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Tiivistelmä 

Munanjohdinsyöpä on harvinainen ja suhteellisen vähän tutkittu naistentauti, joka muistuttaa 
etiologialtaan ja taudinkuvaltaan epiteliaalista munasarjasyöpää. Tässä retrospektiivisessä tapaus-
verrokkitutkimuksessa kartoitettiin oireiden esiintymistä sekä potilaiden ennusteeseen 
vaikuttavista tekijöistä syövän levinneisyyttä, potilaiden ikää ja leikkaustulosta. 

Aineisto ja menetelmät: Tutkimuksen päätavoitteena oli vertailla munanjohdinsyövän ja 
munasarjasyövän ennustetta.  Tutkimusaineistona oli 30 Tampereen Yliopistollisessa sairaalassa 
vuosien 1992—2007 aikana leikattua munanjohdinsyöpäpotilasta, joille kullekin valittiin verrokiksi 
leikkausvuodelta, syövän levinneisyysluokalta ja iältään vastaava seroosia munasarjasyöpää 
sairastava potilas. Potilaiden seuranta-aika, oireet sekä tiedot leikkauksesta ja annetuista hoidoista 
kerättiin sairauskertomuksista. Tilastollinen analyysi toteutettiin SPSS-ohjelmaa käyttäen.  

Tulokset: Potilaiden mediaani-ikä oli 61 ja 64 vuotta. Oireista useimmin esiintyi alavatsakipua; 
munanjohdinsyöpäpotilailla vuoto-oiretta näytti esiintyvän enemmän kuin verrokeilla, mutta ero 
ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Syövän levinneisyysluokista stage III oli aineistossa yleisin (45 %). 
Varhaisvaiheen tautitapauksia (stage I-II) oli kuitenkin suhteellisen paljon, yhteensä 43 %. Leikkaus 
onnistui täydellisesti 57 ja 70 %:lla potilaista. Hyvä hoitovaste saatiin molemmissa syöpäryhmissä 
noin 60 %:lla. Munanjohdinsyöpäpotilaiden selviytyminen näyttäytyi tässä tutkimuksessa jonkin 
verran verrokkeja huonompana: Kaplan-Meier-metodilla laskettu progressiovapaa elinaika oli 
munanjohdinsyöpäpotilailla 4,75 ja verrokeilla 8 vuotta, mutta tämäkään ero ei ollut tilastollisesti 
merkitsevä (p = 0,27). 

Päätelmät: Munanjohdinsyöpäpotilaiden ennuste näytti tässä tutkimuksessa 
munasarjasyöpäryhmään verrattuna hieman huonommalta. Munanjohdinsyöpä saattaisi kuitenkin 
munasarjasyöpää useammin olla diagnosoitavissa muun muassa vuoto-oireen perusteella jo 
varhaisemmassa vaiheessa, mikä luonnollisesti parantaa potilaiden kokonaisennustetta.  Yleisesti 
munanjohdinsyöpä muistuttaa taudinkuvaltaan seroosia munasarjasyöpää, eikä 
progressiovapaassa elinajassa havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa. Suuremmalla 
potilasaineistolla ja tarkemmilla seuranta-aikatiedoilla munanjohdin- ja munasarjasyöpäpotilaiden 
ennustetta voitaisiin luotettavammin vertailla.   
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1 JOHDANTO 

 

Munanjohdinsyöpä on harvinaisuutensa vuoksi suhteellisen vähän tutkittu naistentauti. Sen osuus 

kaikista naisten genitaalialueen syövistä on noin 1 %. (Riska ja Leminen 2007.) Eri tutkimuksissa 

arviot munanjohtimen syövän esiintyvyydestä vaihtelevat 0,3:n ja 1,6 %:n välillä (Moore ym. 

2007). Suomessa munanjohdinsyövän ikävakioiduksi ilmaantuvuudeksi on laskettu  6,7/1 000 000 

vuosina 2000—2005, ja 1950-luvun insidenssilukuihin verrattuna ilmaantuvuus on lisääntynyt  4,5-

kertaiseksi (Riska ja Leminen 2007). On kuitenkin huomattava, että munanjohtimen syöpää on 

edelleen erityisesti levinneissä tapauksissa vaikea erottaa epiteliaalisesta munasarjasyövästä, 

vaikka diagnostiikka onkin vuosien kuluessa tarkentunut. Parantunut diagnostiikka saattaakin 

selittää ainakin osan munanjohdinsyövän ilmaantuvuuden lisääntymisestä. 

Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan munanjohtimen syövän esiintyvyys oli runsaampaa 

kaupunkialueilla ja korkeammissa sosiaaliluokissa. Myös tietyt ammattiryhmät, kuten sihteerit, 

sairaanhoitajat ja parturi-kampaajat olivat suuremman riskin ryhmässä. Tämä saattaa kuvastaa 

ympäristö- ja elintapatekijöiden vaikutusta syövän etiologiassa. (Riska ja Leminen 2007.) 

Munanjohdinsyöpä on kirjallisuudessa kuvattu ensimmäisen kerran vuonna 1847, ja taudin 

toteamiseksi tehdyt kriteerit julkaistiin FIGO:n (the International Federation of Obstetrics and 

Gynecology) hyväksymänä vuonna 1991. Tauti jaotellaan levinneisyytensä mukaan stage-luokkiin 

I—IV. (Riska ja Leminen 2007.) 
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Munanjohdinsyövän levinneisyysluokitus: 

FIGO (International Federation of Obstetrics and Gynecology) staging: 
munanjohdinsyöpä 

 
0 ei primaarikasvainta 

I tuumori rajoittuu munanjohtimeen 

Ia 

Ib 

Ic 

tuumori rajoittuu yhteen munanjohtimeen, ei tunkeudu seroosin pinnan läpi, ei 
askitesta  

 tuumori rajoittuu molempiin munanjohtimiin, ei tunkeudu seroosin pinnan läpi, ei 
askitesta 

 tuumori rajoittuu yhteen/molempiin munanjohtimiin, ulottuu seroosin pinnan läpi 
tai maligneja soluja osoitettavissa askiteksessa tai peritoneaalihuuhtelunesteessä 

II tuumori yhdessä tai molemmissa munanjohtimissa, levinnyt lantioon 

IIa 

IIb 

IIc 

ulottuu ja/tai metastasoi kohtuun ja/tai munasarjoihin 

ulottuu muihin lantion elimiin 

maligneja soluja askiteksessa tai perinoteaalihuuhtelunesteessä 

III tuumori yhdessä tai molemmissa munanjohtimissa, vatsaonteloon leviämistä 
lantion ulkopuolella ja/tai positiiviset paikalliset imusolmukkeet 

 
IIIa 

IIIb 

IIIc 

mikroskooppisia vatsaontelon metastaaseja lantion ulkopuolella 

 
makroskooppisia vatsaontelon metastaaseja lantion ulkopuolella, metastaasien 
koko korkeintaan 2 cm 

 vatsaontelon metastaasien koko yli 2 cm ja/tai positiivisia paikallisia imusolmukkeita 

 
IV 

 

kaukaisia metastaaseja vatsaontelon ulkopuolella 

 
Lähde: Staging Classifications and Clinical Practice Guidelines for Gynecologic Cancers 2000 

 

Munanjohdinsyöpään sairastuvista potilaista kaksi kolmesta on ohittanut menopaussin. 

Keskimääräinen tautiin sairastumisikä on 55 vuotta. Nuorimmat maailmalla raportoidut 

tautitapaukset ovat olleet 17–20-vuotiaita. (Riska ja Leminen 2007.) 
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Munanjohdinsyövän etiologisia tekijöitä ei vielä tarkkaan tunneta, mutta niissä on 

samankaltaisuutta epiteliaalisen munasarjasyövän kanssa. Synnyttäneisyys on 

munanjohdinsyövältä suojaava tekijä. Noin 11–15 % potilaista on sairastanut munanjohdinsyöpää 

edeltävästi jonkin toisen malignin taudin, erityisesti rinta- tai paksusuolensyövän. (Riska ja 

Leminen 2007.) Noin puolet munanjohdinsyöpäpotilaista on lapsettomia (Syöpätaudit 2007). 

Vain noin 4 % munanjohdinsyöpätapauksista diagnosoidaan ennen leikkausta. Kaikukuvauksella on 

diagnostiikassa vain vähän arvoa, sillä mahdollisesti nähtävät muutokset kohdun sivuelimissä ovat 

epäspesifisiä. MRI-kuvauksessa voidaan havaita pieniä kystisiä tai kiinteitä, tyypillisesti makkaran 

muotoisia massoja. (Riska ja Leminen 2007.) 

