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Kohdunrunkosyövän hoito
Kohdunrunkosyövän hoidon kulmakivenä on
leikkaus, jossa poistetaan kohtu sivuelimineen.
Taudin lymfaattisen leviämistavan takia leikkauk
seen liitetään lantion ja para-aortaalinen lymfa
denektomia, jos metastasoinnin mahdollisuus
arvioidaan suureksi. Suuren riskin kasvaimia ovat
vähintään kohdun seinämän puoliväliin invasoi
vat hyvin ja kohtalaisesti erilaistuneet endomet
rioidit karsinoomat sekä kaikki huonosti erilais
tuneet endometrioidit karsinoomat (mukaanlu
kien karsinosarkoomat) ja seroosit, kirkassoluiset
ja erilaistumattomat karsinoomat. Riskiprofiilia
muokkaavat lisäksi kasvaimen koko, lymfovas
kulaarinen invaasio ja invaasio kohdunkaulan
stroomaan. Suuren riskin syöpien tunnistaminen
perustuu yleensä endometriumnäytteeseen, jää
leiketutkimukseen, kuvantamiseen tai näiden
yhdistelmiin. Pienen riskin kohdunrunkosyövässä
imusolmukemetastasoinnin riski on tyypillisesti
korkeintaan noin 2 %, kun se voi olla yli 15 % suu
ren riskin syövässä. Liitännäishoitoja ei suositella,
jos kasvaimen uusiutumisriski on pieni. Emätti
men ontelonsisäinen sädehoito vähentää uu
siutumia emättimessä suuren riskin kohdunrun
kosyövässä. Edenneen syövän liitännäishoitona
käytetään solunsalpaajia, usein yhdessä lantion
sädehoidon kanssa.

Kohdunrunkosyöpä todetaan Suomessa vuo-

sittain noin 800 naisella (www.cancer.fi/syopa
Keskimääräinen sairastumisikä on
noin 67 vuotta, ja vain noin 5 % syövistä todetaan alle 50-vuotiailla. Tavallisin oire on
verinen emätinvuoto. Noin 70 % syövistä todetaan kasvaimen ollessa rajoittunut kohdun
runko-osaan (levinneisyysluokka I), jolloin
ennuste on hyvä (TAULUKKO 1).
Tavallisin histologinen alatyyppi on endometrioidi karsinooma, joita on runsaat 90 %

rekisteri).
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kaikista kohdunrunkosyövistä. Endometrioidit karsinoomat jaetaan erilaistumisasteeltaan
kolmeen luokkaan (gradus 1–3). Harvinaisempia histologisia alatyyppejä ovat kirkassoluinen, seroosi ja erilaistumaton karsinooma. Karsinosarkooma on nykykäsityksen mukaan metaplastinen karsinooma. Sen kliininen
käyttäytyminen muistuttaa huonosti erilaistuneen (gradus 3) endometrioidin karsinooman
käyttäytymistä. Varsinaiset kohtusarkoomat
ja niiden hoito on rajattu tämän katsauksen
ulkopuolelle.
Kohdunrunkosyövän hoidon kulmakivenä
on leikkaus, jossa poistetaan kohtu sivuelimineen. Muissa kuin endometrioideissa karsi
noomissa leikkaukseen liitetään vatsapaidan
poisto. Lantiosta otetaan huuhtelunäyte syto
logista tutkimusta varten. Positiivinen sytolo
ginen löydös ei FIGO:n (International Federation of Gynecology and Obstetrics) uusimmassa levinneisyysluokituksessa (TAULUKKO 1)
muuta syövän levinneisyysastetta, mutta tulos
raportoidaan erikseen (1).
Kohdunrunkosyövällä on taipumus meta
stasoida lantion ja para-aortaalisiin imusolmukkeisiin (KUVA), minkä vuoksi on totunnaisesti liitetty lymfadenektomia tai lantion
sädehoito. Lymfadenektomian vaikutusta
kohdunrunkosyövän ennusteeseen on selvitetty kahdessa satunnaistetussa etenevässä tutkimuksessa (2, 3). Niiden päätelmänä oli, että
lantion lymfadenektomia ei paranna kliinisesti
paikallisen kohdunrunkosyövän ennustetta.
Koska imusolmukestatus on kohdunrunko
syövän tärkeä ennustetekijä ja ohjaa liitännäis
hoitojen suunnittelua, lantion ja para-aortaali
sella lymfadenektomialla on edelleen keskei
nen asema syövän kirurgisessa hoidossa.
Re
kisteri- ja kohorttitutkimusten mukaan
lymfadenektomialla saattaa olla myös itsenäinen hoidollinen vaikutus suuren riskin kasvaimissa (4, 5, 6). Imusolmukemetastasoinnin
riskiä voidaan ennustaa primaarikasvaimen

