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Uusien immunologisten
melanoomalääkkeiden haittavaikutukset
ja niiden hallinta
Tavanomaiset syöpäsairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet eli solunsalpaajat toimivat tappamalla kaikkia nopeasti jakautuvia soluja erottelematta syöpäsoluja tai elimistön normaaleja soluja toisistaan. Immuunijärjestelmän säätelymekanismien ymmärtäminen on mahdollistanut immunoterapeuttisten lääkkeiden kehityksen ja niiden kautta immuunivasteen vapauttamisen syövän hallintaan.
Suomessa kliinisessä käytössä olevaa melanooman immuunihoitoa ovat interferonit ja vasta-ainehoidot. Suurin osa vasta-ainehoidoista on melko haitattomia, mutta uusiin, T-solupuolustusta voimistaviin lääkkeisiin, kuten CTLA4- ja PD-1-vasta-aineisiin ipilimumabiin, nivolumabiin ja pembrolitsumabiin, liittyy merkittävä autoimmunologisten haittojen riski. Haittavaikutusten nopea tunnistaminen
ja hoito ovat potilaiden selviytymisen kannalta oleellisia.

M

verrattuna, mutta täsmälääkkeiden ongelmaksi on muodostunut nopea resistenssin kehittyminen ja tehon heikentyminen (6).
Immuunivastetta voimistavat tarkastuspisteiden estäjät (checkpoint inhibitor) ipilimumabi, nivolumabi ja pembrolitsumabi voivat
lisätä levinnyttä melanoomaa sairastavan potilaan elossaoloaikaa (TAULUKKO 1) (3, 7, 8,
9). Osalla potilaista teho säilyy kuukausia ja
jopa vuosia (10). Immuunivasteen vapauttaminen syövän hallintaan on saanut aikaan
aivan u
 udenlaisen haittavaikutuskirjon, joka
poikkeaa siitä, johon solunsalpaajien tai täs
mälääkkeiden kanssa on totuttu, ja vaatii
myös uudenlaisten hoitotottumusten omaksumisen (11).
Immuunivasteen tarkastuspisteen estäjät
vakiinnuttavat nopeasti asemansa levinneen
ihomelanooman hoidossa Suomessakin ja
yleistyvät myös muiden syöpätyyppien hoitona. Kaikkien syöpäpotilaita kohtaavien
terveydenhuoltohenkilöiden on aiheellista
tuntea näiden lääkkeiden käytön perusteet,

elanooma on aggressiivinen ihosyöpä, jonka ilmaantuvuus länsimaissa
lisääntyy nopeasti. Varhaisvaiheen
melanooma on parannettavissa kattavalla kirurgisella hoidolla, mutta levinneen tai leikkaukseen soveltumattoman melanooman
ennuste on huono: vain 25 % potilaista on
ollut elossa vuoden kuluttua taudin toteamisesta. Vuosikymmenien ajan levinneen ihomelanooman hoidon kulmakivenä ovat olleet
dakarbatsiinipohjaiset sytostaattiyhdistelmät,
joiden ei kuitenkaan ole osoitettu lisäävän
levinnyttä melanoomaa sairastavan potilaan
elinaikaa (1, 2, 3).
Melanooman hoitomahdollisuudet ovat lisääntyneet täysin uudenlaisten lääkeaineiden
kehityksen myötä. Noin 50 %:ssa ihomelanoomista on löydettävissä geenivirhe, BRAFmutaatio, johon kohdistuvia täsmälääkkeitä
vemurafenibia ja dabrafenibia voidaan Suomessakin käyttää metastaattisen melanooman
hoitona (4, 5). Täsmälääkkeiden on osoitettu
lisäävän elossaoloaikaa dakarbatsiinihoitoon
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TAULUKKO 1. Ipilimumabi-, nivolumabi- ja pembrolitsumabihoitojen vaikuttavuus.
Viite

Hoitovaste
%

Täydellinen
hoitovaste
%

Vuoden
elossaoloosuus
%

Neljän vuoden
elossaoloosuus
%

Historiallinen seuranta
(M1c)