Seerumin CA125-kasvainmerkkiainetta käytetään yleensä diagnostiikassa, hoitovasteen 

arvioimisessa sekä taudin mahdollisen uusimisen havaitsemiseksi seurannan aikana.   

Preoperatiivisesti 65–100 %:lla munanjohdinsyöpäpotilaista on kohonnut veren CA125-pitoisuus. 

(Riska ja Leminen 2007.) 

Munanjohdinsyövän kaikkein spesifisimmät oireet ovat verensekainen vuoto, lantiossa kliinisesti 

tuntuva resistenssi ja epänormaali sytologinen löydös. Muita mahdollisia oireita voivat olla muun 

muassa vatsakipu, tihentynyt virtsaamistarve tai muu epänormaali emätinvuoto. (Riska ja Leminen 

2007.) Tuumorin venyttämä munanjohdin voi myös aiheuttaa painontunnetta tai kipua lantion 

alueella (Syöpätaudit 2007). 

Munanjohdinsyöpä voi levitä vatsaonteloon ja aiheuttaa peritoneaalikarsinoosin. Myös viereisiin 

kudoksiin invasointi, transluminaalinen migraatio sekä veri- ja imuteitä pitkin leviäminen on 

mahdollista. Munanjohtimista vievät imutiet johtavat para-aortaalisiin ja lantion alueen 

imusolmukkeisiin, joskus myös inguinaalialueelle. Posiitivisia imusolmukelöydöksiä on myös 

makroskooppisesti munanjohtimeen rajoittuneessa taudissa, mikä kertoo syövän aggressiivisesta 

luonteesta. Noin 10–25 %:ssa tapauksista syöpä on bilateraalinen eli molemmissa 

munanjohtimissa. (Riska ja Leminen 2007.) 

Munanjohdinsyövän hoitolinjat ovat samankaltaiset kuin epiteliaalisen munasarjasyövän: leikkaus 

on ensisijaista ja siihen kuuluvat yleensä kohdunpoisto, molemminpuolinen munanjohtimien ja 

munasarjojen poisto, omentin ja umpilisäkkeen poisto, peritoneaalihuuhtelu ja koepalojen otto. 

Myös para-aortaalisten ja lantion alueen imusolmukkeiden osittainen poisto on usein tarpeellista 
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tehdä. Koska metastasoinnin riski on anatomisista syistä korkea jopa täydellisesti onnistuneen 

leikkauksen jälkeen, liitännäishoitoja suositellaan lähes kaikille potilaille. Yleisimmin käytetty 

sytostaattihoito on paklitakselin ja karboplatiinin yhdistelmä. (Riska ja Leminen 2007.) 

Munanjohdinsyöpäpotilaiden viiden vuoden elossaololuvut vaihtelevat 22:n ja 55 %:n välillä (Riska 

ja Leminen 2007). Levinneisyysluokan III—IV tautia sairastavien viiden vuoden selviytymisluvut 

ovat eri aineistoissa arviolta 13.6–75 %: suuri vaihtelu johtunee muun muassa ajan myötä 

muuttuneista kirurgisista levinneisyysluokittelukriteereistä. (Moore ym. 2007.) Lisäksi 

tutkimuksissa käytetyissä, usein pitkän aikavälin aineistoissa potilaita on hoidettu hyvin vaihtelevin 

tavoin, joten elossaololukujen vertailu ei ole kovin yksinkertaista. Potilaiden selviytymiseen 

vaikuttaa voimakkaimmin jäännöstuumorin koko, mutta myös syövän kliininen leviämisaste, 

potilaan ikä ja tuumorin histologia ovat prognostisia tekijöitä (Riska ja Leminen 2007). 

Munasarjasyöpä on puolestaan huomattavasti munanjohdinsyöpää yleisempi: sen ikävakioitu 

ilmaantuvuus Suomen Syöpärekisterin mukaan vuonna 2003 oli 11,0/100 000, ja se on 

suomalaisten naisten toiseksi yleisin gynekologinen syöpä. Uusien tapausten määrässä ei ole viime 

vuosikymmenenä havaittu muutosta, kuten munanjohdinsyövässä. Tauti on harvinainen alle 30-

vuotiailla (3 % potilaista). Riski sairastua munasarjasyöpään ennen 80 vuoden ikää suomalaisella 

naisella on 1,8 %, ja suvussa esiintyvät tautitapaukset lisäävät riskiä jopa 7 %:iin. (Syöpätaudit 

2007.) 