TAULUKKO 1. Kohdunrunkosyövän levinneisyysluokitus (International Federation of Gynecology and Obstetrics
2009) (1) sekä kunkin levinneisyysluokan osuus ja ennuste yleisimmässä histologisessa alatyypissä, endometrioidissa
karsinoomassa (30).

1

Luokka Kriteerit

Osuus1

Viiden vuoden
elossaolotodennäköisyys

IA

Kasvain rajoittunut kohdun limakalvolle tai invaasiosyvyys < 50 %
kohdun seinämän paksuudesta

59,0 %

89,6 %

IB

Invaasiosyvyys ≥ 50 % kohdun seinämän paksuudesta

10,3 %

77,6 %

II

Kasvainta kohdunkaulan stroomassa

2,0 %

73,5 %

IIIA

Kasvainta kohdun serosapinnalla tai sivuelimissä

2,6 %

56,3 %

IIIB

Kasvainta emättimessä, kohdun vieruskudoksissa tai lantion vatsakalvolla

0,4 %

36,2 %

IIIC1

Kasvainta lantion imusolmukkeissa

2,3 %

57,0 %

IIIC2

Kasvainta para-aortaalisissa imusolmukkeissa yhdessä tai ilman lantion
imusolmukemetastaaseja

1,2 %

49,4 %

IVA

Kasvainta virtsarakon tai peräsuolen limakalvolla

0,2 %

22,0 %

IVB

Kaukaiset metastaasit

4,1 %

21,1 %

Levinneisyysluokka määrittelemätön 18 %:ssa.

histopatologisten piirteiden avulla. Suuren
riskin kasvaimia (noin 40 % kaikista) ovat
vähintään kohdun seinämän puoliväliin invasoivat hyvin tai kohtalaisesti erilaistuneet sekä
kaikki huonosti erilaistuneet endometrioidit
karsinoomat ja muut kuin endometrioidit karsinoomat. HYKS:ssä vuosina 2007–2013 leikatuista suuren riskin potilaista, joille tehtiin
lantion tai lantion ja para-aortaalinen lymfadenektomia, oli 19,5 %:lla levinneisyysluokan
IIIC1-2 kasvain. Saman levinneisyysluokan
kasvain todettiin vain 2,6 %:lla potilaista, joilla
oli pinnallinen hyvin tai kohtalaisesti erilaistunut endometrioidi karsinooma ja joilla kasvaimen levinneisyys oli kirurgisesti varmennettu.
Histologian, erilaistumisasteen ja invaasiosyvyyden lisäksi imusolmukemetastasoinnin
riskiin vaikuttavat kasvaimen koko, lymfovaskulaarinen invaasio ja invaasio kohdunkaulan
stroomaan.
Kasvaimen riskiprofiilin perusteella voidaan
tunnistaa potilaat, joiden imusolmukemetastasoinnin riski on suurin ja jotka hyötyvät
lymfadenektomiasta eniten. Käytännön pulmana on suuren riskin syöpien löytäminen
muuten kuin kohtupreparaatista leikkauksen
jälkeen. Pre- ja intraoperatiivisiin menetel-

