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Levinneen paksusuolisyövän hoidon
räätälöinti
Hoitovaihtoehtojen monimuotoisuuden ansiosta levinnytt suolistosy p sairastavat potilaat ovat yh
useammin oireettomia ja el v t entist pidemp n. N iden potilaiden elinajan on todettu pidentyneen
runsaassa 20 vuodessa viidest kuukaudesta 30 40 kuukauteen satunnaistetuissa hoitotutkimuksissa.
Jopa parantava hoito on mahdollinen yksitt isille potilaille. Viiden vuoden elossaoloennuste et pes kekirurgiassa on jopa 50 60 %. Hoitovaihtoehtoja r t l it ess moniammatillinen ryhm suunnittelee
emokasvaimen s de- ja leikkaushoidon sek maksa-, keuhko- ja peritoneaalisten metastaasien kirurgiset tai paikallishoidot. L kehoito ja oireita lievitt v hoito kuuluvat my s hoitosuunnitelmaan. Suolisto
sy v n hoidosta vastaavan ryhm n tulisi koostua aiheeseen perehtyneist kirurgeista, sy p l k reist ,
patologeista, sairaalageneetikoista ja radiologeista.

L

evinneen paksusuolisy v n hoitovaihtoehdot ovat monipuolistuneet. Emokasvaimen leikkaus ja leikkauksen j lkeinen
sy v n etenemist hidastava solunsalpaajahoito ei ole en paras hoitovaihtoehto kaikille
potilaille. Hoitotavoi eeseen ja -menetelmien
valintaan vaiku avat muun muassa potilaan
yleistila, perussairaudet, sy v n levinneisyys,
kasvaintaakka, K S/N S/B F-geenimutaatiot sek potilaan toiveet. Moniammatillinen
ryhm r t l i yksil llisen hoidon.

Hoidon tavoitteet
Parantava hoito on mahdollinen vain pienell
osalla potilaista. Mik li yhteen tai kahteen elimeen levinneet et pes kkeet eiv t ole leika avissa, pyrit n leikkauskelpoisuus mahdollistamaan muilla esihoidoilla. Viisivuotisennuste
maksaet pes kekirurgiassa on HUS:ssa 59 %.
Elossaolo-osuudet ovat keuhko- sek yhdistetyn
keuhko- ja maksaresektion j lkeen samaa tasoa.
Taudin etenemist jarru ava l kehoito
pit potilaan v h oireisena yh pidemp n.

Potilaat el v t muutaman vuoden s ily en
hyv n toimintakyvyn, ja valtaosa potilaista on
l hes oiree omia hoitojen pit ess sy v n kurissa. Tehokkain hoito tarvitaan oireisille tai
elinkomplikaatiovaarassa oleville potilaille.
Muille hoito r t l id n hoidon kevent misen ja taukojen osalta niin, e hoidon tehoaika
on mahdollisimman pitk ja haitat ovat siedett vi . L kehoitojen hai oja hoidetaan my s
aiempaa tehokkaammin. Annoskoon s tely on
yksi keino v hent niit .
Oireenmukainen tai saa ohoitovaihe on
usein melko lyhyt, ja sen aikana pyrit n k rsimyksen minimoimiseen. Maksa-, keuhko-,
imusolmuke-, munasarja- ja lis munuaismetastaasit ovat usein oiree omia l hes loppuun
asti. Luusto- ja aivometastaasien hoitovaste on
muita huonompi. Moni suolistosy p potilas
voi halutessaan kuolla kotonaan.

Potilastapaus
Terveit el m ntapoja noudattavalla 41-vuotiaalla naisella esiintyi hiustenl ht ja v symyst noin vuosi en-
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KUVA 1. Ensivaiheen TT-kuvauksessa maksasta l ytyneist et pes kkeist yksi sijaitsi sentraalisesti segmenttien I ja VIII rajalla ja teki maksaresektion liian haasteelliseksi t ss vaiheessa (A). Kontrollikuvauksessa
et pes kkeess todettiin hyv hoitovaste ja maksaresektio mahdollistui (B).

