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1. Patologian perusvaatimukset 
 
Primaaridiagnostiikka 
 
Primaarituumorista Breslow-mitta, Clark-luokka, ulseraatio, mitoosit ja marginaalit. 
Imusolmukkeiden metastaasit, metastaasin koko ja ekstranodaalikasvu. 
Stage III -potilailta BRAF-analyysi (mutaatioanalyysi, jos kasvainsolujen 
immunohistokemiallinen värjäys (IHC) on negatiivinen). 
 
Levinneen taudin diagnostiikka 
 
Biopsiavarmennus metastaasista, jos mahdollista.  
BRAF-analyysi (mutaatioanalyysi, jos kasvainsolujen ICH on negatiivinen) 
PD-1L IHC kasvainsoluista, jos harkitaan ipilimumabin ja nivolumabin yhdistelmähoitoa  
 
 
2. Liitännäishoidon indikaatiot 
 
Liitännäissädehoito 
 
Primaarialueen sädehoitoa voidaan harkita, jos 

 leikkauspreparaatissa todetaan satelliittipesäkkeitä 
 leikkausmarginaali jää positiiviseksi eikä lisäleikkaukseen ole mahdollisuutta  
 leikkaus on vasta-aiheinen 
 kyseessä on desmoplastinen, kookas melanooma 
 paikallisuusiutuman hoidoksi leikkauksen jälkeen tapauskohtaisesti, mikäli 

leikkaustulos on epävarma ja liitännäislääkehoidosta pidättäydytään 
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Imusolmukealueiden sädehoitoa voidaan harkita 
 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 potilaan elinaikaan. Sädehoidon vaikutuksesta potilaan ennusteeseen ei ole tietoa, jos 
potilaalle annetaan lääkkeellinen liitännäishoito. Sädehoitoa voidaan harkita 
liitännäislääkehoitoa edeltävästi, jos melanooman paikallinen uusiutuma voi aiheuttaa 
vaikeita oireita. Tieteellinen näyttö liitännäissädehoidon ja -lääkehoidon yhdistämisestä 
puuttuu. [1,2] 
 
Lääkkeellinen liitännäishoito 
 
Solunsalpaajista ei ole näyttöä liitännäishoitona. Interferonihoitoa ei enää käytetä.  
 
Immunoterapiaa (nivolumabi ja pembrolistumabi) voidaan käyttää liitännäishoitona IIIB-D ja 
IV taudeissa (AJCC8) hyväkuntoisille potilaille (WHO 0-1), joilla ei ole aktiivista 
immunosuppressiivista lääkitystä vaativia autoimmuunisairauksia. Hoidon kesto on yksi 
vuosi eikä lyhyenpää hoidon kestoa ole tutkittu [3,4]. Lääkkeiden aiheuttaman 
pitkäaikaishaitan (mm. tyypin I DM, hypokortisolismi, hypofysiitti, sydänlihastulehdus, 
haimatulehdus) riski suhteessa melanooman uusimisriskin pienentymiseen tulee punnita 
yhdessä potilaan kanssa.  
 
Dabrafenibin ja trametinibin yhdistelmähoito yhden vuoden ajan on vaihtoehto BRAFV600-
mutaatiopositiivisen Stage III melanooman liitännäishoidoksi [5]. Yhdistelmähoito on 
peruskorvattava, tilanne 12.3.2020. Pelkkää BRAF-estäjää yksinään, ei käytetä 
liitännäishoidossa [6].  
 
Liitännäislääkehoidon valinta tulee tehdä potilaskohtaisesti. Vertailevaa tutkimusta PD-1-
vasta-aineiden ja BRAF+MEK-estäjähoidon tehosta liitännäishoidossa ei ole. Liitännäishoito 
voi vaikuttaa fertiliteettiin ja tämä on huomioitava hedelmällisessä iässä olevien potilaiden 
hoitoa suunniteltaessa. Liitännäishoidon aloituksesta voi konsultoida yliopistosairaaloiden 
onkologeja.  
 
3. Paikallisesti edenneen tai metastasoineen melanooman hoito 
 
Lääkehoito  
 
Lääkitystä suunniteltaessa on huomioitava 
 

 potilaan kunto (ECOG suorituskykyluokka=WHO) 
 perussairaudet ja lääkitykset 
 melanooman levinneisyys ja tautitaakka (vartalon ja pään kuvantaminen) ja 

tarvittaessa muita kuvantamisia  
 laktaattidehydrogenaasi (LDH)  
 BRAFV600-mutaatio 
 PD-L1-ekspressio voi olla avuksi immunologisen yhdistelmähoidon harkinnassa 
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Hoidon valinta ja toteutus 
 

 Suositellaan potilaan rekrytoimista kliinisiin hoitotutkimuksiin aina kun mahdollista. 
Selvitä, onko auki tutkimusta, johon potilas voisi soveltua ensilinjassa ja myöhemmissä 
linjoissa. Avoimet tutkimukset ilmoitetaan sairaaloiden tai syöpäkeskusten 
verkkosivuilla.  

 Arvioi hoitovastetta noin 12 viikon välein kuvantaen (vartalon ± pään kuvantaminen). 
 Hoidon haittavaikutusten seurantaan suositellaan käyttämään digitaalisia työkaluja 

(Digihoitopolku, Noona, Kaiku jne. mobiiliseurantasovellukset).  
 Potilaalle nimetty omahoitaja (infuusiohoitaja/tablettihoitaja) edistää hoidon 

haittavaikutusten seurantaa ja hoitoon sitoutumista.   
 Immunoterapia suositellaan kirjaamaan potilaan riskitietoihin huomioitavana 

lääkityksenä. 
                       