miin liittyvien epätarkkuuksien ja luotettavuusongelmien takia rutiinimaisesti kaikille
toimenpiteeseen soveliaille potilaille tehtävällä lymfadenektomialla onkin edelleen puolestapuhujansa. Suomessa rutiinimaisesta lymfadenektomiasta on kuitenkin yleisesti luovuttu.
Valikoitua lymfadenektomiaa puoltavat lymfadenektomian komplikaatioriskit ja haittavaikutukset, kuten hermo- ja verisuonivammat,
lantion lymfakystat ja alaraajojen lymfödeema.

Imusolmukemetastasoinnin
riskin arviointi
Suuren riskin potilaiden tunnistamiseksi on
olemassa useita menetelmiä. Kliinisessä työssä
käytetään usein eri menetelmien yhdistelmiä
(TAULUKKO 2). Tavallisimpien menetelmien
etuja ja haittoja on esitetty TAULUKOSSA 3.
Endometriumnäyte. Endometriumbiopsia
tai kohdun kaavinta on ensisijainen tutkimus
epäiltäessä kohdunrunkosyöpää, joten endometriumnäytteen löydös tiedetään lähes poikkeuksetta ennen leikkausta. Kliinisesti merkityksellinen ristiriita endometriumnäytteen ja
lopullisen histologisen tutkimuksen välillä on
melko harvinainen: esimerkiksi hyvin erilais-
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1. Ulompi lonkkavaltimo
2. Sisempi lonkkavaltimo
3. Kohtuvaltimo
4. Vasen munasarjavaltimo ja -laskimo
5. Oikea munasarjavaltimo ja -laskimo
6. Alempi suolilievevaltimo
KUVA. Kohdun imunesteen kulkureitit, joista toinen
seuraa kohdun verisuonia lantioon, toinen munasarjan verisuonia para-aortaalitilaan alemman suolilievevaltimon yläpuolelle.
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tuneista endometrioideista karsinoomista vain
3 % muuttuu leikkausnäytteiden perusteella
huonosti erilaistuneeksi karsinoomaksi (7).
Kuvantaminen. Tanskalaisessa monikeskus
tutkimuksessa FDG-PET (fluorodeoksi
glu
koosipositroniemissiotomografia ja TT) ja
MK olivat yhtä luotettavia arvioitaessa syvää
kohtuinvaasiota ja syövän leviämistä kohdunkaulan stroomaan ja imusolmukkeisiin (8).
MK:n herkkyys oli 87 % syvän kohtuinvaa
sion arvioinnissa mutta pienempi arvioitaessa
syövän leviämistä kohdunkaulaan (33 %) ja
imusolmukkeisiin (59 %). Emättimen kaiku-
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kuvauksen herkkyys (71 %) oli syvän kohtuinvaasion ennustamisessa FDG-PET-TT:tä ja
MK:ta heikompi.
Kohtupreparaatin makroskooppisen tarkastelun herkkyys kohdunrunkosyövän syvän
invaasion arvioinnissa on 75 % (9), joka ei
kliinisen työn kannalta eroa oleellisesti FDGPET-TT:n tai MK:n herkkyydestä. Kuvantamistutkimusten etuna on kuitenkin se, että
niillä voidaan ennustaa kasvaimen leviäminen
kohdunkaulan stroomaan ja imusolmukkeisiin
suurella tarkkuudella (yli 90 %). Positiiviset
löydökset ovat siten merkityksellisiä hoidon
suunnittelussa.
Jääleiketutkimuksella arvioidaan yleisimmin kohdunrunkosyövän histologista alatyyppiä, erilaistumisastetta ja invaasiosyvyyttä.
Menetelmän luotettavuus on vaihdellut eri
tutkimuksissa. Casen ym. tutkimuksessa 18 %
jääleiketutkimuksen perusteella hyvin tai kohtalaisesti erilaistuneista pinnallisista syövistä
muuttui lopullisessa histologisessa tutkimuksessa suuren riskin syöviksi (10). Toisaalta
Kumarin ym. mukaan kliinisesti merkityksellinen ristiriita jääleiketutkimuksen ja lopullisen
histologian välillä todetaan vain 1,3 %:ssa tapauksista (11). Tämä voi johtua siitä, että tutkijat käyttivät riskimuuttujana yllämainittujen
ohella kasvaimen kokoa. Suuren riskin rajana
oli kasvaimen suurin läpimitta yli 2 cm. Lisäksi hoitoyksikön pitkä kokemus jääleiketutkimuksesta ja suuri tutkimusvolyymi oletettavasti paransivat menetelmän luotettavuutta.
Nomogrammien avulla pyritään laskemaan
kunkin potilaan henkilökohtainen imusolmukemetastasoinnin todennäköisyys. Nomogrammit perustuvat pääosin postoperatiivisiin
histopatologisiin löydöksiin, kuten kasvaimen
tarkkaan invaasiosyvyyteen, lymfovaskulaariseen invaasioon ja kohdunkaulan stroomainvaasioon (12, 13). Sen vuoksi ne edellyttävät
kohdunpoiston jälkeen uutta leikkausta, jos
potilaan riskitason katsotaan vaativan lymfadenektomiaa. Nomogrammien käyttöä on
kuitenkin perusteltu sillä, että kohdunrunkosyöpien tavanomainen jaottelu kahteen tai
kolmeen riskiluokkaan ei ole yksilötasolla
riittävä nykyisen personoidun lääketieteen aikakaudella.

