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Valtaosa munasarjasyövistä todetaan vasta levinneessä vaiheessa. Taudin ennuste on pääosin 
huono. Histopatologisesti tauti on monimuotoinen, mutta epiteliaaliset munasarjakasvaimet 
ovat selvästi suurin alaryhmä. Taudin levinneisyysluokitus perustuu leikkaukseen ja sen yhtey-
dessä otettuihin näytteisiin. Munasarjasyövän oireet ovat monimuotoisia ja tauti voi olla pitkään 
oireetonkin. Diagnostiikka perustuu kliiniseen statustutkimukseen, kuvantamiseen sekä kas-
vainmerkkiaineisiin. Epiteliaalisen munasarjasyövän tärkein hoitomuoto on leikkaus. Standar-
dihoito on jo pitkään ollut sytoreduktiivinen leikkaus ja sen jälkeinen liitännäissolunsalpaaja-
hoito. Uudempi hoitomuoto levinneeseen epiteliaaliseen munasarjasyöpään on neoadjuvantti-
hoito ja sen jälkeinen intervallileikkaus. Näyttö neoadjuvanttihoidon hyödyistä on vielä epä-
varmaa. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli retrospektiivisesti verrata neoadjuvanttihoitoa 
munasarjasyövän standardihoitoon. Tutkimusaineisto koostui Oulun yliopistollisessa sairaa-
lassa vuosina 2010-2013 diagnosoiduista levinneistä epiteliaalisista munasarjasyövistä. Lopul-
liseen aineistoon valikoitui 21 neoadjuvanttihoidettua potilasta ja heille 76 verrokkia. Tutki-
muksessa ei löydetty eroja neoadjuvanttihoidettujen ja verrokkipotilaiden kokonaiselossaolo-
ajassa tai etenemisvapaassa elinajassa. Myöskään leikkaushoitojen tuloksissa ei ilmennyt tilas-
tollisesti merkitseviä eroja eri hoitomuotojen välillä. Tutkimuksen perusteella neoadjuvantti-
hoito on mahdollinen hoitomuoto levinnyttä munasarjasyöpää sairastavilla.  
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1. JOHDANTO 

 

Valtaosa munasarjasyövistä todetaan vasta levinneessä vaiheessa ja taudin ennuste on edelleen 

huono; 10 vuoden suhteellinen elossaololuku levinneessä munasarjasyövässä vaihtelee 6-21 

prosentin välillä riippuen taudin levinneisyysasteesta (Ebell ym. 2016, Jayson ym. 2014).  

 

Standardihoito levinneeseen munasarjasyöpään on jo pitkään ollut kaiken syöpäkudoksen mah-

dollisimman täydelliseen poistoon tähtäävä leikkaus ja sen jälkeinen liitännäissolunsalpaaja-

hoito. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kaiken näkyvän syöpäkudoksen poisto on merkittävä 

ennustetta parantava tekijä (Columbo ym. 2014). Toinen, uudempi hoitomuoto levinneeseen 

munasarjasyöpään on ensin annettava solunsalpaajahoito eli neoadjuvanttihoito ja sitä seuraava 

leikkaushoito (Vergote ym. 2011). Neoadjuvanttihoidolla ja intervallileikkauksella on pyritty 

lisäämään optimaalisten leikkaustulosten mahdollisuutta sellaisilla potilailla, joilla kaiken kas-

vainkudoksen poisto ei ole todennäköinen ensileikkauksessa (Kessous ym. 2017).  

 

Neoadjuvanttihoidon hyöty on edelleen kiistanalainen ja myös sen haitoista on ristiriitaista tut-

kimusnäyttöä. Sen käyttö myös vaihtelee laajalti eri maiden välillä (Kessous ym. 2017). Tässä 

tutkimuksessa pyrittiin retrospektiivisesti tutkimaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 

2010-2013 toteutettua neoadjuvanttihoitoa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kenelle ja 

millä tavalla neoadjuvanttihoitoa on annettu sekä vertailla neoadjuvanttihoidon tehoa standar-

dihoitoon verrattuna.  

 

 

2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

2.1 Ilmaantuvuus 

 

Munasarjasyöpä on Suomessa naisten 11. yleisin syöpä, mutta viidenneksi yleisin syöpäkuole-

mien aiheuttaja. Vuonna 2014 Suomessa todettiin 422 uutta munasarjasyöpää ja 191 uutta ra-

jalaatuista kasvainta. Munasarjasyövän ilmaantuvuus viimeisen 10 vuoden aikana ei juurikaan 

ole muuttunut. Myöskään muutosta keskimääräisessä kuolleisuudessa ei viimeisen 10 vuoden 

aikana ole ilmennyt (Suomen syöpärekisteri, 2016).  
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2.2 Luokittelu 

 

2.2.1 Histopatologinen luokittelu 

 

Munasarjasyöpä on monimuotoinen tauti ja se voidaan jakaa histologiansa perusteella kolmeen 

pääryhmään: epiteliaalisiin kasvaimiin, itusolu- sekä sukupienakasvaimiin. Epiteliaaliset kas-

vaimet ovat näistä selvästi suurin ryhmä (Kurman ja Shih 2010).  

 

Epiteliaaliset kasvaimet jakautuvat kahteen pääalaluokkaan - tyypin I ja tyypin II kasvaimiin. 