1

Ei saavutettu

Ei saavutettu

33

19

Ipilimumabi

7

11

1

46

24

Pembrolitsumabi

9

34

5

69

60

Nivolumabi

12

31

1

62

43

Ipilimumabi ja
nivolumabi

13

41

12

85

79

Hoito

(64–72 %:lla potilaista), mutta valtaosin
lieviä ja palautuvia. Vakavia haittavaikutuksia todetaan 5–25 %:lla potilaista. Haittavaikutusten ilmaantuminen on verrannollinen
ipilimumabiannoksen suuruuteen. Haittavaikutukset voivat olla myös henkeä uhkaavia,
etenkin jos niiden toteaminen ja hoito viivästyvät. Tyypillisimmät ipilimumabihoidon
haitat ovat uupumus, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, kuume, päänsärky, huimaus, ihottuma ja kutina (3, 7). Ipilimumabihoidon
immunologiset haitat ja niiden vakavuus on
esitetty TAULUKOSSA 2 (7).
Nivolumabi ja pembrolitsumabi ovat
PD-1-reseptoriin (programmed cell death 1)
suunnattuja PD-1-vasta-aineita, joita tutkitaan etenkin melanooman, munuaissyövän ja
keuhkosyövän hoidossa, mutta myös muissa
syöpätyypeissä (clinicaltrials.gov) (8, 9, 11,
12). Nivolumabi ja pembrolitsumabi sitoutuvat aktivoidun T-solun PD-1-reseptoriin
ja estävät tämän sitoutumisen ligandeihinsa
PD-L1 ja PD-L2, mikä mahdollistaa T-solujen
aktivoitumisen ja jakautumisen. Julkaistuissa
tutkimuksissa nämä lääkkeet ovat vaikuttaneet lupaavilta levinneen ihomelanooman
hoidossa sekä yksin että ipilimumabiin yhdistettynä, mutta pitkäaikaistuloksia ajatellen
seuranta-ajat ovat vielä olleet lyhyitä (8). Nivolumabiin ja pembrolitsumabiin liittyvät haitat ovat samankaltaisia ipilimumabihaittojen
kanssa mutta harvinaisempia ja useimmiten
vähemmän vaikeita, myös ipilimumabihoitoa
aikaisemmin saaneille potilaille annettuna.

mahdolliset haittavaikutukset sekä haittojen
hoitosuositukset.

Vasta-aineet
Ipilimumabi. T-lymfosyyttien sytotoksinen antigeeni 4 (CTLA4 eli CD152) on
auttaja-T-solujen pinnalla oleva valkuaisaine,
joka estää T-solujen aktiivisuutta. Ipilimumabi on levinneen ihomelanooman hoitoon
hyväksytty vasta-aine, joka estää CTLA4-valkuaisen toimintaa. CTLA4-valkuaisen esto
johtaa pitkäaikaiseen T-solujen aktivaatioon,
jolloin T-solut monistuvat, hakeutuvat syöpäkudokseen ja alkavat tuhota sitä. Ipilimumabihoidon tehoa tai haittoja ei toistaiseksi
voida ennustaa potilaskohtaisesti millään
kliinisellä merkkiaineella.
Suomessa ipilimumabihoitoa voidaan antaa potilaille, joilla on hidaskulkuinen levinnyt ihomelanooma, johon liittyy rajallinen
tautitaakka. Potilaalla ei saa olla merkittäviä
perussairauksia, tiedossa olevaa autoimmuunisairautta tai suuriannoksista immuunijärjestelmää lamaavaa glukokortikoidihoitoa
(esimerkiksi prednisoloniannos > 10 mg/
vrk). Seerumin laktaattidehydrogenaasiarvon pitäisi olla lähellä normaalia. Hoitoa ei
suositella potilaille, joilla on aktiivisia, oireita aiheuttavia metastaaseja aivoissa. Ipilimumabin teho ilmenee yleensä hitaasti,
ja hoitovaste saavutetaan keskimäärin kolmessa kuukaudessa (3, 7). Immuunivälitteiset haittavaikutukset ovat hyvin tavallisia
S. Mäkelä ym.
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Pembrolitsumabihoidon tyypillisimmät
haitat ovat uupumus, kutina, ihottuma, ripuli ja ruokahalun heikentyminen. Pembrolitsumabin immunologiset haitat ja niiden
vakavuus on esitetty TAULUKOSSA 4 (9). On
muistettava, että näihin tutkimuksiin ei hyväksytty ipilimumabihoidon aikana merkittäviä autoimmuunihaittoja saaneita potilaita.
Nivolumabia ja ipilimumabia on lääketutkimuksissa annettu myös samaan aikaan yhdistelmänä, jolloin saavutettiin suurempi teho
tautimuutosten osalta, mutta myös huomattava vakavien haittojen lisääntyminen (14). Ipilimumabin käytöstä nivolumabia tai pembrolitsumabia aikaisemmin saaneilla potilailla on
toistaiseksi vain vähän tietoa, mutta yksittäisillä potilailla on raportoitu haittavaikutusten
aikaistumista ja vaikeutumista verrattuna vaikutuksiin, joita on havaittu yhtä ainetta käytettäessä (15). Nivolumabi on jo hyväksytty
levinneen melanooman hoitoon Japanissa,
Yhdysvalloissa ja Euroopassa, pembrolitsumabi Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Suomessa
näitä lääkkeitä on käytetty kliinisten lääketutkimusten ja potilaskohtaisen erityislupaohjelman puitteissa, mutta Euroopan myyntiluvan
myöntämisen myötä on odotettavissa, että ne
vakiinnuttavat asemansa osana levinneen melanooman käypää hoitoa myös Suomessa.