TAULUKKO 2. Esimerkkejä pienen riskin kohdunrunkosyövän kriteereiksi, joiden täyttyessä lymfadenektomia ei
ole välttämätön.
Lähde

Pienen riskin kriteerit

Tutkimusmenetelmät

Imusolmukemetasta
soinnin riski

(31)

1.  Endometriumbiopsia
1.  Endometrioidi G1–2
2.  Makroskooppinen arvio
2.  Kasvaimen koko ≤ 2 cm
(tarvittaessa jääleike)
3.  Ei kasvainta kohdun ulkopuolella
3.  Intraoperatiivinen arvio

(32)

1.  Endometrioidi histologia
2.  S-CA125 < 35 U/ml
3.  MI < 50 %, ei suurentuneita imu
solmukkeita (lyhyt läpimitta
< 1 cm), ei kasvainta kohdunrungon ulkopuolella

1.  Endometriumbiopsia
2.  Preoperatiivinen pitoisuus
3. Magneettikuvaus

1,4 %

(11)

Endometrioidi G1–2, MI < 50 %,
kasvaimen koko ≤ 2 cm

Jääleike

<1%

(33)

1.  Kohtuun rajoittunut kasvain
2.  Kasvaimen koko ≤ 3 cm
3.  Endometrioidi G1–2, MI < 50 %

1.  T T tai magneettikuvaus
2. Makroskooppinen arvio
3. Jääleike

Suomen Gynekologiyhdistys
(www.gynekologiyhdistys.fi)

Endometrioidi G1–2, MI < 50 %

Ei määritelty

0,6 %

0%

2,6 %1

Levinneisyysluokkien IIIC1–2 osuus Hyksissä 2007–2013 leikatuilla potilailla, joille tehtiin lymfadenektomia.
G = gradus (erilaistumisaste), MI = myometriuminvaasio

1

TAULUKKO 3. Kohdunrunkosyövän imusolmukemetastasoinnin riskiä arvioivien menetelmien etuja ja haittoja.
Menetelmä

