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K 
irurgia on vanhin syövän hoitomuodois-
ta, mutta ennen yleisanestesian ja anti-
septiikan kehittymistä 1800-luvulla hoi-

totulokset olivat vaatimattomia. Syöpäkirur giaa 
kehitettiin erikoistuneissa keskuksissa 1900-lu-
vulla, esimerkiksi New Yorkissa sijaitsevassa 
Memorial Sloan Kettering -syöpäkeskuksessa 
(1,2).

Kiinteiden syöpäkasvainten kuratiivinen 
hoito on siis nojannut kirurgiaan, jossa primaa-
rikasvain ja alueelliset imusolmukkeet poiste-
taan, mikäli kaikki todetut kasvainmuutokset 
ovat leikattavissa. Kirurgia on vaihtoehtoinen 
hoitomuoto joskus myös tilanteissa, joissa 
potilaalla on rajallinen määrä (kauempana si-
jaitsevia) etäpesäkkeitä, jotka ovat kirurgisesti 
poistettavissa turvallisesti. Syöpäkirurgialla on 
paikkansa myös levinneen taudin yhteydessä, 
kun kasvain aiheuttaa merkittäviä elämänlaatua 
heikentäviä oireita, esimerkiksi verenvuotoa tai 
tukoksen. 

Ensimmäiset käyttöön tulleet syövän lääke-
hoidot kuuluivat solunsalpaajien ryhmään. Ne 
tehosivat rajallisesti ja aiheuttivat merkittäviä 
haittoja, eikä niiden vaikutusmekanismeja tun-
neta vieläkään täysin tarkasti. Alun innostuk-
sen jälkeen huomattiin, että solunsalpaajilla ei 
saavutettu pysyviä paranemisia kuin harvoissa 
kiinteiden kasvainten ryhmissä, ja havaitut hoi-

tovasteet olivat yleensä lyhytkestoisia. Solun-
salpaajia käytetään kuitenkin edelleen useiden 
syöpätyyppien pääasiallisena etäpesäkkeisen 
syövän hoitomuotona. 

Hormonihoidot olivat ensimmäisiä syövän 
täsmälääkkeitä. Niiden vaikutus perustui syö-
vän kasvun ja selviämisen kannalta keskeisten 
signaalireittien estoon. Kehitetyt hormonaali-
set lääkkeet olivat haittavaikutuksiensa osalta 
paremmin siedettyjä ja tiettyjen tautiryhmien 
hoidossa tehokkaampia kuin solunsalpaajat. 
Myöhemmin 2000-luvulla käyttöön ovat tul-
leet täsmälääkehoidot, joiden vaikutusmekanis-
mi perustuu tiettyjen syövän kasvusignaalien 
estoon tai immuunijärjestelmän aktivointiin, 
ja ne ovat antaneet lupauksen tehokkaammasta 
hoidosta. 

Tavanomaista sädehoitoa on käytetty osa-
na primaarista kuratiivista hoitoa yksinään tai 
liitettynä lääkehoitoihin joidenkin syöpä tyyp-
pien, kuten eturauhas-, pään ja kaulan alueen 
sekä anaalikanavasyöpien yhteydessä. Sädehoi-
to on kehittynyt kohdennetumpaan suuntaan, 
ja erityisesti stereotaktinen ablatiivinen säde-
hoito voi tulevaisuudessa olla vaihto ehto kirur-
giselle hoidolle. Voidaankin kysyä, ovatko syö-
vän lääkehoidot ja sädehoito kehittyneet niin 
paljon, että kirurgisten lähestymistapojen käyt-
töä syövän hoidossa tulisi uudelleen arvioida.
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Kohdennetut syövän hoidot  
– häviääkö syöpäkirurgia?

