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Vastuun ra jaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien 
diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen 
omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä.
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Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön 
aste, luotettavuus, arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on tarkoitettu tu-
kemaan päätöksiä sekä kliinisissä tilanteissa että potilasryhmien hoitoa suunniteltaessa. 
Paikalliset versiot saattavat tarkentaa esim. sairaanhoitopiirin käytäntöä yksityiskohdissa.

Suositus ja näytönastekatsaukset päivitetään kolmen vuoden välein elektronisina, päivitys-
tiivistelmät julkaistaan Duodecim-lehdessä.

Suosituksen kirjoittajien sidonnaisuudet näkyvät elektronisissa versioissa.

Kommentit ja kehittämisehdotukset voidaan lähettää Internetissä www.kaypahoito.fi/  
palaute tai lähettämällä se osoitteeseen Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 
PL 713, 00101 Helsinki.

NäytöN varmuusasteeN ilmoittamiNeN Käypä hoito -suosituKsissa

Koodi Näytön aste selitys

A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita1 tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiset

B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia2 tutkimuksia

C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus

D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perus- 

  tuvan näytön vaatimuksia

1  Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai hyvä epidemiologinen tutkimus), tutkittu 

väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin.
2  Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu väestö ja käytetty menetelmä sovel-

tuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin.
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Suomen gyneKoLogIyHDIStyKSen aSettama työryHmä

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin  ja Suomen gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

Munasarjasyöpä

Tavoitteet

– Suosituksen tavoitteena on munasarjasyövän 
hoidon yhdenmukaistaminen ja tulosten pa-
rantaminen keskittämällä hoito asiantunteviin 
yksiköihin.

Kohderyhmät

– Suositus on tarkoitettu sekä perusterveyden-
huoltoon että erikoissairaanhoitoon.

Epidemiologia

Ilmaantuvuus
– Munasarjasyöpä on Suomessa kuudennek-

si yleisin naisten syöpä ja toiseksi yleisin gy-
nekologinen syöpä. Siihen kuolee enemmän 
potilaita kuin muihin gynekologisiin syöpiin 
yhteensä.

– Taudin ilmaantuvuus lisääntyi 1950- ja 1960-
luvuilla, mutta tämän jälkeen ei ikävakioitu 
ilmaantuvuus ole juuri muuttunut. 
*  Vuonna 2003 todettiin 517 uutta munasar-

jasyöpää; ilmaantuvuus oli 11,0/100 000 
henkilövuotta.

– Munasarjasyövän ilmaantuvuus lisääntyy iän 
mukana, ja se on suurin 65–69-vuotiailla [1].

– Suomessa naisen elinikäinen riski sairastua 
munasarjasyöpään 84 ikävuoteen mennessä 
on 1,7 % (Risto Sankila, Suomen Syöpärekis-
teri, suullinen tiedonanto), ks. www.cancerre-

gistry.fi.
– Taulukossa 1 on kuvattu munasarjasyövän 

histologinen jakautuma eri luokkiin.

Suojatekijät
– Yhdistelmäehkäisypillereiden käytön on to-

dettu pienentävän riskiä sairastua munasarja-
syöpään. 
*  Pillereiden käyttäjien suhteellinen riski mui-

hin verrattuna on 0,65.
*  Riski on sitä pienempi, mitä kauemmin eh-

käisypillereitä on käytetty.
– Muita suojaavia tekijöitä ovat raskaus ja ime-

tys. 
*  Kolme tai useampia lapsia synnyttäneellä 

naisella munasarjasyövän riski on pienenty-
nyt puoleen verrattuna synnyttämättömiin, 
ja imetyksen on todettu vähentävän riskiä 
20 % [4–6] A.

*  Vähintään viisi lasta synnyttäneen naisen 
riski sairastua munasarjasyöpään on 0,64 
(95 %:n luottamusväli 0,58–0,69).

*  Sterilisaation jälkeen riskikerroin on 0,33–
0,69 seuranta-ajan mukaan (15–25 vuotta). 
Kohdunpoiston jälkeen munasarjasyövän 
riskikerroin on 0,67 [7–9] B. 

TAuluKKo 1.  munasarjasyöpien histologinen jakauma.

histologia  %

epiteliaaliset kasvaimet (karsinoomat) 92–96
– Seroosi 40
– endometrioidi 10–24
– musinoosi 3–10
– Kirkassolukarsinooma 5–11
– Pahanlaatuinen Brennerin tuumori alle 0,1
– erilaistumaton 6
– Sekamuoto 5

Itusolukasvaimet 3–5
Sukupienakasvaimet 5–10

Ks. artikkelit [2, 3].
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– Koska munasarjan pintaepiteelillä (ituepitee-
li) ja vatsakalvolla on yhteinen sikiökautinen 
alkuperä, alkuontelo (coeloma), ei munasar-
jojen profylaktinen poistokaan suojaa täysin 
munasarjasyövältä.

– Osa munasarjasyövistä onkin ns. peritoneaa-
lista alkuperää.

– Munasarjojen poisto kohdunpoistoleikkauk-
sen yhteydessä yli 40-vuotiailta naisilta vä-
hentää väestössä munasarjasyöpätapauksia 
kokonaisuudessaan vain 5–10 % [10, 11] B.
*  Tämä kokonaisvähenemä on niin pieni, että 

sen perusteella ei katsota tarpeelliseksi pois-
taa naiselta munasarjoja alle 50-vuotiaana, 
jos yhdellä tai useammalla sukulaisella on 
ollut munasarjasyöpä [12].

– Sen sijaan naisille, joilla on suuri sairastumis-
riski (BRCA1), suositellaan ehkäisevää pois-
toa, kun lapsia on haluttu määrä tai viimeis-
tään 35-vuotiaana [12] B.

Riskitekijät
– Periytyvä alttius munasarjasyöpään on har-

vinaista: sen on arvioitu liittyvän noin 5–
10 %:iin kaikista munasarjasyöpätapauksista.
*  Jos naisen yhdellä lähisukulaisella on todet-

tu munasarjasyöpä, hänen todennäköinen 
riskinsä saada munasarjasyöpä on 5 %,

*  ja jos kahdella tai useammalla lähisukulai-
sella on todettu munasarjasyöpä, riski on 
7 % [13–14].

– Osa periytyvää alttiutta aiheuttavista geeni-
muutoksista tunnetaan: 
*  Voimakkaasti rintasyövälle altistava BRCA1-

mutaatio todetaan 5 %:lla munasarjasyöpä-
potilaista [15], ja sen kantajilla on arvioitu 
olevan 39 %:n riski saada 70 ikävuoden 
ikään mennessä munasarjasyöpä [13–18] B.

*  Perinnöllistä munasarjasyöpää aiheuttavat 
myös BRCA2 (sairastumisriski 11 %) ja 
perinnöllistä ei-polypoottista koolonkar-
sinoomaa (HNPCC) aiheuttavat periyty-
vät geenimutaatiot (sairastumisriski 9 %) 
[13–18] B.

– Lapsettomuus on itsenäinen munasarjasyövän 
riskitekijä (OR 1,5–2,1) [5, 19–23] A. 
*  Lapsettomuuden hoito ilman, että hoidon 

seurauksena on synnytys tai synnytyksiä, 

suurentaa riskiä selvästi, arvion mukaan 
2,5-kertaiseksi (OR 27) [5, 21] A.

– Myös pitkäkestoinen klomifeenin käyttö (yli 
12 sykliä) lisää sairastumisriskiä (OR 6.7) 
[22] B.