Tyypin I kasvaimia ovat matalan pahanlaatuisuusasteen seroosit, musinoosit, endometrioidit ja 

kirkassoluiset karsinoomat. I tyypin kasvaimet ovat yleisesti hyvin erilaistuneita ja kasvavat 

hitaammin kuin tyypin II kasvaimet. Ne kehittyvät nykykäsityksen mukaan karsinoomiksi ra-

jalaatuisten kasvainten kautta (Kurman ja Shih 2010, Kroeger ja Drapkin 2017).  

 

Tyypin II kasvaimiin kuuluvat korkean pahanlaatuisuusasteen seroosit, endometroidit ja huo-

nosti erilaistuneet karsinoomat. Lisäksi myös karsinosarkoomat luetaan II tyyppiin kuuluviksi 

niiden epiteliaalisten komponenttien vuoksi (Kurman ja Shih 2010). Huonosti erilaistunut se-

roosi karsinooma on yleisin tyypin II kasvain ja lähes 75 prosenttia kaikista epiteliaalisista kas-

vaimista on kyseisen alaluokan karsinoomia (Kroeger ja Drapkin 2017). Tyypin II kasvaimet 

ovat aggressiivisia, usein nopeasti eteneviä ja diagnoosivaiheessa lähes aina levinneitä (Kur-

man ja Shih 2010, Kroeger ja Drapkin 2017).   

  

Epiteliaaliset munasarjasarjakasvaimet luokitellaan alaluokkiin myös histologisen erilaistumi-

sen mukaan. Erilaistumisaste korreloi yleisesti ennusteen kanssa. Luokittelutapoja on kaksi. Ei-

serooseille karsinoomille, joita yleisimmin ovat endometroidit ja musinoosit karsinoomat, luo-

kittelu on neliasteinen (taulukko 1). Seroosit karsinoomat puolestaan jaotellaan niiden ilmentä-

mien mutaatioiden perusteella pääasiassa kahteen luokkaan: huonosti ja hyvin erilaistuneisiin 

(Berek et al 2015).   
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Taulukko 1. Ei-seroosien epiteliaalisten karsinoomien erilaistumisasteen luokittelu. 
Luokka	  (gradus)	   Erilaistuminen	  

X	   Erilaistumisastetta	  ei	  voi	  määritellä	  

1	   Hyvin	  erilaistunut	  

2	  	   Kohtalaisesti	  erilaistunut	  

3	   Huonosti	  erilaistunut	  

 

2.2.1.2 Rajalaatuiset (borderline) kasvaimet 

 

Rajalaatuiset kasvaimet asettuvat histologisesti hyvän- ja pahanlaatuisten kasvainten välille. Ne 

ovat epiteliaalisia kasvaimia ja tyypillisimmin serooseja tai musinooseja (Morice ym. 2012). 

Rajalaatuisten kasvainten arvellaan edustavan noin 15-20 % kaikista epiteliaalisista munasar-

jasyövistä (Seong ym. 2015). Noin 75% prosenttia rajalaatuisista kasvaimista on rajoittunut 

munasarjojen alueelle diagnoosivaiheessa, mutta ne voivat karsinooman tavoin levitä myös vat-

sakalvoon (peritoneum) ja myöhemmin imusolmukkeisiin (Morice ym. 2012, Seong ym. 2015).  

 

2.2.2 Levinneisyysluokitus 

 

Munasarjasyövän levinneisyysluokitus (taulukko 2) perustuu pääasiassa leikkaukseen ja sen 

yhteydessä otettuihin histologisiin sekä sytologisiin näytteisiin. Arviolta 25 % munasarjakas-

vaimista on rajoittunut munasarjojen (aste I) tai lantion (aste II) alueelle (Berek ym. 2015). 75% 

munasarjasyövistä on puolestaan diagnoosivaiheessa jo levinnyt lantion ulkopuolelle (Jelovak 

ja Armstrong 2011).  
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Taulukko 2. Munasarjasyövän levinneisyysluokitus (FIGO) 2014. 
Luokka	  

(stage)	  

Levinneisyys	  

I	   Kasvain	  rajoittunut	  munasarjoihin	  

II	   Kasvain	  on	  toisessa	  tai	  molemmissa	  munasarjoissa	  ja	  lantiossa	  	  

III	   Kasvain	  on	   toisessa	   tai	  molemmissa	  munasarjoissa.	   Sytologisesti	   tai	   histologisesti	   vahvis-‐

tettu	  leviäminen	  peritoneumiin	  lantion	  ulkopuolelle	  ja/tai	  etäpesäke	  retroperitoneaalisissa	  

imusolmukkeissa	  

IIIa1	   Etäpesäkkeitä	  ainoastaan	  retroperitoneaalisissa	  imusolmukkeissa	  

IIIa2	   Mikroskooppinen	  lantion	  ulkopuolinen	  peritoneaalinen	  leviäminen.	  Mahdollisesti	  etäpesäk-‐

keitä	  retroperitoneaalisssa	  imusolmukkeissa.	  

IIIb	   Makroskooppinen	  alle	  2	  cm	  halkaisijaltaan	  oleva	  peritoneaalinen	  etäpesäke	   lantion	  ulko-‐

puolella.	  Mahdollisesti	  etäpesäkkeitä	  retroperitoneaalisissa	  imusolmukkeissa.	  