nen diagnoosia. Oireisiin aloitettiin kilpirauhasen vajaatoimintal kitys. Suolistosy v n tai muunkaan vakavan
gastrointestinaalisen sairauden tyypillisi oireita potilaalla ei ollut, eik suvusta tiedetty sy p tapauksia.
Potilas hakeutui p ivystykseen alaraajakipujen takia,
joiden syyksi todettiin molemminpuoliset vena saphena
magnan trombo ebiitit. Jatkotutkimuksissa l ytyi maksasta kuusi et pes kett , joista yksi sijaitsi sentraalisesti
segmenttien I ja VIII rajalla (KUVA 1) ja muut segmenteiss II, III ja V. Kookkain et pes ke oli l pimitaltaan
3,4 cm. Poikittaisesta paksusuolesta l ytyi emokasvain,
joka tunkeutui suolen sein m n l pi ymp r iv n rasvaan l helle haiman pintaa. Suolitukosta ei todettu.
Yht paikallista nekroottista imusolmuketta lukuun
ottamatta paikallislevi mist ei ollut todettavissa. Kuvantamisen perusteella kasvaimen luokka oli rT3N1M1.
Maksapes kkeen paksuneulabiopsiassa todettiin suolistol ht iseksi sopiva adeno
karsinooman metastaasi
(KUVA 2).
Hoito. PAD:n valmistuttua hoito suunniteltiin levinneen suolistosy v n hoitolinjojen mukaan ja p dyttiin
pid tt ytym n suolit hystyksest . Geenitestauksen
tulos ei ollut valmis ensik ynnill , ja hoitovalinnat tehtiin ilman tietoa kasvaimen RAS- tai BRAF-mutaatioista,
sill potilas toivoi hoidon pikaista aloitusta. Ensisijainen
hoitotavoite oli jarruttaa taudin etenemist , mutta toive
paranemisesta oli mahdollinen, jos hoitovaste olisi erinomainen. Hoito aloitettiin solunsalpaajilla oksaliplatiini
ja kapesitabiini, jotka yhdistettiin verisuonikasvutekij n
est j n, bevasitsumabiin. Potilas osallistui suomalaiseen monikeskustutkimukseen, jossa kahden kuukauden j lkeen vaihdetaan oksaliplatiinin tilalle irinotekaani. Tavoitteena oli saada aikaan mahdollisimman hyv ja
pitk hoitovaste vuorottelemalla l kkeit sek etenkin
oksaliplatiinin neurotoksisen vaikutuksen lykk minen
ja siten tehokkaan hoitoajan pidentyminen.
P. sterlund ym.

Hoitovastekuvantaminen. Nelj n kuukauden
hoidon j lkeen tehdyss vartalon TT:ss maksan et pes kkeet olivat pienentyneet 70 80 % eli saavutettiin osittainen hoitovaste. Pes kkeet olivat muuttuneet
tarkkarajaisiksi, eik niiss todettu varjoainetehostumaa
(KUVA 1B). Uusia et pes kkeit tai hoidon toksisia vaikutuksia ei todettu. My s primaarikasvain ja nekroottinen imusolmuke olivat pienentyneet.
Etäpesäkekirurgia ja liitännäishoito. Kirurgin
arvion mukaan maksapes kkeet eiv t toteamisvaiheessa olleet leikattavissa niiden sentraalisen sijainnin vuoksi.
L kehoidolla hyv n hoitovasteen ansiosta leikkaus kuitenkin mahdollistui, ja siin poistettiin maksan segmentit I V ja osittain segmentti VIII. Maksaa j i j ljelle siis
vajaat kolme segmentti . Poistetussa maksapreparaatissa oli makroskooppisesti kuusi metastaasiksi sopivaa
leesiota, joista ei mikroskopiassa l ytynyt en vitaaleja
kasvainsoluja. Postoperatiivisen haavainfektion vuoksi
liit nn ishoito kapesitabiinilla p stiin aloittamaan kuusi
viikkoa et pes keleikkauksen j lkeen, ja oksaliplatiini liitettiin rinnalle toisesta hoitojaksosta eteenp in.
Suolitähystys. Moniammatillisessa kokouksessa
p tettiin t hyst paksusuoli ja harkita sen j lkeen
laajennettua oikeanpuoleista paksusuolen typistysleik
kausta. T hystyksess p stiin sirkulaariseen kasvaimeen saakka, muttei siit ohi. Biopsian ytteiss todettiin huonosti erilaistunut adenokarsinooma (gradus
3, KUVA 3), jonka immunohistokemiallinen pro ili
sopi suolen primaarikasvaimeen ja oli siten identtinen
maksametastaasien v rj yspro ilin kanssa.
Maksametastasointi uusiutui. Kolme kuukautta
maksaleikkauksen j lkeen maksan TT:ss todettiin yksi
ja ep iltiin toista uutta et pes kett . My s poikittaisen
paksusuolen primaarikasvain oli suurentunut ja kasvoi
aiempaa enemm n ymp r iv n rasvaan. Maksakirurgi
arvioi metastaasin olevan teknisesti leikattavissa, mutta
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KUVA 2. Maksapes kkeen paksuneulabiopsiassa todettiin suolistol ht iseksi sopiva adenokarsinooman
metastaasi (HE-v rj ys, A). Suolisy v ss ilmentyv t sytokeratiini 20 (B) ja CDX2 (C) ovat voimakkaasti positiiviset. Sytokeratiini 7 (D) on heikosti positiivinen ja neuroendokriininen markkeri synaptofysiini on negatiivinen (E).