– Pitkäkestoinen (yli kymmenen vuotta) vaihde-
vuosien hormonikorvaushoito lisää myös hie-
man riskiä (OR 1,27) [24–27] B. Pelkän estro-
geenin käytön riskikerroin on 1,6 (95 %:n 
luottamusväli 1,2–2,0) ja käytön jatkuttua 
10–19 vuotta 1,8 (1,1–3,0) – 2,20 (1,53–
3,17). Vähintään 20 vuoden käytön jälkeen 
riskikerroin on 3,2 (1,7–5,7). Syklisen estro-
geeni-progestiinihoidon on todettu lisäävän 
riskiä saman verran kuin pelkän estrogeenin, 
sen sijaan estrogeenin ja progestiinin yhdistel-
män jatkuva käyttö ei lisää munasarjasyövän 
riskiä.

Seulonta

– Seulonnan tavoitteena on löytää munasarja-
syöpä varhaisvaiheessa, koska syövän levin-
neisyysaste toteamisen aikaan vaikuttaa oleel-
lisesti ennusteeseen: 
*  munasarjoihin rajoittuneessa syövässä vii-

den vuoden elossaoloennuste on 80–90 % 
[2, 28–32] A

*  mutta levinneessä munasarjasyövässä se on 
vain 18–30 % [2, 28–32] A.

– Seulonnan lopullinen tarkoitus on vähentää 
kuolleisuutta.

– Seulonnassa käytössä olevat menetelmät ovat 
*  gynekologinen rektovaginaalinen palpaatio-

tutkimus
*  transvaginaalinen kaikukuvaus
*  CA 125:n määritys.

– Mikään näistä menetelmistä yksinään tai yh-
distettynä ei ole riittävän herkkä eikä spesi-
finen.

– Ei ole näyttöön perustuvaa tietoa siitä, että 
oireettoman väestön tai suuressa sairastumis-
vaarassa olevien naisten seulonnat vaikuttai-
sivat heidän munasarjasyöpäkuolleisuuteensa 
[33] D.

– Suuren riskin potilaille kuitenkin suositellaan 
vuosittaista gynekologista tutkimusta [34–
36] D. 
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*  Jos naisen kahdella tai useammalla lähisu-
kulaisella on todettu munasarjasyöpä, pi-
detään perinnöllisyysneuvontaa aiheellise-
na [36] D.

oireet ja diagnostiikka

– Diagnostiikan tavoitteena on löytää tauti niin 
varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista.

– Munasarjasyövällä ei ole spesifistä oiretta. 
*  Tauti on aluksi täysin oireeton (10 %:lla 

varhais- ja 2 %:lla levinneessä vaiheessa) 
[37, 38] ja kliiniset löydökset ovat vähäisiä, 
ja myöhemminkin taudin kulku on hiipivä.

*  Taulukossa 2 on esitetty yleisimmät oireet 
ja löydökset.

– Munasarjasyövän diagnoosi perustuu kudos-
näytteiden histopatologiseen tutkimiseen.
*  Preoperatiivisen diagnoosin varmistamiseksi 

ja levinneisyyden selvittelemiseksi käytetään
n     kasvainmerkkiainetutkimuksia
n     kerros-, kaiku- (mukaan luettuna dopp-

ler) ja magneettikuvauksia.

Kasvainmerkkiaineet
– Yleisimmin käytetty merkkiaine on CA 125. 

*  Sen määrityksen spesifisyys munasarjasyö-
vän osoittamisessa on 60–98 % ja sensitii-
visyys 88–91 % [39–46] A.

*  Suurentuneita arvoja aiheuttavat myös 
n     muut syövät
n     hyvänlaatuiset munasarjakasvaimet

n     raskaus
n     endometrioosi
n     tulehdukset
n     leikkaus [47–51] A.

– Musinoosien kasvaimien osoittamisessa TATI-
määrityksen spesifisyys on 47–83 % ja sensi-
tiivisyys 85–95 % [43, 52–55] A.

– Alfafetoproteiinin (AFP), istukkagonadotro-
piinin (hCG)ja laktaattihydrogeneesin (LDH) 
määritykset ovat merkittäviä itusolukasvain-
ten osoittamisessa [56–62] B.

– Granuloosasolukasvaimet tuottavat suuria 
määriä inhibiiniä, mutta tämän aineen mää-
rityksen merkitys taudin diagnostiikassa on 
epävarma [63–65] C.

Kaikukuvaukset
– Transvaginaalisten kaikukuvausten avulla voi-

daan erottaa munasarjakasvain kohtukasvai-
mista ja arvioida muutoksen laatua (hyvän- 
vai pahanlaatuinen) [66–[70] B.

– Yksilokeroisista munasarjakystista vain 0,3 % 
on pahanlaatuisia, kun taas monia lokeroita 
sekä kiinteitä ja papillaarisia rakenteita si-
sältävistä kasvaimista 36 % on sellaisia [68, 
69].

– Tutkimuksen ongelmana on väärien positiivis-
ten löydösten suuri osuus [70–74].

Dopplertekniikalla tehtävät verenvirtaus-
mittaukset
– Dopplertekniikalla tehtävät verenvirtausmit-

taukset eivät olennaisesti paranna kaikuku-
vauksella saatujen rakennekuvauksien anta-
maa erotusdiagnostista informaatiota [75].

– Näiden tutkimusten ongelmana on huono 
toistettavuus, merkittävien löydösten vaihtele-
vat raja-arvot ja väärien positiivisten löydös-
ten suuri osuus [75, 76] B, [77].

RMI:n (Risk of Malignancy Index) käyttö 
munasarjakasvaimen erotusdiagnostiikassa 
– Yhdistämällä menopaussivaihe (pre- tai post-

menopaussi), kaikukuvauslöydös ja CA 125 
-arvo kaavaan MP-vaihe x kaikukuvausindek-
si x CA 125 -arvo saadaan RMI-arvo. 

– Arvo yli 200 viittaa selvästi pahanlaatuiseen 
kasvaimeen. Ks. taulukko 3. 

TAuluKKo 2.  munasarjasyövän aiheuttamia oireita ja kliinisiä 
löydöksiä levinneisyyden mukaan.

varhais- 
vaihe (%)

levinnyt 
vaihe (%)

Lantion tai vatsan kasvain 40 75
Vatsan turpoaminen (askites) 27 24–30
Vatsakipu 17 11
Suolisto-oireet (pahoinvointi,  

ummetus)
14 24

Verenvuoto 12 12
Virtsavaivat 10  5
Heikotus tai kuume  4 15
Hengenahdistus tai selkäkipu  2  8
Laihtuminen  7
Väsymys ei tietoa

Ks. artikkelit [2, 3]
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– RMI-arvoa voidaan käyttää pyrittäessä kes-
kittämään pahanlaatuisten kasvainten leik-
kaukset osaaviin keskuksiin.

Kerros- ja magneettikuvaukset
– Kerros- ja magneettikuvaukset ovat saman-

tasoisia lantion alueen kasvaimen erotusdiag-
nostiikassa kuin kaikukuvaus [80–84] C.

Laparoskopia
– Laparoskopiaa voidaan käyttää diagnoosin 

varmistamiseksi niissä tapauksissa, joissa tau-
din lähtökohta ei muilla keinoin ole mahdol-
lista selvittää sekä tapauksissa, joissa pyritään 
selvittämään mahdollisuudet merkittävään sy-
toreduktioon ennen kuin ryhdytään avoleik-
kaukseen [85–90] B. 

Kohdun sivuelinten kasvaimet

– Huolellisen anamneesin, kliinisen tutkimuk-
sen, kaikukuvauksen ja CA 125:n määrityk-
sen avulla voidaan päästä 79–87 %:n osuvuu-
teen erotusdiagnoosissa (hyvän- vai pahanlaa-
tuinen muutos) [91, 92] B.

– Naisista 5–10 % joutuu elämänsä aikana leik-
kaukseen pahanlaatuiseksi epäillyn sivuelin-
kasvaimen vuoksi [3].

