Toimitukselta
Kattava paketti ihomelanoomasta
Tässä numerossa ilmestyvä Ihomelanooma-teema on monipuolinen kooste
aiheesta. Numeron vastuutoimittajan roolissa olen toistuvasti ihastellut taita
vien kirjoittajien tekstejä ja nauttinut kattavasta sisällöstä ja opettavaisesta kuvituksesta. Teema kuljettaa lukijaa loogisella polulla, jolla vastaan
tulevat muun muassa riskitekijät, epidemiologia, diagnostiikka, histo- ja
molekyyli
patologia, kuvantaminen, kirurginen hoito, liitännäishoito,
harvinaiset räätälöidyt hoidot, levinneen syövän lääkehoito ja parantuneen potilaan seuranta.
Omalla erikoisalallani syöpätaudeilla ihomelanooma on toiminut
keihäänkärkenä ja avannut kokonaan uuden luvun syövän lääkehoidossa:
syövän immuunihoidot löivät itsensä läpi nimenomaan ihomelanooman
hoidossa, jolloin saimme ensimmäiset näytöt uusien immuno-onkologisten lääkkeiden tehosta, opimme hoitamaan aivan uudentyyppisiä haittavaikutuksia ja puolustimme hoitojen hintavuutta lääkkeiden
teholla.
Uusien lääkehoitojen hintojen vastapainoksi ihomelanoomaan
sairastumisen riskiä voidaan onneksi vähentää valistuksella eli kan
nustamalla väestöä viisaaseen käyttäytymiseen auringossa. Myös iho
melanooman diagnostiikka voi olla helppoa ja halpaa. Tämä teema
numero toimikoon samanlaisena kehotuksena, jota Harry Potter
-kirjojen Alastor ”Villisilmä” Vauhkomieli toistaa: ”Alituinen valppaus!”
Varhaisvaiheen diagnoosi voi näet syntyä missä tahansa potilaan
ja lääkärin kontaktissa, jossa potilaan ihoa on esillä. Siksi potilaan
hoitopolulle ohjaava kollega voi olla esimerkiksi radiologi, yleislääkäri
tai kardiologi.
  
MAIJA TARKKANEN
Toivotan lukijoille nautinnollisia lukuhetkiä sekä malttia auringon
valolle altistumisessa!

Tätä numeroa tekemässä
TERTTU HARJU on keuhkolääkäri, jonka sisällä asuu pieni opettaja ja tutkija. Hän innostuu
uusista asioista ja haluaa viedä ideat nopeasti käytäntöön. Harju pitääkin ongelmien
ratkomisesta ja arvoitusten selvittelystä sekä lääkärinä, opettajana ja tutkijana mutta
myös vapaa-aikana. Astman ja keuhkoahtaumataudin potilaskohtaisesti räätälöity hoito,
taudinkulun ennustaminen ja siihen vaikuttaminen sekä potilaan ottaminen mukaan
kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluvat tulevaisuuden haasteisiin hänen työssänsä lääkärinä
ja tutkijana.
LT ILKKA KOSKIVUO on plastiikkakirurgian erikoislääkäri ja toimii Tyksin Plastiikka- ja
yleiskirurgian klinikan vastuualuejohtajana. Aikaisemmin hän on ollut myös kirurgian kliininen opettaja. Koskivuon tutkimustyö kohdistuu melanooman ja rintasyövän diagnostiikkaan ja kirurgiseen hoitoon. Perheeseen kuuluvat aviopuoliso ja kolme aikuista lasta. Vapaaajallaan Koskivuo rientää kesämökilleen Satakunnan Karviaan aina kun on tilaisuus.
Dxxx XXXXXX xxxxxx.
Dosentti MERI-SISKO VUORISTO on syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri ja työskentelee Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen ylilääkärinä. Hänen tutkimuskohteenaan on aiemmassa
sairaalatyössä ollut melanooman hoito, mutta nykyisen toimen myötä painopiste tutkimustyössä on siirtynyt melanooman ehkäisyyn ja varhaiseen toteamiseen. Onkologian lisäksi
hän ymmärtää balettia, kissoja ja runoutta.
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