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Silmämelanooma
Silmämelanooma on yhteisnimitys sidekalvon ja suonikalvoston melanoomille, joista jälkimmäinen
poikkeaa käyttäytymiseltään ihon ja limakalvojen melanoomista. Suomessa todetaan noin neljä side
kalvon ja 65 suonikalvoston melanoomaa vuodessa. Edellinen on yleistynyt ihomelanooman tapaan,
jälkimmäisen ikävakioitu ilmaantuvuus ei ole muuttunut, mutta väestön ikääntyminen on lisännyt tauti
tapauksia, ja se on aikuisten yleisin silmäsyöpä. Suonikalvoston melanooma voi olla osa perinnöllistä
BAP1-syöpäalttiusoireyhtymää. Sidekalvomelanoomat hoidetaan leikkauksella, suonikalvoston mela
noomat taas useimmiten levysädehoidolla. Neljäsosa sidekalvon ja puolet suonikalvoston melanoomista
leviää, mikä tapahtuu veriteitse ja sidekalvosta myös imuteitse. Suonikalvoston melanooma leviää tyy
pillisesti ensimmäisenä maksaan. Levinnyttä sidekalvomelanoomaa hoidetaan kuten levinnyttä iho
melanoomaa, mutta levinneen suonikalvoston melanooman hoidossa pyritään ensisijaisesti käyttämään
maksaan kohdistuvia paikallishoitoja.

M

elanooma voi synty silm n pinnalle
tai silm n sis n. Sidekalvomelanooma on harvinainen silm , luomipohjukkaa ja silm luomen sis pintaa pei v n
limakalvon kasvain, joka muistu aa k y ytymiselt n muiden limakalvojen ja ihon melanoomia. Suonikalvoston eli uvean melanooma
on aikuisten yleisin silm sy p . Siihen luetaan
v rikalvon, s dekeh n ja suonikalvon melanoomat, jotka poikkeavat kasvaingenetiikan ja
l keherkkyyden suhteen limakalvojen ja ihon
melanoomista. Huolima a edistysaskelista
emokasvaimen hoidossa levinneeseen suonikalvoston melanoomaan sairastuneiden elinaika ei ole pidentynyt.

Silmämelanooman yleisyys ja
riskitekijät
Sidekalvomelanoomaan sairastuu Suomessa
keskim rin nelj ja suonikalvoston melanoomaan 65 potilasta vuodessa. Molemmat yleistyv t i n my t ja erityisesti 45 ik vuoden j lkeen. Molemmat ovat harvinaisia aasialaisessa
ja afrikkalaisessa v est ss . Arviolta 55 % noin
1 500:sta maailmassa sidekalvomelanoomaan
vuosi ain sairastuvasta ja 75 % noin 7 000:sta
Toimitus suosittelee erityisesti opiskelijoille

suonikalvoston melanoomaan sairastuvasta on
alkuper lt n eurooppalaisia (1).
Toisin kuin muiden limakalvojen melanoomat sidekalvomelanooma on yleistym ss todenn k isesti siksi, e osa sidekalvoa
altistuu ultraviole is teilylle. Ilmaantuvuus
seuraa aurinkoaltistusta kuten ihomelanoomassakin. Vaikka suonikalvoston melanooma
on yleistynyt v est n ik ntyess , ik vakioitu
ilmaantuvuus ei ole muu unut. Suonikalvoston melanooma yleistyy siirry ess etel st pohjoiseen, mist syyst ilmaantuvuus on
Pohjoismaissa suurin maailmassa. Ultraviolettis teilylle altistumiseen n hden vastakkainen
ilmaantuvuuden suureneminen on tode u
epidemiologisissa tutkimuksissa my s PohjoisAmerikassa, ja sen on esite y johtuvan ep suorasta veren D-vitamiinipitoisuuden v li m n
auringonvalolta suojaavan vaikutuksen heikkenemisest pohjoisessa (1).
Kumpikin silm melanoomatyyppi voi saada
alkunsa pigmen iluomesta. Joka viidennell toista eurooppalaisella on silm npohjissa luomi tai luomia, joista keskim rin yksi viidest sadasta muu uu melanoomaksi (2). Aiempi
luomi on tiedossa joka kymmenennell suonikalvoston melanoomaan sairastuneella. Toinen