Kirurgia on keskeistä kiinteiden kasvainten kuratiivisessa hoidossa mutta tarpeen joskus myös oireiden 
hoidossa tai diagnostiikassa. Syövän täsmähoitojen nopea kehitys on mahdollistanut entistä tehokkaam‑
man ja siedettävämmän hoidon, ja kokonaan uusia hoitomuotoja on tullut laajamittaiseen käyttöön. 
Voivatko täsmähoidot vähentää kirurgian merkitystä syövän hoidossa? Nykyisin on käytettävissä vähän 
laadukkaita tutkimuksia, jotka osoittaisivat täsmähoitojen yhdenvertaisuuden tai paremmuuden syöpä‑
kirurgiaan verrattuna. Olemme kaukana tilanteesta, jossa syövän täsmähoidot syrjäyttäisivät kirurgian 
aseman  parantavana hoitomuotona.
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Syövän lääkehoidot

Syövän lääkehoitojen historian katsotaan 
käynnistyneen 1940-luvulla, jolloin havaittiin 
syöpäkasvainten olevan herkkiä tietyille lääke-
aineille. Lääkehoitojen kehittymisen kannalta 
tärkeänä tekijänä on pidetty toisessa maailman-
sodassa tapahtunutta sotalaivaonnettomuutta, 
joka johti typpisinappikaasun vapautumiseen. 
Onnettomuudessa kuolleilla todettiin merkit-
tävää luuytimen ja imusolmukkeiden katoa, 
minkä perusteella typpisinappikaasujohdoksia 
ryhdyttiin kokeilemaan verisyöpien hoidossa. 
Tulokset olivat lupaavia, ja lääkkeet otettiin laa-
jaan kliiniseen käyttöön (3). 

Uusia solunsalpaajia kehitettiin 1950–1980 
luvuilla, jolloin luotiin myös yhdistelmäsolun-
salpaajahoitojen konsepti. Hoito pidensi elin-
ajan odotetta useiden syöpätyyppien yhtey-
dessä, mutta pysyviä remissioita todettiin 
vain pienessä osassa sairauksista, kuten leuke-
mioissa, lymfoomissa ja kivessyövissä. Yhdis-
telmäsolunsalpaajahoitojen teho liitännäishoi-
toina yhdistettynä leikkaushoitoon osoitettiin 
1970-luvulla.

Syövän täsmälääkkeiden vaikutus perustuu 
pääasiassa pahanlaatuisen solukon kasvun ja 
selviämisen kannalta keskeisten signaalireittien 
estoon. Näillä lääkkeillä on tyypillisesti vähem-
män haittavaikutuksia kuin solunsalpaajilla, 
mikä mahdollistaa tiheämmän annostelun (suu-
remman annosintensiteetin), joka yleensä joh-
taa parempaan hoitovasteeseen. Eräiden syöpä-
tyyppien riippuvuus tietyistä sukupuolihor-
moneista on tunnettu jo 1800-luvulta lähtien, 
mutta ensimmäiset tähän ilmiöön perustuvat 
hormonihoitokokeet ajoittuvat 1970-luvulle.

Sekvensointi- ja molekyylibiologiset mene-
telmät kehittyivät 1990- ja 2000-luvuilla, ja 
syövän kasvulle keskeisiä signaalinvälitysme-
kanismeja opittiin tunnistamaan tarkemmin. 
Kehittyneiden analyysimenetelmien ansiosta 
2000-luvulla on saatu yhä enemmän täsmä-
lääkehoitoja kliiniseen käyttöön. Nämä lääk-
keet toimivat tyypillisesti vain syövän tietyn 
geneettisen alatyypin hoidossa, mistä keskei-
siä esimerkkejä ovat HER2-monistunut rinta-
syöpä tai EGFR-mutatoitunut ei-pienisoluinen 
keuhko syöpä. Kasvaimen geneettisiin poikkea-

vuuksiin kohdennetuille täsmälääkkeille tyy-
pillisiä piirteitä ovat kasvainten pienentyminen 
suurimmalla osalla potilaista ja vähäiset haitta-
vaikutukset.