IIIc	   Makroskooppinen	  yli	  2	  cm	  halkaisijaltaan	  oleva	  peritoneaalinen	  etäpesäke	  lantion	  ulkopuo-‐

lella.	  Mahdollisesti	  etäpesäkkeitä	  retroperitoneaalisissa	  imusolmukkeissa.	  	  

IV	   Vatsaontelon	  ulkopuoliset	  etäpesäkkeitä	  

IVa	   Pleuranesteessä	  on	  kasvainsoluja	  

IVb	   Parenkymaalisia	  etäpesäkkeitä	  ja	  etäpesäkkeitä	  vatsaontelon	  ulkopuolisiin	  elimiin	  

 

2.3 Diagnostiikka 

 

Munasarjasyövän oireet ovat epäspesifisiä ja tauti voi olla pitkäänkin oireeton. Yleisimpiä oi-

reita ovat vatsan tai lantion alueen kipu, vatsan turvotus ja ruokahalun vähentyminen. Myös 

muita oireita kuten ripulia, laihtumista, vatsan toiminnan muutoksia, ummetusta ja kuukautis-

kierron häiriöitä voi esiintyä (Ebell ym. 2016). Myös esimerkiksi hengenahdistusta voi taudin 

myöhemmässä vaiheessa ilmetä, mikäli keuhkopussionteloon alkaa kertyä nestettä syövän etä-

pesäkkeiden vuoksi (Berek ym. 2015).  

 

Munasarjasyövistä siis arvioilta noin kaksi kolmasosaa on jo diagnoosivaiheessa lantion ulko-

puolelle levinneitä luokan III tai IV kasvaimia (Berek ym. 2015). Myöhäistä diagnoosia selit-

tävät muun muassa taudin epäspesifiset oireet sekä tehokkaan seulonnan mahdollisuuden puute 

(Seward ja Winer 2015).  
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Gynekologisessa sisätutkimuksessa tunnettu munasarjaan liittyvä massa herättää usein epäilyn 

munasarjasyövästä. Paras noninvasiivinen tutkimus munasarjasyöpäepäilyssä on transvaginaa-

linen ultraääni (Jelovac ja Armstrong 2011). Kliinisessä tutkimuksessa ilmeneviä kasvaimen 

pahanlaatuisuuteen viittaavia ominaisuuksia on todettu olevan muun muassa kasvaimen mo-

lemminpuolisuus, kasvaimen kiinnittyminen ympäristöönsä, vatsaonteloon kertynyt neste (as-

kites) sekä ultraäänitutkimuksessa havaittu kasvaimen monilokeroisuus ja kiinteät alueet (Be-

rek ym. 2015).  

 

Kasvainmerkkiaineita käytetään myös munasarjasyövän diagnostiikassa. Yleisimmin käytössä 

oleva kasvainmerkkiaine munasarjasyövän yhteydessä on CA-125 (Kobayashi ym. 2012). Se 

on koholla yli 90 prosentilla levinnyttä III tai IV asteen syöpää sairastavilla. CA-125 ei kuiten-

kaan ole munasarjasyövälle spesifinen kasvainmerkkiaine, sillä se voi nousta myös esimerkiksi 

premenopausaalisilla naisilla kuukautisten yhteydessä, erilaisissa tulehduksissa, endometrioo-

sissa ja adenomyoosissa. Munasarjasyövässä se on yleisimmin koholla serooseissa karsinoo-

missa. Puhtaasti musinoottiset kasvaimet eivät ilmennä CA-125-kasvainmerkkiainetta 

(Sölétormos ym. 2016).  

 

Munasarjasyövän levinneisyyttä arvioitaessa tietokonetomografia on ensisijainen tutkimus 

(Sahdev 2016). Tietokonetomografian avulla voidaan arvioida syövän vatsaontelon sisäistä le-

viämistä, mutta syövän lopullinen levinneisyys sekä histologinen diagnoosi selviävät leikkauk-

sessa (Berek ym. 2015).  

 

2.4 Epiteliaalisen munasarjasyövän hoito  

 

2.4.1 Leikkaushoito  

 

Munasarjasyövän leikkaushoito on tarpeellista tarkan histologisen diagnoosin, syövän levin-

neisyyden määrittelyn sekä hoidon ja ennusteen kannalta (Jelovac ja Armstrong 2013, Berek 

ym. 2015).  

 

2.4.1.1 Ensileikkaus 
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Ensileikkauksen tavoitteena on hoidon lisäksi määritellä kasvaimen levinneisyys (taulukko 2). 

Levinneisyys vaikuttaa muun muassa jatkohoitoon ja ennusteeseen. Perinteisesti munasarja-

syöpäleikkaus toteutetaan vatsan avoleikkauksena (laparotomia). Leikkauksessa poistetaan 

molemmat munasarjat, kohtu, vatsapaita sekä umpilisäke. Vatsaontelon nesteestä otetaan irto-

solunäytteet. Lisäksi otetaan biopsianäytteitä epäilyttävistä muutoksista sekä tarvittaessa vatsa-

kalvon alueelta. Lantion alueen sekä aortan viereiset imusolmukkeet poistetaan (Berek ym. 

2015). 

