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GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ
TAPAUSSELOSTUS

TEEMA

U 
lkosynnytinsyövät ovat Suomessa mel
ko harvinaisia, ja vuosina 2011–2015 
niitä todettiin vuosittain hiukan alle 

sata (1). Useimmiten ulkosynnytinsyöpä oirei
lee parantumattomana haavaumana tai ihottu
mana, joka aiheuttaa kipua, kirvelyä ja joskus 
verenvuotoa. Se kasvaa yleensä ensin lähiraken
teisiin kuten emättimen puolelle, virtsaputkeen 
ja peräaukkoon. Levitessään ulkosynnytinsyö
pä lähettää etäpesäkkeitä ensin nivuksen pin
nallisiin ja sitten syviin imusolmukkeisiin, joista 
leviäminen jatkuu lantion imusolmukealueille 
(2). Ulkosynnytinsyövän tärkein ennustetekijä 
onkin levinneisyys imusolmukkeisiin (3).

Ulkosynnytinsyöpä pyritään hoitamaan ki
rurgisesti aina kun se on mahdollista. Leikkaus
tekniikat ovat ajan saatossa muuttuneet poti
lasta vähemmän rasittaviksi. Imusolmukelevin
neisyyden selvittäminen kirurgisesti on  tär 
 keä osa hoitoa, sillä  kuvantamismenetelmien 
eli magneettikuvauksen, TT:n ja fluori de 
oksi glukoosipositroniemissio tomografiaTT:n 
(FDGPETTT) herkkyys imusolmukeetäpe
säkkeiden löytämisessä on 50–89 % ja negatii
visen testituloksen ennustearvo 58–91 % (4). 
Täydellisen nivusimusolmukkeiden poiston 
jälkeen 14–48 % potilaista kärsii alaraajojen 

lymfedeemasta ja 7–40 %:lle saattaa kehittyä 
lymfakysta nivukseen. Seurauksena voi olla 
toistuvia tulehduksia, turvotusta, kipua ja syviä 
laskimotukoksia (5). Imusolmukelevinneisyy
den selvittämiseksi on Suomessakin 2000lu
vulta lähtien käytetty vartijaimusolmuketutki
musta, joka on todettu luotettavaksi alkuvai
heen ulkosynnytinsyövän yhteydessä (6–8). 
Vartijaimusolmukkeiden poiston aiheuttamat 
pitkäaikaishaitat ovat huomattavasti harvinai
sempia kuin haitat täydellisen imusolmukepois
ton jälkeen (9).

Oma potilas

Pitkäaikaisesta mielenterveyden häiriöstä kärsivä 
66-vuotias nainen oli hoitokodissaan valittanut ulkosyn-
nytinten alueella tuntuvaa outoa tunnetta omalle lää-
kärilleen. Taustalla hänellä oli yksi raskaudenkeskeytys, 
ja kuukautiset olivat loppuneet 50-vuotiaana. Hormoni-
korvaushoitoa hän ei ollut koskaan käyttänyt.

Potilaan klitoriksen seudussa todettiin kannallinen 
kookas 8,5 x 5 cm:n kokoinen eksofyyttinen kasvain, 
jonka kudosnäyte paljasti hyvin erilaistuneeksi levy-
epiteelikarsinoomaksi. Levinneisyyskartoituksena teh-
dyssä vartalon TT:ssä löydettiin molemmista nivuksista 
yksittäiset kookkaahkot imusolmukkeet, joista otettiin 
kaikukuvausohjatusti ohutneulanäytteet. Patologin 
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Kun ulkosynnytinsyöpä todetaan alkuvaiheessa, sen hoito on kirurginen. Imusolmukelevinneisyys on 
tärkeä ennustetekijä, ja noin kymmenen vuoden ajan sitä on voitu määrittää myös vartijaimusolmuke-
tutkimuksella. Vartijaimusolmukkeet paikannetaan tavanomaisesti siniväri- ja isotooppiruiskutuksen 
jälkeen gammakoettimen avulla ja silmämääräisesti. Uudet kuvantamistekniikat helpottavat vartijaimu-
solmukkeiden paikantamista. Kuvaamme potilaan, jonka vartijaimusolmuketutkimus tehtiin sinivärin 
ja teknetiumisotoopin avulla, ja lisäksi leikkauksessa käytettiin nykyaikaisempaa merkkiainetta, indo-
syaniinivihreää. Yksifotoniemissiotomografia (SPECT-TT) ennen leikkausta helpotti vartijaimusolmuk-
keen paikantamista keskilinjan kasvaimen yhteydessä.
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tutkimuksissa imusolmukkeista ei löytynyt pahanlaa-
tuisuuteen viittaavaa. Seerumin levyepiteelisyöpäanti-
geenipitoisuus (SCC) oli 2,5 µg/l eli hiukan suurentunut 
(viitealue alle 1,5 µg/l), mikä sopi levyepiteelikarsinoo-
maan.