– Hoitopäätökseen (seuranta vai leikkaus) vai-
kuttaa olennaisesti naisen ikä: 60–69-vuotiail-
la naisilla pahanlaatuisen sivuelinkasvaimen 
riski on 12-kertainen verrattuna 20–29-vuo-
tiaisiin [92].

Sivuelinkasvain ennen menopaussia
– Toispuolista 5–10 cm:n kokoista, kaiutonta, 

kystistä ja oireetonta sivuelinkasvainta seura-
taan kliinisin tutkimuksin ja kaikukuvauksin, 
koska 70–80 % niistä häviää hoidotta seuran-
nan aikana [69, 93–95].

– Leikkauksella tulee hoitaa 
*  5–10 cm:n kystinen kasvain, joka ei häviä 

4–6 kuukauden seurannassa
*  määrittämättömän kokoinen kasvain, josta 

aiheutuu oireita
*  kystinen kasvain, jonka kaiuston epäillään 

kaikututkimuksessa viittaavan pahanlaatui-
suuteen tai joka muuttuu epäilyttäväksi

*  yli 10 cm:n kokoinen kasvain [69, 93–96] C.
– Leikkaus on molemminpuolisen sivuelinkas-

vaimen ensisijainen hoito.
– Alle 40-vuotiailla naisilla leikkauksen laajuu-

deksi riittää kasvaimen poisto (kystisen muu-
toksen kuorinta tai munasarjan osapoisto), 
kun taas yli 40-vuotiailta on viisainta poistaa 
kasvaimen puoleiset sivuelimet [97].

Sivuelinkasvain menopaussin jälkeen
– Ellei kaikukuvauksessa havaita viitteitä pa-

hanlaatuisuudesta, 
*  poistetaan avoimessa tai tähystysleikkauk-

sessa kasvaimen puoleiset sivuelimet
*  otetaan sytologiset näytteet
*  tarvittaessa tehdään jääleiketutkimus.

– Vain toispuolista yksilokeroista kystistä alle 
5 cm:n kokoista sivuelinkasvainta, josta ei 
aiheudu oireita ja johon ei liity poikkeavaa 
CA 125 -arvoa, voidaan seurata. Kaikki muut 
leikataan [94, 96, 98, 99].
*  Seurannan pituudesta ja turvallisuudesta ei 

ole riittävää tietoa [94, 96, 98–100] B.

Semimalignit eli borderline-kasvaimet

– Munasarjojen borderline-kasvaimet ovat epi-
teliaalista kasvaimia, jotka sijoittuvat his-
tologisesti hyvän- ja pahanlaatuisten väliin. 
Borderline-kasvainten esiintyvyys on noin 
15 % pahanlaatuisen epiteliaalisen munasar-
jasyövän esiintyvyydestä. Seroosi ja musinoosi 
muoto ovat yleisimmät borderline-kasvainten 
histologiset alatyypit.

TAuluKKo 3.  rmI:n (risk of malignancy Index) laskentaperus-
teet.

pisteet

Vaihe Premenopaussi 1
Postmenopaussi 4

Kaikukuvaus-
löydös

jos yksi seuraavista tai simplex-kysta 1
jos kaksi tai enemmän seuraavista 4

– monilokeroisuus
– kiinteät alueet, yli 3 mm papillit
– askites
– molemminpuolinen muutos

ca 125 -arvo

Ks. artikkelit [78, 79]

munasarjasyöpä
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– Määrällisesti vähäinen (alle 10 % epiteelisolu-
kosta) soluatypia ei välttämättä edellytä kysta-
denooman luokittamista borderline-asteiseksi 
(”cystadenoma with focal atypia”) [101].

– Soluatypiasta ja proliferatiivisesta aktiivisuu-
desta huolimatta borderline-kasvaimet ovat 
yleensä ei-invasiivisia. Pinnallisella (alle 3–
5 mm, mikroinvaasio) ja määrältään vähäisel-
lä (alle 10 mm2) invaasiolla ei ole ennusteellis-
ta merkitystä eikä vielä se edellytä muutoksen 
luokittamista karsinoomaksi [101]. Musinoo-
sissa borderline-tuumorissa esiintyvään vah-
vaan tuma-atypiaan (tumagradus 3) liittyy 
huonompi ennuste. Siksi nämä luokitellaan 
intraepiteliaalisiksi karsinoomiksi.

– Borderline-kasvainten kliininen käyttäytymi-
nen on valtaosin (noin 90-prosenttisesti) hy-
vänlaatuista, mutta osa kasvainsolukkoa voi 
esiintyä diagnosointivaiheessa munasarjojen 
ulkopuolella, ja tauti voi uusiutua tai edetä, 
ja siihen voi liittyä kuolleisuuttakin.

– Musinooseille tuumoreille on ominaista he-
terogeenisuus ja lopullisen diagnoosin on pe-
rustuttava runsaan näytemäärän tutkimiseen. 
Musinoosille borderline-tuumorille ei ole omi-
naista leviäminen munasarjojen ulkopuolelle. 
Levinneisyysasteen III-IV musinoosi kasvain 
onkin useimmiten karsinooma tai luonteel-
taan sekundaarinen primaarikasvaimen olles-
sa umpilisäkkeessä tai muualla.

– Serooseista borderline-kasvaimista (SBT) noin 
5–10 % on mikropapillaarista tyyppiä. Ver-
rattuna tyypilliseen SBT:hen mikropapillaari-
sessa muodossa on noin kaksinkertainen mo-
lemminpuolisuuden, munasarjan pintakasvun 
ja taudin leviämisen riski. Vaikka levinneeseen 
mikropapillaariseen muotoon liittyy myös li-
sääntynyt uusintariski, laajoissa sarjoissa ei 
kuitenkaan ole voitu osoittaa eroa eloonjää-
misluvuissa [102, 103].

– Seroosin borderline-tuumorin yhteydessä to-
dettavilla ei-invasiivisilla peritoneaalisilla 
implanteilla ei ole ennusteellista merkitystä, 
mutta invasiivisten implanttien merkitys on 
huomattava [104, 105] B.

– Seroosin borderline-tuumorin yhteydessä 
para-aortaalisissa ja lantion alueen imusol-
mukkeissa voi esiintyä vaihtelevan asteisesti 

erilaistunutta seroosia solukkoa, jonka luon-
ne (embolus/itsenäisiä kasvaimia) on epäselvä. 
Imusolmuke-positiivisuudella ei ole havaittu 
olevan ennusteellista merkitystä.

– Borderline-kasvaimien levinneisyysluokitus 
tehdään samojen periaatteiden mukaan kuin 
munasarjasyövässä (taulukko 4) lukuun otta-
matta imusolmukkeiden poistoa, jonka hyö-
dyllisyydestä ei ole näyttöä.

– Diagnoosin aikaan tauti on vain 6–15 %:ssa 
tapauksista levinneisyysastetta III tai IV.

– Peritoneaalisista implanteista 18 % on invasii-
visia [104, 105].