                   
Hyvä kunto (WHO 0-1)                                   BRAF+: BRAF+MEK-estäjä 
Vähäinen tautitaakka                    Immunoterapia PD  
LDH <1.5 X normaali           BRAF-: solunsalpaajahoito 
 
                
   BRAF+: BRAF+MEK-           PD BRAF+MEK- tai  
Hyvä kunto (WHO 0-1)  tai immunoterapia  immunoterapia 
Suuri tautitaakka        
LDH <1.5 X normaali  BRAF-: immunoterapia  solunsalpaaja 
 
    
 
Oireinen potilas   BRAF+: BRAF+MEK-estäjä 
WHO 2-3   
LDH korkea   BRAF-: solunsalpaaja 
   tai immunoterapia harkiten 
 
   Oireenmukainen hoito 
 
 
Immunoterapia: nivolumabi ja pembrolitsumabi [7-10] 
 
Ipilimumabin ja nivolumabin yhdistelmähoito [11-15]:  

 Voidaan harkita valikoiduille, hyväkuntoisille (WHO 0-1) potilaille. Yhdistelmähoitoa 
puoltavat suuri tautitaakka, koholla oleva LDH, PD-L1-negatiivisuus, BRAFV600-
mutaatiopositiivisuus ja oireettomat, pienet aivometastaasit 

 Yhdistelmähoito aiheuttaa yli 50 %:lle potilaista vakavia haittavaikutuksia, jotka 
vaativat korkea-annos kortikosteroidihoitoa ja mahdollisesti muita 
immunosuppressiivisia hoitoja (infliksimabi, mykofenolaatti, IVIG jne.) Hoito 
suositellaan toteutettavaksi yliopistollisissa keskussairaaloissa, joissa on 
haittavaikutusten hoitoon perehtynyt monialainen tiimi ja joissa voidaan arvioida 
potilaan soveltuvuus avoinna oleviin lääkehoitotutkimuksiin. 
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BRAF+MEK-estäjähoito [16-18]: dabrafenibi ja trametinibi (erityiskorvattava), enkorafenibi 
ja binimetinibi (peruskorvattava, erityiskorvattava 1.7.2020 alkaen), vemurafenibi 
(erityiskorvattava) ja kobimetinibi (ei saatavilla Suomessa).  
 
Solunsalpaajahoito [19-21]: dakarbatsiinipohjainen solunsalpaajahoito (DTIC, DOBC, 
temotsolomidi, TOL=temotsolomidi-vinkristiini-lomustiini), paklitakseli+karboplatiini, 
sisplatiini+etoposidi. 
 
Isoloitu raajaperfuusio (ILP) [22]: Potilas, jolla on yksittäisen raajan alueelle metastasoinut 
melanooma, saattaa soveltua ILP-hoitoon. Hoito toteutetaan HUS:ssa.  
 
TVEC [23]: Paikallisesti (iholle, ihon alle, pinnallisiin imusolmukkeisiin) edennyt, kirurgisen 
hoidon ulottumattomissa oleva melanooma saattaa soveltua TVEC-pistoshoitoon. Konsultoi 
hoidosta HUS:n tai KYS:n onkologeja, etenkin jos potilas ei sovellu muuhun immunoterapiaan. 
 
Hoidon tauotus immunoterapiassa 
 
Täydellisessä hoitovasteessa (CR) immunoterapia voidaan tauottaa, mikäli täydellinen 
hoitovaste säilyy kahdessa peräkkäisessä kuvauksessa. Osittaisessa hoitovasteessa (PR) tai 
stabiilissa tautitilanteessa (SD) hoidon tauottamista voidaan harkita 1-2 vuoden hoidon 
jälkeen, mikäli kahdessa perättäisessä kuvauksessa tilanne on muuttumaton. Jos kasvainten 
pieneneminen jatkuu, ei hoitoa tule lopettaa. Harkitse FDG-PET-TT kuvausta hoidon 
tauotuksen yhteydessä.  
 
Uusintahoito 
 
Mikäli immunoterapialla on saavutettu hoitovastetta ja tauti lähtee etenemään hoidon 
tauotuksen jälkeen, voidaan sama hoito aloittaa uudelleen. Myös BRAF+MEK-estäjähoidon  
käyttöä uudelleen voidaan harkita, jos potilas on välissä saanut jotain muuta hoitoa. 
Tieteellinen näyttö uusintahoitojen hyödyistä on vähäinen.  
 
Sädehoito  
 
Stereotaktinen sädehoito 

 paikallisesti kuratiivistasoinen hoito yksittäisiin etäpesäkkeisiin (mm. aivot, keuhko, 
maksa) 

Palliatiivinen sädehoito 
 oireiset etäpesäkkeet (kivun hoito), kokoaivosädehoito (harvoin) 

 
Sädehoito voidaan antaa samanaikaisesti immunoterapian kanssa ja se saattaa tehostaa 
immunoterapian vaikutusta.  
 
BRAF+MEK-estäjähoito suositellaan tauotettavaksi viikko ennen sädehoito ja lääkehoitoa 
voidaan jatkaa viikon kuluttua sädehoidon päättymisestä, etenkin kriittisten kohteiden (esim. 
aivot, selkäranka, keuhkot, maksa) sädehoidon yhteydessä.  
 
Metastaasikirurgia tai muut paikallishoidot (RF-ablaatio, HIFU) 
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Yksittäisten metastaasien kirurgista poistoa tai muuta paikallishoitoa voidaan harkita, 
etenkin jos taudin kulku on hidas. 
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