 

Myös vatsaontelon tähystystä (laparoskopiaa) voidaan käyttää tietyissä tilanteissa. Varhaisvai-

heen munasarjasyövissä laparoskooppisen leikkaustekniikan on todettu muun muassa lyhentä-

vän leikkauksen jälkeistä toipumisaikaa ja sairaalassa vietettyä aikaa (Nezhat ym. 2010, Bogani 

ym. 2014). Levinneissä munasarjasyövissä laparoskooppista leikkaustekniikkaa on käytetty lä-

hinnä silloin, kun halutaan arvioida mahdollisuuksia primaarileikkaukseen tai neoadjuvantti-

hoidon jälkeiseen intervallileikkaukseen (Nezhat ym. 2010). 

 

2.4.1.2. Sytoreduktio (debulking) 

 

Levinneessä munasarjasyövässä standardihoitona on jo pitkään ollut primaarinen sytoreduktio 

ja sen jälkeen annettava solunsalpaajahoito. Primaarisella sytoreduktiolla tarkoitetaan ensileik-

kausta, jossa pyritään kasvaimen ja sen metastaasien mahdollisimman täydelliseen poistoon 

(Vergote ym. 2010). Kaiken makroskooppisesti (paljain silmin) havaitun kasvaimen poiston on 

todettu merkittävästi parantavan munasarjasyöpäpotilaiden ennustetta, joten siitä on tullut le-

vinneen munasarjasyövän leikkaushoidon päätavoite. Jopa alle yhden senttimetrin jäännöskas-

vaimen on todettu huonontavan ennustetta (Columbo ym. 2014).  

 

2.4.1.3 Intervallileikkaus 

  

Potilaita, joilla primaarissa sytoreduktiivisessa leikkauksessa ei odoteta saavutettavan täydel-

listä makroskooppista kasvaimen poistoa voidaan hoitaa ennen leikkausta annettavalla solun-

salpaajahoidolla (neoadjuvanttihoito) ja sen jälkeen toteutettavalla leikkaushoidolla (intervalli-

leikkaus) (Kessous ym. 2017).  

 

2.4.2 Solunsalpaajahoito 
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Liitännäissolunsalpaajahoitoa annetaan lähes kaikissa munasarjasyövissä. Solunsalpaajahoi-

doista ei ole todettu lisähyötyä ainoastaan paikallisissa varhaisvaiheen syövissä, joissa kasvain 

on hyvin tai kohtalaisesti erilaistunut sekä rajoittunut ainoastaan yhteen tai molempiin muna-

sarjoihin. Lisäksi ilman solunsalpaajahoitoa jätettävien kasvainten kapselin täytyy olla ehjä 

eikä vatsaontelon irtosolunäytteistä saa löytyä kasvainsoluja (levinneisyysluokka IA tai IB) 

(Berek ym. 2015).  

 

Standardihoitona levinneessä munasarjasyövässä käytetään platinan (karboplatiini) sekä tak-

saanin (paklitakseli) yhdistelmähoitoa. Yleensä potilaalle annetaan suonensisäisesti kuusi so-

lunsalpaajahoitoa kolmen viikon välein. Vatsaontelon sisäistä sytostaattihoitoa on käytetty eri-

tyisesti Yhdysvalloissa ja sen on tietyissä tutkimuksissa todettu pidentävän taudin etenemätöntä 

aikaa sekä kokonaiselinaikaa. Sen hyödyt ovat kuitenkin vielä kiistanalaiset ja lisää tutkimuksia 

aiheesta tarvitaan. Myös viikoittaista paklitakselin annostelua yhdistettynä kolmen viikon vä-

lein annettavaan karboplatiinin on käytetty ja tutkimusten mukaan tiheämpi annostelu näyttäisi 

pidentävän sekä taudin etenemätöntä aikaa että kokonaiselinaikaa (Berek ym. 2015).   

 

Vakiintuneen solunsalpaajayhdistelmän lisäksi potilaalle voidaan antaa lisäksi bevasitsumabia 

(monoklonaalinen vasta-aine). Sen on tutkimuksissa todettu pidentävän etenemisvapaata aikaa. 

Tutkimusnäyttöä hyödyistä kokonaiselinajan suhteen ei vielä ole. Myös pelkästään yksin an-

nettavaa karboplatiinihoitoa voidaan käyttää, mikäli potilaan yleistila tai muut sairaudet estävät 

yhdistelmähoidon käyttämisen. Lisäksi standardihoidoista voidaan joutua poikkeamaan esi-

merkiksi hoidon yhteydessä ilmenneiden solunsalpaajayliherkkyyksien myötä (Berek ym. 

2015).  

 

2.4.2.1 Neoadjuvanttihoito  

 

Neoadjuvanttihoidolla tarkoitetaan ennen leikkausta annettavaa solunsalpaajahoitoa. Sen hyöty 

munasarjasyövän hoidossa on edelleen kiistanalainen ja sen käytössä on suuria alueellisia eroja. 

Aiheesta on tehty useiden retrospektiivisten tutkimusten lisäksi kaksi satunnaistettua vertailu-

tutkimusta (Kessous ym. 2017). Vergoten ym. (2010) kansainvälisessä tutkimuksessa ei todettu 

eroa kokonaiselinajassa primaarin sytoreduktion ja neoadjuvanttihoidon välillä. CHORUS-tut-

kimuksessa (2015) päädyttiin samankaltaiseen lopputulokseen. Tutkijat eivät todenneet neoad-

juvanttihoitoa paremmaksi primaariseen sytoreduktioon verrattuna.  
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Retrospektiivissä tutkimuksissa on kuitenkin saatu tuloksia, joiden mukaan primaarisella syto-

reduktiolla hoidetuilla potilailla olisi sekä pidempi kokonaiselinaika että etenemisvapaa aika. 

