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Yleistä 

 Kivessyöpä on syöpälääkärille mukava tauti hoitaa, 
koska se on useimmiten parannettavissa, vaikka alussa 
tilanne olisi kuinka vaikea! 

 Tähdätään aina levinneessä tilanteessakin taudin 
parantamiseen eli kuratiiviseen hoitotavoitteeseen 

 Kivessyöpäsolu on sekä säde- että sytostaattiherkkä 

 Potilaat usein nuoria, hyväkuntoisia, ei aiempaa 
sairaushistoriaa - > hyvät ja huonot puolet 

 Hoito toksista, perinteistä sytostaattihoitoa  

 Hoito voi aiheuttaa pitkäaikaishaittoja 



Levinneisyysselvittelyt 

 Vartalon TT, tarv. pään MRI, luuston gk, LD, AFP, hCG 

 Levinneisyysluokitus tärkeä: 

 Paikallinen vai levinnyt tauti ? 

 Levinneessä taudissa ennusteluokka määrää hoitokuurien määrän, 

BEP x 3 vs. 4 

 Primaarikasvaimen koko ei määritä ennustetta, mutta seminoomassa 
se on ennusteellinen tekijä uusiutumisen suhteen 

 

 



(Raitanen ja Hervonen: Kivessyöpä, Duodecim 2005; 121: 743-50)  





Kun kivessyöpä ei ole levinnyt:  

Stage I 

 Paikallisen kivessyövän ennuste on erinomainen – 5 v. elossaolo 

98-100% 

 Kivessyövän uusiutuessa on (lähes) aina mahdollisuus 

parantavaan hoitoon. 

 Liitännäishoidot vähentyneet, ylihoitoa tulee välttää. 

 



Stage I seminooma 

 Riskitekijät:  

 > 4cm koko 

 Rete testis -invaasio 

 Stage I seminoomista  ≤ 20 % uusiutuu, ilman riskitekijöitä n. 

6-12 %. Jos molemmat riskitekijät, uusiutumisriski n. 30 %  

 (Warde et al., JCO 2002; 20:4448-529; Aparicio J et al. J Clin 
Oncol 2005 Dec 1;23(34):8717-23)   

 

 Ennuste kuitenkin uusiutumisesta huolimatta lähes 100% ! 

 Yleisin relapsipaikka on para-aortaaliset imusolmukkeet, 

70 % uusiutumisista on hoidettavissa sädehoidolla. 

 



Seurantatutkimukset seminoomassa 

Wood et al., CUAJ, Apr 2010 



Stage I seminooma 
 Vaihtoehdot: 

A. AKTIIVI SEURANTA  

o Ensisijainen nykyisin, potilaan sitouduttava seurantaan 

o Jos ei riskitekijöitä, suositus! 

B. ADJUVANTTI KEMOTERAPIA = karboplatina AUC 7 X 1 

o Randomoiduissa tutkimuksissa verrattu sädehoitoon, yhtä vähän relapseja 

(2.2 %, jos ei riskitekijöitä, 9,3 %, jos 1-2 riskitekijää; Tandstad et al., Ann 

Oncol 2016) 

o Vaihtoehto seurannalle, erityisesti jos riskitekijöitä 

o Menossa faasi III –tutkimus 1x BEP vs. 1 x karboplatina 

C. (ADJUVANTTI SÄDEHOITO) 

o Aiempi standardi, relapseja hoidon jälkeen 1-3 % 

o Sekundaarisyövän riski ja sydänkuoleman riski lisääntyy 2 X↑ 

o EI ENÄÄ SUOSITELLA ADJUVANTTIHOIDOKSI 

 

 



-Adjuvanttihoidon 

jälkeisessä relapsissa 5-v. 

OS edelleen 98% 

- 5-v. DFS 82% 

-mediaaniaika relapsiin 

19 kk orkiektomiasta 

-15 % relapseista > 3 v. 

jälkeen, jolloin minimi 

seuranta-aika 5 v. 