– Bordeline-kasvainten ennuste on hyvä ja poik-
keaa varsinaisen munasarjasyövän ennustees-

TAuluKKo 4.  munasarjasyövän levinneisyysluokittelu (FIgo).

luokka levinneisyys

aste I Kasvain rajoittunut munasarjoihin
Ia Kasvain vain toisessa munasarjassa, munasarjan kap-

seli ehjä, pinnassa ei kasvainta, ei kasvainsoluja 
askiteksessa eikä huuhtelunäytteissä

IB Kasvain molemmissa munasarjoissa, munasarjojen 
kapselit ehjät, pinnassa ei kasvainta, ei kasvain-
soluja askiteksessa eikä huuhtelunäytteissä

Ic Kasvain toisessa tai kummassakin munasarjassa ja 
lisäksi munasarjan kapseli revennyt tai kasvainta 
munasarjan pinnassa tai askiteksessa taikka huuh-
telunäytteissä kasvainsoluja

aste II Kasvain toisessa tai kummassakin munasarjassa ja 
lantion alueella

IIa Kasvain levinnyt kohtuun tai munanjohtimiin, ei kas-
vainsoluja askiteksessa eikä huuhtelunäytteissä

IIB Kasvainta muissa lantion kudoksissa, ei kasvainsoluja 
askiteksessa eikä huuhtelunäytteissä

IIc Kasvain levinnyt muihin lantion elimiin ja kasvain-
soluja askiteksessa tai huuhtelunäytteissä

aste III Kasvain toisessa tai kummassakin munasarjassa, 
kasvainta peritoneumissa lantion ulkopuolella tai 
alueellisissa imusolmukkeissa, maksassa pinnallisia 
etäpesäkkeitä

IIIa Primaarikasvain lantion alueella ja mikroskooppisesti 
varmistettu leviäminen lantion ulkopuolelle perito-
neumiin, ei kasvainkudosta imusolmukkeisssa

IIIB Vatsaontelon pesäkkeet kooltaan alle 2 cm, ei kas-
vainkudosta imusolmukkeissa

IIIc Vatsaontelon pesäkkeet kooltaan yli 2 cm tai kas-
vainkudosta imusolmukkeissa

aste IV Kasvain toisessa tai kummassakin munasarjassa, 
etäpesäkkeet vatsaontelon ulkopuolella, pleura-
nesteessä kasvainsoluja, maksassa parenkyymipe-
säkkeitä
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ta, mutta se on huonompi kuin koko väestön 
ennuste. Tämän vuoksi borderline-kasvaimia 
ei pidä yhdistää varsinaiseen epiteliaaliseen 
munasarjasyöpään hoitotuloksia arvioitaessa.

Leikkaushoito
– Hedelmällisyyden säilyttävä säästävä leikkaus 

tulee kyseeseen tapauksissa, joissa tauti on ra-
joittunut munasarjoihin.
*  Kun tauti rajoittuu yhteen munasarjaan, 

hoidoksi riittää kohdun kasvaimenpuoleis-
ten sivuelinten poisto tai pelkkä kasvaimen 
poisto.

*  Molemminpuolisessa taudissa voidaan har-
kita toispuolista munasarjanpoistoa ja toi-
sen puolen kasvaimen poistoa [106].

*  Lisäksi on tehtävä levinneisyyden määritys 
(staging: vatsaontelon huuhtelunäytteet, 
vatsapaidan osapoisto ja kudosnäytteet vat-
sakalvosta ja makroskooppisesti epäilyttä-
vien pesäkkeiden poisto).

*  Imusolmukkeiden systemaattisen poiston 
hyödyllisyydestä ei ole näyttöä.

*  Terveennäköisen vastakkaisen munasarjan 
biopsianäyte ei ole tarpeen [107-114] B.

– Levinneissä taudeissa ja naisille, jotka ovat saa-
neet haluamansa määrän lapsia, suoritetaan
*  kohdun ja sen sivuelinten poisto,
*  vatsapaidan osapoisto sekä
*  vatsakalvon ja imusolmukkeiden selektiivi-

nen biopsianäyte [107–114] B.
– Laparoskooppista toimenpidettä suositellaan 

vain alle 5 cm:n läpimittaisten epäilyttävien 
borderline-kasvainten hoitoon.

– Ellei radikaalileikkaus ole mahdollinen, suori-
tetaan ”debulking”-leikkaus [104, 108–112].

Solunsalpaajahoito
– Munasarjaan rajoittuneen borderline-kasvai-

men hoidoksi riittää leikkaus eikä solunsal-
paajahoidon ole osoitettu parantavan ennus-
tetta [115, 116].

– Levinneisyysasteen II–III borderline -kasvain-
ten tärkein ennusteellinen tekijä on vatsakal-
vossa ja vatsapaidassa esiintyvien implanttien 
histologinen kuva. Invasiivisten implanttien 
esiintymiseen liittyy suurentunut uusiutu-
misriski. Munasarjakasvaimessa esiintyvät 

mikropapillaariset muutokset ennakoivat im-
planttien invasiivisuutta [117, 118].

– Potilaille, joilla on todettu invasiivisia im-
plantteja, annetaan yleensä samanlainen so-
lunsalpaajahoito kuin niille, joilla on invasii-
vinen munasarjasyöpä.

– Solunsalpaajahoidon tehosta levinneen bor-
derline-kasvaimen hoidossa ei kuitenkaan ole 
käytettävissä luotettavia tutkimuksia [115, 
116].

Ennuste
– Taudin ennuste on hyvä: viiden ja seitsemän 

vuoden suhteellinen elossaolo-osuus levinnei-
syysasteessa I on 98–99 %, levinneisyysastees-
sa II 92–94 % ja levinneisyysasteissa III ja IV 
79–92 % [107, 119].

– Kuitenkin 10–20 % potilaista menehtyy tau-
din myöhäisen uusiutumisen takia, minkä 
vuoksi suositellaan pitkää seurantaa [105].

Epiteliaalinen munasarjasyöpä

Primaarileikkaus
– Avoleikkaus on munasarjasyövän tärkein hoi-

to, ja siihen perustuu myös jatkohoito, joka 
on yleensä solunsalpaajalääkitys.

– Laparoskopiaa voidaan käyttää diagnoosin 
varmistamiseksi niissä tapauksissa, joissa tau-
din lähtökohta ei muilla keinoin ole mahdol-
lista selvittää, ja tapauksissa, joissa pyritään 
selvittämään mahdollisuudet merkittävään sy-
toreduktioon ennen avoleikkausta [85].

– Jos ennen leikkausta epäillään vahvasti pa-
hanlaatuista kasvainta, suositellaan avoleik-
kausta, koska laparoskopia saattaa aiheuttaa 
taudin leviämistä pistokanaviin [86–90] B.

– Tavoitteina ovat 
*  diagnoosin histologinen varmistus,
*  taudin levinneisyyden määritys ja
*  kasvaimen täydellinen poisto, ja ellei siihen 

kyetä, pyritään kasvainmassan maksimaa-
liseen vähentämiseen (sytoreduktio eli ”de-
bulking”).

– Levinneisyyden määritys (taulukko 4) perus-
tuu 
*  huolelliseen leikkaustekniikkaan ja
*  leikkauslöydösten tarkkaan kuvaamiseen.

munasarjasyöpä
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– Levinneisyyden määritys on erityisen tärkeä 
silloin, kun tauti näyttäisi rajoittuvan lantion 
alueelle, koska histologisesti varmistetussa le-
vinneisyysasteessa I ei tarvita kaikissa tapauk-
sissa liitännäishoitoa [30, 120–122] B.

– Imusolmukebiopsioiden sijasta eräät tutki-
jat suosittelevat lantion ja aortanviereisten 
imusolmukkeiden systemaattista poistoa le-
vinneen taudin primaarileikkauksessa [123–
128] C, koska imusolmukkeiden muoto [126] 
tai koko [127] ei paljasta imusolmuke-etäpe-
säkkeitä ja tämän vuoksi leikkauksenaikainen 
imusolmukkeiden palpaatio on hyvin epä-
luotettava [128]. 
*  Perusteluina on myös käytetty parempaa 

ennustetta niillä potilailla, joilta imusol-
mukkeet on systemaattisesti poistettu [123–
125, 129, 130]. 

Primaarileikkauksen tekniikka
– Ks. artikkelit [89, 121].
– Leikkauskertomuksessa tulee kuvata selkeästi 

tilanne laparotomian alussa (askites, kasvai-
men ja etäpesäkkeiden koko ja sijainti) ja leik-
kauksen tulos (suurimman jäännöskasvaimen 
koko ja sijainti, kasvainimplanttien määrä ja 
mahdollinen peritoneaalinen karsinoosi).

