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Tiivistelmä 
 
 

Tutkimuksessa havainnointiin HUS Syöpäkeskuksessa vuosina 2008–2017 ihomelanooman 

diagnoosin saaneiden potilaiden seurantaa, taudin uusiutumista ja selviytymistä. Potilaiden tietoja 

kerättiin vuoden 2019 syyskuuhun saakka. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli havainnoida HUS Syöpäkeskuksessa hoidettujen potilaiden 

ihomelanoomadiagnooseja, tapahtunutta seurantaa ja sen ominaisuuksia. Tutkimus analysoi 

seurannan eri vaiheita ja uusiutuman diagnostiikkatapoja. 

 

HUS Syöpäkeskuksessa hoidettiin 808 mainittuina vuosina diagnosoitua melanoomapotilasta, joista 

783 saatiin kerättyä levinneisyysluokittelun mahdollistava määrä tietoa. Levinneisyysasteen III 

ihomelanoomissa potilaiden keski-ikä oli 60 vuotta ja potilaista 59 % oli miehiä. 

Evakuaatiotoimenpide tehtiin diagnoosivaiheessa näissä taudeissa 74 prosentille.  

 

Uusiutuvista levinneisyysasteen III ihomelanoomista suurin osa oli alaluokkaa IIIC. TT-tutkimus 

havaitsi luokan III ihomelanoomien kaikista uusiutumista lähes puolet ja sen hyöty korostui 

systeemisissä uusiutumissa. 

 

Levinneisyysasteen IIIC ensimmäisistä uusiutumista suurin osa havaittiin ensimmäisenä 

seurantavuotena, kun taas IIIA potilailla uusiutumia todettiin suhteellisesti enemmän toisena 

seurantavuotena ja IIIB potilailla toisena ja kolmantena seurantavuotena. Systeemisten uusiutumien 

osuus oli 41 %, joista merkittävä osa ilmeni jo ensimmäisenä seurantavuotena. Systeemiset 

ensimmäiset uusiutumat esiintyivät keskimäärin noin puoli vuotta myöhemmin kuin paikalliset ja 

ne ilmaantuivat tasaisemmin kahden ensimmäisen seurantavuoden aikana. Tulokset sekä 

viisivuotisseurannassa että kokonaisselviytymisestä vuosien 2008–2019 aikana vastaavat 

suuruusluokaltaan AJCC8-luokituksen elossaololukuja. Selviytymisen havaittiin myös heikkenevän 

odotetusti riskiluokan mukaan. Eri alaluokkien ennusteet taudin uusiutumisen toteamisen jälkeen 

olivat samansuuntaisia. 

 

Tutkimus havainnollistaa HUS-alueen levinneisyysasteen III potilaiden seurannan toteutumista ja 

sen eri osa-alueiden diagnostista merkittävyyttä havaita uusiutumia tässä potilasryhmässä. 

Melanoomapotilaista ei ole vielä kattavaa rekisteriä HUS-alueella eikä kansallisella tasolla. 

Tutkimus vastaa osaltaan tähän puutteeseen ja tarjoaa tietoa melanooman esiintymisestä ja 

ennusteesta kotimaisten hoitosuositusten valossa. Tätä tietoa voidaan jatkossa käyttää arvioitaessa 

melanoomapotilaiden hoidon tehokkuutta ja seurannan tarpeita Suomessa. 

 

 

Avainsanat: Melanoma / Diagnostic imaging; Melanoma / Pathology; Follow-Up Studies; 

Neoplasm Recurrence; Population Surveillance, Prognosis, Posoperative Period 

 



 

 
 

ii 

 

 

Sisällysluettelo 

 

Tiivistelmä .................................................................................................................... i 

1 Johdanto ................................................................................................................... 1 

2 Tavoitteet .................................................................................................................. 4 

3 Tutkimusaineisto ja menetelmät ............................................................................ 6 

4 Tulokset .................................................................................................................. 10 

4.1 Potilasaineisto ....................................................................................................... 10 

4.2 Seuranta ................................................................................................................ 13 

4.3 Uusiutuneen taudin diagnostiikka ...................................................................... 15 

4.4. Elossaoloennuste .................................................................................................. 22 

5 Pohdinta .................................................................................................................. 24 

6 Lopuksi ................................................................................................................... 30 

Viitteet ........................................................................................................................ 31 

 

 



 

 
 

1 

 

1 Johdanto 
 

 

 

Syövän seurannan yleisenä periaatteena on ollut uusiutuman varhainen toteaminen. 

Merkittävä osa paikallisesti levinneistä melanoomatapauksista uusiutuu (1). Seurannan 

merkitys melanoomassa on kuitenkin kyseenalaistettu tarjolla olevien 

hoitovaihtoehtojen puutteen ja vähäisen elinaikahyödyn perusteella (2, 3). 

Melanoomassa ei ole aikaisemmin ollut käytettävissä tehokkaita ennustetta parantavia 

liitännäishoitoja, mikä on puhunut intensiivistä uusiutuman varhaista toteamista 

tavoittelevaa seurantaa vastaan. Erityisesti interferoni-alfaa on pitkään käytetty 

liitännäishoitona, mutta sen teho on todettu haitotoihin suhteutettuna huonoksi (4, 5). 

Tautivapaata aikaa pidentävien dabrafenibi-trametinibi- sekä anti-PD-1-

liitännäishoitojen (6) ja uusiutuman radikaalipoistoon pyrkivien kirurgisten 

interventioiden myötä melanooman seuranta kuitenkin nousee taas tärkeään rooliin. 

Ajankohtaisin tutkimus pyrkiikin löytämään niitä seurannan ominaisuuksia, jotka 

parantavat uusiutuneen taudin ennustetta. Lisäksi uusien liitännäishoitojen tuomasta 

elinaikahyödystä on alustavasti saatu positiivisia tuloksia, joita ajankohtaisin tutkimus 

pyrkii tällä hetkellä tarkentamaan potilasmäärien ja seuranta-aikojen pidentyessä. 

 

AJCC8:n melanooman levinneisyysluokitus perustuu TNM-luokituksen mukaisiin 

eroihin potilaiden melanoomakohtaisessa selviytymisessä. Luokituksessa jaotellaan 

potilaiden melanoomat levinneisyysasteisiin I-IV ja edelleen alaluokkiin (IA-B, IIA-C, 

IIIA-D), joiden avulla voidaan arvioida potilaan ennustetta. Matalamman riskiluokan 

potilaiden tauti uusiutuu keksimäärin myöhemmin. Nykyiset seurantasuositukset eivät 

kuitenkaan eroa kaikkien alaluokkien välillä niiden selviytymisennuste-eroista 

huolimatta. Melanooman seurantasuositukset ovatkin kansainvälisesti vaihtelevia ja 

perustuvat osittain vain kliiniseen käytäntöön (3, 7). Amerikkalainen seurantasuositus 

(NCCN) (5) ei erottele seurannan ajankohtaa ja tapaa riippuen tarkemmasta 

levinneisyysluokasta. Suomessa suositukset eroavat alaluokkien osalta 

sairaanhoitopiireittäin. AJCC8:n luokituksen mukaiset erot tautivapaassa ajassa ja 

elossaolossa luokkien ja alaluokkien välillä kertovat kuitenkin alaluokkiin perustuvan 

seurantaohjelman tarpeesta. Seurannassa varhaisella toteamisella taas pyritään 
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mahdollistamaan kirurgiset interventiot tai lääkehoidot, jotka tehoavat etenkin 

pienimassaisiin tauteihin (8-10). 

 

Melanooman luonnollisen kulun ymmärtäminen ja näin uusiutumien ajankohdan 

tunnistaminen kunkin levinneisyysluokan kohdalla luo perusteet seurannan 

toteutukselle. Seurannan tulisi kohdentua aikaan, jolloin taudin uusiutuminen on 

todennäköisintä. Seuranta tulisi myös mitoittaa oikein seurantakäyntien ja -tutkimusten 

aikavälin ja keston suhteen. Potilaan kannalta tällä optimoinnilla vältytään turhilta 

seurantakäynneiltä ja -tutkimuksilta ja sairaanhoitojärjestelmän osalta toteutetaan niin 

diagnostisesti kuin kustannustenkin kanalta asianmukaista toimintatapaa. 

 

TT-tutkimus on ensisijainen tutkimus melanooman systeemisen levinneisyyden 

kartoittamisessa, sekä diagnoosivaiheessa että seurannassa. Tutkimuksen on havaittu 

toteavan suurimman osan korkean riskin tautien uusiutumista, erityisesti IIB-luokasta 

lähtien, (8, 11) ja lisäävän uusiutumien toteamista etenkin systeemisissä sijainneissa (3). 

TT-tutkimus on osoittautunut hyödylliseksi myös paikallisten uusiutumien toteamisessa 

(2). Park ym. tutkimuksen mukaan kolmasosa paikallisista ja kolme neljäsosaa 

systeemisistä uusiutumista todettiin TT-tutkimuksella. Melanooma on myös yleisimpien 

PET-kuvantamistutkimuksella tehtyjen syövän levinneisyysselvittelyjen aiheiden 

joukossa (12). 

 

TT-tutkimuksen lisäksi uusiutumia todetaan lääkärivastaanotolla tai potilas itse 

havaitsee merkkejä taudin uusiutumisesta. Näiden kliinisten havaintojen merkitys 

seurannassa ajatellaan kohdentuvan etenkin pinnallisiin uusiutumiin. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa potilaat ovat havainneet merkittävän osan pinnallisista ja in-transit –

uusiutumista. Myös systeeminen ensimmäinen uusiutuma saattoi olla potilaan 

havaitsema, mikä perustuu systeemisen uusiutuman aiheuttamiin oireisiin. (2, 7, 13) 

 

Jos potilaan ensimmäinen uusiutuma todetaan TT:llä, se on todennäköisemmin 

systeeminen ja potilaan elossaolon uusiutuman toteamisesta ajatellaan olevan lyhyempi. 