1443

Duodecim

;

:

TSAUS

A

B

C

D

E

F

KUVA 1. Sidekalvomelanooman, v rikalvomelanooman ja suonikalvon melanooman kliininen kuva. A) Sidekalvomelanooma. Alaluomen sidekalvolla on vaihtelevan ruskeita kyhmyj , joista suurin on my s verisuonittunut. Lis ksi silm n sidekalvolla n kyy ruskeaa epiteelinsis ist melanosyyttikertym . B) Kasvainsolut voivat
levit aluksi epiteelin sis ss pintamelanoomana muodostamatta kyhmy . C) V rikalvomelanooma. V rikalvolla kasvaa ruskea kookas melanooma, joka aiheuttaa mustuaisen ep muotoisuuden. D) Pieni suonikalvon
melanooma (nuoli) silm npohjan keskiosassa. E) Suuri suonikalvon melanooma (musta nuoli) on aiheuttanut
verkkokalvon irtauman (valkeat nuolet osoittavat irtauman takareunan). F) Suuri suonikalvon melanooma
on l vist nyt Bruchin kalvon ja saanut tyypillisen herkkutattimaisen muotonsa, ja koska kasvain on l vist nyt
my s verkkokalvon, on sen ymp rille syntynyt runsaasti verkkokalvonalaista ja lasiaisverenvuotoa.

suonikalvoston melanooman vaaraa suurentava
poikkeavuus on synnynn inen okulaarinen melanosytoosi, joka useimmiten n kyy v rikalvojen eriv risyyten (toinen on ruskea ja toinen
sininen). Synnynn inen melanosytoosi on runsaalla 2 000 suomalaisella ja noin 1,5 %:lla suonikalvoston melanoomaan sairastuneista (3).
E. S. Rantala ym.

BAP1-geenin peri y virhe altistaa suonikalvoston melanooman ja mesoteliooman sek
er iden muiden sy p kasvainten kuten kirkassoluisen munuaissy v n ja ihomelanooman
synnylle (4). Usein suvussa on kaksikin suonikalvoston melanoomaa. Suomesta on muutamassa vuodessa l yde y kahdeksan perhe ,
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jotka kantavat t m n autosomissa vallitsevasti periytyv n geenin ituratamutaatiota. Kyse
ny
olevan kahdesta perustajamutaatiosta
(5). Niin Suomessa kuin muuallakin BAP1ituratamutaatioiden yleisyys on noin 2 % suonikalvoston melanoomista.

Ydinasiat
88 Sidekalvomelanooma yleistyy ihomela
nooman tapaan, suonikalvoston mela
noomien määrän suureneminen liittyy
väestön vanhenemiseen.
88 Sidekalvomelanooma hoidetaan leikkauk
sella, suonikalvoston melanooma yleisim
min sädelevyllä.