Edut

Haitat

Endometriumnäyte

Hyvä saatavuus

Ei riittävän luotettava ainoana menetelmänä

Kuvantaminen

Suuri tarkkuus: positiiviset löydökset
merkityksellisiä hoidon suunnittelussa

Herkkyys vain kohtalainen: ei korvaa kirurgista
levinneisyystutkimusta

Jääleiketutkimus

Voi olla luotettava ainoana menetelmänä Luotettavuus edellyttänee suurta tutkimusvolyymiä

Nomogrammit

Mahdollistavat yksilöllisen riskiarvion

Perustuvat kohdun postoperatiiviseen histopatologiseen tutkimukseen

Vartijaimusolmuketutkimus

Auttaa matalan riskin syöpien levinneisyyden arvioinnissa

Ei sovellu korkean riskin syöpien tutkimiseen

Vartijaimusolmuketutkimus. Kohdunrunkosyövän vartijaimusolmuketutkimuksessa
injisoidaan radiolääkeainetta, väriainetta tai
molempia yleensä kohdunkaulaan. Ensimmäisenä merkkiainetta keräävä vartijaimu
solmuke poistetaan ja tutkitaan histologisesti.
Vartijaimusolmuketutkimus auttaa toteamaan
imusolmukemetastasoinnin ilman systemaattista lymfadenektomiaa, jolloin potilas välttyy
lymfadenektomian haittavaikutuksilta tai niiden riski jää pienemmäksi. Vartijaimusolmuketutkimuksen herkkyys imusolmukemetastasoinnin osoittajana oli 84 % ja negatiivinen

ennustearvo 97 % etenevässä monikeskustutkimuksessa (14).
Vartijaimusolmuketutkimusta käytetään
joissakin ulkomaisissa keskuksissa kompromissina systemaattisen lymfadenektomian
ja lymfadenektomian tekemättä jättämisen
välillä potilailla, joilla on pienen riskin kohdunrunkosyöpä. Menetelmä mahdollistaa
imusolmukkeiden histologisen tutkimisen
tihein leikevälein (ultrastaging), jolloin niistä
löydetään rutiinitutkimusta useammin mikrometastaaseja tai isoloituja syöpäsoluja. Riippuen kasvaimen erilaistumisasteesta ja invaasio-
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syvyydestä, 0,8–8,0 %:lla potilaista todetaan
positiiviset imusolmukkeet yksinomaan ultrastaging-menetelmällä (15). Toistaiseksi ei
tiedetä, kuinka matalan tautivolyymin metastaaseihin tulee suhtautua
Vartijaimusolmuke hoidollisesti, joskin tältutkimusta ei laiset tapaukset on luonole pidetty tevaa luokitella suuren
riittävän herkkänä uusiutumisriskin ryhmenetelmänä mään kuuluviksi. Ultrastaging-menetelmällä
osoittamaan todettujen positiivisten
imusolmuke imusolmukkeiden mermetastasointi kitystä vähentää se, että
suuren riskin niihin liittyy 87 %:ssa
kohdunrunko primaarikasvaimen lymsyövissä fovaskulaarinen invaasio
(15), joka luokittelee
taudit suuren riskin ryhmään kuuluviksi ilman
erikoismenetelmiä (16).
Vartijaimusolmuketutkimusta ei ole pidetty
riittävän herkkänä menetelmänä osoittamaan
imusolmukemetastasointi suuren riskin kohdunrunkosyövissä. Suuren riskin syöpiin liittyy
myös tavallista suurempi isoloidun para-aortaalisen metastasoinnin riski (4–5 %) (17, 18),
eikä para-aortaalisia vartijaimusolmukkeita ole
mahdollista löytää riittävän luotettavasti kohdunkaulaan injisoidun merkkiaineen avulla.
Vartijaimusolmuketutkimukseen on suhtauduttu suuren riskin syövissä varauksella myös
siksi, että systemaattisella lymfadenektomialla
voi olla niissä hoidollinen vaikutus (4, 5, 6).

