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Suomen Melanoomaryhmän hoitosuositus 2018 
Ihomelanooman onkologinen hoito 
 

1. Patologian perusvaatimukset 
 
Primaaridiagnostiikka 
 
Breslow mitta, Clark-luokka, ulseraatio, mitoosit, marginaalit 
Imusolmukkeiden metastaasit, koko, ekstranodaalikasvu 
Stage III-potilailla adjuvanttihoitoa suunnitellessa: BRAF-mutaatioanalyysi 
(jos immunohistokemia (IHC) negatiivinen, PCR/NGS) 
 
Levinneen taudin diagnostiikka 
 
Biopsiavarmennus aina suositeltava 
BRAF-mutaatioanalyysi (ICH, PCR/NGS) 
PDL-1 IHC 
 
 

2. Liitännäishoidon (adjuvanttihoidon) indikaatiot 
 
 
Sädehoito 
 
Primaarialueen sädehoitoa voidaan harkita, jos 
-leikkauspreparaatissa todetaan satelliittileesioita 
-leikkausmarginaali jää positiiviseksi eikä lisäoperaatioon ole mahdollisuutta  
-kirurginen leikkaus on vasta-aiheinen 
-kyseessä on desmoplastinen kookas melanooma 
 
Imusolmukealueiden sädehoitoa voidaan toteuttaa 
-kainaloon, mikäli metastaattisia imusolmukkeita on >3 tai yksikin on >3 cm kooltaan 
-nivusalueelle, mikäli metastaattisia imusolmukkeita on >4 tai yksikin on >5 cm 
-kaulalle, mikäli metastaattisia imusolmukkeita on >1  
-sädehoito puolittaa riskin imusolmukealueiden paikallisuusimiin, mutta ei todennäköisesti 
vaikuta elossaoloon 
 
Lääkkeellinen liitännäishoito 
 
Solunsalpaajahoidoista ei ole näyttöä melanooman liitännäishoitona. Interferonihoitoa on 
aikaisemmin käytetty liitännäishoitona, mutta hyöty-haittasuhde ei tue enää sen käyttöä. 
 
Dabrafenibi+trametinibi-kombinaatio yhden vuoden liitännäishoitona on mahdollinen, mutta 
lääkekorvattavuuden puuttuminen estää toistaiseksi käytön tutkimusten ulkopuolella. 
 
Anti-PD1- liitännäishoitoa voidaan käyttää asteen IIIB-IIID ja IV taudeissa (AJCC8) 
hyväkuntoisille potilaille (WHO 0-1), joilla ei ole merkittäviä, aktiivisia 
autoimmuunisairauksia. Hoidon kesto on enintään 1 vuosi eikä lyhyempää hoidon kestoa ole 
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tutkittu. Hoidon aloituksista suositellaan konsultoitavan YO-sairaaloiden melanooma-
vastuulääkäreitä. Tämän ryhmän lääkkeiden osalta tulee huomioida lääkkeiden aiheuttaman 
merkittävän vakavan pitkäaikaishaitan riskin (mm tyypin I DM, hypokortisolismi, 
hypofysiitti) suhteessa melanooman uusimisriskiin. 
 

3. Levinneen melanooman hoito 
 
Lääkehoito  
 
Lääkitystä suunniteltaessa huomioitava 
-potilaan kunto 
-perussairaudet ja -lääkitykset 
-melanooman levinneisyys 
-tautitaakka 
-laktaattidehydrogenaasi (LD)-pitoisuus 
-PDL-1 ekspressio 
 
Selvitä, onko auki kliinisiä lääketutkimuksia! 
Arvioi hoitovastetta 12 viikon välein kuvantaen. 
 
 
                       
                    
Hyväkuntoinen potilas                                    BRAF+: BRAFi+MEKi  
Vähäinen tautitaakka                    Immunoterapia                 PD  
LD <1.5 X normaali  
            BRAF-: solunsalpaajahoito 
 
 
                
   BRAF+: BRAFi+MEKi           PD BRAFi+MEKi tai  
Hyväkuntoinen potilas  tai immunoterapia  immunoterapia 
Suuri tautitaakka        
LD <1.5 X normaali  BRAF-: immunoterapia  solunsalpaaja 
 
    
 
Oireinen potilas   BRAF+: BRAFi+MEK 
WHO 2-3   
LD korkea   BRAF-: solunsalpaaja 
   tai immunoterapia harkiten 
 
   Palliatiivinen hoitolinja 
 
Immunoterapia: nivolumabi, pembrolitsumabi, ipilimumabi+nivolumabi-kombinaatio* 
(*harkitse: iso tautitaakka, hyväkuntoinen potilas, PDL-1 negatiivinen, oireettomat pienet 
aivometastaasit) 
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Solunsalpaaja: single-DTIC/temotsolomidi, paklitakseli+karboplatiini, 
temotsolomidi+vinkristiini+lomustiini, DOBC, sisplatiini+etoposidi 
 
 
 
Sädehoito  
 
Stereotaktinen sädehoito 
-paikallisesti kuratiivistasoinen hoito yksittäisiin metastaaseihin (aivot, keuhko, maksa) 
 
Palliatiivinen sädehoito 
-koko aivosto 
-oireiset metastaasit 
 
Sädehoitoa voi toteuttaa samanaikaisesti immunoterapian kanssa 
Sädehoito saattaa ainakin paikallisesti tehostaa immunoterapian vaikutusta 
BRAF-inhibiittorit tauotettava! 
 
Isoloitu raajaperfuusio (ILP) 
 
Potilas, jolla on yksittäisen raajan alueelle (subkutaanikylvö) metastasoinut melanooma, 
saattaa soveltua ILP-hoitoon. Toteutus HUS. 
 
TVEC-hoito 
 
Paikallisesti iholla edennyt, kirurgisen hoidon ulottumattomissa oleva melanooma saattaa 
soveltua TVEC-pistoshoitoon. Konsultoi KYS tai HYKS, etenkin jos potilas ei sovellu muuhun 
immunoterapiahoitoon. 
 
Metastaasikirurgia 
 
Yksittäisten metastaasien kirurginen poisto kannattaa. 
 
Hoidon tauotus immunoterapiassa 
 
CR-vasteessa immunoterapia voidaan tauottaa, mikäli täydellinen vaste säilyy kuvantaen 2 
peräkkäisessä kuvauksessa (12 viikon välein). PR-vasteessa hoito voidaan tauottaa , mikäli 
kahdessa peräkkäisessä kuvauksessa tilanne on täysin muuttumaton ja potilas on tähän 
suostuvainen (jos kasvainten pieneneminen jatkuu, ei hoitoa tule lopettaa). SD-tilanteessa 
tauotusta voidaan miettiä 1-2 vuoden hoidon jälkeen. 
 
Re-treatment 
 
Mikäli immunoterapia on tauotettu hoitovasteessa ja tauti etenee, voidaan sama hoito aloittaa 
uudelleen. Myös BRAF-inhibiittoreilla saattaa hoitovaste tulla uudelleen,  jos potilas on välissä 
saanut jotain muuta hoitoa. 