Tutkimuksissa on kuitenkin otettava huomioon merkittävä valintaharha, sillä neoadjuvanttihoi-

toon yleisesti valitaan ne potilaat, joilla tauti on vaikea-asteisin (Kessous ym. 2017). 

 

Neoadjuvanttihoitoon liittyy vielä useita avoimia kysymyksiä. Lisätietoa tarvitaan esimerkiksi 

siitä, miten löydetään ne potilaat, jotka todennäköisesti hyötyvät neoadjuvanttihoidosta. Lisäksi 

muun muassa neoadjuvanttihoidon mahdollisesti aiheuttama solunsalpaaresistenssin lisäänty-

minen on herättänyt huolta. Asiasta julkaistut tutkimusnäytöt ovat ristiriitaisia. Neoadjuvantti-

hoidon yhtenä mahdollisena hyötynä on pidetty tutkimuksissa ilmennyttä optimaalisen leik-

kaustuloksen suurempaa osuutta primaariseen sytoreduktioon verrattuna. On kuitenkin vielä 

epäselvää, korreloiko tämä potilaiden pidempään kokonaiselinaikaan (Kessous ym. 2017). 

 

Myös neoadjuvanttihoidon optimaalinen solunsalpaajasyklien määrä on vielä avoin (Kessous 

ym. 2017). Esimerkiksi Vergoten ym. (2010) satunnaistetussa vertailututkimuksessa potilaille 

annettiin kolme neoadjuvanttihoitosykliä ennen intervallileikkausta. Retrospektiivissä tutki-

muksissa käytettyjen hoitosyklien määrä on luonnollisesti vaihdellut. Retrospektiivisten tutki-

musten perusteella on esitetty, että hoitosyklien lukumäärää ei pitäisikään pyrkiä etukäteen 

määrittelemään vaan intervallileikkauksen ajankohta tulisi valita solunsalpaajahoitojen vasteen 

perusteella. Tutkimuksissa on saatu näyttöä myös kokonaiselinajan lyhentymisestä neoadju-

vanttisolunsalpaajien määrien kasvamisen myötä (Ren ym. 2015). 

 

2.4.3 Uusiutuneen syövän hoito 

 

Arviolta 80% levinneistä munasarjasyövistä uusiutuu ja potilaat tarvitsevat toisen linjan hoitoa 

(Colombo 2014). Mediaaniaika uusiutumiselle on 16 kuukautta (Berek ym. 2015). Potilaiden 

jatkohoito on monimutkaista ja toisen linjan hoitojen teho vaihtelee. Yleisimmin käytetty en-

nustetekijä toisen linjan hoidon tehon arvioimiseen on aika, jonka sisällä tauti uusiutuu aikai-

semman hoidon jälkeen (Colombo 2014, Berek ym. 2015). Mikäli tauti uusiutuu yli 12 kuu-

kautta myöhemmin solunsalpaajahoitojen päättymisestä, tautia pidetään platinaherkkänä. Uu-

siutumisen ilmennyttyä alle kuusi kuukautta hoitojen päättymisestä tauti luokitellaan platinare-

sistentiksi (Berek ym. 2015).  
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Platinaherkkää uusiutunutta syöpää hoidetaan karboplatiini-paklitakseli –yhdistelmäsolunsal-

paajalla. Sen on todettu olevan tehokkaampi kuin pelkkä karboplatiini. Mikäli tautia pidetään 

platinaresistenttinä, toisen linjan hoitona voidaan käyttää muun tyyppisiä solunsalpaajia. Ylei-

sesti uusiutunutta tautia ei voida parantaa vaan tavoitteena on ylläpitää potilaiden elämänlaatua 

ja hoitaa palliatiivisesti oireita (Berek ym. 2015). 

 

2.5 Seuranta 

 

Tutkimusnäyttöön perustuvaa aikataulua munasarjasyövän seurannalle ei ole kyetty kehittä-

mään. Yleensä potilaat käyvät seurantakäynneillä ensimmäisen vuoden ajan 3 kuukauden vä-

lein ja sen jälkeen 4-6 kuukauden välein. Viiden vuoden jälkeen voidaan siirtyä vuosittaisiin 

kontrolleihin. Seurantakäynneillä tärkeässä osassa ovat esitiedot ja oireanamneesi. Lisäksi suo-

ritetaan yleistutkimus ja gynekologinen statustutkimus. Mikäli kliinisen kuvan perusteella he-

rää epäily syövän uusiutumista, tutkitaan potilaan CA-125-kasvainmerkkiaineen pitoisuus sekä 

suoritetaan kuvantamistutkimuksia (Berek ym. 2015) 

 

Tutkimuksissa on osoitettu, että solunsalpaajahoidon aloittaminen pelkän CA 125 –pitoisuuden 

nousun perusteella ei ole parantanut potilaiden kokonaiselinaikaa, mutta on laskenut elämän-

laatua. Pelkän CA 125- pitoisuuden nousun perusteella ei siis suositella aloitettavaksi solunsal-

paajahoitoa, mikäli kliinisen tutkimuksen tai kuvantamistutkimusten perusteella ei ole epäilyä 

syövän uusiutumisesta (Berek ym. 2015).  