Munasarjasyöpä on useimmiten alkuvaiheessa täysin oireeton. Mahdollisia ensioireita voivat olla 

vatsavaivat, ruokahaluttomuus, väsymys ja haluttomuus tai painonlasku. Myöhemmin voi esiintyä 

tuumorin kasvun aiheuttamia naapurielimistä johtuvia oireita, kuten virtsaamisvaivoja, 

ummetusta, painontunnetta ja alavatsa- tai yhdyntäkipuja. Tyypillistä on myös vatsan 

turpoaminen. Taudin edetessä kuukautisvuotohäiriöiden tai ylimääräisten vuotojen esiintyminen 

on mahdollista. Leviäminen tapahtuu yleensä vatsaonteloon jo oireettomassa vaiheessa. Toiseksi 

yleisintä on leviäminen imuteitse, ja tavallisimmat metastaasipaikat ovat aortan tai lantion alueen 

imusolmukkeet. Hematogeeninen leviäminen esimerkiksi maksaan, luustoon ja keskushermostoon 

on harvinaisempaa ja tapahtuu useimmiten vasta taudin loppuvaiheessa. Taudin 

levinneisyysluokitus tehdään kirurgisesti, ja stage-luokat vastaavat munanjohtimen syövän FIGO-

luokitusta. Seroosi munasarjasyöpä on munasarjakarsinooman histologisista alaryhmistä yleisin 

(40–50 %). (Naistentaudit ja synnytykset 2004, Munasarjasyövän Käypä hoito –suositus 2007.) 
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Kaksi kolmesta munasarjasyöpäpotilaasta saa diagnoosinsa vasta pitkälle edenneessä vaiheessa. 

Pahanlaatuinen kasvain sijaitsee 75 %:ssa tapauksista molemmissa munasarjoissa. Kaikukuvausta 

käytetään hyödyksi diagnostiikassa. Myös laboratoriotutkimuksia, kuten seerumin CA125:n 

pitoisuutta, voidaan käyttää muiden löydösten tukena. CA125 ei kuitenkaan ole munasarjasyövälle 

spesifinen merkkiaine. (Syöpätaudit 2007.) 

Munasarjasyövän hoito perustuu munanjohdinsyövän tavoin leikkaukseen ja 

liitännäissytostaattihoitoon. Sädehoidolla on vain vähäinen merkitys. Primaarileikkauksessa 

varmistetaan diagnoosi histologisesti, määritetään levinneisyys ja poistetaan kasvain tai pyritään 

vähentämään syöpäkudosta niin paljon kuin mahdollista. Kudosnäytteitä otetaan runsaasti. 

Leikkaustulos on optimaalinen, kun kaikki kasvainkudos saadaan poistettua tai jäännöstuumorin 

suurin läpimitta on alle yhdestä kahteen senttimetriä. Toinen munasarja tai kohtu on mahdollista 

säästää, mikäli kyseessä on nuori synnyttämätön nainen ja kasvain on rajoittunut vain 

munasarjaan, mutta konservatiiviseen kirurgiaan liittyy aina suuri riski. Joissakin tapauksissa on 

tehtävä myös uusintaleikkaus (second look), mutta toimenpidettä ei enää nykyään suoriteta 

rutiininomaisesti, sillä käsitykset tarkistusleikkauksen merkityksestä ovat ristiriitaisia. Palliatiivisella 

leikkauksella voidaan helpottaa potilaan oloa, mikäli syöpäkudos kasvaessaan aiheuttaa henkeä 

uhkaavia suolisto- tai virtsatiekomplikaatioita. (Syöpätaudit 2007.) 

Solunsalpaajahoito annetaan yleensä kaikille leikkauspotilaille, mutta levinneisyysluokan IA 

(gradus 1) munasarjasyövässä liitännäissytostaatteja ei tarvita (Munasarjasyövän Käypä hoito -

suositus 2007). Tärkein lääkeyhdistelmä on sisplatiini tai karboplatiini yhdistettynä paklitakseliin. 

Yhtä tehokkaaksi on todettu myös doketakselin ja karboplatiinin yhdistelmä. Pitkälle edenneen 

munasarjasyövän hoidoksi on vakiintunut kuusi sytostaattikuuria laskimonsisäisesti annettuna 

kolmen viikon välein (Munasarjasyövän Käypä hoito -suositus 2007). 70–80 %:lla potilaista 

saadaan hoitovaste (Syöpätaudit 2007). 