toisen pes kkeen ep ilyn vuoksi p dyttiin jatkamaan
solunsalpaajahoitoa kuukauden ajan sovittuun suolileikkaukseen asti. Hoitoa tehostettiin vaihtamalla oksaliplatiini ja kapesitabiini aiemmin hyvin tehonneeseen
irinotekaanin ja kapesitabiinin yhdistelm n, koska ei
ollut tietoa, olivatko metastaasit ilmenneet maksaresektion aikaisella tauolla vai resektion j lkeisen oksaliplatiinipohjaisen liit nn ishoidon aikana.
Emokasvaimen leikkaus. Kymmenen kuukautta
diagnoosista potilaalle tehtiin aiemmasta maksaresektioarvesta laparotomia. Keskell poikittaista paksusuolta oleva tuumori ei ollut kasvanut kiinni ymp r iviin kudoksiin. Potilaalle tehtiin laajennettu oikeanpuoleinen
paksusuolen typistys. Suoliresekaatissa todettiin kaksi
sy p kasvainta ja lis ksi dysplastinen fokus. Adenokarsinooma oli laajalle levinnyt ja kasvutavaltaan aggressiivinen (pT4aN2b), huonosti erilaistunut kasvain, johon
liittyi suoni- ja perineuraalinen invaasio sek umpisuolen adenokarsinooma, joka oli hyvin erilaistunut (gradus 1) ja pinnallinen (pT1). Lis ksi leikkausarvessa todettiin adenokarsinooman et pes ke.
Saumavuodon hoito. Potilas sai saumavuodon
muutama p iv leikkauksesta. TT:ss n kyi vapaata ilmaa vatsaontelossa, mik sopi perforaatioon, ja maksasta l ytyi jo kolme et pes kett . Laparotomiassa sauman takapinnan perforaatio oli jo peittynyt.
Maksametastasoinnin jatkohoidossa pid tt ydyttiin kirurgiasta ja edettiin selektiiviseen intra-arte
riaaliseen radioterapiaan (SIRT). Maksan paikallishoitovaihtoehtoina mietittiin transarteriaalista kemoembolisaatiota (TACE) irinotekaanipartikkeleilla tai termoab

laatiohoitoa. L kehoitovaihtoehdoista bevasitsumabia
ja regorafenibia ei ole viel k ytetty ja mahdollisesti
oksaliplatiini, irinotekaani ja uoropydimidiini ovat k ytett viss esimerkiksi yhdistelm n FOLFOXIRI ja bevasitsumabi. Paras l kevaste lienee menetetty, varsinkin
jos huomioidaan KRAS-geenin eksonin 2 mutaatio, joka
sulkee pois epidermaalisen kasvutekij n (EGFR) vastaainehoitokokeilun.

Pohdintaa levinneen
suolistosyövän hoidosta
Synkronisessa eli samanaikaisessa metastasoinnissa primaarituumorin leikkaus on perinteisesti ollut ensihoito. T m on edelleen
k yp hoitoa, mik li paksusuolen kasvain aiheu aa oireita, kuten suolentukkeuman, perforaation, anemisoivaa verenvuotoa tai lievempi
tukosoireita. Toipuminen leikkauksesta kuitenkin viiv sty
leikkaukseen soveltuma omien
et pes kkeiden hoitoa, mik on johtanut hoitok yt nn n muutokseen: v h oireiset tai oiree omat kasvaimet hoidetaan vain l kkeill
ja leikataan tarpeen mukaan my hemmin.
Viime vuosikymmenen aikana on maailmalla jopa puolessa tapauksista j te y emokasvain
leikkaama a, mu a post hoc -analyysiss ranskalaisen tutkimusryhm n tulokset osoi ivat
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