 

2.6 Ennuste ja ennustetekijät 

 

Suomessa munasarjasyöpäpotilaan suhteellinen elossaolo-osuus vuoden kuluttua diagnoosista 

on 78 %. Viiden vuoden kuluttua osuus on 45 % (Suomen syöpärekisteri, 2016). Elossaolo-

osuudet vaihtelevat kuitenkin merkittävästi eri levinneisyysasteiden välillä. I levinneisyysas-

teen potilasta kymmenen vuoden kuluttua on elossa arviolta 73-92 %. III levinneisyysasteen 

potilailla luku on enää 21% ja IV levinneisyysasteen potilailla ainoastaan 6 % (Jayson ym. 

2014).  

 

Rajalaatuisissa kasvaimissa ennuste on selkeästi invasiivista munasarjasyöpää parempi. Viiden 

vuoden suhteellinen elossaololuku I levinneisyysasteen kasvaimissa on 99% ja III levinneisyys-

asteenkin kasvaimissa 98% (Morice ym. 2012).    
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Tutkimusten perusteella munasarjasyövän ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat jäännöskas-

vaimen määrä leikkauksen jälkeen, potilaan ikä ja kunto, kasvaimen levinneisyys ja histologia 

(du Bois ym. 2009).  

 

 

3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on retrospektiivisesti vertailla neoadjuvanttihoidettujen ja verrok-

kipotilaiden leikkaustuloksia, etenemisvapaata elinaikaa (proggression-free survival, PFS) ja 

kokonaiselossaoloaikaa (overall survival, OS). Lisäksi tarkoituksena on tarkastella neoadju-

vanttihoidetuille potilaille annettujen solunsalpaajahoitojen määriä ja sitä kenelle neoadjuvant-

tihoitoa on annettu. Tutkimustulosten avulla on tarkoitus pohtia, minkälaista potilasvalintaa 

neoadjuvanttihoitoon voitaisiin suorittaa ja mikä olisi hoidossa annettavien solunsalpaajahoito-

jen optimaalinen määrä. 

 

 

4. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tutkimusta varten on kerätty potilaisaineisto, joka koostuu Oulun yliopistollisen sairaalan 

(OYS) 1.1.2010-31.12.2013 diagnosoiduista levinneisyysluokan III tai IV munasarjasyövistä. 

Tutkimusaineisto kerättiin OYS:n poliklinikka 12 tietokannasta sekä sähköisen potilastietojär-

jestelmä ESKO:n kautta. Tutkimuksesta poissuljettiin muut kuin epiteliaalista alkuperää olevat 

munasarjasyövät.  

 

Tutkimuksen aineistoon valikoitui kriteerien perusteella 21 neoadjuvanttihoidettua potilasta ja 

heille 76 verrokkipotilasta. Potilastietojärjestelmästä taulukoitiin potilaiden diagnoosipäivä-

määrä, histologinen diagnoosi, syövän erilaistumisaste, syövän levinneisyys, mahdollinen 

neoadjuvanttihoito ja hoitokertojen määrä, leikkaushoito ja sen optimaalisuus, syövän etenemi-

nen tai uusiutuminen ja kuolinpäivä. Diagnoosipäivämääränä pidettiin sitä päivämäärää, jolloin 

potilaalla oli ensimmäinen käynti naistentautien klinikalla munasarjasyövän epäilyn vuoksi. 

Leikkaushoito jaoteltiin optimaaliseen (ei silmin havaittavaa jäännöskasvainta) ja ei-optimaa-

liseen. Neoadjuvanttihoidettuina pidettiin potilaita, joille oli suunniteltu tehtäväksi solunsalpaa-

jahoidon jälkeinen intervallileikkaus. Mikäli solunsalpaajahoito oli suunniteltu alun perinkin 



	  

	   	   	   11	  

palliatiiviseksi, potilaat luokiteltiin verrokkipotilaiksi. Potilaiden seuranta päättyi vuoden 2017 

alkuun.  

 

Tutkimusaineiston analyysi tehtiin SPSS ohjelmistolla. Luokkamuuttujien riippuvuuden analy-

soinnissa käytettiin ristiintaulukointia ja tilastollista merkitsevyyttä arvioitiin Khiin neliötestillä 

tai Fisherin testillä, mikäli Khiin neliötestin edellytykset eivät täyttyneet. Elossaolokäyrät teh-

tiin Kaplan-Meierin menetelmällä ja tilastollisen merkitsevyyden arvioinnissa käytettiin log 

rank- testiä.  

 

 

5. TULOKSET 

 

Neoadjuvanttihoitoa sai 21 potilasta ja muuta kuin neoadjuvanttihoitoa 76 potilasta. Molem-

missa potilasryhmissä selvästi suurin osa kasvaimista oli huonosti erilaistuneita serooseja ade-

nokarsinoomia (taulukko 3).  