Munasarjasyöpäpotilasta seurataan polikliinisesti syövän uusiutumisriskin mukaan kolmesta 

viiteen vuoden ajan. Seurantatutkimukset tehdään aluksi kolmen, sitten neljän ja kuuden 

kuukauden ja myöhemmin vuoden välein. Potilaiden ennuste on varhaisvaiheessa hyvä, mutta 

levinneisyysasteen noustessa elossaololuvut laskevat jyrkästi. Ennusteeseen vaikuttavista 

tekijöistä tärkeimmät ovat munanjohdinsyövän tavoin jäännöstuumorin koko, syövän stage sekä 

potilaan ikä ja yleiskunto. Kaiken kaikkiaan munasarjasyövän viiden vuoden elossaololuku on noin 
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40 %. Levinneisyysluokittain paras ennuste on stage I:lla (80–90 %), mutta stage IV:n potilaista vain 

alle 10 % on elossa viiden vuoden kuluttua. (Syöpätaudit 2007.) 

Munanjohdin- ja munasarjasyöpä muistuttavat oireiltaan, diagnostiikaltaan ja hoitolinjoiltaan 

paljon toisiaan. Tutkimustietoa on munanjohdinsyöpäpotilaista kuitenkin verrattain vähän, ja siksi 

kaikki uusi tieto on merkittävää. Potilaiden vähäisen määrän vuoksi aineiston kokoaminen on 

tietysti ongelmallista, mikä vaikuttaa suuresti myös munanjohdinsyöpäpotilaista tehtävien 

tutkimusten tulosten analysointiin ja luotettavuuteen. Varhaisdiagnostiikan tarkentuminen ja 

hoitojen kehittyminen tuovat toivoa myös näihin aggressiivisiin syöpiin sairastuneiden potilaiden 

ennusteelle. Onkin siksi mielenkiintoista selvittää, onko suomalaisten 

munanjohdinsyöpäpotilaiden ennusteessa eroa munasarjasyöpäpotilaiden ennusteeseen 

verrattuna. 
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2 TUTKIMUSMETODI 

 

Tutkimus aloitettiin vuoden 2008 keväällä ja aineiston keruu tapahtui syksyn 2008 aikana. 

Tutkimusasetelmana käytettiin retrospektiivistä tapaus-verrokkitutkimusta. Tutkimuksen 

päätarkoituksena oli selvittää, eroaako munanjohdinsyöpäpotilaiden ennuste seroosia 

munasarjasyöpää sairastavien verrokkien ennusteesta. 

Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) naistentautien poliklinikan arkistoista kerättiin kaikkien 

vuosien 1992–2007 aikana leikattujen munanjohdinsyöpäpotilaiden henkilötunnukset, joiden 

perusteella potilaiden sairauskertomukset pyydettiin johtajaylilääkärin luvalla luettaviksi. 

Viidentoista vuoden aikana munanjohtimen syöpään oli Tampereen yliopistollisessa sairaalassa 

hoidetuista potilaista sairastunut vain alle 40 potilasta. Näistä lopulliseen tutkimusaineistoon 

karsiutui poissulkukriteereiden vuoksi tasan 30 potilasta. Potilaiden henkilötunnukset muutettiin 

aineiston käsittelyvaiheessa numerokoodeiksi, joten potilaita ei voitu analyysivaiheessa tunnistaa. 

Kansainvälisen tauti- eli ICD-luokituksen mukaan munanjohdinsyöpä oli kirjattuna diagnoosina 

C57.0 eli adenocarcinoma tubae. Potilaiden sairauskertomuksista poimittiin taulukossa 1 esitetyt 

tiedot. 

Verrokeiksi munanjohdinsyöpäpotilaille valittiin Tampereen yliopistollisen sairaalan naistentautien 

poliklinikan potilaskorttiarkistosta mahdollisimman hyvin iältään (leikkaushetkellä) ja syövän 

levinneisyydeltä vastaavat seroosia munasarjasyöpää sairastavat potilaat. Myös leikkausvuodet 

pyrittiin pitämään mahdollisimman lähellä toisiaan, sillä aineiston potilaiden diagnoosivuodet 

hajautuivat melko pitkälle aikavälille: yhteensä 15 vuoden ajalle. ICD-luokituksen mukaan 

verrokkipotilaiden diagnoosina tuli olla C56.71 eli cystadenocarcinoma serosum ovarii. Potilaiden 

valinta oli sattumanvaraista, ja verrokkeja kerätessä potilaiden selviytymisestä ei ollut tietoa.  