TAULUKKO 2. Ipilimumabihoidon tavallisimmat immunologiset haittavaikutukset (7).
Haitta

HaittavaikuVaikeusasteiden
tuksia saaneet 3 ja 4 haittavaipotilaat (%)
kutuksia saaneet
potilaat (%)

Ripuli

27,5

4,6

Koliitti

7,6

5,3

ALAT-arvon
suureneminen

1,5

0,5

ASAT-arvon
suureneminen

0,8

0,3

Ihottuma

19,1

0,8

Kutina

24,4

0

Hypopituitarismi

2,3

1,6

Hypofysiitti

1,5

1,5

Hypotyreoosi

1,5

0

Lisämunuaisten
vajaatoiminta

1,5

0

Vitiligo

2,0

0

TAULUKKO 3. Nivolumabin tavallisimmat immunologiset haittavaikutukset (13).
Haitta

Haittavaikutuksia saaneet
potilaat (%)

Pneumoniitti

3,4

Hypotyreoosi

8,0

Hypertyreoosi

3,0

Koliitti

2,2

Nefriitti

< 1,0

Hepatiitti

1,1

Hypofysiitti

< 1,0

Hoidon toteutus
Immuunivasteen tarkastuspisteen estäjät annetaan tiputuksena suoneen. Ennen hoidon
aloitusta tehtävät tutkimukset esitetään TAULUKOSSA 5. Ipilimumabihoitojakso koostuu
neljästä kolmen viikon välein toteutetusta infuusiosta, joiden jälkeen jäädään seuraamaan
mahdollisen tehon kehittymistä. Pembrolitsumabia annostellaan kolmen viikon ja nivolumabia kahden viikon välein, jos syöpämuutokset eivät hoidon aikana laajene tai etene
eikä haittavaikutusten kehittyminen estä hoidon jatkamista.

Nivolumabihoidon tyypillisimmät haitat ovat
uupumus, kutina ja ripuli. Nivolumabihoidon
immunologiset haitat ja niiden vakavuus on
esitetty TAULUKOSSA 3 (13).