Silmämelanooman toteaminen
Sidekalvomelanooman huomaa potilas usein
itse silm n pinnalle tai luomipohjukkaan ilmaantuneesta verisuoni uneesta vaihtelevan
ruskeasta kyhmyst (KUVA 1A). Jos melaniinia
on niukasti, kasvain on punertava. Suurimmat
niist voivat vuotaa verta. Kasvainsolut voivat
levit aluksi epiteelin sis ss pintamelanoomana muodostama a kyhmy (KUVA 1B). T llainen kasvain saatetaan havaita sa umalta silm lasitarkastuksessa.
My s v rikalvomelanoomat n kyv t paljain
silmin vaihtelevan ruskeina, joskus etukammioverenvuotoja aiheu avina kyhmyin (KUVA 1C).
Niiden kasvua voidaan seurata taannehtivasti
perhevalokuvista. S dekeh n melanoomat piiloutuvat v rikalvon taakse, joten niiden havaitseminen varhaisvaiheessa voi olla vaikeaa. Myki t painaessaan ne aiheu avat hajatai eisuutta tai kaihin. Suonikalvoston melanoomakin
on usein pitk n oireeton, jolloin se voidaan
havaita muusta syyst tehdyss silm tarkastuksessa. Yleisimm t oireet ovat n ntarkkuuden
heikkeneminen ja kasvainverisuonista verkkokalvon alle tihkuvasta nesteest johtuvat valonv l hdykset, varjo tai haituvat n k kent ss . Pienikin kasvain silm npohjan keskiosassa
heikent nopeasti lukun k (KUVA 1D), mu a
usein n n heikkenemisen syy on suuremman
kasvaimen aiheu ama verkkokalvon irtauma
(KUVA 1E). Kookkaimmat melanoomat voivat
koho aa silm npaine a ja aiheu aa kipe n punaisen silm n.
Suonikalvomelanoomat ovat aluksi laakeita
ja my hemmin puolipallon muotoisia. Useimmat ovat tummia, mu a jotkut l hes pigmenti mi ja kellert vi . Kun kasvain suurenee, se
l vist Bruchin kalvon, ty ntyy verkkokalvon
alle ja saa tyypillisen herkkuta imaisen muotonsa (KUVA 1F). Jos kasvain l vist my s verkkokalvon, syntyy usein lasiaisverenvuotoa.

88 Puolelle suonikalvoston melanoomaa sai
rastavista kehittyy levinnyt tauti.
88 Levinneen suonikalvoston melanooman
hoidossa mikään tunnettu hoito ei pi
dennä merkitsevästi elinaikaa verrattuna
tavanomaiseen lääkehoitoon, lukuun ot
tamatta leikkaushoitoa, joka soveltuu vain
harvoille.
88 Suomessa ensisijainen levinneen suoni
kalvoston melanooman paikallinen hoi
tomuoto on radioembolisaatio eli SIRThoito, jos kirurgia ei tule kyseeseen.

Sidekalvomelanooman diagnoosi varmistuu
histopatologisesti poiston yhteydess . Suonikalvoston melanooma diagnosoidaan yleens
tyypillisen ulkon n ja kaikututkimuksen perusteella. Suonikalvoston melanooman kaiusto
on niukka ja laskee jyrk sti (KUVA 2A). Kasvaimen tyypillinen muoto sen l viste y Bruchin
kalvon au aa diagnoosin teossa (KUVA 2B).
Magnee i
kuvaus, uoreseiiniangiogra a ja
ohutneulan yte ovat avuksi ep tyypillisiss
tapauksissa. Magnee ikuvauksesta on apua
erityisesti, jos verenvuoto est silm npohjan
t hyst misen. Angiogra assa n hd n kasvainverisuonia suonikalvon omien suonten lis ksi.
Neulan yte on erityisen hy dyllinen, jos kasvain on pigmentit n ja potilaalla on ollut aiemmin toinen sy p . N yte otetaan joskus my s
ennusteen t sment miseksi.
Usein on tarve ero aa hyv nlaatuinen luomi pienest melanoomasta. Sidekalvoluomissa
on epiteliaalisia inkluusiokystoja, ja ep ily v
luomi voidaan tarvi aessa poistaa n y eeksi.
Tyypilliset suonikalvon luomet ovat melanoo-
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KUVA 2. Suonikalvon melanooman kuvantamisl yd kset. A) Kaikukuvauksessa puolipallon muotoisen suonikalvon melanooman kaiusto on niukka.
B) Suonikalvon melanooma on l vist nyt Bruchin kalvon ja saanut tyypillisen herkkutattimaisen muotonsa.
C) Valokerroskuvauksessa n kyy oikealla suonikalvon
melanooma kohoumana, jonka p lle, verkkokalvon
alle, on tihkunut nestett , joka n kyy kahtena tummana ohuena vaippana (nuolet). D) Auto uoresenssikuvassa n kyy silm npohjan keskialueella suonikalvokasvain, jonka pinnalla oleva hyperauto uoresenssin
vuoksi valkeana erottuva oranssipigmentti viittaa melanoomaan.