Suurimmalla osalla potilaista verrokki vastasi ikää ja levinneisyysluokkaa erittäin hyvin. Joissakin 

tapauksissa potilaan iässä ja leikkausvuodessa jouduttiin joustamaan useampia vuosia, mutta 

kuitenkin korkeintaan (yhdessä tapauksessa) seitsemän vuotta. Keskimäärin eroa potilasaineiston 

leikkausvuosien välillä oli puolitoista vuotta. Tutkimuksen seuranta-aika jatkui vuoden 2008 

loppuun saakka, ja tietoja potilaiden selviytymisestä pyrittiin keräämään niin pitkälle kuin 

mahdollista. 
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Taulukko 1: Potilaiden sairauskertomuksista poimitut tiedot: 

Potilaista kerätyt tiedot:  

Ikä leikkaushetkellä  

Leikkauksen pvm  

Oireet Turvotus/vuoto/kipu/painontunne 

Lopullinen diagnoosi C57.0 tai C56.71, kasvaimen sijainti 

Leikkaus: TAH = kohdunpoisto 

 LSO = vasemman munasarjan ja -johtimen poisto 

 RSO = oikean munasarjan ja munanjohtimen poisto 

 BSO = molempien munasarjojen ja munanjohtimien 

poisto 

 APPD = appendicectomia 

 RESOM = omentin resektio 

 LAE1 = lymphadenectomia iliacalis 

 LAE2 = lymphadenectomia para-aortalis 

 LAE3 = lymphadenectomia pelvis 

Aiemmat lantion alueen leikkaukset (edellä mainitut)  

Leikkaustulos  1—4 (täydellinen/optimaalinen/suboptim./palliatiivinen) 

Syövän levinneisyysaste ja  PAD I—IV (FIGO-luokitus) 

Sytostaattihoitojen lkm 

annetut lääkkeet) 

 

Muu annettu hoito esim. sädehoito 

Hoidon vaste 1—4 (hyvä/osittainen/ei vastetta/tieto puuttuu) 

Potilaan seurantatiedot: Kuolema (pvm) jos tiedossa 

 Residiivi (pvm) 

 Kliininen remissio (pvm) 

 Viimeisin kontrollikäynti (pvm) 

 

Verrokeiksi valittujen munasarjasyöpäpotilaiden sairauskertomukset pyydettiin luettaviksi, ja 

tiedoista kerättiin samat muuttujat kuin munanjohdinsyöpäpotilaista. Primaarileikkaus suoritettiin 

suurimmalla osalla munanjohdinsyöpäpotilaista Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa, 

mutta seitsemän potilasta oli leikattu muulla paikkakunnalla. Osa potilaista siirtyi myös 

jatkohoitoon Tampereen ulkopuolelle. Tällaisten potilaiden tutkimukseen tarvittavat tiedot 

pyydettiin kirjeitse toisista sairaaloista. Kaikki verrokeiksi valitut munasarjasyöpäpotilaat leikattiin 

TAYS:ssa. 

Kaikkien aineistoon valittujen potilaiden tiedot kirjattiin Excel-taulukkoon, ja tilastollinen analyysi 

toteutettiin SPSS-ohjelmaa käyttäen. 
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3 Tulokset 

 

Potilaita on aineistossa yhteensä 60, joista munanjohdinsyöpäpotilaita 30, ja verrokeiksi potilaan 

ikä, syövän stage ja leikkausvuosi huomioiden valittuja munasarjasyöpäpotilaita 30. 

Leikkausvuodeltaan vanhin potilas oli leikattu helmikuussa 1992 ja viimeisin potilas vuoden 2007 

joulukuussa. Leikkauspäivämäärä määriteltiin myös syövän diagnoosihetkeksi, ja mikäli tarkka 

päivämäärä puuttui aineistosta, ajankohta sijoitettiin aina kuun 15. päivälle. 