Haittavaikutukset
Ipilimumabihoidon autoimmuunihaittavaikutukset alkavat tyypillisimmin ilmetä toi47
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sen lääkeinfuusion jälkeen. Ihohaittoja saattaa ilmetä jo 2–3 viikon kuluttua ensimmäisen hoidon jälkeen, niitä seuraavat yleensä
maha-suolikanavan oireet ja maksa-arvojen
suureneminen kuusi viikkoa hoidon aloituksesta. Viimeisimpänä ilmenevät endokrinopatiat keskimäärin yhdeksän viikkoa hoidon
aloituksen jälkeen. PD-1-vasta-ainehoidon
vakavat haittavaikutukset ilmaantuvat tyypillisesti hitaammin kuin ipilimumabihoidon haitat. Haittavaikutusten varhaiseksi
toteamiseksi potilas käy hoitojakson aikana
hoitavan lääkärin arviossa ennen jokaista infuusiota. Käynnillä arvioidaan huolellisesti
potilaan oireet, kuten ihomuutokset, vatsan
toiminnan muutokset ja vatsakipu, päänsärky, pahoinvointi, kuume, hengenahdistus,
yskä tai neurologinen poikkeavuus. Ennen
jokaista käyntiä tutkitaan vähintään verenkuva, aineenvaihduntakokeet ja TSH-pitoisuus.
Mikä tahansa uusi poikkeavuus voinnissa,
kliinisessä tutkimuksessa tai laboratorioarvoissa selvitetään ennen hoidon jatkamista.
Autoimmuunihaitta voi käytännössä ilmetä
missä tahansa elimistön kudoksessa, ja haitat
saattavat ilmetä myös vasta useita kuukausia
hoidon aloittamisen jälkeen, joten potilaiden
seurantaa on tärkeätä jatkaa vielä hoitovaiheen päätyttyäkin.
Iho-oireet. Kutina ja punoittava koko
kehon ihottuma ovat tavallisia sekä ipilimumabi- että PD-1-vasta-ainehoitojen aikana.
Lieviä oireita voidaan hoitaa ihoa kostuttavalla perusvoiteella, antihistamiineilla ja kutinaa vähentävillä glukokortikoidivoiteilla,
eivätkä ne yleensä vaadi hoidon keskeyttämistä. Hankalan dermatiitin, epidermaalisen
nekroosin tai verenvuotoon johtavan rakkulamuodostuksen ilmaantuvuus on alle 1 %,
mutta ne vaativat aina hoidon pysyvän keskeyttämisen ja suuriannoksisen glukokortikoidihoidon. Vitiligo eli valkopälvi on oireeton ja yleensä pysyvä ihon hyvänlaatuinen
ilmiö, jota havaitaan immunologisten hoitojen tuloksena ja jonka arvioidaan ennustavan
suotuisaa tehoa (16).
Maha-suolikanavan oireet, kuten ripuli, ovat hyvin tavallisia ipilimumabihoidon
aikana. Vaikeudeltaan erilaista ripulia tai ko-

TAULUKKO 4. Pembrolitsumabin yleisimmät immunologiset haitat (9).
Haitta

Annos 2 mg/kg Annos 10 mg/kg
Haittavaikutuksia saaneet
potilaat (%)

Haittavaikutuksia saaneet
potilaat (%)

Hypotyreoosi

5

7

Hypertyreoosi

4

<1

Hepatiitti

1

1

Koliitti

<1

2

Pneumoniitti

<1

2

Hypofysiitti

<1

<1

Iriitti tai uveiitti

0

1

Nefriitti

<1

0

TAULUKKO 5. Immunologisen hoidon aikana tehtävät
tutkimukset.
Tutkimukset ennen hoidon aloitusta
Syövän
levinneisyys

Vartalon tietokonetomografia (TT)

Perustutkimukset

Täydellinen verenkuva (TVK)

Pään varjoainetehosteinen TT
tai aivojen magneettikuvaus

Nestetasapainoarvot
(Na, K, kreatiniini)
Maksa-arvot (AFOS, ALAT, bilirubiini)
Haimaperäinen amylaasi
Verenglukoosi
EKG
Hormonipitoisuuksien säätely

TSH, T4-V
Kortikotropiini, kortisoli
Testosteroni
FSH, LH, prolaktiini

Vähimmäistutkimukset hoidon aikana ennen
vastaanottokäyntejä
Perustutkimukset

Täydellinen verenkuva (TVK)
Nestetasapainoarvot
(Na, K, kreatiniini)
Maksa-arvot (AFOS, ALAT, bilirubiini)

Hormonipitoisuuksien säätely
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Akuuttihoito