D

maa laakeampia (alle 2 mm:n paksuisia), niiden
pinnalla on pitk aikaisuu a osoi avia pigmenttiepiteelimuutoksia (rosoa tai kuonakertymi
eli druseneita), ne eiv t tihku eik niiden pinnalla ole oranssia lipofuskiinia. Tavallisesti luomet ovat my s oiree omia. Erotusdiagnostiikkaa helpo amaan on kehite y TFSOM-muistis nt (TAULUKKO 1) (6). Valokerroskuvaus
helpo aa verkkokalvon alle tihkuneen nesteen
ja auto uoresenssikuvaus oranssipigmentin
havaitsemista (KUVA 2C, D). Kaikukuvauksessa
luomi on tasaisen keskikorkeakaikuinen.
E. S. Rantala ym.

Silmämelanooman ennuste
Sidekalvomelanoomapotilaan ennuste a heikent v t kasvaimen yli 2 mm:n paksuus, sijainti
muualla kuin limbaalisesti eli sarveiskalvon reunalla ja uusiminen poiston j lkeen (KUVA 3A, B)
(7). Merki vi histopatologisia ennustetekij it ei tunneta.
Suonikalvoston melanoomaa sairastavan
ennuste a heikent v t kasvaimen suuri koko
ja ulo uminen s dekeh n tai silm n ulkopuolelle (KUVA 3C). N ihin piirteisiin perustuva vii-
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meisin TNM-luokitus kehite iin suomalaisen
ehdotuksen ja Euroopan silm kasvainryhm n
ker m n aineiston perusteella (8). Se jakaa
potilaat kuuteen ennusteeltaan poikkeavaan
levinneisyysluokkaan (KUVA 4). Jos kudosn yte on saatavilla, voidaan ennuste a tarkentaa
(TAULUKKO 2) (9).

TAULUKKO 1. Suonikalvon luomen ja melanooman ero
tusdiagnostiikkaa helpottamaan on kehitetty TFSOM-muisti
sääntö, To Find Small Ocular Melanoma (6).
Muistisääntö

Melanoomaan viittaavat tekijät

T = Thickness

Paksuus yli 2 mm

F = Fluid

Neste verkkokalvon alla

S = Symptoms

Oireet

O = Orange pigment Oranssipigmentti kasvaimen päällä
M = Margin

Silmämelanooman emokasvaimen hoito
Silm melanooman silm n s st v hoito on
keskite y Hyksiin. Sidekalvomelanooman hoito on t ydellinen poisto. Edelt v sti suositetaan
vartijaimusolmukebiopsiaa, jos emokasvain
ei sijaitse limbaalisesti tai sen paksuus yli
2 mm (7,10). Pintamelanooman hoitoon ja
liit nn ishoitona sidekalvomelanooman poiston j lkeen k ytet n mitomysiinisilm tippoja, j dytyst ja joskus levys dehoitoa. Suuren
kasvaimen poisto vaatii amnionkalvosiirteen
sidekalvon korjaamiseen.
V rikalvokasvaimen tavallinen hoitotapa on
poisto. S dekeh n ja etenkin suonikalvon melanooman poisto on vaativa hypotensioanestesiassa suorite ava leikkaus, joka voidaan tehd ,
jos potilas on hyv kuntoinen, kasvainsilm n
n k on hyv ja s dehoito todenn k isesti aiheu aisi kasvaimen sijainnin sek koon vuoksi
n n menetyksen.
Tavallisin suonikalvoston melanooman hoitomuoto on paikallinen levys dehoito. Beetas teilev rutenium- tai gammas teilev jodilevy, joka on kooltaan 10 25 mm, kiinnitet n
paikallispuudutuksessa kasvaimen kohdalle
m r ajaksi s teily hyvin siet v n kovakalvon
ulkopinnalle. Pienten melanoomien tuhoamiseen ja s dehoidon t ydent miseen k ytet n
kasvaimen l mmi mist infrapunalaserilla eli
transpupillaarista termoterapiaa (KUVA 5).
S dehoito voi aiheu aa s dekaihin, verkkokalvon ja n k hermon verenkierron heikkenemist ja verisuonten tihkumista, uudissuoniglaukooman tai lasiaisverenvuodon, jotka voivat heikent n k kyky tai aiheu aa silm n
punoitusta ja kipua. Kaihi voidaan leikata ja
silm npaine a alentaa l kehoidolla tai s dekeh n valopol ohoidolla. Verkkokalvon ja n k hermon s teilyvaurioon ei tunneta tehokasta