Merkittävin 2010-luvun kehitysaskel syövän 
lääkehoidossa ovat olleet immunologiset lää-
kehoidot, erityisesti immuuniaktivaation vapa-
uttajat. Ne tehoavat useisiin syöpätyyppeihin, 
mutta niistä hyötyvien potilaiden osuus on vain 
noin 20–40 %. Osa näistä lääkkeistä hyötyvis-
tä potilaista saa pitkiä, jopa vuosien kestoisia 
hoitovasteita. On arveltu, että osa levinnyttä 
syöpää sairastavista potilaista voisi parantua 
immunologisten lääkehoitojen avulla. Kiin-
teiden syöpäkasvainten osalta tätä on aiempia 
hoitomuotoja käytettäessä pidetty epätoden-
näköisenä.

Stereotaktinen sädehoito

Stereotaktinen sädehoito on ulkoisen sädehoi-
don menetelmä, jossa käytetään tavanomaista 
annoskokoa suurempia kerta-annoksia vähäi-
semmällä fraktiomäärällä. Stereotaktisen säde-
hoidon toteutuksessa käytetään pienempiä ter-
vekudosmarginaaleja, joskus nollamarginaalia, 
jolloin päästään tarkempaan kohdennukseen. 
Se mahdollistaa paremman paikalliskontrollin 
ja vähäisemmät haitat verrattuna tavanomai-
seen sädehoitoon. Stereotaktisesta sädehoi-
dosta käytetään usein englanninkielisiä termejä 
”radiosurgery” tai ”ablative radiotherapy”, jotka 
viittaavat hoidon tuomaan leikkauksen kaltai-
seen radikaaliin paikallisvasteeseen.

Kohdennetut syöpähoidot 
leikkaushoidon vaihtoehtona

Syövän kohdennettujen hoitojen kehitys saat-
taa muuttaa syövän kirurgista hoitoa. Kirur-
gisen hoidon käyttöaiheet voivat vähentyä 
tehokkaiden täsmähoitojen tehdessä osan leik-
kaushoidoista tarpeettomiksi. Toisaalta voi olla 
mahdollista, että tehokkaat lääkehoidot lisäävät 
leikattavien potilaiden määrää, kun esimerkik-
si aiemmin leikkaushoidon ulottumattomissa 
olevien potilaiden leikattavuutta voidaan lisä-
tä ennen leikkausta annettavalla tehokkaalla 
täsmähoidolla. Syövän täsmähoitojen merkit-
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tävimmät vaikutukset kirurgisen hoidon vähe-
nemisessä ilmenevät oletettavasti ensin harvi-
naisemmissa leikkaushoidon tilanteissa, kuten 
levinneen taudin palliatiivisessa hoidossa tai 
etäpesäkekirurgiassa.

Primaarikasvaimen hoito, kun tauti 
on levinnyt

Syövän tehokkaat täsmälääkkeet ovat jo muut-
taneet levinneiden kiinteiden kasvainten kirur-
giaa. Nykyään joidenkin syöpätyyppien hoidos-
sa, kun tauti on levinnyt, harkitaan yhä harvem-
min primaarikasvaimen palliatiivisia interven-
tioita, kuten stenttausta tai sädehoitoa, koska 
primaarikasvaimeen liittyvät paikallis ongelmat 
saadaan usein hallituksi syöpälääkityksellä. 

Ennen täsmälääkkeiden tuloa levinneen mu-
nuaissyövän standardihoitoa oli primaarikas-
vaimen poisto. Munuaissyövän primaarikasvai-
men poistosta saatava hyöty on nykyisten täs-
mälääkehoitojen aikana kyseenalaistettu suuren 
ja keskisuuren riskin potilaiden osalta. Tämä 
perustuu satunnaistettuun tutkimukseen, jonka 
mukaan pelkkä täsmälääkehoito (sunitinibi) ei 
ollut täsmälääkehoidon ja nefrektomian yhdis-
telmää huonompi (4). 

Primaarikasvaimen kirurgisen hoidon hyö-
dystä levinneen rintasyövän yhteydessä on vain 
vähän näyttöä. Esimerkiksi HER2-positiivisen 
rintasyövän täsmälääkehoidoilla voidaan saa-
vuttaa hyvä ja pitkäkestoinen paikalliskontrol-
li, ja kansainväliset suositukset usein puoltavat 
tätä lähestymistapaa kirurgisen hoidon sijasta 
(5).