Lymfadenektomian laajuus
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Radikaliteetiltaan riittävälle lymfadenekto
mialle ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää, mutta enemmän kuin 8–10 lantion
imu
solmuketta lienee vähimmäisvaatimus
luotettavalle lantion lymfadenektomialle. Poistettujen imusolmukkeiden määrää tärkeämpää
on, että toimenpide on anatomisesti radikaali,
mikä edellyttää lymfaattisen kudoksen poistamista oikealta ja vasemmalta obturatoriushermon ylä- ja alapuolelta ja lonkkavaltimoiden
ympäriltä yhteisen lonkkavaltimon distaaliosan korkeudelta kiertävään lonkkalaskimoon
asti (19).
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Suuren riskin ryhmään kuuluvien potilaiden para-aortaalisista metastaaseista jopa
88 % jatkuu alemman suolilievevaltimon yläpuolelle ja 35 % sijaitsee yksinomaan sen yläpuolella (20). Tämän perusteella luotettavan
para-aortaalisen lymfadenektomian edellytyksenä voidaan pitää, että lymfaattinen kudos
poistetaan munuaislaskimotasolle asti.
Tuleeko lantion lymfadenektomian yhteydessä tehdä aina para-aortaalinen lymfadenektomia? Tähän ei ole olemassa yksiselitteistä
vastausta. FIGO:n nykyisessä levinneisyysluokituksessa imusolmukkeisiin metastasoinut kohdunrunkosyöpä kuitenkin jaetaan
levinneisyysluokkiin IIIC1 (positiiviset lantion imusolmukkeet) ja IIIC2 (positiiviset
para-aortaaliset imusolmukkeet lantion imu
solmukestatuksesta riippumatta), mikä korostaa para-aortaalisen imusolmukestatuksen ar
vioinnin merkitystä (1). Jaottelulla on erityisesti ennusteellinen merkitys, koska levinneisyysluokan IIIC2 kasvaimiin liittyy huonompi
ennuste kuin luokan IIIC1 kasvaimiin. Sen
sijaan hoidollinen merkitys on pienempi, koska liitännäishoito toteutetaan molemmissa levinneisyysluokissa useimmiten samalla tavalla.
Valikoitua para-aortaalista lymfadenektomiaa puoltaa para-aortaaliseen lymfadenektomiaan liittyvä suurentunut komplikaatioriski:
vakavia komplikaatioita esiintyy jopa kaksi
kertaa useammin kuin pelkässä lantion lymfadenektomiassa (21). Vaikeutena on tunnistaa
potilaat, joille para-aortaalinen lymfadenektomia kannattaa tehdä syövän oikean levinneisyyden selvittämiseksi. Jos lantion imu
solmukemetastasointi olisi mahdollista todeta
luotettavasti leikkauksen aikana, tietoa olisi
mahdollista hyödyntää leikkauksen laajuuden
suunnittelussa. Käsitys perustuu siihen, että
lantion imusolmukemetastaasien yhteydessä esiintyy para-aortaalisia metastaaseja noin
puolella potilaista (20), kun taas isoloituja
para-aortaalisia metastaaseja esiintyy muissa kuin suuren riskin syövissä harvoin (noin
1 %:ssa) (22, 23).
Selvitimme omassa tutkimuksessamme
makroskooppisen löydöksen perusteella tunnistetun lantion imusolmukemetastasoinnin
kykyä ennustaa para-aortaalinen metastasointi

kohdunrunkosyövässä (18). Makroskooppisen metastasoinnin kriteerejä olivat epäsäännöllisen muotoiset yhteensulautuneet imu
solmukkeet tai lukuisat kiinteät imusolmukkeet. Testin negatiivinen ennustearvo oli pinnallisessa hyvin ja kohtalaisesti erilaistuneessa
endometrioidissa karsinoomassa 99,7 %,
syvälle invasoivassa hyvin ja kohtalaisesti erilaistuneessa endometrioidissa karsinoomassa
98,0 %, huonosti erilaistuneessa endometrioidissa karsinoomassa 97,3 % ja muissa kuin endometrioideissa karsinoomissa 92,2 %. Tämän
perusteella para-aortaalinen imusolmukemetastasointi on endometrioideissa karsinoomissa varsin harvinaista, jos lantion imusolmukkeet eivät ole makroskooppisen löydöksen
perusteella metastaattisia.