1. Alakeskiviilto riittävän näkyvyyden takaami-
seksi.

2. Peritoneaalinesteen määrä mitataan ja siitä 
otetaan sytologiset näytteet. Jos askitesta ei 
ole, otetaan huuhtelunäytteet (fossa Doug-
lasi, parakoliset ja palleakaarten alaiset ti-
lat). Näytteet voidaan tutkia erillisinä tai yh-
dessä.

3. Kaikki vatsakalvon pinnat visualisoidaan ja 
palpoidaan huolellisesti etäpesäkkeisen tau-
din toteamiseksi, samoin palleakaaret, suolis-
ton seroosa ja suolilieve. Kaikista epäilyttävis-
tä kohdista (myös arpikiinnikkeistä) otetaan 
biopsianäyte.

4. Vatsapaita tarkastetaan huolellisesti ja aina-
kin infrakolinen osa poistetaan.

5. Kohtu ja sen sivuelimet poistetaan ekstrafas-
kiaalisesti.

6. Jos mahdollista, resekoidaan kaikki jäljellä 
oleva kasvainkudos.

7. Jos kasvain on alun perin vain lantion tai 

munasarjojen alueella ja kaikki kasvainkudos 
on saatu poistettua, otetaan lisäksi 
*  peritoneumbiopsianäytteet 

n     fossa Douglasista
n     molemmin puolin lantion sivuseinämistä
n     molemmin puolin parakolisista tiloista
n     palleakaarista

*  näytteet lantion ja para-aortaalialueen 
imusolmukkeista.

8. Näytteet lantion ja para-aortaalialueen imu-
solmukkeista tulisi ottaa aina, jos 
*  makroskooppista tautia ei jää levinneisyys-

asteesta riippumatta
*  makroskooppinen tauti jää vain lantion 

alueelle
*  makroskooppinen kasvain lantion alueen 

ulkopuolella on alle 1 cm:n kokoinen.

Sytoreduktio (debulking)
– Levinneessä taudissa pyritään kasvaimen 

mahdollisimman täydelliseen poistoon, kos-
ka primaarileikkauksessa jäävän jäännöskas-
vaimen koko on tärkein ennusteellinen tekijä 
levinneisyysasteen ja potilaan suorituskyvyn 
lisäksi [131–137] B.

– Myös asteen IV taudissa maksimaalinen sy-
toreduktio näyttäisi parantavan ennustetta 
[136].

– Koska satunnaistettuja prospektiivisia tutki-
muksia maksimaalisen sytoreduktion mer-
kityksestä ei ole voitu tehdä, ei kuitenkaan 
tiedetä, perustuuko vähäisen jäännöskasvai-
men ja hyvän ennusteen välinen korrelaatio 
itse leikkaukseen vai tuumorin biologisiin ns. 
ominaisuuksiin [137].

Imusolmukkeiden poisto
– Näennäisesti (makroskooppinen vaikutelma) 

paikallisessa (levinneisyysaste I) taudissa ku-
dosnäytteiden valikoiva ottaminen imusol-
mukkeista on paljastanut levinneen (aste III) 
taudin 10–18 %:ssa tapauksissa [129, 138–
142] B, minkä ansiosta solunsalpaajahoidot on 
voitu kohdistaa oikeisiin potilaisiin.

– Imusolmukkeiden poistoa on perusteltu myös 
optimaalisen sytoreduktion saavuttamisella.

– Satunnaistamattomien ja yhden satunnais-
tetun prospektiivisen tutkimuksen mukaan 
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imusolmukkeiden systemaattisen poiston mer-
kitys ennusteen kannalta jää levinneen muna-
sarjasyövän hoidossa vielä epävarmaksi [125, 
129, 141–143].

Konservatiivinen kirurgia
– Jos potilas on nuori ja haluaa saada lapsia ja 

kyseessä on vain toiseen munasarjaan rajoit-
tunut hyvin erilaistunut karsinooma (aste IA 
G1), 
*  poistetaan vain kasvaimenpuoleiset kohdun 

sivuelimet,
*  biopsianäytettä ei ole tarpeen ottaa normaa-

lilta näyttävästä toisesta munasarjasta ja
*  levinneisyys kartoitetaan soveltuvin osin 

taulukon 4 mukaisesti [144–148] C.
– Ellei jääleikkeen perusteella saada varmuutta 

siitä, että kyseessä on invasiivinen munasar-
jasyöpä, on syytä pitäytyä konservatiivisessa 
leikkauksessa ja arvioida jatkohoidon tarve 
mikroskopiatutkimuksen lopullisen vastauk-
sen perusteella.

– Koska tauti voi uusia jäljellä olevaan muna-
sarjaan, se on syytä poistaa lastensaannin jäl-
keen [144].

Uusintaleikkaukset (relaparotomiat)
– Levinneisyyden uusintamääritys (restaging)

*  Jos levinneisyysluokitus on jäänyt primaa-
rileikkauksessa puutteelliseksi, on tehtävä 
uusi leikkaus levinneisyyden määrittämi-
seksi ennen solunsalpaajahoitoa, koska 
huolellinen uusintaleikkaus on osoittanut 
korkeamman levinneisyysasteen kolmas-
osassa varhaisvaiheentapauksista [122, 
149–151] B.

– Intervallisytoreduktio
*  Ellei optimaalinen sytoreduktio (jäännös-

kasvaimen koko alle 1 cm) ole ensileik-
kauksessa mahdollinen, otetaan histolo-
giset kudosnäytteet (eksploratiivinen la-
parotomia) ja tehdään uusintaleikkaus 
muutaman–yleensä kolmen tai neljän–so-
lunsalpaajahoidon jälkeen niille potilaille, 
joilla kliininen hoitovaste on suotuisa.

*  Jos uusintaleikkauksessa päästään optimitu-
lokseen, tauditon elinaika pitenee ja pitkä-
aikaisennuste paranee merkitsevästi [150].

– Sekundaarinen sytoreduktio
*  Sekundaarisella sytoreduktiolla tarkoite-

taan ensivaiheen solunsalpaajahoidolla 
saavutetun osittaisen vasteen jälkeistä jäl-
jellä olevan tuumorin tai residiivituumorin 
poistoa.

*  Tutkimustulokset siitä ovat ristiriitaisia, 
eikä toimenpiteellä ole osoitettu olevan vai-
kutusta potilaan elämän pituuteen [150, 
152, 153] B.

*  Kuitenkin noin 48 %:lla potilaista voidaan 
saavuttaa optimaalinen leikkaustulos ja tä-
ten parantaa elämänlaatua [153].

*  Poikkeuksena on pseudomyxoma peritonei, 
joka voi esiintyä sekä hyvän- että pahanlaa-
tuisen musinoosin munasarjakasvaimen yh-
teydessä. Toistuvat laparotomiat ovat ainoa 
tunnettu hoitomuoto, jolla näiden potilai-
den elinaikaa voidaan pidentää [154].

– Uusiutuneen taudin leikkaushoito
*  Uusiutuneen taudin hoidossa tulevat ky-

seeseen yksittäisen parenkyymielimen epä-
pesäkkeen poisto ja vatsaontelon pesäkkei-
den poisto. Hyötyä ennusteen kannalta on 
kuitenkin saavutettu vain silloin, kun on 
päästy täydelliseen poistoon. Mahdollisuut-
ta täydelliseen poistoon ennustavat parhai-
ten askiteksen puuttuminen, potilaan hyvä 
suorituskyky ja levinneisyysaste I–II taudit. 
On siis huomattava että vain potilaat, joil-
ta kasvain kyetään poistamaan täydellisesti, 
saavat lisäelinaikaa kyseisestä leikkauksesta 
[151].