Oligometastaattinen tauti

Oligometastaattisella eli niukkaetäpesäkkeisellä 
taudilla tarkoitetaan sairaustilaa, jossa potilaalla 
on rajallinen määrä etäpesäkkeitä, jotka voivat 
olla hoidettavissa leikkaus- tai sädehoidon kei-
noin. Syövän täsmälääkehoitojen vasteet yhä 
useammilla potilailla ja näiden vasteiden pa-
rempi ”syvyys” voivat teoreettisesti tuoda lisää 
potilaita kuratiivistavoitteisen hoitomuodon 
piiriin. 

Hyvä vaste syövän etäpesäkkeiden lääkehoi-
toon ilman kasvainten radiologista etenemistä 

muualla puoltaa oligometastaattisen taudin etä-
pesäkkeiden paikallishoitoa kirurgisesti tai ste-
reotaktisella sädehoidolla ja voi jopa parantaa 
osan potilaista (6–8). Oligometastaattisen tau-
din leikkaushoitoa voidaan pitää ainakin suo-
listosyöpien ja neuroendokriinisten kasvainten 
maksaetäpesäkkeiden standardihoitona, mutta 
valtaosassa muista syövistä hoidon hyöty on 
tutkimusnäytön perusteella epäselvä (9–11).

Täsmähoidot muuttavat primaarista 
kirurgista hoitoa

Täsmälääkehoitojen käyttö primaarisen kirurgi-
sen hoidon yhteydessä on voimakkaasti painot-
tunut leikkausta edeltävään käyttöaiheeseen eli 
esiliitännäishoitoon. Maailmalla käytetään var-
sinkin rintasyövän hoidossa runsaasti tehokkai-
ta täsmälääkkeisiin perustuvia yhdistelmiä, jol-
loin tavoitteena on pienentää primaarikasvainta 
ja mahdollistaa rintaa säästävät leikkaushoidot 
rinnan poistoleikkauksen sijasta. Rintasyövän 
hoidossa HER2-vasta-aineilla (jos rintasyöpä 
on HER2-monistunut) tai immuuniaktivaa-
tion vapauttajilla yhdistettynä solunsalpaajiin 
(kolmoisnegatiivisen rintasyövän yhteydessä) 
voidaan leikkausta edeltävässä asetelmassa saa-
vuttaa täydellisiä histologisia vasteita jopa yli 
puolelle potilaista (12–14).

Satunnaistettuihin tutkimuksiin perustuva 
näyttö syövän täsmähoitojen vertailusta syö-
vän primaariseen kirurgiseen hoitoon  puuttuu. 

Ydinasiat
 8 Emokasvaimen kirurginen hoito on kes‑

keistä kiinteiden kasvainten hoidossa, 
mutta levinneitäkin syöpiä hoidetaan ki‑
rurgisesti.

 8 Syövän täsmähoidot, kuten täsmälääkkeet 
ja ‑sädehoito, ovat kymmenen viime vuo‑
den aikana kehittyneet nopeasti.

 8 Syövän täsmähoidot voivat muuttaa kirur‑
gian käyttöä syövän hoidossa mutta eivät 
vielä kokonaan korvaa sitä.

Kohdennetut syövän hoidot – häviääkö syöpäkirurgia?
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Paikallisen, ensimmäisen tai toisen asteen ei-
pienisoluisen keuhkosyövän stereotaktinen sä-
dehoito tuottaa vastaavat hoidolliset tulokset 
kuin kirurginen hoitokin, mutta laajamittainen 
satunnaistettu tutkimusnäyttö aiheesta puuttuu 
(15–17). Täsmälääkehoitojen käytöstä leik-
kaus hoidon sijaan ei ole olemassa laajamittaista 
julkaistua tietoa. Rintasyövän tiettyjen alatyyp-
pien hoidosta on tutkimuksia, joissa paikallisen 
rintasyövän täydellisen histologisen lääkehoito-
vasteen jälkeen rinta- tai kainalokirurgiaa ei ole 
tehty lainkaan (18). 