Leikkaustapa
Potilaat toipuvat mini-invasiivisen kohdunpoiston jälkeen yleensä nopeammin kuin
avoleikkauksen jälkeen, minkä vuoksi kohdunrunkosyövät pyritään Suomessa leikkaamaan laparoskooppisesti, riippumatta siitä
tehdäänkö potilaalle lymfadenektomia vai
ei. HYKS:ssä laparoskooppisten leikkausten
osuus oli vuonna 2013 runsaat 70 %, pois lukien konversiot avoleikkaukseksi (perinteisiä
laparoskopioita 68 % ja robottiavusteisia 5 %).
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen HALOkatsauksessa todetaan, että robottiavusteista
kohdunpoistoa voidaan käyttää gynekologisten syöpien hoidossa (keltainen valo) (24).
Katsauksen mukaan robottiavusteisten leikkausten tulokset eivät merkittävästi eroa laparoskooppisten leikkausten tuloksista, mutta
niiden kustannukset ovat suuremmat. Vaginaalisessa leikkauksessa kohdun sivuelinten
poistaminen on usein vaikeaa eikä lymfadenektomia tule kyseeseen, mutta vaginaalinen
kohdunpoisto spinaalipuudutuksessa voi olla
hyvä vaihtoehto monisairaille ja hyvin iäkkäille potilaille.

Liitännäishoidot
Lantion sädehoito vähentää paikallisen kohdunrunkosyövän uusiutumia lantiossa ja emät-

Y D I N A S I AT
88 Kohdunrunkosyövän leikkaushoitoon voidaan liittää

lantion ja para-aortaalinen lymfadenektomia syövän
levinneisyyden selvittämiseksi. Tällä on merkitystä
arvioitaessa potilaan ennustetta ja suunniteltaessa
liitännäishoitoja.

88 Potilaat valitaan lymfadenektomiaan imusolmuke

metastasoinnin riskin perusteella.

88 Suuren riskin syöpien tunnistaminen voi perustua

muun muassa endometriumnäytteeseen, jääleiketutkimukseen ja kuvantamiseen.

88 Paikallisessa syövässä, jossa on suuren riskin piirtei-

tä, annetaan liitännäishoidoksi emättimen ontelonsisäinen sädehoito.

88 Edenneessä syövässä käytetään solunsalpaajia, usein

yhdessä lantion ulkoisen sädehoidon kanssa.