Levinneisyysasteen III ja heistä etenkin korkeamman riskin alaluokkien potilailla 

ensimmäiset uusiutumat painottuvat juuri systeemisiin uusiutumiin. (2, 7) TT-

tutkimuksen tuoman hyödyn selvittämiseksi olisi tärkeää kartoittaa, tuoko varhainen 

systeemimetastasoinnin toteaminen lisähyötyä potilaalle taudin ennusteen kannalta. 
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Lisäksi tutkimuksen spesifisyys ja positiivinen ennustearvo ovat rajallisia (13, 14), 

minkä vuoksi potilaita joutuu uusintakuvauksiin ja lisätutkimuksiin myös tarpeettomasti 

tai haitaten suhteettomasti potilaan elämänlaatua. 

 

TT-tutkimuksen käyttöä seurannassa perusteellaan sen elinajan pidentämisen 

ajatuksella. Tällöin varhaisen toteamisen ajatellaan pidentävän potilaan elossaoloaikaa 

hoitointerventioiden avulla. Varhaisen toteamisen merkitys ei ole osoittautunut 

yksiselitteiseksi (3), mutta uusien immunoterapioiden ja täsmälääkehoitojen myötä 

siihen voidaan tulevaisuudessa saada vahvempaa näyttöä. Aikaisemmista hoidoista 

poiketen uudet immunoterapiat pidentävät levinneen taudin tautivapaata aikaa ja 

uusimpien tutkimustulosten perusteella mahdollisesti myös selviytymistä (6). Myös 

uusiutuman kuratiivistavoitteisella kirurgialla on saatu merkitseviä selviytymistä 

pidentäviä tuloksia (13) mikä puoltaa seurantaa kirurgisesti hoidettavien uusiutumien 

toteamiseksi. Nykyisin seurannassa todetuille systeemisille uusiutumille on siis 

tarjoutunut hoitovaihtoehtoja, joiden puuttuminen aikaisemmin asetti seurannan 

kyseenalaiseksi. Tulevaisuudessa seuranta- ja immunoterapiatutkimusten tuloksia 

yhdistämällä voitaisiin tarkemmin arvioida varhaisen uusiutuman toteamisen merkitystä 

nykyaikana. Immunoterapioiden käytön yleistyessä myös genomitietojen merkitys 

saattaa korostua paitsi yksilöllisessä hoidossa, myös seurantasuosituksissa ja 

uusiutuman hoidon valinnassa. Suuri osa melanoomista on matalan riskin tauteja, ja 

seurantaa arvioivat tutkimukset kertovat monesti matalan riskin melanooman 

seurannasta. Seurantaa tulisi tutkia aikaisempaa enemmän korkean riskin alaluokissa, 

joissa taudin uusiutuminen on todennäköisempää. Näin saataisiin kliinisiin käytäntöihin 

vaikuttavia tuloksia. 

 

HUS:issa hoitokäytännöt ovat muuttuneet viime vuosien aikana: immunoterapioiden 

käyttö on yleistynyt ja imusolmuke-evakuaatioihin suhtaudutaan pidättyvämmin. 

Viimeisimmät melanooman hoito- ja seurantakriteerit on päivitetty huhtikuussa 2019. 

Solunsalpaajahoidoista melanooman liitännäislääkehoitoina ei ole näyttöä ja 

alfainterferoniliitännäishoidosta on luovuttu. BRAF-estäjä dabrafenibi on nykyään 

saatavilla erityiskorvattavana metastasoituneeseen tai ei-kirurgisesti hoidettavaan 

tautiin. Se kombinoidaan resistenssin kehittymisen ehkäisemiseksi trametinibiin. 

Tuoreimmat tutkimustulokset ovat myös osoittaneet BRAF-estäjien pidentävän 

tautivapaata aikaa ennen uusiutumaa paikallisesti levinneen taudin 
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imusolmukeleikkauksen jälkeen. Vuoden kestoista anti-PD1-liitännäishoitoa tarjotaan 

nykyisin levinneisyysasteiden IIIB-IIID ja IV taudeissa. CTLA-1 -vasta-aine 

ipilimumabilla ei ole ollut myyntilupaa Euroopassa, ja anti-PD1-liitännäishoito on ollut 

paremmin siedetty ja sen on havaittu tuovan enemmän elinaikahyötyä. Toisaalta anti-

PD1- ja ipilimumabin yhdistelmähoidon on havaittu lisäävän tautivapaata aikaa. BRAF-

positiivissa metastasoituneissa taudeissa anti-PD1-hoidon ja BRAF-estäjän välillä ei ole 

osoitettu eroa, joten liitännäishoito voidaan valita näiden välillä. (4, 6) 

 

Liitännäissädehoitoa tai täydentävää sädehoitoa harkitaan joissain tapauksissa 

imusolmukelöydösten perusteella. Evakuaatio lisää tietoa potilaan vartijapositiivisen 

taudin ennusteesta ja vähentää paikallisia uusiutumia, mutta melanoomaspesifinen 

elossaoloaika on osoittautunut yhtä pitkäksi imusolmuke-evakuaatiossa ja seurannassa. 

BRAF-mutaation puuttuminen puoltaa evakuaatiota, sillä tällöin täsmähoidon käyttö ei 

ole mahdollinen. (15, 16) Nämä muutokset hoitostandardeissa tulisi ottaa huomioon 

myös seurannan toteuttamisessa ja uusissa linjauksissa. Esimerkiksi HUS 

Syöpäkeskuksessa evakuaatioiden sijaan on siirrytty tiheämpään kuvantamisseurantaan. 

Uudet lääkehoidot taas vaikuttavat seurantaan esimerkiksi niiden haittavaikutusten 

kautta. Anti-PD1 -lääkkeiden myötä melanooman hoitojen haittavaikutusprofiili 

edenneissä taudeissa muuttuu ja myös lievittyy. Kuvantamisen merkitys korostuu ja sen 

tarve lisääntyy systeemisten uusiutuneiden tautien ja liitännäishoitojen haittojen 

toteamiseksi. 

 

 

 

2 Tavoitteet 

 

 

Aikaisemmat tutkimusten perusteella TT-tutkimukseen perustuvan seurantaohjelman 

hyödyt tulevat esiin erityisesti asteen III ja IV levinneissä taudeissa (3, 13), minkä 

vuoksi tässä tutkimuksessa tavoitteena on selvittää seurannan frekvenssiä ja laatua juuri 

korkean riskin potilasryhmissä. Kohdennetulla levinneisyysasteen III potilaiden 

arvioinnilla voidaan jatkossa paremmin tunnistaa kyseisen tautiluokan seurantatarpeita 

ja seurannan mahdollisuuksia. Alaluokkien mukainen seuranta on AJCC8-luokituksen 
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eri alaluokkien välisten uusiutumis- ja selviytymiserojen perusteella aiheellista, jos 

varhaisella toteamisella pystytään vaikuttamaan potilaan taudin luonnolliseen kulkuun. 

 

Tutkimus tarkastelee vuosina 2008–2017 HUS Syöpäkeskuksessa hoidettujen 

levinneisyysasteen III melanoomapotilaiden seurantaa ja taudin uusiutumista. Tätä 

kautta saamme tietoa siitä, miten melanoomapotilaiden seuranta on toteutunut 

kyseisessä sairaanhoitopiirissä ja mitkä seurantatavat ovat johtaneet uusiutuman 

toteamiseen. Jaottelemalla levinneisyysasteen III potilaat alaluokkiin voidaan 

tarkemmin arvioida alaluokkien välisiä eroja taudin uusiutumisessa, potilaiden 

selviytymisessä ja näin seurannan tarpeessa. Jaottelu auttaa hahmottamaan nykyisten 

seurantatutkimusten ajankohtaa ja tiheyttä sekä sitä, tulisiko seurantaohjeistusten 

perustua aikaisempaa enemmän alaluokkakohtaiseen harkintaan.  

 

Tarkastelemalla uusiutuman sijaintia suhteessa sen toteamistapaan voidaan analysoida 

tarkemmin eri toteamistapojen mahdollisuuksia tunnistaa erityyppisiä metastasointeja. 

Tätä kautta voidaan siis pohtia TT-tutkimuksen merkitystä myös osana 

kokonaisvaltaista seurantaohjelmaa. Havainnoimalla TT-tutkimuksen löytämien 

uusiutumien osuutta kaikista seurantatavoista ja melanooman alatyypeistä on tarkoitus 

tunnistaa kuvantamistutkimuksesta eniten hyötyvät potilasryhmät, joihin TT-

tutkimuksen intensiivisempi käyttö tulisi kohdentaa. Samalla tutkimus tarkastelee 

yhtäläisesti kliinisen uusiutuman toteamisen merkitystä melanoomapotilaiden 

seurannassa.  

 

Tutkimuksen tulosten on tarkoitus täsmentää voimassa olevia seurantasuosituksia sekä 

vahvistaa niiden tieteellistä perustaa etenkin levinneisyysluokan III alaluokkien osalta. 