Jatkosuunnitelma

Taso I

• Jatka immunologista hoitoa

• Tiivistä potilaan seurantaa

Taso II

• Lykkää seuraavaa immunogisen
hoidon annosta
• Hoida oireenmukaisesti

• Jatka lääkitystä, kun oireet väistyvät tai
lievittyvät tasolle I

• Keskeytä immunologinen hoito
• Hoida oireenmukaisesti
• Aloita glukokortikoidihoito laskimoon
tai suun kautta
• Harkitse spesialistin konsultaatiota

• Aloita hidas glukokortikoidilääkityksen purku,
kun oireet väistyvät tai lievittyvät
vähintään tasolle II

• Keskeytä immunologinen hoito
• Hoida oireenmukaisesti
• Aloita suuriannoksinen glukokortikoidihoito laskimoon (esim.
metyyliprednisoloni 1–4 mg/kg/vrk)
• Konsultoi spesialistia

• Kun oireet väistyvät tai lievittyvät tasolle II,
aloita hidas glukokortikoidilääkityksen purku
• Jos oireet eivät lievity tai lisääntyvät,
harkitse immunosuppressiivista hoitoa
(esim. infliksimabi, mykofenolaatti tai IVIG)

Taso III

Taso IV

KUVA. Immunologisten syöpähoitojen haittojen hoitoalgoritmi.
IVIG = laskimoon annettava immunoglobuliini

liittia on todettu noin 30–35 %:lla hoidetuista potilaista, vakavaa 5–8 %:lla (3, 7, 10, 17,
18). PD-1-vasta-ainehoitoon liittyvät koliitit
ovat usein lieviä, ja niiden ilmaantuvuus on
ipilimumabihoitoon verrattuna pienempi.
Koliitin tyyppioireita ovat ulostamiskertojen
lisääntyminen, ripuli, ulosteen verisyys tai
limaisuus, vatsakivut tai vatsan kouristelu,
pahoinvointi, kuume ja harvoin ummetus.
Vaikeaan koliittiin liittyy hoitamattomana
puhkeamariski. Lieviä oireita hoidetaan oireenmukaisesti loperamidilla sekä riittävästi
nestettä ja suoloja sisältävällä ruokavaliolla.
Mikäli oireilu pitkittyy tai hankaloituu, on
suositeltavaa sulkea pois suolistoinfektio
oireen taustalta ja harkita glukokortikoidin
aloittamista. Lievästi oireilevaa potilasta tulee seurata tiiviisti, sillä oireet voivat nopeasti edetä vaikeiksi ja jopa hengenvaarallisiksi.
Vakavaksi koliitiksi pahenevat suolioireet
edellyttävät hoidon keskeyttämistä ja suuriannoksisen glukokortikoidin aloitusta. Glukokortikoidin annos ja antamistapa valitaan
oireiden vaikeuden mukaan. Keskivaikeaa
koliittia voidaan hoitaa suun kautta annettavalla glukokortikoidilla (esimerkiksi pred-