Kasvaimen reuna koskettaa näkö
hermon nystyä

TAULUKKO 2. Suonikalvoston melanooman leviämiseen
vaikuttavat biomarkkerit.
Taudin leviämisen riski pieni Taudin leviämisen riski suuri
Kliiniset löydökset
Pieni koko
Sijainti silmän takaosassa
tai värikalvossa

Suuri koko
Ulottuminen sädekehään tai
silmän ulkopuolelle

Valomikroskooppilöydökset
Sukkulasolut

Epiteloidisolut
Suuri mitoositiheys
Suuri verisuonitiheys
Renkaiden ja verkostojen
muotoiset soluväliainekuviot
Kromosomaaliset muutokset

+6p

Monosomia 3
+8q
-1p
Geneettiset mutaatiot

SF3B1
EIF1AX

BAP1

hoitoa, vaikka valopol ohoito sek glukokortikoidi ja verisuonikasvutekij n est j lasiaispistoksina voivat au aa.
Silm poistetaan, jos n k on melanooman
vuoksi menete y, kasvain on kasvanut silm n
ulkopuolelle tai se on s rkev tai kosmee isesti
h iritsev . Silm n tilalle upotetaan silm lihaksiin kiinnite v istutepallo, jonka liikkeit
silm proteesi seuraa. Jos hoide u silm on kutistunut, voidaan vaihtoehtoisesti k y
ohutta kuoriproteesia silm n edess .

Levinneen silmämelanooman
diagnostiikka
Diagnoosihetkell silm melanooma on l hes
poikkeukse a rajoi unut silm n. Sidekalvon
melanoomista nelj sosa levi imu- ja veriteitse.
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A Kumulatiivinen ilmaantuvuus (%)
100

B Kumulatiivinen ilmaantuvuus (%)
100

A: Paikalliset imusolmukkeet, limbaalinen
A: Paikalliset imusolmukkeet, ei-limbaalinen
P = 0,43
B: Systeeminen, limbaalinen
B: Systeeminen, ei-limbaalinen
P = 0,00023
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KUVA 3. Silm melanoomapotilaan ennusteeseen
vaikuttavia kliinisi tekij it . A) ja B) Aineisto koostuu 81 suomalaisesta sidekalvomelanoomaa sairastaneesta potilaasta, jotka hoidettiin vuosina 1967 2000.
Paikallisten imusolmuke- tai systeemisten et pes kkeiden kehittyminen sidekalvomelanoomapotilaalla
riippuen emokasvaimen A) sijainnista (limbaalinen vs
ei-limbaalinen) ja B) paksuudesta ( 2 mm vs > 2 mm)
(7). Limbaalinen tarkoittaa sijaintia side- ja sarveiskalvon rajalla. C) Leikkauksen aikana otettu kuva, jossa
suonikalvon melanooma ty ntyy silm n ulkopuolelle
tummana kyhmyn .