Immuuniaktivaation vapauttajat ovat tulleet 
käyttöön vasta viime vuosina ja pääasiassa le-
vinneiden syöpien hoitoon, joten tutkimus-
näyttö niiden käyttämisestä varhaisvaiheen 
syöpien hoitoon on vielä vähäistä. Pienissä 
potilassarjoissa on havaittu merkittävällä osalla 
potilaista syviä tai täydellisiä histologisia hoito-
vasteita, kun ei-pienisoluisen keuhkosyövän, 
ihomelanooman ja mikrosatelliitti-instabiilin 
(”MSI high”) suolistosyövän hoidossa on käy-
tetty leikkausta edeltävää lyhyttä, alle neljän 
viikon mittaista immunologista hoitoa (19–
21). Koska levinneiden syöpien immunologis-
ten lääkehoitojen vasteet ovat pidempiä kuin 
muiden syöpälääkitysten, on osalla potilaista 
perusteltua spekuloida hoitomuodon mahdol-
lisesta käytöstä primaarin leikkaushoidon kor-
vaamiseen.

Jos syövän primaarileikkaushoitoa korvataan 
täsmähoidoilla, potilasvalintaan ja seurantaan 
tarvitaan parempia työkaluja. Potilaat, jotka 
saavat vasteen uusiin täsmälääkehoitoihin, 
tunnistetaan yleensä varsin suurella toden-
näköisyydellä molekyylibiologisten menetel-

mien kuten rinnakkaissekvensoinnin avulla. 
Syöpäimmu nologia on monimutkainen pro-
sessi, ja nykyään tunnetaan vain varsin huonoja 
prediktiivisiä tekijöitä ennustamaan vastetta 
immunologisiin hoitoihin. Kehittyneemmät 
radiologiset menetelmät voivat tuoda tietoa jäl-
jellä olevista elävistä kasvainsoluista. 

Verestä mitattavat merkkiaineet, joiden puo-
liintumisaika on lyhyt, esimerkiksi kiertävä 
kasvain-DNA, voivat antaa suoraa biologista 
tietoa jäljellä olevasta syöpäkasvaimesta. Levin-
neisyysasteen (stage) II paksusuolisyövän leik-
kaushoidon jälkeen kertaalleen mitatun kiertä-
vän kasvain-DNA:n pitoisuuden on osoitettu 
ennustavan erittäin hyvin syövän uusiutumista 
(22). Löydös kertoo menetelmän käytettävyy-
destä syövän lopullisen hoitotuloksen arvioin-
nissa (23–25). Epäselvää kuitenkin on, saavu-
tetaanko kiertävän kasvain-DNA:n läsnäolon 
mittaamisella parempaa ennustetta, jos sen pe-
rusteella esimerkiksi annetaan intensiivisempää 
hoitoa.

Lopuksi

Syövän täsmähoidot ovat viime vuosikymme-
nien aikana kehittyneet nopeasti, ja uusia, en-
tistä tehokkaampia hoitomuotoja tulee jatku-
vasti käyttöön. Täsmähoidot voivat muuttaa 
kirurgian asemaa syövän hoidossa. Uskoaksem-
me ensimmäiset muutokset nähdään erityisissä 
kirurgian käyttöaiheissa, kuten levinneen syö-
vän leikkaushoidossa. Vielä ollaan kuitenkin 
hyvin kaukana tilanteesta, jossa syövän täsmä-
hoidot merkittävissä määrin syrjäyttäisivät ku-
ratiivisen kirurgian. ■
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KIRJALLISUUTTA

SUMMARY
Targeted cancer therapies – is cancer surgery vanishing?
Surgery plays a central role in the diagnosis of solid tumors and in curative and sometimes even symptomatic treatment. 
The  rapid progress in targeted treatments for cancer has enabled a more effective and better tolerated treatment, and 
entirely new therapies have been widely adopted. Can targeted therapies reduce the importance of surgery in the treatment 
of cancer? There are currently few high‑quality studies available that would demonstrate the equality or superiority of 
targeted therapies over cancer surgery. We are far from a situation where targeted treatments for cancer would displace the 
role of surgery as a curative treatment.

Kohdennetut syövän hoidot – häviääkö syöpäkirurgia?