Stage I non-seminooma 

 Uusiutumisriski n. 30 %, kasvaimen verisuoni-invaasio on 
riskitekijä 

 Uusiutumista n. 80 % vuoden sisällä kiveksen leikkauksesta 

 Seuranta ei huononna ennustetta, liitännäishoidot 
vähentyneet 

 

 Seuranta ensisijainen leikkauksen jälkeen, erityisesti jos ei 
verisuoni-invaasiota 

 Adjuvantti kemoterapia vaihtoehto (BEP x1(-2)), pienentää 
uusiutumisriskin ad. 1,6 % (VI-) ja 3 % (VI+) 

 Riskiin perustuvassa mallissa suositellaan BEP x1, jos VI+, 
seuranta vaihtoehto 

 Hermoja säästävä RPLND vaihtoehto, jos ei seuranta tai 
kemoterapia järjestettävissä 





BEP 

 Sisplatiini 20 mg/m2 pv 1-5, etoposidi 100 mg/m2 pv 1-5, bleomysiini 30 mg pv 2, 
8, 15. Sykli 21 pv. Pre- ja posthydraatio vaaditaan munuaisten suojaamiseksi 

 Paljon akuutteja haittavaikutuksia: 

 Pahoinvointi 

 Neuro-, nefro- ja ototoksisuus 

 Alopekia 

 Hematologiset haitat, granulosyyttikasvutekijää harkiten 

 Infektiot 

 Bleomysiini voi aiheuttaa pneumoniitin, joka yleensä paranee, mutta harvoin voi 

johtaa kuolemaan (keuhkofunktiotutkimukset ennen hoitoa). Tupakka pois! 

 Fertiliteettiongelmat mahdollisia, jos BEP 3-4 (spermapankkiin talletus ennen hoitoja) 

 Laskimotukoksia enemmän 

 



Levinneen kivessyövän hoito 

 20-40 % kaikista kivessyöpäpotilaista tarvitsee levinneen 

taudin hoitoa, joko primaarivaiheessa tai taudin 

uusiutuessa 

 

 20-30 % metastaattisen taudin omaavista potilaista saa 

myöhemmin taudin uusiutuman 



Levinneen/uusiutuneen seminooman 

hoito 

 St IIA: sädehoito para-aortaali + ipsilateraali-iliakaalialueelle 30 Gy (tai 

BEP x3) 

 St IIB: sädehoito para-aortaali + ipsilateraali-iliakaalialueelle 36 Gy tai BEP 

x 3 

 Sädehoitoon liittyvänä akuuttina haittana ripulia ja pahoinvointia 

 Uusiutumia sädehoidon jälkeen StIIA 5 % ja StIIB 11 % 

 Sytostaattihoidon jälkeen uusiutumia < 1%, mutta hoidolla enemmän 

haittoja 

 Stage IIC-III: BEP x 3-4 

 Jos jää residuaalikasvainta, seurataan kuvauksin.  

 FDG-PET-TT > 2 kk hoidosta voi olla hyödyllinen. 

 

 



Levinneen/uusiutuneen non-

seminooman hoito 
 Matalan riskin potilailla BEP x 3 

 Keskikorkean ja korkean riskin potilailla BEP X 4 

 

 StIIA-B:ssa hermoja säästävä RPLND vaihtoehto solusalpaajalle 

 Korkea riski: 

 Kantasolusiirtoa + korkea-annoksinen kemoterapiaa tutkittu 3 randomoidussa 
tutkimuksessa, ei elinaikaetua 

 Tutkittu BEP vs. VIP, yhtä hyvät, enemmän toksisuutta 

 > 1cm jätekasvaimet operoidaan (RPLND), jos todetaan vielä vitaalia 
kasvainta, voi hyödyttää antaa ns. konsolidaationa 2 sytostaattikuuria 