Se vastaa myös mahdolliseen seurantatarpeen lisääntymiseen melanoomadiagnoosien 

yleistyessä Suomessa (17). Lisäksi tutkimustuloksia voidaan jatkossa verrata uudempiin 

tuloksiin ihomelanooman ennusteesta immunologisten ja täsmälääkehoitojen 

vakiintuessa hoitokäytäntöihin. 
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3 Tutkimusaineisto ja menetelmät 

 
 

 
Kuva 1 Potilaiden valinta ja aineistoon kerätyt tiedot 

 

Aineiston keräämiseksi koottiin kaikki HUS Syöpäkeskuksessa vuosina 2008–2017 

melanooman vuoksi hoidossa olleet potilaat. Näistä valittiin mainittuina vuosina 

diagnoosin saaneet potilaat ja vain ihomelanoomat. Joidenkin potilaiden seuranta 

tapahtui HUS:in ulkopuolella, ja heidän osaltaan ei voitu kerätä tietoa tutkimuksen 

vaatimalla tarkkuudella ja tapaukset jätettiin aineiston ulkopuolelle. Lisäksi ensisijainen 

lista kaikista hoidetuista melanoomapotilaista sisälsi potilaita, joiden ihomuutos oli 

aikaisemmin virheellisesti tulkittu hyvänlaatuiseksi, mutta jotka uusiutumisen vuoksi 

kuuluvat primaaritaudiltaan myös levinneisyysluokkaan III. Näitä potilaita ei otettu 

mukaan tutkimuksen analysointivaiheeseen. 

 

Suomessa korkean riskin melanoomien suosituksena on ollut viiden vuoden seuranta-

aika. Suositellut TT-tutkimukset edeltävät vastaanottokäyntiä. HUS:in tämänhetkiset 

vuonna 2019 päivitetyt seurantasuositukset sijoittavat ensimmäisen kontrollikäynnin ja 

tähän liitetyn TT-tutkimuksen levinneisyysasteiden IIB-IV potilailla neljän kuukauden 

kohdalle ensikäynnistä, jos potilaita seurataan lääkkeettömästi. Näillä potilailla TT-
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seurantaa jatketaan neljän kuukauden välein vuoteen asti, ja tämän jälkeen 

puolivuosittain kolmeen vuoteen asti ja edelleen vuosittain viiteen vuoteen asti. TT-

seurantatutkimukset tehdään vartalon alueelle, pään ja kaulan melanoomissa myös 

kaulan alueelle. Levinneisyysasteiden IIIB-IV potilailla, joilla aloitetaan liitännäishoito, 

ensikäyntiä seuraava TT tehdään kolmen kuukauden kohdalla ja jatketaan vuoden ajan 

kolmen kuukauden välein, neljän kuukauden välein toiseen seurantavuoteen, 

puolivuosittain kolmanteen seurantavuoteen ja edelleen vuosittain viidenteen 

seurantavuoteen asti. 

 

Alkuvuosina seuranta tapahtui vuorotellen syöpätautien klinikalla ja leikkaavassa 

yksikössä. Vuodesta 2016 lähtien levinneisyysasteen III potilaiden seuranta siirtyi 

kokonaan syöpätaudeille. Seurantakäynneillä keskityttiin TT-löydöksen lisäksi potilaan 

ihon tarkastukseen, oireisiin ja kliiniseen statukseen. 

 

TT-tutkimuksen käytön frekvenssiä melanoomaseurannassa analysoitiin tarkastelemalla 

levinneisyysselvityksen ja ensimmäisen seuranta-TT-tutkimuksen ajankohtaa 

diagnoosin asettamisen jälkeen. Kuvantamisen käyttötapaa tutkittiin myös 

havainnoimalla aikaa, joka kului viimeisimmästä tautivapaasta TT-lausunnosta 

uusiutuman toteamiseen. 

 

Tutkimuksessa edellä mainituin kriteerein valittujen potilaiden primaarikasvaimista 

kerättiin histologinen tieto paksuudesta (Breslow, Clark) ja ulseraatiosta. 

Primaarikasvaimen perusteella tauti luokiteltiin paikalliseksi tai potilaat etenivät 

vartijaimusolmuketutkimukseen ja mahdollisesti täydentävään imusolmuke-

evakuaatioon. Potilaat luokiteltiin näiden tietojen perusteella AJCC8:n määritelmän 

mukaisiin levinneisyysluokkiin (I, IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IV). 

 

Melanooman uusiutumista tarkasteltiin ajanjaksolla retrospektiivisesti. Kaikista 

potilaista kirjattiin syyskuun 2019 ajankohtaisin tieto taudin uusiutumisesta ja potilaan 

elossaolosta tai melanoomaspesifisestä kuolemasta. Myöhemmin uusivista 

levinneisyysasteen III tapauksista kirjattiin ihomelanooman vahvistavan PAD-

lausunnon vastauspäivämäärä diagnoosipäiväksi. Näistä vuoden 2007 jälkeen 

diagnoosin saaneista, syyskuuhun 2019 mennessä uusiutuneista levinneisyysasteen III 

potilaista kirjattiin myös mahdollinen seurannan päättymispäivä tai kuolinpäivä. 
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Levinneisyysasteen III potilaiden alkuvaiheen hoito koostui pääsääntöisesti tarvittavista 

re-excisioista ja vartijasolmuketutkimuksesta. PAD-lausunnon ja 

vartijasolmukelöydösten perusteella saatettiin edetä imusolmukealueen evakuaatioon tai 

sädehoitoon. Hoitolinjauksista päätettiin moniammatillisessa ihokasvainkokouksessa. 

Joillakin potilaista evakuaatio tehtiin ilman vartijatutkimusta kliinisen 

imusolmukelevinneisyyden perusteella. Tällöin kliiniseen epäilyyn johtivat 

imusolmukealueiden palpaatio- tai ultraäänilöydös ja biopsiavarmennus. Pään ja kaulan 

alueen melanoomissa imusolmukkeita saatettiin poistaa kauladissektiotoimenpiteessä. 

Vuodesta 2018 lähtien evakuaatioista luovuttiin rutiinikäytäntönä perustuen MSLT-II -

tutkimustuloksiin, joissa osoitettiin ultraääniseurannan olevan yhtä hyvä kuin 

imusolmuke-evakuaatio ennusteen kannalta. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkempaan arvioon otettiin ne levinneisyysasteen III potilaat, 

jotka todettiin tautivapaiksi postoperatiivisen TT:n perusteella ja joilla tauti uusiutui 

2019 syyskuuhun mennessä. Näissä tapauksissa kerättiin tieto aiemmin mainittujen 

lisäksi primaarikasvaimen tulehduksesta, regressioista ja satelliiteista PAD-lausuntojen 

kattavuuden mukaan. Postoperatiivisessa TT:ssä joko ei havaittu laajempaa 

levinneisyyttä tai epäselvä löydös osoittautui myöhemmin hyvänlaatuiseksi. Joillakin 

potilaista TT sijoittui ennen evakuaatiota, jolloin potilas katsottiin tautivapaaksi, vaikka 

evakuaatiota edeltävässä TT:ssä ilmeni imusolmukemetastasointia.  

 

Tieto taudin levinneisyydestä imusolmukkeisiin saatiin vartijaimusolmuketutkimuksista 

ja imusolmuke-evakuaatioista. Myös kliininen havainto imusolmukemetastasoinnista 

kirjattiin aineistoon AJCC8-luokittelua varten. Vartijaimusolmuke-, evakuaatio- ja 

PAD-tulokset kerättiin aineistoon. Tuntemattoman primaarikasvaimen tapaukset 

analysoitiin pääasiassa erillään tarkan alaluokituksen taudeista. Systeeminen 

levinneisyys tulkittiin post- tai perioperatiivisista TT-lausunnoista. 

 

Ensimmäisistä uusiutumista kerättiin tiedot sen toteamisen ajankohdasta, 

toteamistavasta ja sijainnista. Tautivapaa-aika laskettiin toteamispäivän ja 

diagnoosipäivän erotuksesta. Näiden lisäksi katsottiin uusiutuman toteamista edeltävän 

tautivapaan TT-tutkimuksen ajankohta. Seurannan tehokasta kokonaiskestoa arvioidaan 

ensimmäisen uusiutuman ajankohdasta seuranta-aikana. Uusiutuman sijainti jaettiin 
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residiiveihin, imusolmukeuusiutumiin tai elimen mukaan. Uusiutuman sijainnin 

analysointi tarkentaa toteamistavan kykyä tunnistaa tietyntyyppisiä uusiutumia. 

 

Uusiutuman toteamistapa luokiteltiin potilaan, lääkärin tai TT-tutkimuksen 

havaitsemaksi. Potilaan havaitsemassa uusiutumassa on kyse potilaan havaitsemista 

oireista, palpaatiolöydöksistä tai ihomuutoksista. Uusiutuma on luokiteltu lääkärin 

toteamaksi, jos se todettiin kliinisessä tutkimuksessa seurantakäynnillä ja potilas ei ollut 

itse tuonut esille epäilyä uusiutumisesta tai uusiutumaa ei ollut havaittavissa TT-

kuvassa. TT-tutkimuksen katsottiin toteavan uusiutuman, jos se suoritettiin 

kontrollimielessä ilman kliinistä epäilyä ja potilas oli oireeton. 

 

Eri levinneisyysasteiden potilaiden lukumäärät, osuudet ja taudinkulku analysoitiin sekä 

SPSS-ohjelmiston (versio 27, IBM) että Excelin (Excel for Mac, viimeisin versio 16.49) 

laskentatyökaluja käyttäen. Potilaiden osuudet laskettiin aina suhteuttamalla havaitut 

tapaukset muuttujan osalta siihen potilasryhmään, jossa kyseisen muuttujan tiedot olivat 

kerättävissä. Kokonaisselviytyminen (OS) laskettiin ihomelanoomadiagnoosin päivästä 

kuolemaan kaikissa levinneisyysasteen III taudeissa. Uusiutuneiden tautien 

elossaoloaikaa tarkasteltiin myös uusiutuman toteamispäivästä kuolemaan. Melanooma-

spesifinen selviytymisen osuudet (DSS) laskettiin Excelillä suhteuttamalla uusiutuneen 

etäpesäkkeisen taudin aiheuttamat kuolemat kaikkiin levinneisyysasteen III potilaisiin. 