C

Olennaisinta on seurata leukakulman, korvasylkirauhasen seudun ja kaulan imusolmukkeita.
Laskelmat vii aavat siihen, e suonikalvon
melanoomat kasvavat hitaasti mu a levi v t
varhain, jopa nelj vuo a ennen emokasvaimen l ytymist . Tehokkaasta emokasvaimen
hoidosta huolima a vain 5 10 % niist uusii
paikallisesti puolet s dekeh n tai suonikalvon
melanoomaa sairastavista kuolee et pes kkeisiin 25 vuoden kuluessa (11). Koska silm ss
ei ole imusuonia, levi minen tapahtuu veriteitse ja ensisijaisesti maksaan. Yl vatsan kaikukuvaus on siksi olennaisin osa seurantaa (12).
Keuhkokuvan seuraamisesta luovu iin, koska
l yd s on harvoin poikkeava, jos maksal yd s
on normaali (13). Lis ksi seurataan maksaentsyymitasoja, erityisesti alkaalista fosfataasia, ja
laktaa idehydrogenaasia.
E. S. Rantala ym.

A: Paikalliset imusolmukkeet, ≤ 2 mm
A: Paikalliset imusolmukkeet, > 2 mm
P = 0,062
B: Systeeminen, ≤ 2 mm
B: Systeeminen, > 2 mm
P = 0,026

Kun et pes kkeit ep ill n, on suositeltavaa
varmentaa ne magnee ikuvalla ja histologisesti
esimerkiksi karkeaneulan y eell , koska kaikukuvien tulkinta ei aina ole yksiseli eist ja koska
kymmenesosalla silm melanoomapotilaista on
elinaikanaan toinenkin sy p kasvain (11,14).
Tietokonetomogra a ei ole yht herkk havaitsemaan silm melanooman maksaet pes kkeit
kuin magnee ikuvaus. Mik li k y
n tulisi
t sm l kkeit levinneen taudin hoitoon, kudosn yte palvelisi my s mahdollisen aktivoivan
somaa isen mutaation osoi amisessa. Ennen
paikallishoitoa on teht v vartalon tietokonekuvaus maksan ulkopuolisten et pes kkeiden
havaitsemiseksi, koska toimenpide ei tehd ,
jos tautia esiintyy maksan ulkopuolella.
Suomessa kehite y luokitus jakaa levinny suonikalvoston melanoomaa sairastavat
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Eloonjääminen (%)
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KUVA 4. Suonikalvomelanoomapotilaan elossaoloaika jaoteltuna kuuteen TNM-luokkaan, jossa huomioidaan
kasvaimen koko ja sen ulottuminen s dekeh n tai silm n ulkopuolelle. Luokitus kehitettiin suomalaisen ehdotuksen ja Euroopan silm kasvainryhm n ker m n aineiston perusteella (8).

A

B

C

D

KUVA 5. Suonikalvon melanooman kehittyminen ja hoito. A) Huolellinen silm l k ri havaitsi vuonna 2007 pienen suonikalvon luomen ja valokuvasi sen dokumentaatioksi. B) Valokuva helpottaa seurantaa, ja seurannassa todettiinkin kasvua, kuva vuodelta 2010. C) Pieni melanooma hoidettiin transpupillaarisella termoterapialla,
kuva on otettu 3 kuukauden kuluttua edellisest kuvasta. D) Seitsem n vuotta hoidon j lkeen kasvain on surkastunut ja sen ymp rill n kyy arpeutumisen vuoksi tumman ja vaalean kirjava alue, jossa verkkokalvon pigmenttiepiteelin solut ovat proliferoineet ja josta suonikalvo on atro oitunut.
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KUVA 6. Helsinki University Hospital Working Formulation jakaa levinnytt suonikalvoston melanoomaa sairastavat elinajan odotteen mukaan kolmeen ryhm n suorituskyvyn, suurimman mitattavissa olevan et pes kkeen
l pimitan ja seerumin tai plasman alkaalisen fosfataasin pitoisuuden perusteella (16).

elinajan odo een mukaan kolmeen ryhm n
suorituskyvyn, suurimman mita avissa olevan
et pes kkeen l pimitan ja seerumin tai plasman alkaalisen fosfataasin pitoisuuden perusteella (KUVA 6) (15,16). Luokituksen osuvuus
varmenne iin Euroopan silm kasvainryhm n
monikeskustutkimuksella (16). TNM-luokitukseen on ote u mukaan mainituista kolmesta
ennustetekij st vahvin, suurimman et pes kkeen l pimi a.