 50 % yleensä teratoomaa, 40 % nekroottista kasvainkudosta 

 FDG-PET ei käytetä kemoterapian jälkeen leikkauksen tarpeen arvioimiseksi 



2. relapsin / refraktaarin taudin 

hoito 









Myöhäishaitat 

 Fertiliteetti säilynyt n 70 %:lla ja jälkeläiset terveitä 

 11-35 % hypogonadismi (S-testo < 8 nmol/l) 

 2-3 x riski kardiovaskulaarisairauksiin, kumulatiivinen riski 20 v. 18 

% 

 Sepelvaltimotaudin riski 7 x 

 Raynaudin oire voi olla merkki riskistä  

 Metabolinen syndrooma 25 %:lla 5 v. kuluttua  

 Keuhko-, munuais- ja ototoksisuus  

 Sekundaarimaligniteettien riski x 2  

 Psykososiaaliset oireet  





Kiitos! 



Potilastapaus: 

 28-vuotias mies, jolla aiemmin oli todettu 

Asperger-sdr, masentuneisuutta ja pakko-

oireinen häiriö.  

 2013 kesän aikana selkäkipua ja vas. 
alaraajan tunnottomuutta 

 29.6.2013  pahoinvointia, huimausta, 

oksentelua, kaksoiskuvia ja päänsärkyä  

 pään TT:ssä molemmin puolin aivoissa 

multippelit metastaasit, ödeemiä ja alkava 

likvorkierron häiriö, jonka vuoksi 

neurokirurgialla päiv. 
ventrikuloperitoneaalinen shuntti. 

 

 

 



Vartalon TT 6/13 



 Vartalon TT: keuhkoissa molemmin puolin lukuisia 

metastaaseja, para-aortaalisesti runsaasti imusolmukkeita, 

omentilla ryynimäistä muutosta. Maksassa 

hemangioomaksi sopiva muutos, luustossa ei poikkeavaa. 

 Shunttioperaation yhteydessä leikkaussalissa todettu oikea 

kives selvästi poikkeavaksi (n. 3 krt normaalin kokoinen, 

kivikova), tehty orkiektomia shuntin laiton yhteydessä.  

 Kivesmerkkiaineet: HCG 145 000, AFP 2, LD 289. 

 Kiveksen PAD: 11 x 8 x 4 cm kokoinen kivestuumori, laajalti 

nekroosissa. Tuumorissa embryonaalista karsinoomaa 20%, 

korionkarsinoomaa n. 20% ja teratokarsinoomaa 60%. 



Hoidon aloitus 

 1.7.2013 BEP-kuurien aloitus modifioidusti ARDS-tilanteen 

välttamiseksi laajan keuhkometastasoinnin vuoksi (Etoposidi 100 

mg/m2,Sisplatiini 20 mg/m2 pv 1-3, bleomysiini 30 mg [B] vasta 

pv:nä 15, EP pv 15-16) (C. Massard et al., Annals of Oncology 

2010, 21:1585-88) 

 Audiogrammi, keuhkofunktiotutkimukset ja sperman pakastus 
edeltävästi 

 Allopurinoli tuumorilyysin varalle, mutta hoito oikeastaan ilman 

haittoja. Profylaktinen granulosyyttikasvutekijä 

 2. BEP-hoidon alkaessa HCG 1860 

 3. BEP-hoidon alkaessa HCG 170 

 



Vartalon TT 8/13: 



 9/13 4. BEP-kuuri (2 annosta bleomysiiniä) 

 Vartalon TT: PR-vaste, keuhkoista kaikki muutokset 

pienentyneet, samoin para-aortaaliset imusolmukkeet ja 

maksan muutokset.  

 Pään TT:ssä ainostaan vas. frontaalisesti hentoa 

hypodensisyyttä ja kaviteetit, jotka ilm. nekroosiin menneet 
metastaasit. 

 4. BEP-hoidon jälkeen HCG 16 



Tautia jäljellä, ei kuitenkaan leikattavissa… 

 TIP-kuurit  x 4 ad. 12/2013 

 TT-kuvauksessa edelleen PR, tautia jäljellä keuhkoissa, hieman pienenemistä, 

maksa puhdas, HCG <1, AFP 8, LD 192 

 Pään MRI 11/2013 CR 

 Jäätiin seurantaan PR-vasteessa. 