 

Neoadjuvanttihoidettujen potilaiden ryhmässä suuremmalla osalla potilaista oli IV levinnei-

syysluokan tauti (47,6% vs. 22,4 %). Ero on tilastollisesti merkitsevä (p-arvo < 0,05). Neoad-

juvanttihoidetuista potilaista leikattiin 76,2 % ja standardihoidetuista potilaista 84,2 %. Tilas-

tollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä ei havaittu (p-arvo = 0,516). Ei-neoadjuvanttihoide-

tut potilaat, joita ei hoidettu leikkauksella saivat joko palliatiivista hoitoa tai heille oli suunni-

teltu tehtäväksi sytoreduktioleikkaus, mutta he menehtyivät ennen leikkausta. Leikkaustulosten 

optimaalisuudessa ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa (39,1% vs. 31,3%, 

p-arvo = 0,564).  

 

Neoadjuvanttihoidetuille potilaille annettujen solunsalpaajahoitojen määrä vaihteli tutkimuk-

sessa 1-24 välillä. Viisi tai vähemmän hoitosykliä sai 66,7% potilaista. Neoadjuvanttihoitoker-

tojen keskiarvo oli 7,76 ja mediaani 4. Enimmillään intervallileikattu potilas sai 15 neoadju-

vanttihoitosykliä.  

 

Neoadjuvanttihoidettujen ja verrokkipotilaiden kokonaiselinajassa (OS) ei todettu tilastollisesti  

merkitsevää eroa (p-arvo = 0,702) (kuva 1). Neoadjuvanttihoidettujen potilaiden kokonaiselin-

ajan mediaani oli 37,9 kk ja verrokkipotilaiden 36,6 kk. Etenemisvapaan ajan (PFS) mediaani 
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oli neoadjuvanttihoidetuilla potilailla 20,4 kuukautta ja verrokkipotilailla 16,8 kuukautta (kuva 

2). Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä (p-arvo = 0,825). 

 

Verrattaessa erikseen III (kuva 3) ja IV (kuva 4) levinneisyysasteen syöpiä ja neoadjuvanttihoi-

toa IV levinneisyysasteessa neoadjuvanttihoidetut potilaat vaikuttaisivat selviävän pidempään 

(OS 29,2 kk vs. 18,4 kk). Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä (p-arvo = 0,270). Myös 

III levinneisyysasteen syövissä neoadjuvanttihoidetuilla potilailla oli pidempi kokonaiselinaika 

(51,1 kk vs. 41,9 kk). Tilastollisesti merkitsevää eroa ei myöskään tässä vertailussa havaittu (p-

arvo = 0,721).  

 

Taulukko 3. Histologinen luokka, erilaistumisaste, levinneisyysluokka, leikkaushoito ja –tulos. 
	   	   Ei	   neoadjuvantti-‐

hoitoa	  

(N=76)	  

Neoadjuvanttihoito	  

	  

(N=21)	  

	  

Histologinen	  

luokka	  

Borderline	  seroosi	  kystadenooma	  

Endometroidi	  adenoca	  

Karsinosarkooma	  

Kirkassoluinen	  adenoca	  

Munatorven	  adenoca	  

Musiini	  adenoca	  

Seroosi	  adenoca	  

Transitiosellulaarinen	  ca	  

2	  	  	  	  	  2,6%	  

5	  	  	  	  	  6,6%	  

5	  	  	  	  	  6,6%	  

2	  	  	  	  	  2,6%	  

2	  	  	  	  	  2,6%	  

3	  	  	  	  	  3,9%	  

56	  	  	  73,7%	  

1	  	  	  	  	  1,3%	  

0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

0	  

0	  

0	  

1	  	  	  	  4,8%	  

0	  

20	  	  	  95,2%	  

0	  

p-‐arvo	  

0,518	  

Grade	   1	  

2	  

3	  

Huonosti	  erilaistunut	  

Hyvin	  erilaistunut	  

3	  	  	  	  	  3,9%	  

1	  	  	  	  	  1,3%	  

4	  	  	  	  	  5,3%	  

61	  	  	  80,3%	  

7	  	  	  	  	  9,2%	  

0	  

0	  

0	  

18	  	  	  85,7%	  

3	  	  	  	  	  14,3	  %	  

p-‐arvo	  

0,612	  

Stage	   III	  

IV	  

59	  	  	  77,6	  %	  

17	  	  	  22,4	  %	  	  

11	  	  	  52,4	  %	  

10	  	  	  47,6	  %	  

p-‐arvo	  

0,022	  

Leikkaus	   Ei	  

Kyllä	  

12	  	  	  15,8%	  

64	  	  	  84,2	  %	  

5	  	  	  	  	  	  23,8	  %	  

16	  	  	  	  76,2	  %	  

p-‐arvo	  

0,516	  

Leikkauksen	  

lopputulos	  	  

Optimaalinen	  

Ei-‐optimaalinen	  

25	  	  	  39,1	  %	  

39	  	  	  60,9	  %	  

5	  	  	  	  	  	  31,3	  %	  

11	  	  	  	  68,8	  %	  

p-‐arvo	  

0,564	  
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Kuva 1. Kaplan–Meierin käyrä kokonaiselossaoloajalle (OS) neoadjuvanttihoidettujen ja ver-
rokkipotilaiden ryhmissä. 

 
Kuva 2. Kaplan-Meierin käyrä etenemisvapaalle elinajalle (PFS) neoadjuvanttihoidettujen ja 
verrokkipotilaiden ryhmissä. 
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Kuva 3. Kaplan-Meierin käyrä kokonaiselossaoloajalle (OS) levinneisyysluokan III syövissä 
neoadjuvanttihoidetuilla ja verrokkipotilailla. 
 