– Palliatiivinen kirurgia
*  Palliatiivinen leikkaus tehdään useimmiten 

suoli- tai virtsatietukoksen aiheuttamien oi-
reiden vuoksi elämänlaadun parantamisek-
si. Siitä hyötyvät eniten ne potilaat, joilla 
on hitaasti kasvavan tuumorin aiheuttama 
obstruktio.

– Tarkistusleikkaus
*  Tarkistusleikkaus (second look operation) 

tehdään valikoivasti primaarihoidon jäl-
keen niille potilaille, joilla on todettu täy-
dellinen kliininen hoitovaste.

*  Sillä ei voida vaikuttaa ennusteeseen. Kos-
ka käytettävissä ei ole tehokkaita toisen 
linjan hoitoja, tarkistusleikkaus puolustaa 

munasarjasyöpä
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paikkaansa ainoastaan hoitotutkimuksissa 
[155] B.

*  Ellei primaarileikkaus ole optimaalinen ja 
hoitovaste solunsalpaajahoitoon on täydel-
linen, voi tarkistusleikkauksesta olla kui-
tenkin apua jatkohoidon suunnittelussa.

Solunsalpaajahoito epiteliaalisessa 
munasarjasyövässä
– Valtaosa munasarjasyöpäpotilaista saa solun-

salpaajahoitoa. Sitä ei anneta asteen I A G1 
munasarjasyövän hoitoon lukuun ottamatta 
kirkassoluista syöpää, joka hoidetaan aina 
[156, 157].

– Karboplatiini on tärkein munasarjasyövän 
hoidossa käytetty solunsalpaaja. Se on yhtä 
tehokas kuin sisplatiini, mutta aiheuttaa vä-
hemmän haittavaikutuksia, erityisesti pahoin-
vointia ja neuropatiaa [158–168] A. 

– Munasarjasyövän ensisijainen solunsalpaaja-
hoito on karboplatiinin ja paklitakselin yhdis-
telmä [169–171] A.

– Doketakseli on vaihtoehtoinen taksaani muna-
sarjasyövän hoidossa [172–174] B.

– Muut asteen I munasarjasyövät hoidetaan 
joko pelkällä karboplatiinilla tai karboplatii-
nin ja taksaanin yhdistelmällä antamalla kuu-
si kuuria kolmen viikon välein [175–179] C. 

– Levinneen munasarjasyövän hoitoon anne-
taan ainakin kuusi solunsalpaajakuuria, ellei 
hoidon aikana todeta taudin etenemistä [180–
182] A. 

– Potilaille, joille yhdistelmähoitoa pidetään 
liian raskaana, annetaan pelkästään karbo-
platiinia.

– Yhdistelmähoidossa annetaan paklitakselia 
175 mg/m2 tai doketakselia 75 mg/m2, min-
kä jälkeen annetaan karboplatiinia glomeru-
lusfiltraation mukaan käyttäen AUC-arvoa 
5–6 mg/ml/min. Samaa karboplatiiniannosta 
käytetään myös annettaessa sitä yksinään.

– Epirubisiinin lisääminen paklitakselin ja kar-
boplatiinin yhdistelmiin lisää haittavaikutuk-
sia, mutta ei paranna hoitovastetta [183].

– Parantavaan hoitoon pyrittäessä käytetään 
granulosyyttiryhmiä stimuloivaa kasvuteki-
jää (G-CFS) seuraavan kuurin tukena, jos 
potilaalla todetaan pitkittynyt tai kuumeinen 

neutropenia solunsalpaajakuurin jälkeen.
– Intraperitoneaalisen solunsalpaajahoidon 

käyttö perustuu siihen, että munasarjasyöpä 
leviää yleensä ensin vatsaontelon sisällä ja 
että monilla solunsalpaajilla saavutetaan suo-
raan vatsaonteloon annettaessa monikertaiset 
intraperitoneaaliset pitoisuudet verrattuna 
plasmassa vallitseviin [184].

– Intraperitoneaalisen solunsalpaajahoidon te-
hosta munasarjasyövässä on kohtalaisen hyvä 
näyttö, mutta siitä huolimatta se ei ole saavut-
tanut Euroopassa yleistä hyväksyntää. Se on 
kuitenkin vaihtoehto potilaille, joilla on saa-
vutettu optimaalinen tulos levinneisyysasteen 
III taudin primaarileikkauksessa [185–186] B.

Sädehoito epiteliaalisessa munasarjasyövässä
– Sädetyksen ja radioisotooppien merkityksestä 

ensivaiheen hoidossa ei ole riittävää näyttöä.

Ei-epiteliaaliset munasarjakasvaimet

Itusolukasvaimet
– Pahanlaatuisten itusolukasvaimien osuus kai-

kista munasarjasyövistä on 1–3 %. Ne ovat 
nuorten tauteja, sillä diagnoosin aikaan poti-
laat ovat keskimäärin 19–21-vuotiaita [187, 
188] A.

– Dysgerminooma, jonka osuus pahanlaatuisis-
ta itusolutuumoreista on puolet, kuuluu eri-
laistumattomiin itusolukasvaimiin. 
*  Levinneisyysasteessa I hoidoksi riittää pelk-

kä sairaan munasarjan poisto ilman liitän-
näishoitoja ja lisäksi otetaan levinneisyyden 
määritystä varten näytteet kuten epiteliaa-
lisessa syövässä [187, 188] B, silloin kun 
diagnoosista ei ole täyttä varmuutta.

*  Muissa levinneisyysasteissa liitännäishoi-
tona käytetään yleensä sisplatiinia muihin 
solunsalpaajiin yhdistettynä (esim. bleomy-
siinin, etoposidin, sisplatiinin yhdistelmä, 
BEP) tai sädehoitoa [187, 189].
n     Solunsalpaajalääkityksen valintaa puol-

taa se, että hedelmällisyys säilyy toisin 
kuin sädehoidossa [190, 191].

*  Nykyisillä hoidoilla levinneisyysasteen I 
tapauksissa viiden vuoden elossaolo-osuu-
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det ovat noin 95 % ja levinneissä taudeissa 
75 % [190–192].

– Muut itusolukasvaimet, ruskuaispussikasvain 
(endodermal sinus tumor eli yolk sac tumor), 
epäkypsä teratooma ja embryonaalinen kar-
sinooma leikataan kuten epiteliaaliset kasvai-
met, jos diagnoosista ei ole täyttä varmuutta. 
*  Paikallisissa taudeissa hedelmällisyys pyri-

tään säilyttämään.
*  Lukuun ottamatta asteen IAG1 epäkypsää 

teratoomaa kaikki muut vaativat liitän-
näishoitona platinapohjaisen yhdistelmä-
lääkityksen (BEP) [190, 192] B.

Sukupienakasvaimet

– Sukupienakasvainten osuus munasarjakasvai-
mista on 3–5 %.

– Ne saattavat ilmaantua kaikkina ikäkausina. 
Ilmaantumisen keski-ikä on 53 vuotta [193].

– Niille on ominaista hormonaalinen aktiivi-
suus, joka voi ilmetä kliinisinä oireina.

– Granuloosasolu-teekasolukasvaimien diag-
noosi pyritään varmistamaan histologisesti 
käyttämällä inhibiinivärjäystä.

– Kasvaimet leikataan kuten epiteliaaliset kas-
vaimet.

– Lasten ja hedelmällisessä iässä olevien naisten 
leikkaukset pyritään tekemään siten, että he-
delmällisyys säilyy.

– Optimaalista liitännäishoitoa ei ole olemassa 
[193–195] C.

– Levinneen taudin leikkaushoitoa täydennetään 
yleensä platinapohjaisilla solunsalpaajayhdis-
telmillä [145, 193, 194, 196, 197].

– Sertolin ja Leydigin solukasvaimet (androblas-
toomat) ovat lähtöisin kehittyvässä gonadissa 
olevista Sertolin ja Leydigin soluista. 
*  Ne ilmaantuvat yleensä 20–40 vuoden iässä 

ja ovat hyvin harvinaisia (vain 0,2 % kai-
kista munasarjakasvaimista).