nisoni 0,5–1 mg/kg), mutta vaikea koliitti
vaatii välittömän suuriannoksisen suoneen
annettavan glukokortikoidin aloituksen (esimerkiksi metyyliprednisoloni 1–4 mg/kg).
Koliitin rauhoituttua glukokortikoidihoito
lopetetaan hitaasti asteittain. Mikäli vastetta
glukokortikoidihoitoon ei saavuteta tai oireet
palaavat annoksen pienentämisen myötä,
harkitaan infliksimabihoitoa. Ennen infliksimabin antamista tulee aina tehdä suolen tähystys. Lääkeresistentin koliitin hoito saattaa
vaatia kirurgista hoitoa (19). Ehkäisevällä
budesonidihoidolla on pyritty vähentämään
maha-suolikanavan immunologisten haittojen ilmentymistä, mutta merkittävää hyötyä
ei ole todettu (20). Ensimmäisiin kliinisiin
ipilimumabitutkimuksiin liittyi kuolleisuutta
erityisesti suolen puhkeamaan, mutta sittemmin haittoja on opittu tunnistamaan ja hoitamaan tehokkaasti ajoissa (19, 20).
Hepatiitti voi olla oireeton ja ilmetä
maksa-arvojen suurenemisena. Maksa-arvoja tuleekin seurata säännöllisesti hoidon
aikana. Hoidon tauotusta suositellaan, jos
maksa-arvot ovat yli 2,5-kertaiset normaaliin ylärajaan nähden. Bilirubiinipitoisuus
49
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Hormonikorvaushoidon tarve voi sairastetun
hypofysiitin jälkeen olla pysyvä.
Neurologiset haitat ovat harvinaisia ja
oirekuvaltaan vaihtelevia, minkä takia niiden
tunnistaminen on haastavaa. Yleisimmin on
raportoitu sensorista perifeeristä neuropa
tiaa sekä lihasheikkoutta, mutta harvinaisina
myös vakavia, henkeä uhkaavia neuropa
tioita, kuten Guillain–Barrén oireyhtymää,
vaikeaa motorista neuropatiaa ja myasthenia
gravista. Myös aseptinen aivokalvotulehdus
ja näköhermotulehdus on liitetty ipilimumabihoitoon. Diagnoosi perustuu tarkkaan
neurologiseen tutkimukseen, jonka tukena
käytetään kuvantamista, ENMG:tä, verikokeita, aivo-selkäydinnestenäytettä sekä lihas- tai
hermokudosnäytettä (23). Neurologistenkin
haittojen hoito on suuriannoksinen glukokortikoidi. Immunoglobuliinihoitoa on kokeiltu,
jos steroidista ei ole ollut apua, mutta sen teho
on jäänyt melko vaatimattomaksi (23).
Pneumoniitti on haittana harvinainen
mutta vakavana henkeä uhkaava ja potilaan
toimintakykyä nopeasti heikentävä. Aivan
lievä ja oireetonkin kuvantamalla todettava
pneumoniitti vaatii immunologisen hoidon
tauotuksen sekä potilaan oireiden kehittymisen, veren happikyllästeisyyden ja radiologisen löydöksen tarkkaa seurantaa, kunnes löy-

saa olla vain 1,5-kertaiseksi suurentunut.
Autoimmuunihepatiittia hoidetaan ensisijaisesti glukokortikoidilla samoin periaattein
kuin koliittiakin. Jos hepatiitti vaatii glukokortikoidihoidon aloituksen, tulee ipilimumabi ja PD-1-vasta-aine lopettaa pysyvästi.
Glukokortikoidihoitoon huonosti vastaavaa
hankalaa hepatiittia hoidettaessa suositellaan
maksabiopsiaa mahdollisten muiden syiden
poissulkemiseksi. Hankalissa tapauksissa
hepatiittia on hoidettu myös infliksimabilla
tai mykofenolaatilla (21, 22). Näyttö näiden
lääkkeiden tehosta on kuitenkin rajallinen ja
infliksimabin osalta jopa ristiriitainen.
Endokriiniset haitat ovat salakavalia
oirekuvan monimuotoisuuden ja epämääräisyyden vuoksi. Yleisimmin immuunihoidon
endokriinisina haittoina on raportoitu tyreoidiitteja, hypofysiittejä ja adrenaliitteja.
Tyreoidiitteja esiintyy etenkin PD-1-vastaainehoitojen aikana. Tavallisimmin niitä esiintyy laboratoriokokeissa havaittavana kilpirauhasen vajaa- tai liikatoimintana, mutta myös
kuumeisia voimakasoireisia tyreoidiitteja on
todettu.
Hypofysiitti voi oireilla päänsärkynä, johon
liittyy pahoinvointia ja näköhäiriötä. Toisaalta
oireena voivat olla myös vähitellen kehittyvä
hypotensio, elektrolyyttihäiriöt, yleinen heikkous, seksuaalinen haluttomuus ja vatsakivut.
Laboratoriokokeissa havaitaan laaja-alaisia
muutoksia aivolisäkehormonipitoisuuksissa sekä kohde-elinten hormonituotannossa.
Diagnoosi perustuu kliiniseen kuvaan, laboratoriolöydöksiin ja aivojen magneettikuvaukseen. Kuvantamisella saadaan myös
suljetuksi pois aivometastasointi oireiston
taustalta. Laboratoriokokeista on suositeltavaa tutkia elektrolyytti-, kortikotropiini-,
kortisoli-, TSH-, prolaktiini-, FSH-, LH- ja
vapaan tyroksiinin (T4-V) pitoisuudet sekä
testosteroni- tai estradiolipitoisuudet. Kuten
muiden immunologisten haittojen, myös endokriinisten haittojen hoito on immunologisen hoidon tauotus sekä tarvittaessa glukokortikoidilääkitys, jonka annos valitaan haitan
vaikeuden mukaan. Glukokortikoidihoidon
lisäksi huomioidaan mahdollinen hormonikorvaushoidon ja muun tukilääkityksen tarve.
S. Mäkelä ym.