Levinneen silmämelanooman hoito
Levinneen silm melanooman hoitoa ei ole keskite y. Sidekalvomelanooman et pes kkeiden
hoito vastaa levinneen ihomelanooman hoitoa.
Seuraavassa keskitymme edenneen suonikalvoston melanooman hoidon erityispiirteisiin.
Sen ensilinjan hoidosta ei ole kansainv list
yksimielisyy . Elossaoloaika ei ole osoi autunut pidemm ksi mill n uudella hoitomuoE. S. Rantala ym.

dolla verra una tavanomaiseen solunsalpaajal kehoitoon, jolla elossaoloajan mediaani on
11 kuukau a (17). Mahdollisen poikkeuksen
muodostaa et pes kkeiden kirurginen poisto,
joka soveltuu vain harvoille potilaille, joiden
et pes ke on yksi inen tai muuten paikallinen
(17). Liit nn ishoitojenkaan hy dyllisyydest
ei ole n y
(18).
Maksaetäpesäkkeiden paikallishoidot.
Paikallishoidot ovat t rkeit , koska et pes kkeit l ytyy valtaosalla potilaista aluksi vain
maksasta. N it hoitoja ajatellen et pes kkeiden varhainen toteaminen on eduksi. Tiheist
seurantakuvauksista huolima a et pes kekirurgiaan soveltuu vain kymmenesosa potilaista, koska et pes kkeet ovat harvoin yksi isi
(19). Todenn k isyys hy ty kirurgisesta hoidosta saa aa olla suurempi, jos emokasvaimen
hoidosta on kulunut pidempi aika ja jos n kyv t
et pes kkeet saadaan kokonaan poiste ua (20).
Soveltuvin hoitomuoto m r ytyy levinneisyyden ja potilaan suorituskyvyn perusteella.
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Paikallista solunsalpaajainfuusiota valtimokatetrin kau a maksavaltimoon (hepatic intraarterial chemotherapy, HIA) on my s kokeiltu.
Toinen vaihtoehto on antaa l ke maksansis isell perfuusiolla (isolated hepatic perfusion,
IHP). Tavallisimmin on k yte y fotemustiinia
ja melfalaania. Monikeskustutkimuksessa, jossa
verra iin laskimoon ja maksavaltimoon annetun fotemustiinin tehoa, ei kuitenkaan havai u
eroa elossaoloajoissa (21). Suomessa ei en
k ytet valtimonsis isi hoitoja, koska vakuuttavaa n y
niiden paremmasta tehosta ei
ole (17) ja tekniikka edelly isi keski mist .
Ruotsissa annetaan IHP-hoitoja monille silm melanoomapotilaille (22). Hoitoon lii yy selkeit riskej vaativien leikkaustoimenpiteiden
vuoksi. Valtimoteitse teht v kemoembolisaatiota (transarterial chemoembolization, TACE)
on my s k yte y. T h nkin hoitoon soveltuu
vain osa potilaista (20).
Viime vuosina maksan radioembolisaatiosta (selective internal radiotherapy, SIRT) on
tullut Suomessa ensisijainen suonikalvoston
melanooman kirurgiseen poistoon soveltumattomien maksan et pes kkeiden paikallishoito
(23). Hoito perustuu siihen, e maksa saa verenkiertonsa p osin por ilaskimosta, maksakasvaimet ja maksan et pes kkeet sen sijaan
maksavaltimosta. Maksavaltimoon ruiskutetaan radioaktiivisia y rium-resiinirakeita. Rakeet pys htyv t mikrovaltimoihin ja tuhoavat
lyhytkestoisella s teilyll niiden suoni amia
et pes kkeit . Hai avaikutukset ovat osoi autuneet hyvin halli aviksi.
Lääkehoidot. Tavanomaisen solunsalpaajahoidon samoin kuin uudempien l kevaihtoehtojen vaste silm melanoomassa on vaatimaton, eik elossaoloajan piteneminenk n ole
varmaa (17,24). Suomessa k ytet n TOL-hoitoa, jossa temotsolomidi on yhdiste y vinkristiiniin ja lomustiiniin. Muita k yte yj solunsalpaajia ovat maksaan kertyv fotemustiini, joka
ei ole Suomessa kaupan, treosulfaanin ja gemsitabiinin yhdistelm , platinapohjaiset l kehoidot ja aiemmin Suomessa laajemmin k yt ss
ollut DOBC-hoito (dakarbatsiini, vinkristiini,
bleomysiini ja lomustiini interferonin kanssa tai
ilman), joiden tulokset eiv t poikkea toisistaan.

