kehittyä seulontojen välillä.
Tavallinen työpäivä Wise Nosen
tiloissa jatkuu. Lyyra ja Naala otta
vat lattialla torkut. Anna alkaa na
putella EU:lle menevää apuraha
hakemusta. Susanna tarttuu sak
siin ja ryhtyy leikkaamaan nakke
ja. Niitä tarvitaan vielä tänään,
kun Kössi, Asta ja Susannan toinen
koira Lucky alkavat treenata työs
kentelyä uudella hajupöydällä.