 N. 1 kk hoitojen päättymisen jälkeen uudelle näytölle voimakkaiden 

neuropatiaoireiden vuoksi.  

 Jalanpohjat ja varpaat puutuneet, jalanpohjat tunnottomat, kävely 
epävarmaa, tasapaino huono. Alaraajaheikkoutta polvista alaspäin 

molemmin puolin. Sormet tönköt, kirjoittaminen ei meinaa onnistua, paidan 

napitus ei onnistu. 

 Infuusioportti syöpynyt ihosta läpi, poistettiin. 

 HCG hieman noussut (5). 

 



 N. 1 kk hoitojen päättymisen jälkeen uudelle 
näytölle voimakkaiden neuropatiaoireiden vuoksi.  

 Jalanpohjat ja varpaat puutuneet, jalanpohjat 
tunnottomat, kävely epävarmaa, tasapaino huono. 
Alaraajaheikkoutta polvista alaspäin molemmin 
puolin. Sormet tönköt, kirjoittaminen ei meinaa 
onnistua, paidan napitus ei onnistu. 

 Infuusioportti syöpynyt ihosta läpi, poistettiin. 

 HCG hieman noussut (5). 

 Oireiden vuoksi aivometastasoinnin poissulkemiseksi 
tehtiin pään TT, jossa ei poikkeavaa. Verikokeet 
kunnossa. 

 Ohjattu fysioterapeutin ja toimintaterapeutin 
arvioon sisplatiiniin ja paklitakseliin liittyvän 
neuropatian vuoksi. 



 Verikokeet 2/14: HCG 149! Tilattiin vartalon TT, mutta 

ennen sinne pääsyä joutui päivystykseen 

epileptisen kohtauksen vuoksi.  

 Vartalon TT:ssä edelleen hyvä hoitovaste, ei uusia 

muutoksia. 

 Pään MRI:ssä uusi metastaasi vasemmalla 

parietaalisesti 26 mm  

 3/14 HCG 4800 

 Lähete sädehoitoon. Ennen sen aloitusta jälleen 

epileptistä oireilua, lievä hemipareesi. 

 Koko aivojen sädehoito 10 X 3 Gy 

 Sädehoidon aikana otettu HCG noussut ad. 12700 

 Nousevan HCG-arvon vuoksi suunniteltiin 

sytostaattihoidon jatkamista, vaikka vartalon TT:ssä 

ei uutta 

 



4-6/2014 

 ICE- (ifosfamidi 2000 mg/m2 pv 1-3,  

karboplatina 300 mg/m2 pv 3, etoposidi 100 

mg/m2 pv 1-3) kuurit X 4 

 4/14 aivosädehoidon jälkeen HCG 36 (<-

12700) 

 Vointi kohentunut aivosädehoidon jälkeen 

 Neuropatian vuoksi karboplatina-pohjainen 

hoito 

 5/14 TT:ssä keuhkometastaasit edelleen 

pienentyneet, samoin para-aortaalinen is-jäte 



 4. ICE 6/14, hCG normaali 

 Pään MRI:ssä CR 

 Vartalon TT: keuhkometastaasit edelleen pienentyneet, isoin muutos 

11 mm, maksa puhdas, v. cava inferiorin edessä imusolmuke 32 x 19 

mm, muualla ei poikkeavia imusolmukkeita 

 Uro-onkologisen yhteismeetingin perusteella päädyttiin leikkaukseen 

 22.8. 2014: RPLND 

 PAD: kypsä teratooma 

 Jäätiin seurantaan 

 Keväällä 2017 edelleen tautivapaa ja markkerit matalat, mutta 

neuropatiaoiretta edelleen ja epilepsiakohtauksia ajoittain. 

Testosteroni-korvaushoito aloitettu hypogonadismin vuoksi. Seuranta 
jatkuu. 