 

Tautivapaan ajan ja elossaoloajan välisen korrelaation SPSS-analyyseissä käytettiin 

Pearson-, Spearman- ja Kendall-korrelaatioita, joiden tilastollista merkitsevyyttä 

testattiin kaksisuuntaisesti. 

 

Kapan-Meier –analyysit suoritettiin SPSS-ohjelmistolla. Tilastollisen merkitsevyyden 

havaitsemiseen käytettiin Log Rank-, Breslow- ja Tarone-Ware-menetelmiä, ja 

merkitsevyyden raja-arvona oli 0,05. Tautivapaan ajan osalta analyysit tehtiin kaikilla 

levinneisyysasteen III potilailla, joista sensuroitiin ei-uusiutuneet potilaat, joiden 

seuranta oli päättynyt tai remissio jatkui seurannassa syyskuussa 2019. Tautivapaan ajan 

Kaplan-Meier –analyysit tehtiin levinneisyysasteen III tarkempien alaluokkien, 

uusiutuman toteamistavan ja sijainnin suhteen. Elossaolo-osuutta tarkasteltiin 

vastaavilla analyyseillä, joissa sensuroituja potilaita olivat edellä mainittujen lisäksi ne 
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uusiutuneet levinneisyysasteena III diagnosoidut potilaat, jotka olivat elossa syyskuussa 

2019 tai olivat kuolleet muuhun kuin melanoomaan. 

 

 

 

 

4 Tulokset 

 

4.1 Potilasaineisto 

 
 

Vuosina 2008–2017 HUS Syöpäkeskuksessa hoidettiin 808 kyseisinä vuosina 

diagnosoitua melanoomapotilasta, joista 783 saatiin kerättyä levinneisyysluokittelun 

mahdollistava määrä tietoa. Diagnoosivaiheen levinneisyysluokituksen mukaiset 

potilaiden lukumäärät, uusiutumat ja tilanne seurantajakson lopussa on esitetty 

taulukossa 1. 

  
N uusiutunut 

(%) 

ei 

uusiutunut 

(%) 

elossa (%) kuolinsyy: 

melanooma 

(%) 

kuolinsyy: 

muu (%) 

I 49 39 (80)  10 (20) 24 (50) 19 (40) 5 (10) 

IA 6 3 (50) 3 (50) 5 (83) 1 (17) 0 (0) 

IB 43 36 (84) 7 (16) 19 (45) 18 (43) 5 (12) 

II 210 118 (57) 91 (44) 114 (58) 66 (34) 16 (8) 

IIA 46 35 (76) 11 (24) 20 (48) 18 (43) 4 (9) 

IIB 95 52 (55) 42 (45) 59 (64) 29 (32) 4 (4) 

IIC 69 31 (45) 38 (55) 35 (57) 19 (31) 8 (12) 

III 436 239 (55) 197 (45) 255 (60) 143 (34) 24 (6) 

III* 77 55 (71) 22 (29) 34 (48) 30 (42) 7 (9) 

IIIA 64 16 (25) 48 (75) 52 (81) 11 (17) 1 (2) 

IIIB 81 40 (49) 41 (51) 54 (67) 23 (28) 4 (5) 

IIIC 192 107 (56) 85 (44) 108 (59) 68 (37) 8 (4) 

IIID 22 21 (96) 1 (5) 7 (32) 11 (50) 4 (18) 

IV 88 - - 13 (15) 70 (80) 2 (2) 

Taulukko 1 HUS Syöpäkeskuksessa hoidettujen, vuosina 2008–2017 diagnoosin saaneiden 

melanoomapotilaiden lukumäärät, taudin uusiutuminen ja seuranta. Prosenttiosuudet kertovat 

potilaiden suhteellisen määrn kaikista kyseisen alaluokan potilaista, joilla seurannan kulku 

pystyttiin arvioimaan potilastiedoista. * alaluokkaa ei pystytty määrittämään 
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Kymmenen vuoden ajanjaksolla HUS Syöpäkeskuksessa hoidetuista potilaista 56 % oli 

diagnosoitu levinneisyysasteeksi III. Näistä 239 (55 %) uusiutui syyskuuhun 2019 

mennessä. Diagnoosin jälkeisestä taudin uusiutumisesta seurannassa ei ollut saatavissa 

tietoja käytetyssä potilastietojärjestelmässä yhden levinneisyysaseen II potilaan 

kohdalla. Vastaavasti tietoa kuolinsyystä ei pystytty varmuudella luokittelemaan 14 

tapauksessa sekä levinneisyysluokassa II että III. Kaikkia tapauksia ei voitu luokitella 

tarkemmin alaluokkaan tuntemattoman primaarikasvaimen tai jonkin 

primaarikasvaimen PAD-lausunnon tiedon puuttumisen vuoksi. Osassa tauteja tarkkaa 

luokittelua ei voitu tehdä, sillä potilaan yleisvointi tai muu tila esti 

vartijasolmuketutkimuksen. Levinneisyysluokan III taudeista 77 (18 %) tapausta ei 

pystytty luokittelemaan tarkempaan alaluokkaan. 

 

Tuntemattoman primaarikasvaimen imusolmukkeisiin levinneistä taudeista 18 (58 %) 

uusiutui ja kymmenellä (32 %) potilaalla kuolinsyy oli melanooma. Uusiutuvien tautien 

ja melanoomaspesifisen kuoleman osuus näillä potilailla vastasi siis levinneisyysluokan 

IIIC tasoja. 

 

Levinneisyysasteen III potilaiden perusominaisuuksia aineistossa käsitellään taulukossa 

2. Tämän levinneisyysasteen potilaista valtaosa oli miehiä (59 %) ja keski-ikä 

diagnoosihetkellä oli miehillä neljä vuotta naisia korkeampi. Primaarikasvainten 

Breslow-paksuudet painottuivat T-luokkiin 2–4. 
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 Levinneisyysaste III 

Ikä diagnoosihetkellä (v)  

   keski-ikä  60 

         naiset 58 

         miehet 62 

   mediaani  62 

         naiset 62 

         miehet 63 

Sukupuoli  

   naisia 179 (41 %) 

   miehiä 256 (59 %) 

Breslow (mm)  

   keskiarvo 

   mediaani 

3,9 

3,0 

   ≤1,0 27 (6,2 %) 

   1,1–2,0 93 (21 %) 

   2,1–4,0 124 (29 %) 

   >4,0 126 (29 %) 

   ei tietoa 65 (15 %) 

Ulseraatio  

   kyllä 167 (38 %) 

   ei 183 (42 %) 

   ei tietoa 85 (20 %) 

Taulukko 2 Levinneisyysasteena III diagnosoitujen potilaiden jakautuminen aineistossa iän, 

sukupuolen, primaarikasvaimen Breslow-paksuuden ja ulseraation suhteen. 

 

Uusiutuneiden levinneisyysasteen III potilaiden levinneisyyttä kartoittava 

postoperatiivinen TT-tutkimus tapahtui keskimäärin noin 2,7 kuukauden kuluttua 

diagnoosista. Alaluokittain primaarikasvaimen ja vartijasolmuketutkimuksen perusteella 

matalimman riskiluokan potilaiden levinneisyysselvittelyt tehtiin keksimäärin pari 

viikkoa korkeimman riskiluokan potilaita myöhempään. Tarkastellun ajankohdan 

alkuvaiheen diagnooseissa levinneisyysselvittelyt tapahtuivat keskimäärin samana 

ajankohtana kuin myöhemmin diagnosoiduilla. 

 

Asteen III taudeissa evakuaatio suoritettiin 74 % potilaista. Tutkimusjakson 

ensimmäisen viiden vuoden aikana diagnosoiduista potilaista evakuaatioiden osuus oli 

72 %, ja jälkimmäisen viiden vuoden jaksossa 82 %. Myöhemmin uusiutuville 

levinneisyysasteen III potilaista 71 prosentille oli tehty imusolmukkeiden evakuaatio 

primaarihoidon yhteydessä. Heistä vuosina 2008–2012 diagnoosin saaneilla evakuaatio 
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oli tehty alkuvaiheessa 73 prosentille ja vuosina 2013–2017 diagnoosin saaneilla 86 

prosentille. 

 

Levinneisyysasteen III myöhemmin uusiutuvista taudeista tieto postoperatiivisen TT-

tutkimuksen ajankohdasta ja löydöksen laadusta oli samanaikaisesti saatavissa 184 

tapauksessa. Näistä postoperatiivista kuvantamistutkimuksista 63 (34 %) tuotti 

löydöksen, jonka luonnetta ei voitu pelkällä kuvantamistutkimustuloksella varmistaa. 

Varmistus kyseisten potilaiden levinneisyysluokasta saatiin lisätutkimusten tai 

seurantakuvauksen avulla. Kyseessä oli vain todelliset levinneisyysasteen III potilaat, 

joten näillä potilailla ensimmäinen levinneisyysselvittelynä tehty TT-tutkimus ei 

kyennyt erottamaan tautia levinneisyysasteen II taudista. Osuuden perusteella 66 

prosentille todellisista levinneisyysasteen III potilaista postoperatiivisella TT-

tutkimuksella levinneisyys taas pystyttiin varmentamaan heti ensimmäisissä 

levinneisyysselvittelyissä.  