Ydinasiat
88 T-solupuolustusta voimistavat vasta-aineet ovat nopeasti vakiintumassa levinneen melanooman hoitoon.
88 CTLA4- ja PD1-vasta-aineisiin ipilimumabiin, nivolumabiin ja pembrolitsumabiin,
liittyy merkittävä autoimmunologisten
haittojen riski.
88 Autoimmunologisia haittoja hallitaan
glukokortikoidilla, jonka annos valitaan
haitan vaikeusasteen mukaan.
88 Haittavaikutukset voivat olla henkeä uhkaavia, jos niiden toteaminen ja hoito viivästyvät.
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toimien aloittaminen viipymättä. Koska
autoimmuunihaitta voi käytännössä ilmetä
missä tahansa elimistön kudoksessa tai rakenteessa ja myös useammassa samanaikaisesti, tarvitaan usein eri erikoisalojen yhteistyötä. Ipilimumabihoidon käyttöönoton
yhteydessä yliopistosairaaloiden ylilääkärit
ja Suomen Melanoomaryhmä päätyivät suosittamaan hoidon keskittämistä. Nyt kun
immunologisten hoitojen käyttöaiheet laajentuvat ja uudet immunologiset hoidot ovat
vakiinnuttamassa asemaansa, on immunologisten syöpähoitojen keskittäminen Suomessa muiden Pohjoismaiden tavoin edelleen
suositeltavaa.

dös väistyy. Infektiot suljetaan pois verikokeiden ja tarvittaessa myös bronkoalveolaarisen
huuhtelun (BAL) avulla, minkä jälkeen oireiselle potilaalle aloitetaan viipymättä glukokortikoidi. Jos infektiota ei voida varmuudella
sulkea pois, liitetään glukokortikoidihoidon
rinnalle riittävän laajakirjoinen mikrobilääkehoito.
Lihas- ja nivelkivut ovat tavallinen haitta
etenkin PD-1-vasta-ainehoitoa saavilla. Oireilu on yleensä lievää ja hallittavissa oireenmukaisella lääkityksellä, kuten parasetamolilla ja
tulehduskipulääkkeillä. Vakavia autoimmuuniartralgioita esiintyy vain harvoin.

■

Lopuksi

SIRU MÄKELÄ, LT, syöpätautien ja sädehoidon
erikoislääkäri

Immunologisten hoitojen haittoja hallitaan
glukokortikoidilla, mutta vakavat haitat vaativat hoidon keskeytyksen ja suuriannoksista glukokortikoidilääkitystä. Immunologista
hoitoa suunniteltaessa on huomioitava myös
mahdolliset haitat. Ipilimumabihaittojen glukokortikoidihoitoon voi liittyä myös opportunististen infektioiden riski (24).
Turvallisen immuunivasteen voimistajan
käytön edellytys on potilaiden sekä potilaan hoitoon osallistuvan hoitohenkilökunnan perehtyneisyys mahdollisiin haittoihin,
niiden varhainen tunnistaminen ja hoito-
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SUMMARY

Adverse effects of new immunologic drugs for melanoma and their management in adult patients
Conventional anticancer drugs, cytotoxic agents, function by killing all rapidly dividing cells without distinguishing between
cancer cells and normal cells of the body. Understanding of the regulatory mechanisms of the immune system has enabled
the development of immunotherapeutic drugs and, through them, liberation of the immune response for the management
of cancer. In Finland, interferons and antibody therapies represent the clinically applied immunotherapy of melanoma. While
most antibody therapies are fairly harmless, the new drugs enhancing T cell defense are associated with a significant risk of
autoimmune adverse effects. Immediate recognition and treatment of adverse effects are essential for the survival of the
patients.
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