timessä (25). Hoito ei kuitenkaan vähennä
kuolleisuutta, mikä johtunee siitä, että aiemmin sädettämättömät potilaat voidaan hoitaa
tehokkaasti sädehoidolla, jos tauti uusiutuu
paikallisesti. Emättimen ontelonsisäinen säde
hoito estää uusiutumia emättimessä yhtä tehokkaasti kuin ulkoinen sädehoito paikallisessa endometrioidissa karsinoomassa, jossa on
suuren riskin piirteitä (26). Ulkoiseen sädehoitoon liittyy enemmän gastrointestinaalisia
haittavaikutuksia (ripuli, ulosteinkontinenssi)
kuin emättimen sädehoitoon.
Doksorubisiinin ja sisplatiinin yhdistelmä
pidensi etenemisvapaata aikaa ja vähensi kokonaiskuolleisuutta ulkoiseen sädehoitoon
verrattuna potilailla, joilla oli optimaalisesti
leikattu levinneisyysluokan III tai IV kohdunrunkosyöpä (27). Solunsalpaajahoitoa
pidetään tämän perusteella ensisijaisena liitännäishoitona edenneessä kohdunrunkosyövässä. Jos syövän histologinen alatyyppi on
muu kuin endometrioidi, solunsalpaajahoitoa
suositellaan yleensä levinneisyysluokasta I
alkaen. Doksorubisiinin ja sisplatiinin tilalla
käytetään usein paklitakselia ja karboplatiinia
niiden pienemmän toksisuuden takia, vaikka
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käytäntöä tukevia satunnaistettuja tutkimuksia ei ole julkaistu. Toisen vaiheen tutkimuksen mukaan sädehoidon ja solunsalpaajahoidon (sisplatiini-paklitakseli) yhdistelmällä voi
olla additiivinen hoidollinen vaikutus suuren
riskin endometrioidissa karsinoomassa (28).
Yhdistelmähoidon todellinen hyöty pelkkään
solunsalpaajahoitoon verrattuna selvinnee,
kun levinneisyysluokkien III–IV syöpiä koskeva kolmannen vaiheen tutkimus (Gynecology
Oncology Group 258) valmistuu.
Jos potilaalla on suuren riskin kohdunrunkosyöpä, mutta hänelle ei ole tehty lymfadenektomiaa epäonnistuneen pre- tai intraoperatiivisen riskinarvioinnin takia, liitännäishoitojen tarve voidaan suunnitella primaarikasvaimen histopatologisten piirteiden perusteella.
Vaihtoehtona on tehdä uusintaleikkaus imu
solmukestatuksen selvittämiseksi, jolloin osa
potilaista säästyy liitännäishoidoilta ja niiden
haittavaikutuksilta. Suomen Gynekologiyhdistyksen hoitosuositukset kohdunrunkosyövässä
löytyvät osoitteesta www.gynekologiyhdistys.fi.

Lopuksi
Kohdunrunkosyövän hoito suunnitellaan
yksilöllisesti. Kohdun ja kohdun sivuelinten
poisto on riittävä hoito, jos imusolmukemeta
stasoinnin riski on pieni. Yli puolet potilaista
kuuluu tähän ryhmään, kun riskiarvio tehdään
kasvaimen histologian, erilaistumisasteen ja
invaasiosyvyyden perusteella. Riskiarviota

voidaan tarkentaa huomioimalla kasvaimen
koko ja invaasio lymfovaskulaaritilaan ja kohdunkaulan stroomaan. Lantion ja para-aortaalisella lymfadenektomialla on keskeinen
asema suuren riskin kohdunrunkosyövän kirurgisessa hoidossa, koska tieto imusolmukemetastasoinnista selvittää potilaan ennustetta
ja auttaa liitännäishoitojen suunnittelussa.
Liitännäishoidon vaihtoehtoja ovat sädehoito ja solunsalpaajahoito. Molekyylibiologiset
menetelmät todennäköisesti tarkentavat tulevaisuudessa kohdunrunkosyöpien luokittelua
ennusteeltaan erilaisiin alaryhmiin (29). Kasvainten geneettisen vaihtelun tunnistaminen
tulee samalla auttamaan liitännäishoitojen yksilöllisessä suunnittelussa.
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Summary
Treatment of endometrial carcinoma
The mainstay of the initial treatment for endometrial carcinoma is surgery with total hysterectomy and
bilateral salpingo-oophorectomy. Pelvic-aortic lymphadenectomy may be appropriate for patients
having tumors with a high risk for extrauterine spread. Most importantly, these include carcinomas
with deep (≥50%) myometrial invasion, poor differentiation, or nonendometrioid histology, in
which lymphadenectomy aids in prognostication and tailoring of adjuvant treatments. Vaginal cuff
brachytherapy ensures vaginal control in stage I endometrioid carcinomas with high-risk features.
For advanced carcinomas, chemotherapy is the adjuvant treatment of choice, combined with whole
pelvic external beam radiotherapy in selected cases.
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