 

Vastaavasti ensimmäisessä seurannan aikana tehdyssä TT-tutkimuksessa 38 potilaalla 

tutkimuksessa saatiin epäselvä löydös. Tämä vastaa 23 % kaikista niistä, joilla 

ensimmäisen TT-seurannan päivämäärä ja löydöksen laatu olivat tiedossa. Näistä 26 

potilaalla löydös osoittautui uusiutumaksi jatkotutkimuksissa tai seurannassa. 

 

Lisäksi osassa tapauksia TT-tutkimus ei havainnut samanaikaisesti kliinisesti havaittua 

uusiutumaa. Kaikista levinneisyysasteen III uusiutuneista taudeista noin yhdeksällä 

prosentilla uusiutuma havaittiin kliinisesti kuukauden sisällä puhtaasta TT-löydöksestä. 

 

 

 

4.2 Seuranta 

 

Ensimmäinen TT-seuranta tehtiin myöhemmin uusiville levinneisyysasteen III potilaille 

keskimäärin 7,3 kuukauden kuluttua diagnoosista ja 4,6 kuukauden kuluttua 

levinneisyysselvittely-TT-tutkimuksesta. Ensimmäinen TT-seuranta toteutui eri 

riskiluokissa ja eri aikoina diagnosoiduilla keskimäärin samoihin aikoihin. 
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Kaikista levinneisyysasteen III taudeiksi diagnoosivaiheessa luokitelluista tapauksista 

melanoomakuolemalta välttyi kolmessa vuodessa 81 %, neljässä vuodessa 74 % ja 

viidessä vuodessa 67 % (vuosikohtainen melanoomaspesifinen elossaololuku, disease 

spesific survival rate DSS). Kaikki tarkemmat potilasmäärät selviytymiselle seurannassa 

on esitetty taulukoissa 3 ja 4. Kyseiset luvut on laskettu niistä potilaista, jotka ehtivät 

olla seurannassa kolme, neljä tai viisi vuotta. Näin kokonaiselossaolo-osuus on osassa 

alaluokkia suurempi kuin viiden vuoden selviytymisosuus, sillä tämä on laskettu 

kaikista potilaista riippumatta seurannan kestosta, kun taas viisivuotisseurannan 

tuloksissa on ainoastaan vähintään viisi vuotta seurannassa olleet. 

 

 

Levinneisyysaste OS (%) 3 v. OS (%) 4 v. OS (%) 5 v. OS (%) 

III 63 76 69 65 

IIIA 81 93 93 86 

IIIB 67 86 75 65 

IIIC 59 74 66 62 

IIID 32 44 43 20 
Taulukko 3 Levinneisyysasteen III potilaiden kokonaiselossaolo-osuudet (overall survival rate) 

seurannassa. Seurantavuosikohtaiset elossaoloarvot on laskettu suhteessa niihin, jotka ehtivät 

olla seurannassa kolme, neljä tai viisi vuotta. OS overall survival, elossaolo-osuus 

 

Levinneisyysaste DSS 

mediaani 

(v), 

kuolinsyy 

melanooma 

DSS (%) 3 v. DSS 

(%) 

4 v. DSS 

(%) 

5 v. DSS 

(%) 

III 2,6 66 81 74 67 

IIIA 4,4 83 95 95 91 

IIIB 3,4 70 92 79 68 

IIIC 2,4 61 77 70 60 

IIID 1,7 39 57 60 29 
Taulukko 4 Levinneisyysasteen III potilaiden melanoomaspesifiset elossaolo-osuudet (disease 
spesific survival) seurannassa. Seurantavuosikohtaiset DSS-arvot on laskettu suhteessa niihin, 

jotka ehtivät olla seurannassa kolme, neljä tai viisi vuotta. DSS disease spesific survival 

 

Eri levinneisyysluokan III alaluokkien keskimääräiset tautivapaat ajat ja 

melanoomaspesifinen selviytyminen uusiutuman toteamisen jälkeen on esitetty 

taulukossa 5. Levinneisyysasteen III potilailla aikaa diagnoosipäivästä uusiutuman 

toteamiseen (RFS) kului keskimäärin noin 20 kuukautta. Potilaan havaitsemissa 

uusiutumissa RFS oli keskimäärin 22 kk, lääkärin 17 kk ja TT:n 19 kuukautta. Kliinisen 

toteamisen RFS oli yhdistettynä (potilas tai lääkäri) 19,4 kk.  
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Taulukko 5 Kaikkien levinneisyysasteen III sekä myöhemmin uusiutuneiden levinneisyysasteen 

III potilaiden tautivapaat ajat (RFS) ja elossaoloaika taudin uusiutumisesta. RFS recurrence 

free survival. *Yli puolella kaikista levinneisyysluokan IIIA potilaista tauti ei uusiutunut. 

 

 

4.3 Uusiutuneen taudin diagnostiikka 
 

Uusiutumien toteamisajankohtaa ja -tapaa on havainnollistettu kuvan 2 pylväskaaviossa. 

TT-tutkimus havaitsi 49 % ensimmäisistä uusiutumista levinneisyysasteen III potilailla. 

Potilas havaitsi uusiutumisen 28 % tapauksista ja lääkäri 23 % tapauksista. Näin 

kliinisen toteamisen osuus oli yhteensä 51 %. 

 

Ensimmäisenä seurantavuotena TT-tutkimuksella tehdyistä levinneisyysasteen III 

potilaiden uusiutumalöydöksistä 46 % tehtiin ensimmäisenä seurantavuotena ja 32 % 

toisena seurantavuotena (kuva 2). Viiden vuoden kohorteissa vuosina 2008–2012 

levinneisyysasteen III diagnoosin saaneiden uusiutumista TT havaitsi 42 %, potilas 30 

% ja lääkäri 28 %. Vuosien 2013–2017 kohortissa vastaavat luvut olivat 58 %, 26 % ja 

16 %. 

 

Levinnei

syys-aste 

RFS 

keskiarvo [kk 

(v)] kaikki 

RFS mediaani 

[kk (v)] kaikki 

RFS 

keskiarvo [kk 

(v)] 

uusiutuneet 

RFS mediaani 

[kk (v)] 

uusiutuneet 

Keskiarvoinen 

elossaoloaika 

taudin 

uusiutumisest

a [kk (v)] 

Mediaani-

elossaoloaika 

taudin 

uusiutumisest

a [kk (v)] 

III 74 (6,1) 65 (5,4) 20 (1,6) 14 (1,2) 27 (2,2) 19 (1,6) 

IIIA 101 (8,3) - (-)* 28 (2,3) 22 (1,8) 19 (1,6) 14 (1,1) 

IIIB 74 (6,1) 71 (5,9) 24 (1,9) 16 (1,3) 28 (2,3) 22 (1,8) 

IIIC 68 (5,7) 52 (4,3) 19 (1,6) 11 (0,9) 28 (2,4) 20 (1,7) 

IIID 17 (1,4) 9,8 (0,8) 11 (0,9) 10 (0,8) 22 (1,7) 17 (1,4) 
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Kuva 2 Uusiutuman toteamisajankohta ja -tapa seurannassa. 

 

Levinneisyysluokan III potilaiden ensimmäinen uusiutuma sijoittui pehmytkudokseen 

tai iholle (77), imusolmukkeisiin (28) tai systeemisesti (74). Systeemimetastasoinnit 

olivat yksinomaan keuhkoissa (34), aivoissa (15), maksassa (8) tai luustossa (2). Osalla 

potilaista uusiutuminen todettiin useammassa kuin yhdessä kudoksessa (34) tai 

systeemisijainnissa (6). Kaikista uusiutumista 59 % oli korkeintaan paikallisia ja 41 % 

systeemisiä. Ensimmäisenä seurantavuotena levinneisyysasteen III taudeista 51 % 

uusiutui primaarikasvaimen leikkausalueen läheisyyteen iholle tai pehmytkudokseen ja 

54 % imusolmukkeisiin. Systeemisistä uusiutumista 39 % esiintyi ensimmäisenä 

seurantavuotena. Paikallisista uusiutumista havaittiin toisena seurantavuotena vielä 28 

% ja kolmantena seurantavuotena lähes 10 %. Uusiutumien ajankohtaa seurannassa 

käsitellään sijainneittain tarkemmin kuvassa 3. Paikalliset uusiutumat esiintyivät 

keskimäärin puolentoista vuoden (1,4 v) ja systeemiset kahden vuoden (1,9 v) kuluttua 

diagnoosista. Näin systeemiset uusiutumat todetaan ensimmäisenä uusiutumana noin 

puoli vuotta myöhemmin kuin paikalliset. 
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Kuva 3 Ensimmäisen uusiutuman toteamisajankohta seurannassa sijainnin mukaan 

ryhmiteltynä. 

 

Paikallisista uusiutumista TT havaitsi 30 % (kuva 4). Systeemimetastasoinneista (ei 

aivot) 86 % todettiin TT-tutkimuksella, ja kaikista systeemimetastasoinneista 70 % 

(mukaan lukien aivot). Toisaalta aivometastasoinnin kohdalla potilaan oireet olivat 

merkittävässä asemassa ja 11 yhteensä 16 aivometastasoinnista ensimmäisenä 

uusiutumana todettiinkin potilaan toimesta. Potilaiden havaitsemista ensimmäisistä 

uusiutumista 66 % oli paikallisia, lääkärin havaitsemista taas 88 % ja TT-tutkimuksen 

35 %. Iholle uusiutuvista taudeista potilaan havainnot olivat merkittävimmässä roolissa 

eri uusiutuman toteamistavoista (42 %). Ihon uusiutumat painottuivat myös lääkärin 

havaitsemissa ensimmäisissä uusiutumissa. Paikallisista imusolmukelöydöksistä taas 

TT-tutkimus havaitsi jo 61 %. 
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Kuva 4 Levinneisyysasteen III ensimmäisen uusiutuman sijainti ja toteamistapa. 