Potilaiden keski-ikä (mean) aineistossa oli munanjohdinsyöpäpotilailla 62,2 vuotta ja 

munasarjasyöpäpotilailla 64,1 vuotta. Potilaiden iän mediaani munanjohdinsyöpäpotilailla oli 

60,97 (vaihteluväli 38,77) ja verrokeilla 64,44 vuotta (vaihteluväli 37,87). Lähes kaikki potilaat 

olivat vaihdevuosi-iän ohittaneita. Leikkaushetkellä nuorin potilas munanjohdinsyöpäpotilaista oli 

45,5- ja iäkkäin 84,3-vuotias. Verrokkiryhmässä vastaavat iät olivat 47,5 (nuorin) ja 85,3 vuotta 

(vanhin). Potilasryhmistä saatiin siis koottua ikäjakaumaltaan melko hyvin toisiaan vastaavat, 

vaikka potilasmateriaalin niukkuuden vuoksi potilaiden valitsemisessa jouduttiinkin ikäkriteereissä 

joustamaan muutamia vuosia. 95 %:n luottamusvälit potilaiden iälle leikkaushetkellä ovat 

munanjohdinsyöpäpotilailla 59,0 - 65,5 ja munasarjasyöpäpotilailla 60,7 - 67,5.  

 

Kaavio 1: Potilaiden ikä leikkaushetkellä  
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Sekä munanjohdin- että munasarjasyövän leikkauksessa pyritään kasvaimen täydelliseen poistoon. 

Mahdollisia toimenpiteitä tässä aineistossa olivat kohdunpoisto (TAH), oikean, vasemman tai 

molempien munasarjojen ja -johtimien poisto (RSO/LSO tai BSO), omentin poisto (RESOM), 

iliakaalisten, para-aortaalisten tai lantion alueen imusolmukkeiden poisto (LAE1, LAE2, LAE3) sekä 

appendicectomia eli umpilisäkkeen poisto (APPD). Lisäksi leikkauksen yhteydessä otettiin 

tarvittaessa kudosnäytteitä, mutta näitä ei erikseen jaoteltu. Myös potilaalle aiemmin suoritetut 

vastaavat toimenpiteet huomioitiin ja taulukoitiin. Lähes kaikille potilaille suoritettiin 

primaarileikkauksen yhteydessä molempien munasarjojen ja -johtimien sekä kohdun poisto (BSO 

ja TAH). Kummassakin ryhmässä ainoastaan neljällä potilaalla munasarja oli toiselta puolelta jo 

aiemmin poistettu.  Uusintaleikkaus eli ns. second look -leikkaus tehtiin 13 (43 %) 

munanjohdinsyöpäpotilaalle ja 11 (37 %) verrokkipotilaalle. Tyypillisesti uusintaleikkauksen 

yhteydessä poistettiin tarvittaessa imusolmukkeita tai tehtiin omentin resektio.  

Syöpä oli bilateraalinen eli molemminpuolinen (l.a.) kolmella (10,0 %) 

munanjohdinsyöpäpotilaalla. Oikealla puolella (l.dx.) kasvain sijaitsi yhdeksällä (30,0 %) ja 

vasemmalla puolella (l.sin.) 11 (36,7 %) potilaalla. Seitsemän potilaan diagnoosista tieto puuttui. 

Verrokkipotilailla jakauma oli samankaltainen, vaikkakin tieto syövän sijainnista puuttui jopa 14 

potilaalta (46,7 %). Syöpä sijaitsi bilateraalisesti seitsemällä (23,3 %), oikealla puolella viidellä (16,7 

%) ja vasemmalla puolella neljällä (13,3 %) munasarjasyöpäpotilaalla (p-arvo = 0,039).  

Syövän gradus-tieto puuttui patologin lausunnosta usealta potilaalta, joten nämä tiedot jätettiin 

aineiston lopullisessa käsittelyssä huomioimatta. Aineiston stagejakauma on esitetty kaaviossa 2. 

 

Kaavio 2: Potilaiden stage 
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Taulukko 2: Aineiston kuvaus 

 Munanjohdinsyöpä Munasarjasyöpä Yht. p-arvo 

N 30 30 60  

Keski-ikä (v.) 61,0  64,4   

nuorin 45,5 47,5   

vanhin 84,2 85,3   

Stage:    0,98 

I A/B/C 10 (33,3 %) 10 (33,3 %) 20 (33,3 %)  

II A/B/C 3 (10,0 %) 3 (10,0 %) 6 (10,0 %)  

III A/B/C 13 (43,3 %) 14 (46,7 %) 27 (45,0 %)  

IV 4 (13,3 %) 3 (10,0 %) 7 (11,7 %)  

Hoidot:     