Kliinisessä tutkimuksessa todettiin hyväkuntoinen 
normaalipainoinen nainen. Palpoitaessa imusolmuke-
alueilta ei tuntunut poikkeavaa. Ulkosynnytinten 
ylä osassa sijaitsi kookas eksofyyttinen kannallinen 
10 x 3 cm:n kokoinen kasvain (KUVA 1). Sen kanta oli 
kuitenkin kapea, läpimitaltaan alle 2 cm. Emätin ja koh-
dunkaula näyttivät tavallisilta, ja emättimen kautta teh-
dyssä kaikukuvauksessa kohtu ja munasarjat todettiin 
normaaleiksi.

Potilaalle suunniteltiin ulkosynnytinten etuosan ra-
dikaalia poistoa sekä pinnallisten ja syvien nivusimu-
solmukkeiden poistoja molemmilta puolilta kasvaimen 
keskilinjan sijainnin vuoksi. Koska kasvaimen kanta oli 
varsin kapea, päätettiin samassa yhteydessä etsiä var-
tijaimusolmukkeetkin. Leikkausta edeltävänä päivänä 
kasvaimen kannan molemmin puolin ruiskutettiin tek-
netiumia sisältävää radioaktiivista merkkiainetta var-

tijaimusolmukkeiden kuvantamista varten. Isotooppi-
kuvauksessa (SPECT-TT) vasemmalle nivusen alueelle 
kuvantui pinnallinen 11 mm:n kokoinen imusolmuke 
(KUVA 2). Leikkauksen alussa kasvaimen kannan vie-
reen ruiskutettiin vielä siniväriä ja indosyaniinivihreää. 
Vasemmassa nivuksessa havaittiin yksi vartijaimusol-
muke infrapunakameralla (KUVA 3) ja käsikäyttöisellä 
gammakoettimella. Siniväri näkyi vain heikosti. Vaikka 
vartijaimusolmuke kuvautui isotooppikuvauksessa vain 
vasemmalle, päätettiin tämän jälkeen poistaa pinnal-
liset ja syvät imusolmukkeet molemmista nivuksista 
kasvaimen keskilinjan sijainnin vuoksi. Ulkosynnytinten 
osapoisto suoritettiin imusolmukepoistojen jälkeen on-
gelmitta.

Potilas toipui leikkauksesta hyvin. Lopullisessa pato-
login vastauksessa diagnoosi oli ulkosynnytinten hyvin 
erilaistunut levyepiteelisyöpä, joka oli poistettu ko-
konaan yli 1 cm:n tervekudosmarginaaleilla. Nivusten 
imusolmukkeissa ei todettu syöpäsoluja, joten liitän-
näishoitoja ei tarvittu. Kahden vuoden seurannassa ei 
ole ilmennyt merkkejä taudin uusiutumisesta eikä mer-
kittäviä komplikaatioita. 