 

Uusiutuman ajankohtaa ja näin karkeata tautivapaata aikaa eri alaluokissa on 

havainnollistettu kuvan 5 pylväskaaviossa. Tautivapaata aikaa (RFS) analysoitiin 

edelleen Kaplan-Meier–analyysillä (kuva 6). Levinneisyysasteen III potilaiden 

tautivapaa aika diagnoosista ja remissiossa pysyneiden potilaiden seuranta-aika 

sijoitettiin Kaplan-Meier-kuvaajalle alaluokittain ja uusiutuman sijainnin perusteella. 

Analyysissa havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero kokonaisuudessaan kaikkien eri 

alaluokkien tautivapaissa ajoissa. Havaittu kahden alaluokan välinen ero tautivapaassa 

ajassa kasvoi tilastolliselta merkitsevyydeltään mitä kauempana alaluokat olivat 

AJCC8-luokituksen mukaiselta riskiltään. 

 

IIIC potilaiden ensimmäiset uusiutumat painottuvat seuranta-ajan ensimmäiseen 

vuoteen (51 %), kun taas IIIA potilailla uusiutumia todetaan pääasiassa toisena 

seurantavuotena ja IIIB potilailla toisena ja kolmantena seurantavuotena. Kolmantena 

vuotena ensimmäisiä uusiutumia todetaan IIIB ja IIIC absoluuttisesti saman 

suuruusluokan verran, mutta suhteellisesti tämä on IIIC potilaiden ensimmäisistä 

uusiutumista enää kahdeksan prosenttia ja viidentenä vuotena ja sen jälkeen yhteensä 11 

%. Levinneisyysasteen IIIB potilaiden ensimmäisistä uusiutumista todetaan vielä 
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yhteensä kahdeksan prosenttia viidentenä seurantavuotena ja sen jälkeen. Alaluokan 

IIIB ensimmäisistä uusiutumista viimeiset noin kymmenen prosenttia tapahtui noin 

neljän vuoden jälkeen diagnoosista (tällöin jäljellä 4 uusiutumista). Alaluokassa IIIC 

vastaava osuus oli jäljellä 3,4 vuoden jälkeen, ja viimeiset viisi prosenttia todettiin vielä 

5,3 vuoden seurannan jälkeen (tällöin jäljellä 5 uusiutumista). Alaluokassa IIID 

kummenen viimeistä prosenttia uusiutumista (2 potilasta) todettiin noin 1,7 vuoden 

jälkeen diagnoosista. 

 

 

 

 

 

Kuva 5 Uusiutuman toteamisajankohta seurannassa eri levinneisyysasteen III alaluokissa. 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 >5

P
o
ti

la
it

a

Seurantavuosi

IIIA

IIIB

IIIC

IIID



 

 
 

20 

 

 

 

Kuva 6 Tautivapaa aika (RFS) diagnoosista levinneisyysasteen III eri alaluokissa. 

 

Kun ensimmäisten uusiutumien sijainnit jaettiin viiteen ryhmään (local/in-transit, nodal, 

systemic (not incl. brain), brain, multiple) (kuva 7), vain alaluokan IIIA potilaiden 

tautivapaa aika erosi tilastollisesti merkitsevästi (p<0.1) muiden alaluokkien 

tautivapaasta ajasta. Toisaalta jos uusiutumat jaettiin paikallisiin ja systeemisiin (myös 

aivot) (kuva 8), ryhmien tautivapaassa ajassa todettiin tilastollisesti merkitsevä ero (p < 

0,075). 
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Kuva 7 Tautivapaa aika ensimmäisen uusiutuman eri sijainneilla. 

 

 

 

Kuva 8 Tautivapaa aika (RFS) ensimmäisen uusiutuman eri sijainneilla. 
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4.4. Elossaoloennuste 

 

Myöhemmin uusiutuvista asteen III taudeista 59 % ei ollut kuollut melanoomaan 

kolmen vuoden, 47 % neljän vuoden ja 40 % viiden vuoden jälkeen diagnoosista. 

Levinneisyysasteen III eri alaluokkien selviytyminen uusiutuneen taudin jälkeen on 

esitetty taulukossa 4. 

 

Kaikkien levinneisyysluokkana III diagnosoitujen tautien elossa-olon Kaplan-Meier–

analyysi tuotti tilastollisesti merkitsevän eron eri alaluokkien selviytymisessä (kuva 9). 

Ennusteiden erot noudattivat AJCC8-luokituksen mukaista riskiluokitusta. 

Melanoomaspesifisen selviytymisajan mediaanit taudin eri alaluokissa on lueteltu 

taulukossa 4. 

 

 

 

Kuva 9 Melanoomaspesifinen elossaolo-osuus diagnoosin asettamisesta levinneisyysasteen III 

eri alaluokissa. 
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Tautivapaan ajan ja diagnoosin jälkeisen elossaoloajan välillä havaittiin tilastollisesti 

merkitsevä positiivinen korrelaatio (Pearson 0,2; Spearman 0,6; Kendall 0,4). 

Alaluokittain jaettuina positiivinen korrelaatio oli kaikissa alaluokissa vähintään 

kohtalainen. Tautivapaan ajan ja ajan, joka kului uusiutumasta melanoomasta johtuvaan 

menehtymiseen, välillä vallitsi tilastollisesti merkitsevä voimakas negatiivinen Pearson-

korrelaatio. Alaluokittaisessa tarkastelussa huomioitavan arvoinen negatiivinen 

korrelaatio oli tilastollisesti merkitsevä kuitenkin vain alaluokassa IIIC, jossa 

korrelaatio oli voimakas. 

 

Potilaat jaettiin myös kahteen viiden vuoden ryhmään diagnoosipäivämäärän 

mukaisesti. Elossaolossa viiden vuoden ryhmien välillä havaittiin tilastollisesti 

merkitsevä ero (keskiarvot 7,4 ja 4,6 v, mediaanit 0,8 ja 0,5 v). 

 

Myös potilaiden uusiutuman vaikutusta elossaoloennusteeseen analysoitiin 

selviytymisanalyyseillä ensimmäisen uusiutuman sijainnin, ajankohdan ja toteamistavan 

suhteen. Jos ensimmäinen uusiutuma sijoittui paikallisiin imusolmukkeisiin, ennuste 

uusiutuman jälkeen oli myönteisin. Paikallisen ihon tai pehmytkudoksen ensimmäisen 

uusiutuman tapauksissa ennuste oli parempi kuin systeemisesti uusiutuneissa taudeissa 

uusiutuman jälkeen. Aivometastasointi ennusti lyhytaikaisempaa selviytymistä 

uusiutuman toteamisen jälkeen. Tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä. 

Toteamistapojen suhteen taas potilaan havaitsemissa ensimmäisissä uusiutumissa oli 

pisin elossaoloaika, joskin uusiutumien toteamistapojen välinen ero ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä. Elossaoloaika oli sitä lyhyempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa seurantaa 

ensimmäinen uusiutuma todettiin diagnoosin jälkeen. 

 

PD-1-vasta-ainehoitoa sai 17 potilasta ensimmäisen uusiutuman toteamisen jälkeen, ja 

heistä neljä kuoli melanoomaan. Näiden potilaiden selviytymistä on havainnollistettu 

kuvassa 11 yhdessä niiden kanssa, jotka eivät saaneet anti-PD-hoitoa. Kuvan 

mukaisessa selviytymisanalyysissä PD-1-vasta-ainehoitoa saaneiden potilaiden 

selviytyminen oli tilastollisesti merkitsevästi parempaa kuin ei hoitoa saaneilla. 
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Kuva 10 Ensimmäisen uusiutuman jälkeen annetun anti-PD1-hoidon vaikutus elossaolo-

osuuteen. 

 

 

 

5 Pohdinta 
 

 

HUS Syöpäkeskuksessa hoidetuista ihomelanoomista suurin osa oli 

diagnosointivaiheessa levinneisyysluokkaa III. Levinneisyysasteen I ja II potilaat 

ohjautuvatkin seurantaan pääosin kirurgian, ihotautien tai avosektorin puolelle. Tuoreen 

katsauksen mukaan vastaavalla jaksolla Turun yliopistollisessa keskussairaalassa 

imusolmukkeisiin levinneiden leikattujen tautien osuus oli huomattavasti pienempi (56 