*  Paikallisissa taudeissa pelkkä leikkaushoito 
on riittävä. Levinneissä on käytetty liitän-
näishoitona joko solunsalpaajalääkitystä 
(BEP) tai sädehoitoa vaihtelevin tuloksin 
[195].

Toisen linjan hoito ja uusiutuneen 
munasarjasyövän hoito

– Vaikka primaarinen hoitovaste solunsalpaa-
jayhdistelmiin saavutetaan 70–80 %:ssa ta-
pauksista, tauti uusiutuu suurimmalla osalla 
potilaista [198, 199].
*  Vähemmän kuin neljäsosa levinnyttä muna-

sarjasyöpää sairastavista on elossa viiden 
vuoden kuluttua diagnoosista [200].

– Toisen linjan hoidolla tarkoitetaan munasar-
jasyövän hoitoa tilanteessa, jossa primaari-
vaiheen solunsalpaajasta (ensilinjan hoito) on 
teho hävinnyt. 
*  Toisen linjan hoidolla on vielä kohtalaiset 

mahdollisuudet saavuttaa vaste, mutta käy-
tännössä tämä hoito ei enää paranna tau-
tia.

– Odotettavissa olevan vasteen mukaan kas-
vaimet voidaan jakaa solunsalpaajille sensi-
tiivisiin ja resistentteihin. Kemosensitiiviseksi 
kasvainta sanotaan, jos vaste solusalpaajahoi-
toon kestää yli kuusi kuukautta. Vastaavasti 
kemoresistentiksi kasvainta sanotaan, mikäli 
tauti etenee primaarin solunsalpaajahoidon 
aikana tai jos vaste kestää alle kuusi kuukaut-
ta [201]. 

Solunsalpaajille sensitiiviset kasvaimet
– Alun perin sensitiivisillä kasvaimilla tarkoitet-

tiin platinapohjaiselle solunsalpaajahoidolle 
sensitiivisiä kasvaimia ja uusiutuman hoidok-
si suositeltiin pitkään pelkkää karboplatiinia. 
Kuitenkin uusien tutkimusten perusteella yh-
distelmähoito paklitakselilla ja karbaplatiinil-
la (vaihtoehtoisesti gemsitabiinilla ja karbo-
platiinilla) on tehokkaampi kuin hoito pelkäl-
lä karboplatiinilla [202–205] A.

Solunsalpaajille resistentit kasvaimet
– Näiden kasvainten uusiutuman hoidoksi suo-

sitellaan yksittäisiä solunsalpaajia.
– Satunnaistettuihin vaiheen III tutkimuksiin 

perustuvaa tietoa solunsalpaajien keskinäises-
tä paremmuudesta on vain paklitakselin, to-
potekaanin ja liposomaalisen doksorubisiinin 
osalta. Niiden tehossa ei ole todettu merkitse-
viä eroja [206– 208] B. 
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– Valitettavasti millään solunsalpaajalääkityk-
sellä ei yleensä saavuteta yli 20–25 %:n vaste-
osuuksia, ja saavutettavat vasteet ovat lyhyt-
aikaisia lukuun ottamatta poikkeustapauksia. 
Näin ollen kyseessä on palliatiivinen hoito, 
jonka hyödyt ja haitat kannattaa punnita 
tarkkaan.

– Hoitopäätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon 
potilaan mielipide ja kunto sekä valittavan 
lääkkeen hinta ja haittavaikutukset, jolloin 
yksi vaihtoehdoista on solunsalpaajahoidois-
ta pidättäytyminen. Potilaille pitäisi mahdol-
lisuuksien mukaan suositella osallistumista 
kliinisiin tutkimuksiin. 

– Suomessa saatavilla oleviin tähän tarkoituk-
seen käytettäviin solunsalpaajiin kuuluvat 
paklitakselin, topotekaanin ja liposomaalisen 
doksorubisiinin lisäksi mm. 
*  altretamiini [199],
*  doketakseli [209],
*  epirubisiini [210]
*  etoposidi (oraalinen) [199, 211, 212]
*  gemsitabiini [199, 213]
*  irinotekaani [214]
*  ifosfamidi [199]
*  kapesitabiini (oraalinen) [215]
*  oksaliplatiini [216] ja
*  vinorelbiini [217].

– Myös hormonihoidoilla on mahdollista saa-
vuttaa noin 20 %:n hoitovaste, joka tosin on 
yleensä lyhytaikainen [199]. 
*  Hoitoina on käytetty tamoksifeenia (20–

40 mg/vrk suun kautta) tai medroksipro-
gesteroniasetaattia (vähintään 200 mg/vrk 
suun kautta) joko yksinään tai sekventiaa-
lisesti.

*  Myös GnRH-johdoksilla [218] ja aroma-
taasin estäjillä [219] on saavutettu vastet-
ta.

– Ns. täsmälääkkeiden tehosta uusiutuneen 
munasarjasyövän hoidossa on vasta vähän 
kokemuksia. 
*  Bevasitsumabi joko yksinään tai liitettynä 

pieni annoksiseen syklofosfamidihoitoon 
näyttää tuottavan noin 20 %:n hoitovas-
teen [220, 221].

*  Erlotinibi [222].

Ennuste ja ennustetekijät

– Viiden vuoden elossaolo-osuus on 
*  levinneisyysasteessa Ia89 %, Ib 65 % ja Ic 

78 %
*  levinneisyysasteessa IIa79 %, IIb 64 % ja 

IIc 68 %
*  levinneisyysasteessa IIIa49 %, IIIb 41 % ja 

IIIc 29 %
*  levinneisyysasteessa IV 13 %
*  kaikissa levinneisyysasteissa yhteensä 46 % 

[2]
*  kaikki levinneisyysasteet huomioiden osuu-

deksi on saatu myös 47.5 % [223]
– Merkittäviä ennustekijöitä ovat 

*  FIGO-levinneisyysaste
*  histologinen tyyppi ja erilaistumisaste
*  jäännöskasvaimen määrä
*  potilaan suorituskyky ja
*  ikä [224].

– Monimuuttuja-analyysin mukaan tärkeimmät 
ennustetekijät ovat
*  jäännöskasvaimen koko
*  sisplatiinin käyttö liitännäishoidossa [225].

– Kirkassolukarsinoomalla on selvästi muita 
huonompi ennuste sekä varhaisessa että le-
vinneessä vaiheessa [226, 227].

– Musinoosille syövälle on tyypillistä muita pa-
rempi ennuste varhaisvaiheessa ja toisaalta 
muita huonompi ennuste myöhäisvaiheessa 
[226].

– Kasvaimen erilaistumisasteen merkitys on sel-
kein syövän varhaisvaiheessa [227].

Palliatiivinen hoito
– Kun taudin parantaminen ei ole mahdollista, 

pyritään jäljellä olevan elämän pidentämiseen 
ja taudin aiheuttamien oireiden lievittämiseen. 
Tällöin korostuu paras mahdollinen elämän-
laatu.

– Pääasialliset myöhäisongelmat paikantuvat 
lantion elimiin, vatsaontelon yläosaan, keuh-
koihin ja virtsateihin.

– Suolitukoksen oireita voidaan lievittää ohitus- 
ja resektioleikkauksilla [228] C. Myös lääke-
hoito auttaa oireisiin. 
*  Kyseeseen tulevat morfiini ja pahoinvoinnin 

estolääkkeet sekä kortikosteroidit.
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– Nenä-mahaletku helpottaa suoliston painet-
ta mutta on potilaalle epämiellyttävä. Joskus 
vaihtoehtona on perkutaaninen gastrostooma 
[229, 230] C.

– Askiteksen aiheuttamia paineoireita helpot-
tavat punktiot, joita voidaan toistaa useasti 
[231] C.