Pohdinta

Potilaalla oli kookas ulkosynnytinkasvain, joka 
lähemmän tarkastelun perusteella oli kuitenkin 
vain kapealla kannalla kiinni ulkosynnyttimis
sä. Tilanne oli monitulkintainen, sillä vartija
imu solmuketutkimusta käytetään alle 4 cm:n 
läpimittaisten lateraalisten kasvaimien yhtey
dessä (TAULUKKO). Suomalaisen hoitosuosituk
sen mukaan keskilinjan kasvaimien yhteydessä 
pitäisi tehdä täydelliset nivusimusolmukkeiden 
poistot molemmin puolin, oli kasvain minkä 
kokoinen hyvänsä (10). Uusimpien kansain
välisten suositusten mukaan vartijaimusol
muketutkimusta voitaisiin käyttää alle 4 cm:n 
läpimittaisten keskilinjankin kasvaimien yhtey
dessä, kunhan vartijaimusolmukkeet saadaan 

KUVA 1. Keskilinjan kookas ulkosynnytinsyöpäkas-
vain, joka osoittautui lähemmässä tarkastelussa varsin 
ohutkantaiseksi.

KUVA 2. Ennen leikkausta otettu SPECT-TT-kuva. Vasemmassa nivusessa näkyy yksittäinen aktiivinen vartija-
imusolmuke (nuoli). Häpyluun alapuolella näkyvät ulkosynnyttimiin molemmin puolin laitettujen merkkiaine-
pistoksien aktiivisuus.
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KUVA 3. Vasemman nivuksen alue leikkauksessa. Vihreä väri kuultaa ihonalaisen rasvan läpi (A) ja värjää vartija-
imusolmukkeen infrapunavalossa kirkkaan vihreäksi (B).

A B

paikannettua molemmista nivusista – löyty
mättömän vartijaimusolmukkeen puolelle pi
täisi muutoin tehdä täydellinen imusolmuke
poisto. Vartijaimusolmukkeiden kuvantamista 
ennen toimenpidettä suositellaan. Väärien 
negatiivisten vartijaimusolmukkeiden osuus ja 
uusiutumisriski ovat keskilinjassa sijaitsevien 
kasvaimien yhteydessä kuitenkin suuremmat 
kuin lateraalisten kasvaimien yhteydessä. Po
tilasta pitäisi informoida tästä ennen pelkkään 
vartija imu solmuketutkimukseen turvautumista 
(11). Oman potilaamme vartijaimusolmuk
keiden paikantamista päätettiin testata ennen 
täydellisiä imusolmukepoistoja, ja käytetyt 
merkki aineet hakeutuivat vain toiseen nivuk
seen, vaikka vartijaimusolmukkeiden molem
minpuolinen paikantaminen olisi siis ollut toi
vottavaa.

Patologin raportti vahvisti, ettei syöpä ollut 
levinnyt vartija tai muihinkaan imusolmukkei
siin. Potilaamme syövän lopullinen levinnei
syysaste (stage) oli FIGOluokituksen mukaan 
IB. Imusolmukeetäpesäkkeiden puuttuminen 
samoin kuin yli 1 cm:n tervekudosmarginaalit 
leikkauspreparaatissa ennustivat pientä uusiu
tumis riskiä. Hoidettua syöpää seurataan kol
men vuoden ajan uusiutumien toteamiseksi 
– suurin uusiutumisriski on ohitettu kahden 
vuoden jälkeen (10).

Ulkosynnytinsyövän yhteydessä vartija imu
sol muk kei den paikantamiseksi on käytetty 
teknetiumisotoopin ja sinivärin yhdistelmää, 
joka lukuisissa tutkimuksissa on todettu luo
tettavammaksi kuin kumpikaan yksinään (12). 
Siniväri ruiskutetaan kasvaimen ympärille leik
kauksen alussa, isotooppi jo ennen leikkausta. 
Erilaisia kuvantamismenetelmiä kuten lymfo
skinti grafiaa tai SPECTTT:tä voidaan käyttää 
apuna vartijaimusolmukkeen paikantamisessa. 
Etenkin jälkimmäinen parantaa menetelmän 
luotettavuutta, auttaa havaitsemaan poikkea
mat imuteissä sekä helpottaa ja nopeuttaa var
tijaimusolmukkeen löytymistä leikkauksen ai
kana (13). 

TAULUKKO. Vartijaimusolmuketutkimuksen käytön edel-
lytykset ulkosynnytinsyövän yhteydessä.