% vs. 12 %) (6), mikä heijastaa potilaiden seurannan järjestämisen eroavaisuuksia 

sairaanhoitopiireissä. 
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Levinneisyysasteen III tautina diagnosoiduista potilaista imusolmukkeiden 

evakuaatiotoimenpide suoritettiin 74 prosentille. Vuosina 2008–2012 diagnosoiduilla 

evakuaatioita suoritettiin suhteellisesti vähemmän kuin vuosina 2013–2017 

diagnosoiduilla (72 % vs 82 %). Hoitokäytäntöjen muutos evakuaatioiden 

vähentämiseen ei näin tule esiin vielä tämän tutkimuksen tuloksissa. Uusiutuneissa 

levinneisyysasteen III taudeissa tarkastellun ajanjakson ensimmäisen viiden vuoden 

aikana diagnosoiduilla imusolmukkeiden evakuaatiotoimenpide oli tehty useammin 

kuin toisen viiden vuoden aikana diagnosoiduilla (73 % vs. 86 %). Näin jälkimmäisenä 

viitenä vuotena nimenomaan imusolmuke-evakuoidut taudit uusiutuivat myöhemmin 

seurannassa ja nämä potilaat valikoituivat tarkemmin analysoitavaan aineistoon. Ottaen 

huomioon, että evakuaation indikaatioita on melanooman hoitosuosituksissa 

vähennetty, diagnoosivaiheessa evakuaatioon päätyneiden potilaiden melanooma 

uusiutuu siis herkemmin kuin jos positiivisesta vartijaimusolmukelöydöksestä 

huolimatta voidaan jättäytyä seurantalinjalle. Tulos suuremmasta evakuoitujen 

osuudesta myöhemmin uusiutuneissa taudeissa kertoo mahdollisesti myös siitä, että 

hoitosuositukset pystyvät onnistuneesti kohdentamaan evakuaatiotoimenpiteitä 

suuremman uusiutumariskin tauteihin. Toisaalta evakuoitujen tapausten osuus oli 

suurempi myös kaikissa levinneisyysasteen III taudeissa. Kansainvälisissä suosituksissa 

evakuaatiota ohjeistetaan tekemään kohdennetummin suuremman riskin tauteihin. Tämä 

diagnoosivaiheen imusolmuke-evakuaatioiden kohdentaminen vaikuttaa seurannan 

tarpeeseen, sillä evakuaatio on korvautunut tehostetulla kuvantamisseurannalla ja 

toisaalta tulevaisuudessa paikallisia uusiutumia on odotettavissa enemmän. Toisaalta 

liitännäishoidot voivat samanaikaisesti vähentää näitä uusiutumia. Hoitokäytäntöjen 

muutoksen kokonaisvaikutus seurannan tuloksiin tulee siis olemaan moniulotteinen. 

 

Tutkimus havainnoi kaikkien levinneisyysasteiden II-IV tautien uusiutumista, 

elossaoloa ja melanoomaspesifistä kuolleisuutta. Aineiston melanoomadiagnoosit on 

asetettu vuosina 2008–2017, ja luonnollisesti seuranta-aika on ollut huomattavasti 

pidempi aikavälin alkupään potilailla kuin viimeisimpinä diagnosoiduilla potilailla. 

Näin myöhempään diagnosoiduissa uusiutuvan taudin potilaissa on oletettavasti 

suhteellisesti enemmän potilaita, joiden tauti on uusiutunut nopeammin ja on näin 

luonteeltaan osoittautunut huonompiennusteiseksi. Tämä heikentää myös 

viisivuotiskohorttien vertailun luotettavuutta. 
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Tutkimus analysoi tarkemmin uusiutuman sijaintia, ajankohtaa ja toteamistapaa vain 

asteen III taudeissa. Lisäksi tarkat päivämäärät diagnoosista, seurannan tutkimuksista, 

uusiutumisesta ja kuolemasta kerättiin retrospektiivisesti ainoastaan myöhemmin 

uusineiden levinneisyysasteen III taudeista. Nämä seikat tulee ottaa huomioon tuloksia 

tulkittaessa. Lisäksi kaikkien potilaiden kohdalla jokaisen parametrin tietoa ei ollut 

saatavissa potilastietokannoista, joten aineiston kaikkia potilaita ei voitu hyödyntää 

jokaisessa analyysissä. Näin eri analyysien tilastollinen voima vaihtelee. Varsinkin eri 

alaluokkien tulosten osalta pohdittava tutkimuksen voimaa, eli onko alaluokkien 

otoskoot tarpeeksi suuria havaitsemaan tilastollisesti merkitseviä ilmiöitä. Tässä apuna 

voisi käyttää aikaisempien tutkimusten tuloksia tilastollisesti merkittävistä tuloksista, 

kuinka suuria todennäköisyyksiä näissä esiintyy, ja suhteuttaa niitä oman aineiston 

kokoon. Alaluokan IIIC potilaita oli aineistossa eniten, joten tämän ryhmän tilastollinen 

voima on mahdollisesti suurin. Toisaalta tässä tulee huomioida uusiutumien sijainti, 

joka painottui eri tavoin eri alaluokissa ja jotka havaitaan eri sensitiivisyyksillä. 

 

Löydös yksittäisessä TT-tutkimuksessa vaatii usein varmistuksen sen luonteesta 

seurantakuvauksen tai histologisen analyysin muodossa. Tutkimuksessa valtaosalla 

potilaista postoperatiivinen TT-tutkimus pystyi erottamaan levinneisyysasteen III taudin 

systeemitaudista. Kuitenkin noin kolmasosalla paikallisesti levinneistä tapauksista 

systeemitauti pystyttiin poissulkemaan vasta lisätutkimuksilla tai seurantakuvauksella. 

HUS Syöpäkeskuksessa hoidettiin ajanjaksolla 88 levinneisyysasteen IV tautia. 

Tutkimuksessa ei kuitenkaan kerätty tietoa, kuinka monella näistä systeemilevinneisyys 

varmistui vasta lisätutkimuksilla tai seurannalla. Luvun vertaamista tapauksiin, joissa 

systeemistä levinneisyyttä epäiltiin (63 lopulta levinneisyysasteeksi III luokiteltua 

potilasta), voidaan kuitenkin käyttää yhtenä tapana auttaa ymmärtämään TT-

tutkimuksen tarkkuutta. Seurannassa käytettynä TT-tutkimus pystyi valtaosassa 

tapauksia antamaan varman löydöksen levinneisyysasteen III taudin ensimmäisestä 

uusiutumisesta. Osa TT-tutkimuksella todetuista uusiutumista vaativat kuitenkin 

varmistuksen lisätutkimuksella tai seurannalla (23 %). 

 

Lukuja levinneisyysselvittelyjen ja uusituman toteamisen varmoista TT-löydöksistä 

voidaan heijastaa TT-tutkimuksen tehokkuuteen ja edelleen siihen, kuinka usein 

yksittäinen kuvantamistutkimus vaatii lisää resursseja löydöksen varmistukseen. 

Kattavampaa tietoa TT-tutkimuksen tehokkuudesta ja tarkkuudesta saataisiin, jos lisäksi 
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ei-uusiutuneiden levinneisyysasteen III potilaiden seuranta-ajan TT-ajankohdat ja -

löydökset voitaisiin sisällyttää aineistoon ja näin myös analyyseihin. Tällöin TT-

tutkimuksen antamien väärien positiivisten löydösten määrää voitaisiin arvioida 

kokonaisuudessaan, eikä ainoastaan potilailla, joiden tauti myöhemmin uusiutui. Näin 

kaikkien levinneisyysasteen III potilaille tehtyjen TT-tutkimusten löydöksiä voitaisiin 

tarkastella suhteessa seuranta-aikaan ennen taudin uusiutumista. 

 

Tutkimuksessa TT-tutkimus havaitsi lähes puolet levinneisyysasteen III ensimmäisistä 

uusiutumista. Näin vaikka löydös vaatisikin lisävarmistuksen, TT-tutkimus on tärkeä 

tapa todeta ihomelanooman uusiutumista. Jälkimmäisen viiden vuoden aikana 

diagnosoitujen kohdalla osuus oli korkeampi. Tämä saattaa kertoa TT-tutkimuksen 

käytön vahvistumisesta seurannassa, mutta myös siitä, että myöhempään diagnosoitujen 

potilaiden melanooma on ehtinyt uusiutua lyhyemmässä seuranta-ajassa. Tällöin näiden 

potilaiden tauti on käyttäytynyt aggressiivisemmin ja painottunut TT-tutkimuksella 

paremmin havaittaviin systeemisiin sijainteihin. 

 

Distaalisista metastasoinneista TT-tutkimus havaitsi 70 % ja aivometastasoinnit 

poislukien 86 %. Aiemmissa tutkimuksissa TT-tutkimuksen on havaittu löytävän noin 

60 % levinneisyysasteen II-IV tautien kaikista uusiutumista ja 75 % distaalisista 

uusiutumista (2). Eri kuvantamismenetelmiä (TT, PET-TT, aivojen MRI) yhdistävät 

seurantaprotokollissa kuvantamisella on havaittu näillä levinneisyysasteilla noin 57–90 

% kaikista uusiutumista ja 53 prosentista jopa 96 prosenttiin distaalisista uusiutumista 

(3). HUS Syöpäkeskuksessa hoidettujen potilaiden osalta tulokset vastaavat näitä 

osuuksia, joskin aikaisempien tutkimusten vaihteluväli TT-tutkimuksen osuudessa on 

suuri. 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa potilaat ovat havainneet merkittävän osan paikallisista ja 

in-transit muutoksista (7). HUS Syöpäkeskuksessa hoidetuista ihomelanoomista 

ensimmäinen uusiutuma havaittiin lähes yhtä useasti potilaan tai lääkärin epäilystä tai 

seuranta-TT-tutkimuksessa. Näin kliinisen toteamisen osuus oli noin kaksi kolmasosaa. 

Tutkimuksessa tavallisimmin myös aivometastasointi todettiin potilaan oireiden 

käynnistämien kuvantamistutkimusten seurauksena. HUS:issa pään TT-kuvauksen 

liittäminen seurantaan koko vartalon TT-tutkimusta täydentäen on lisääntynyt viime 

vuosina. Näin TT-tutkimuksen osuus havaita aivometastasointeja on tutkimustuloksiin 
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verrattuna tällä hetkellä mahdollisesti suurempi tai lisääntyy tulevaisuudessa. Tämän 

perusteella dabrafenibi-trametinibi-kombinaatiohoitoa tai anti-PD1-hoitoa voitaisiin 

tarjota aikaisemmassa vaiheessa oireettoman aivoetäpesäkelöydöksen tapauksissa. 

Liitännäishoitojen myötä myös TT-tutkimuksen käyttötarkoitus laajenee, sillä sen 

avulla saatetaan erottaa potilaan lääkehoidon haittavaikutusten oireet uusiutuneen taudin 

oireista. 