– Hengenahdistus johtuu useimmiten pleuranes-
teestä. 
*  Pleurapunktion lisäksi sklerosoiva hoito eli 

pleuralehtien liimaaminen toisiinsa (pleuro-
deesi) talkin tai doksisykliinin avulla aut-
taa pleuranesteen kertymisen estossa [232–
234] C.

– Tavallisin virtsatieongelma on virtsanjohdintu-
koksesta johtuva hydronefroosi. Sen hoidossa 
käytetään ureterstenttiä tai nefrostoomaa.

– Kivun hoito voidaan aloittaa tulehduskipu-
lääkkeillä WHO:n porrastetun hoitokaavion 
mukaisesti [235–239] B. 
*  Näihin on mahdollista yhdistää opioidi, esi-

merkiksi dekstropropoksifeeni ja kodeiini 
tai tramadoli.

*  Suuri osa potilaista tarvitsee kuitenkin vah-
vempia opioideja, morfiinia, fentanyylia, 
buprenorfiinia, oksikodonia tai hydromor-
fonia.
n     Morfiinia ja oksikodonia voidaan antaa 

paitsi suun kautta myös ihonalaisena in-
fuusiona automaattipumpulla.

n     Fentanyyli ja buprenorfiini sopivat an-
nettaviksi suun kautta imeskelytablettei-
na tai lääkelaastareina.

*  Kivun liitännäishoitona ja neuropaatti-
sessa kivussa voidaan käyttää masennus-
lääkkeitä ja kouristuksia ehkäiseviä lääk-
keitä [235, 240–244] B. Kyseeseen tulevat 
esimerkiksi amitriptyliini, gabapentiini ja 
pregabaliini.

*  Luustoperäistä kipua on mahdollista hoi-
taa pienellä sädeannoksella [245] C ja myös 
bisfosfonaatilla [246] C tai kalsitoniinilla 
[247] D.

*  Kivun ärsykkeitä (tulehdukset, psyykkinen 
levottomuus, masentuneisuus) tulee pyrkiä 
poistamaan.

*  Opioideja käytettäessä tulee muistaa niiden 
ummetusta aiheuttava vaikutus, joka kui-

tenkin esimerkiksi fentanyylillä on selvästi 
vähäisempi kuin morfiinilla [236].

Hoidon porrastus

– Koska hoitotulokset ovat riippuvaisia sairaa-
lan ja yksittäisen lääkärin hoitamien potilai-
den lukumäärästä, on hoidon keskittäminen 
aiheellista [248].

– Munasarjasyövän ja borderline-kasvainten 
osalta on osoitettu, että levinneisyyden mää-
ritys osuu oikeaan sitä paremmin, mitä pereh-
tyneempi leikkaaja on gynekologiseen onko-
logiaan [249–251].

– Parhaat tulokset saavutetaan silloin, kun hoi-
to on keskitetty sairaaloihin, joissa potilaiden 
määrä on riittävän suuri ja leikkauksesta vas-
taavat gynekologisten syöpien hoitoon eri-
koistuneet ja leikkaustoimintaan perehtyneet 
lääkärit ja joissa on lisäksi monipuoliset muut 
valmiudet syövän hoitoon (liitännäishoidot) 
[252–255].

– Parhaat elossaololuvut on saavutettu silloin, 
kun ensileikkauksen on tehnyt gynekologiseen 
onkologiaan ja kirurgiaan hyvin perehtynyt 
lääkäri [249, 256–258].

– Keskuksen väestöpohjaksi on suositeltu 
800 000:ta asukasta, ja siellä tulisi hoitaa 
vuosittain noin 200 uutta gynekologista syö-
pää [259].

Psykososiaalinen tuki ja kuntoutus

– Munasarjasyöpään sairastuminen aiheuttaa 
vaikean psyykkisen kriisin, joka heijastuu 
muutoksena kaikilla elämän osa-alueilla. Ul-
kopuolinen apu on usein tarpeen [260].

– Vakava sairaus ja raskaat hoidot vaikuttavat 
potilaan 
*  minäkuvaan naisena
*  seksuaaliseen identiteettiin
*  parisuhteeseen
*  perhe-elämään.

– Sopeutumiseen vaikuttavat ratkaisevasti 
*  taudin luonne
*  kulku
*  ennuste
*  potilaan ikä ja elämäntilanne
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*  aiemmat psyykkiset voimavarat.
– Myös syöpään sairastuneen omaiset tarvitse-

vat usein tukea.
– Psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen pe-

rustan muodostavat hoitohenkilökunnan ja 
perheen antama tuki, syöpäjärjestöjen ylläpi-
tämät neuvontapalvelut (puhelinpalvelut, vas-
taanotot), ensitietokurssit, sopeutumisvalmen-
nuskurssit ja kuntoutuspalvelut.

Seuranta

– Tavoitteet 
*  taudin uusiutumisen varhainen toteaminen
*  ensihoitojen aiheuttamien haittojen havait-

seminen ja hoitaminen
*  potilaan psykososiaalinen tukeminen

– Oireettomien potilaiden optimaalisesta seu-
rannasta ei ole olemassa tutkittuun tietoon 
perustuvaa suositusta [261, 262] D.

– Seurantakäyntien sisältö 
*  anamneesi
*  yleistutkimus ja gynekologinen sisätutki-

mus
*  kasvainmerkkiaineiden määrittäminen (CA 

125 tai se merkkiaine, jonka määrä oli 
diagnoosivaiheessa suurentunut)

*  yksilölliset kuvantamistutkimukset [261, 
263].

– Seurantakäyntien optimaalista tiheyttä ei ole 
kyetty määrittämään.

– Yleisen käytännön mukaisesti potilaat käyvät 
vastaanotolla 
*  kahden vuoden ajan 2–4 kuukauden välein
*  seuraavat kolme vuotta 4–6 kuukauden vä-

lein.
– Alkuvaiheen tiheämpi seuranta perustuu sii-

hen, että useimmat uusiutumat ilmenevät kol-
men vuoden kuluessa hoidon alusta ja puolet 
18 kuukauden kuluessa diagnoosista [263, 
264] C.

– Yli kolme neljäsosaa uusiutumisista sijaitsee 
vatsakalvolla (45 %) tai retroperitoneaalisis-
sa imusolmukkeissa (36 %) ja vain alle 20 % 
muualla [263].

– Vaikka CA 125 -arvon kasvu voi ilmetä usei-
ta kuukausia ennen taudin kliinistä uusimista 
[265], ei toisen linjan hoidon aloittamisajan-

kohdasta (heti CA 125 -pitoisuuden kasvaessa 
tai kliinisten löydösten tai potilaan oireiden 
perusteella) ole olemassa yhteisymmärrystä 
[266, 267]. 

– Uusiutunut tauti (yli 2 cm:n kokoiset kasvai-
met) voidaan löytää kerros- ja kaikukuvauk-
silla aiemmin kuin kliinisellä tutkimuksella 
[80–82].

– Fossa Douglasin huuhtelunäytettä on myös 
käytetty taudin uusiutumisen diagnostiikassa; 
26–33 %:ssa tapauksista positiivinen sytolo-
ginen näyte on ollut ainoa tai ensimmäinen 
viite taudin uusiutumisesta [268, 269] C.

– Nykytietämyksen valossa ei kuitenkaan ole 
näyttöä siitä, että intensiivinen seuranta ja sen 
avulla aiemmin löydetyn uusiutuneen taudin 
hoitaminen vaikuttaisivat suotuisasti tauditto-
maan tai kokonaiselossaoloaikaan tai elämän-
laatuun [261].

– Alkuseuranta tulee toteuttaa mielellään pai-
kassa, jossa on mahdollisuudet syövän diag-
nostiikkaan ja hoitoon [270].
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