Kuva 4. Kaplan-Meierin käyrä kokonaiselossaoloajalle (OS) levinneisyysluokan IV syövissä 
neoadjuvanttihoidetuilla ja verrokkipotilailla.	  
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6. POHDINTA 

 

Neoadjuvanttihoidon selkeät hyödyt ovat vielä epäselviä ja myös mahdollisista haitoista tarvi-

taan lisätietoa. Retrospektiivistä tutkimuksia on tehty useita, mutta ainoastaan kaksi laajaa sa-

tunnaistettua tutkimusta on valmistunut. Niiden perusteella neoadjuvanttihoito on hyväksyttävä 

hoitomuoto levinnyttä munasarjasyöpää sairastavilla. Yleisesti tutkimusnäyttö on kuitenkin ol-

lut ristiriitaista, eikä selkeää kantaa neoadjuvanttihoidon hoidollisesta merkityksestä vielä ole.  

 

Tutkimuksen aineisto edusti histologisen luokituksen osalta hyvin epiteliaalista munasarja-

syöpää. Aineistossa yleisin kasvaintyyppi oli huonosti erilaistunut seroosi karsinooma, jota on 

epiteliaalisista munasarjasyövistä noin kolme neljäsosaa.  

 

Neoadjuvanttihoidettujen potilaiden ryhmässä suuremmalla osalla potilaista oli IV levinnei-

syysluokan tauti ja ero oli tilastollisesti merkitsevä. Neoadjuvanttihoitoon valitaan siis yleisem-

min potilaat, joilla tauti on vaikea-asteisin ja ennuste jo lähtövaiheessa huonoin. Optimaalisten 

leikkaustulosten osuus oli neoadjuvanttiryhmässä hieman pienempi verrattaessa verrokkiryh-

mään. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Aikaisemmat tutkimustulokset asiaa 

koskien ovat ristiriitaisia ja näyttöä neoadjuvanttihoidon hyödyistä optimaalisen leikkaustulok-

sen suhteen on sekä sen puolesta että vastaan.  

 

Myöskään kokonaiselossaoloajassa tai etenemisvapassa elinajassa ei saatu tilastollisesti mer-

kitseviä eroja neoadjuvanttihoidettujen ja verrokkipotilaiden välille. Tutkimuksen aineisto oli 

melko suppea (N=97), joten harhan vaikutus tuloksiin nousee suureksi erityisesti pienessä 

neaodjuvanttihoitoryhmässä (N=21). Varsinkin neoadjuvanttihoidettujen potilaiden kokonai-

selinajan hajonta oli merkittävän suuri (95% luottamusväli 12,6-63,2 kk). Myös muissa vertai-

luryhmissä oli suuria hajontoja luottamusväleissä.  

 

Pieni otantayksikkö erityisesti neaodjuvanttihoitoryhmässä hankaloitti solunsalpaajasyklien 

optimaalisen määrän luotettavaa arviointia. Hajonta kaikkien annettujen neoadjuvanttihoitojen 

välillä oli suuri (1-24). Myös intervallileikattujen potilaiden ryhmässä annettujen hoitojen mää-

rissä oli laaja hajonta; vähimmillään potilas leikattiin kolmen neoadjuvanttisolunsalpaajan jäl-

keen ja enimmillään potilas sai 15 solunsalpaajahoitoa.   
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Tutkimuksen luotettavuutta olisi voitu parantaa suurentamalla otantayksikköä. Tutkimuksesta 

olisi myös voitu sulkea pois ne potilaat, jotka eivät saaneet leikkaushoitoa. Leikkaamattomien 

potilaiden poissulkemisen myötä olisi mahdollisesti ollut luotettavampaa arvioida neoadjuvant-

tihoidon ja intervallileikkauksen hyötyä verrattuna primaariseen sytoreduktioon ja solunsalpaa-

jahoitoon. Esimerkiksi tutkimuksen verrokkiryhmässä oli nyt useita potilaita, jotka saivat vain 

palliatiivista solunsalpaajahoitoa. Tutkimuksessa on kaikkien retrospektiivisten tutkimusten ta-

voin myös valintaharha, sillä neoadjuvanttihoitoryhmään ovat valikoituneet ne potilaat, joiden 

tauti on vaikea-asteisin. Tämä harha voitaisiin poistaa vain satunnaistetulla tutkimusasetel-

malla.   

 

Tutkimuksen perusteella neoadjuvanttihoitoon valitaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa eri-

tyisesti IV levinneisyysluokan potilaita. Tilastollisesti merkittävää eroa neoadjuvanttihoidettu-

jen ja verrokkipotilaiden välille ei syntynyt missään elinaikaa mittaavassa suureessa. Neoadju-

vanttihoidettujen potilaiden määrä oli pieni ja neoadjuvanttihoitojen määrissä oli suuri hajonta, 

minkä vuoksi neoadjuvanttihoitojen optimaalista annosmäärää on vaikea arvioida tutkimuksen 

perusteella. Tutkimuksen perusteella neoadjuvanttihoitoa voidaan käyttää levinnyttä munasar-

jasyöpää sairastavien potilaiden hoidossa, sillä se ei ole huonompi vaihtoehto primaariseen sy-

toreduktioon verrattuna. Toisaalta selkeää näyttöä neoadjuvanttihoidon hyödyistä ei tässä tut-

kimuksessa havaittu.  
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