 

Tutkimuksen mukaan levinneisyysasteen IIIC potilaiden ensimmäinen uusiutuma 

havaitaan valtaosalla ensimmäisenä ja vielä 29 % toisena seurantavuotena. Intensiivinen 

seuranta tulisi siis kohdentaa näillä potilailla etenkin ensimmäiseen, mutta myös toiseen 

vuoteen. Viidentenä seurantavuotena ja sen jälkeen todetaan 7 % tämän potilasryhmän 

ensimmäisistä uusiutumista ja ensimmäinen uusiutuman todennäköisyys putoaa viiteen 

prosenttiin 4,9 vuoden seuranta-ajan jälkeen. 

 

Seurannassa eri tavoin tehtyjä tutkimuksia tulisi ajoittaa uusiutuman sijaintiperustaisen 

todennäköisyyden tulosten mukaisesti. Systeemiset ensimmäiset uusiutumat esiintyivät 

keskimäärin noin puoli vuotta myöhemmin kuin paikalliset ja ne ilmaantuivat 

tasaisemmin kahden ensimmäisen seurantavuoden aikana. Tulos systeemisten 

ensimmäisten uusiutumien myöhemmästä esiintymisestä on yhdenmukainen 

aikaisempien tutkimustulosten kanssa (1, 7). Samoin havainto paikallisten ensimmäisten 

uusiutumien painottumisesta systeemisiä ensimmäisiä uusiutumia voimakkaammin 

seuranta-ajan alkuun saa tukea edeltävistä tutkimustuloksista (7). TT-tutkimuksen 

havaitsemat uusiutumat painottuivat etenkin ensimmäiseen, mutta myös toiseen 

seurantavuoteen, joten TT:tä tulisi käyttää sekä ensimmäisenä että toisena vuotena 

mahdollisesti yhtä tiheällä aikataululla. Paikalliset uusiutumat esiintyivät etenkin heti 

seurannan alussa, joten näitä sijainteja voisi seurata intensiivisemmin alkuvaiheen 

tiiviimpinä lääkäri- tai hoitajakäynteinä. Lisäksi paikallisten uusiutumien suuri osuus 

kaikista uusiutumista alleviivaa kliinisten havaintojen tärkeyttä. 

 

Tutkimuksessa levinneisyysasteen III potilaiden viiden vuoden ennuste osoittautui 

hieman heikommaksi kuin AJCC8-luokituksessa kyseisille potilaille on esitetty. 

Tulokset sekä viisivuotisseurannassa että kokonaisselviytymisestä vuosien 2008–2019 

aikana vastaavat kuitenkin hyvin suuruusluokaltaan AJCC8-luokituksen 

elossaololukuja. Selviytymisen havaittiin myös heikkenevän odotetusti riskiluokan 
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mukaan. Toisaalta levinneisyysluokan IIA kokonaiselossaololuku koko 

tutkimusjaksolta oli tutkimuksessa heikompi kuin levinneisyysluokassa IIIA. 

Levinneisyysasteen II tapausten melanoomaspesifiset elossaololuvut selventäisivät tätä 

tulosta ja verrattavuutta AJCC8-luokitukseen. 

 

Tuntemattoman primaarikasvaimen paikallisesti levinneiden tautien on arveltu 

käyttäytyvän muita paikallisia tauteja vähemmän aggressiivisesti, vaikkakin 

tutkimusnäyttö tästä on jäänyt vähäiseksi (18, 19). Omassa tutkimuksessa taas 

tuntemattomien primaarikasvainten taudeista uusiutui suurempi osuus kuin alaluokkien 

IIIA ja IIIB taudeista. Myös ennuste oli näitä alaluokkia huonompi. Kuvantamisen 

käytön lisääntymisen olisi voinut kuvitella lisänneen tuntemattomien 

primaarikasvainten toteamista ja näin parantaneen näiden tautien ennustetta tilastoissa. 

Tutkimuksessa tuntemattomien primaarikasvainten taudit käyttäytyivät kuitenkin 

päinvastoin. Tämän perusteella myös näiden tautien seurantaan ja lääkehoitoon tulee 

suhtautua riittävällä ja mahdollisesti aikaisempaa suuremmalla vakavuudella. 

 

Elossaoloennuste taudin uusiutumisen jälkeen oli levinneisyysasteen III taudeissa 

keskimäärin noin 2,2 vuotta. Eri alaluokkien ennusteet taudin uusiutumisesta olivat 

samansuuntaisia. Näitä tuloksia ennusteesta taudin uusiutumisen jälkeen voidaan 

hyödyntää pohdittaessa uusiutuneen taudin hoitoa. Tuloksia voidaan myös verratta 

tuleviin tutkimustuloksiin uusien lääkehoitojen vaikutuksesta uusiutuneen taudin 

ennusteeseen HUS Syöpäkeskuksessa. 

 

Tutkimuksessa havainnointiin melanooman seurantaa ennen ensimmäistä uusiutumaa. 

Immunoterapiaa ei käytännössä käytetty ennen ensimmäistä uusiutumaa vuosina 2008–

2019, ja tällä hetkellä eri levinneisyysluokan III alaluokkien selviytymisessä ei havaita 

merkitsevää eroa. Näin tutkimus ei suoraan sovellu keskusteluun immunologisten 

hoitojen ja täsmälääkkeiden vaikutuksesta seurantaan, sillä näitä käytettiin 

tutkimusajankohtana vasta uusiutuneissa taudeissa ja tällöinkin verrattain harvoin. 

Hoitokäytäntöjen muutos uusiutuneen taudin hoidossa ei vaikuta ennen ensimmäistä 

uusiutumaa koskeviin tuloksiin, kuten tautivapaaseen aikaan ja uusiutuman sijaintiin 

sekä toteamistapaan, mutta niiden odotetaan tulevaisuudessa näkyvän 

kokonaiselossaoloajassa. Tietoa levinneisyysasteen III potilaiden ennusteesta 

uusiutuman jälkeen voidaan hyödyntää harkittaessa potilaan lääkehoidon aloitusta. 
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Imunnoterapian yleistyessä ja riittävän seuranta-ajan kuluttua melanooman 

elossaolokehityksen voidaan odottaa poikkeavan aikaisemmasta parempaan suuntaan. 

Lisäksi anti-PD-1-vasta-ainehoitoa ja BRAF-V600-mutaatiopositiivisilla dabrafenibi-

trametinibi-yhdistelmähoitoa on nyt Suomessa voitu vuosista 2018 ja 2020 lähtien 

tarjota myös liitännäishoitoina (6). Tämän tutkimuksen tuloksia ihomelanooman 

uusiutumisesta ja potilaiden elossaolosta ennen liitännäishoitojen vakiintumista voidaan 

tulevaisuudessa hyödyntää arvioitaessa HUS Syöpäkeskuksessa uusien 

liitännäishoitomuotojen tuomaa etua ihomelanooman ennusteessa. 

 

6 Lopuksi 

 

Tutkimustulosten perusteella saatiin tietoa HUS Syöpäkeskuksessa hoidettujen 

potilaiden melanooman levinneisyysasteesta, uusiutumisesta ja melanoomaspesifisestä 

kuolleisuudesta. Tutkimus havainnollistaa HUS-alueen levinneisyysasteen III potilaiden 

seurannan toteutumista ja sen eri osa-alueiden diagnostista merkittävyyttä havaita 

uusiutumia tässä potilasryhmässä. Melanoomapotilaista ei ole vielä kattavaa rekisteriä 

HUS-alueella eikä kansallisella tasolla. Tutkimus vastaa osaltaan tähän puutteeseen ja 

tarjoaa tietoa melanooman esiintymisestä ja ennusteesta kotimaisten hoitosuositusten 

valossa. Tätä tietoa voidaan jatkossa käyttää arvioitaessa melanoomapotilaiden hoidon 

tehokkuutta ja seurannan tarpeita Suomessa. 

 

Melanooman hoidossa on viime aikoina tapahtunut merkittävää edistystä 

immunoterapioiden ja täsmälääkehoitojen myötä. Näitä voidaan nykyisin tarjota jo 

ihomelanooman liitännäishoidon muodossa. Imusolmuke-evakuaatioihin on alettu 

suhtautua pidättyvämmin. Tämän tutkimuksen potilasaineisto on ajalta ennen 

täsmälääke- tai immunoterapialiitännäishoitojen vakiintumista ja näin sen antama tieto 

ihomelanooman ennusteesta toimii pohjana tulevaisuuden tutkimuksille, joissa 

arvioidaan uusien hoitokäytäntöjen vaikutusta. 

 

Täsmälääke- ja immunoterapiahoitojen sekä niiden liitännäishoitokäytön myötä 

seurannan merkitys ihomelanooman ennusteessa korostuu. Tehokkaan seurannan 

mahdollistama varhaisen toteamisen kautta uusia lääkehoitoja voidaan tarjota 
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mahdollisimman pienimassaiseen tautiin, jossa se on osoittautunut hyödyllisimmäksi. 

Näin tehokkaan seurannan ja oikein suunnatun lääkehoidon yhteispelillä saadaan 

potilaalle elinaikahyötyä. 

 

Lääkehoidot muuttavat jatkossa seurannan eri osa alueiden merkityksiä, kun 

seurantakäynneillä ja -kuvantamistutkimuksilla pyritään uusiutuman varhaisen 

toteamisen lisäksi optimoimaan lääkehoitoa. Seurannan työkalut potilaan ennusteen 

parantamisessa siis laajenevat. Seurantaa voidaan joutua myös muuttamaan määrältään 

ja luonteeltaan esimerkiksi siltä osin, että se pystyy huomioimaan lääkehoitojen 

mahdolliset haittavaikutukset. 
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