Unifokaalinen lateraalinen kasvain, jonka läpimitta on 
alle 4 cm

Ei epäilyä nivusten imusolmuke-etäpesäkkeistä

Paikantamisessa voidaan käyttää isotooppia, siniväriä ja 
indosyaniinivihreää

Lymfoskintigrafia tai gammakoetin käytettävissä

Kirurgilla riittävä kokemus menetelmästä (ainakin 5–10 
vartijaimusolmuketutkimusta/vuosi)

Jääleiketutkimusmahdollisuus leikkauksen aikana

Patologilla kokemusta vartijaimusolmukenäytteen tut-
kimisesta
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Kuvantaminen kuitenkin lisää kustannuksia, 
vaikeuttaa aikatauluja ja potilaslogistiikkaa sekä 
aiheuttaa potilaalle ylimääräistä säderasitusta. 
Sinivärin ongelmana taas ovat mahdollisesti 
vakavat allergiset reaktiot ja nopea imuteissä 
ylävirtaan kulkeutuminen.

Haastajaksi isotoopin ja sinivärin rinnalle 
onkin noussut indosyaniinivihreä. Se on vesi
liukoinen väriaine, joka fluoresoi, kun siihen 
kohdistetaan infrapunasäteilyä, jonka aallon
pituus on hiukan näkyvän valon alapuolella 
(700–900 nm). Indosyaniinivihreä kulkeutuu 
muutamassa minuutissa ruiskutuskohdasta 
imuteihin ja vartijaimusolmukkeisiin, ja sen 
fluoresenssi näkyy jopa 1 cm:n paksuisen ku
doskerroksen läpi. Allergisten reaktioiden ris
ki on mitätön, eikä potilas altistu ionisoivalle 
säteilylle (14). Suurin kustannuserä on kame
ralaitteisto, jolla sopiva valon aallonpituus saa
daan aikaiseksi leikkauksen aikana. 

Potilastapauksessamme kokeiltiin tavan
omaisten merkkiaineiden rinnalla myös indo
syaniinivihreää. Leikkausta edeltävänä päivänä 
isotoopin avulla kuvannettiin toisessa nivukses
sa vartijaimusolmuke, joka paikannettiin myös 
leikkauksen aikana käsikäyttöisen gamma

koettimen avulla. Fluoresoiva väri hakeutui 
selvästi samaan solmukkeeseen, jossa siniväri 
näkyi vain heikosti. Indosyaniinivihreän pa
remmuus siniväriin nähden on raportoitu kir
jallisuudessakin (15). Vertailevia tutkimuksia 
teknetiumin korvaamisesta kokonaan indosya
niinivihreällä ei kuitenkaan vielä ole, ja syvien 
imusolmukkeiden paikantamisessa vihervärin
kään kudostenläpäisevyys ei riitä, toisin kuin 
säteilevän isotoopin (16).

Lopuksi

Ulkosynnytinsyövän kirurgisen hoidon kehi
tys jatkuu. Sen hoito on keskitetty yliopisto
sairaaloihin. Vartijaimusolmuketutkimuksen 
luotettavuuden edellytyksenä on pidetty 5–10 
toimenpidettä kirurgia kohden vuodessa (10). 
Uusi teknologia auttaa parantamaan leikkaus
tuloksia, lyhentämään kirurgin oppimiskäyrää 
ja vähentämään potilaille aiheutuvia haittoja. 
Siitä huolimatta kirurginen hoito olisi ulkosyn
nytinsyövän harvinaisuuden takia ehkä viisasta 
keskittää tulevaisuudessa kahteen tai kolmeen 
yliopistosairaalaan, jotta riittävä taitotieto saa
daan säilytetyksi. ■

SUMMARY
New impetus for surgical therapy of vulvar cancer
Early stage vulvar cancer is treated surgically. Lymphatic spread is an important prognostic factor. The sentinel node method 
has been used in the evaluation of the lymphatic spread. Traditionally, sentinel nodes have been located with a combination of 
blue dye and radioisotope using gamma detectors and visual examination. The new imaging techniques facilitate localization.  
In our patient with a central tumor, blue dye, technetium isotope and ICG were used to locate sentinel nodes. A preoperative 
SPECT-CT scan expedited the procedure.
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