Viime vuosikymmenen aikana immunoterapia on tehnyt l pimurron levinneen ihomelanooman hoidossa, kun anti-PD1-hoidoilla potilaiden ennuste on merkitsev sti parantunut ja
vasteen saaneista l hes 90 % saa pitk aikaishy dyn, joka on t ll hetkell kolme vuo a (25).
Sill tai muillakaan immunoterapeu isilla
hoidoilla ei ole saatu tavanomaista l kehoitoa
parempia tuloksia suonikalvoston melanooman
hoidossa (17,24,26) lukuun o ama a mahdollisesti yksi isi potilaita, joiden kasvain on hypermutatoitunut MBD4-geenin virheen vuoksi
(27).
Suonikalvoston melanoomissa MAPKsignaalinv li j ketju aktivoituu kuten ihomelanoomissakin, joskin v li jin toimivat
eri geenivirheet. Ihomelanoomassa esiintyv
BRAF-mutaatiota ei tavata suonikalvoston
melanoomassa juuri lainkaan (24). Sen sijaan
joko GNAQ- tai GNA11-mutaatio (28 30)
tai niihin rinnaste ava solunsis iseen
F/
MEK/ERK-signaalinv li j ketjuun vaiku ava harvinaisempi mutaatio l ytyy l hes jokaiselta. Toisen vaiheen tutkimuksissa tehokkaalta
vaiku anut MEK-est j yhdiste yn tavanomaiseen l kehoitoon ei kuitenkaan est nyt
et pes kkeiden etenemist kolmannen vaiheen
tutkimuksessa verra una totunnaiseen l kehoitoon (31).

Lopuksi
Silm melanooma yleistyy v est n vanhetessa.
Varhainen diagnoosi on t rke , koska kasvaimen ollessa pieni voidaan valita s st v mpi
emokasvaimen hoito ja taudin levi mistodenn k isyys on pienempi. BAP1-geenivirheiden
kantajien seuranta au aa l yt m n oireyhtym n kuuluvat sy v t varhain. Geeni- ja geeniekspressiopro lointi au avat tulevaisuudessa
l yt m n suurimmassa et pes kevaarassa olevat potilaat. Ihomelanooman hoidossa saavutetut edistysaskeleet eiv t ole pident neet levinny suonikalvoston melanoomaa sairastavien
elinaikaa, vaan ennusteen parantamiseksi tarvitaan uusia l kekeksint j ja lis tietoa kasvaingenetiikasta.
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SUMMARY

Ocular melanoma
Ocular melanoma includes conjunctival and uveal melanomas, the latter of which behave differently from cutaneous and
mucosal melanomas. Four conjunctival and 65 uveal melanomas are diagnosed annually in Finland. The incidence of the
former increases with that of cutaneous melanoma, whereas the age-adjusted incidence of the latter is stable. However,
ageing of population increases the number of uveal melanomas. Conjunctival melanomas are resected, whereas uveal ones
are generally treated with plaque brachytherapy. One quarter of conjunctival melanomas disseminate and are treated like
advanced cutaneous melanoma. Half of uveal melanomas disseminate, typically to the liver, and are managed preferentially
with liver-directed therapies.

E. S. Rantala ym.

1452