Leikkaus TAYS 23 (76,7 %) 30 (100,0 %)   

2nd Look 13 (43,3 %) 11 (36,7 %) 24 (40,0 %)  

Sytostaatteja 29 (96,7 %) 26 (86,7 %) 55 (91,7 %)  

hoitokertojen ka 6 9  0,20 

Sädehoitoa 5 (16,7 %) 1 (3,3 %) 6 (10,0 %)  

Taudin kulku: 
(seuranta-aikana) 

   0,23 

Residiivi 5 (16,7 %) 9 (30,0 %) 14 (23,3 %)  

Kuolema 1 (3,3 %) 1 (3,3 %) 2 (3,3 %)  

Ei vastetta 9 (30,0 %) 3 (10,0 %) 12 (20,0 %)  

Kato 
seurannasta 

15 (50,0 %) 17 (56,7 %) 32 (53,3 %)  

Seuranta-aika kk 
(mediaani) 

57 96  0,27 

Kuolema 
tutkimuksen 

aikana 

10 (33,3 %) 6 (20,0 %) 16 (26,7 %) 0,38 

 

Munanjohdinsyöpä on varhaisvaiheessaan melko vähäoireinen, ja usein tauti havaitaankin 

sattumalöydöksenä esimerkiksi gynekologisen rutiinitutkimuksen yhteydessä. Tässä aineistossa 

potilaiden oireet jaoteltiin kuuteen eri luokkaan. Potilaiden ennen varsinaista diagnoosia kokemat 

oireet poimittiin sairauskertomuksista, joihin tiedot oli kirjattu vaihtelevalla tarkkuudella. 

Potilaiden oirejakauma on kuvattu taulukossa 3.  

Yleisin oire molemmissa potilasryhmissä oli (yleensä epämääräinen) alavatsakipu, jota esiintyi 

kolmasosalla potilaista (33,3 %). Toiseksi yleisin oire oli verinen tai verensekainen vuoto 

emättimestä, jota munanjohdinsyöpäpotilaista esiintyi kahdeksalla (26,7 %) ja verrokeilla kolmella 

(10,0 %) (p-arvo 0,095). Munanjohdinsyöpäpotilaista kahdella esiintyi myös muunlaista (vetistä) 
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vuotoa. Vuoto-oireet yhdistäen eli veristä tai muunlaista vuotoa esiintyi 

munanjohdinsyöpäpotilaista yhdeksällä (30,0 %) potilaalla, kun verrokkiryhmässä vain kolmella (10 

%), mutta ero ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Munasarjasyöpäpotilailla melko 

yleinen oire oli vatsan turvotus tai kasvu, jota esiintyi yhdeksällä (30,0 %) potilaalla – 

munanjohdinsyöpäpotilaista vatsan turvotusta oli neljällä (13,3 %) (p-arvo 0,117). Yhtä yleinen oire 

molemmissa potilasryhmissä oli painontunne, jota koko aineistossa esiintyi yhteensä kahdeksalla 

potilaalla. Munanjohdinsyöpäpotilaista oireettomia oli seitsemän (23,3 %) ja 

munasarjasyöpäpotilaista kuusi (20,0 %). Näin ollen kaikista potilaista suhteellisen suuri osa eli 

noin 78 % oli kokenut jonkin edellä mainituista oireista ennen tautidiagnoosin asettamista. 

Taulukko 3: Potilaiden oireet 

Oire: Munanjohdinsyöpä: Munasarjasyöpä: Koko aineisto: 

Vatsan turvotus/kasvu 4 (13,3 %) 9 (30,0 %) 13 (21,7 %) 

Verinen/verensekainen 
vuoto 

8 (26,7 %)  3 (10,0 %) 11 (18,3 %) 

Vetinen/muu vuoto 2 (6,7 %) 0  2 (3,3 %) 

Alavatsakipu/vatsakipu 10 (33,3 %) 10 (33,3 %) 20 (33,3 %) 

Painontunne 4 (13,3 %) 4 (13,3 %) 8 (13,3 %) 

Ei oireita 7 (23,3 %) 6 (20,0 %) 13 (21,7 %) 

 

 

Leikkaustulokset jaettiin neljään ryhmään, joista 1 = täydellinen (tuumoria ei jää 

makroskooppisesti), 2 = muu optimaalinen (jäännöstuumoria alle 2 cm), 3 = suboptimaalinen 

(jäännöstuumoria yli 2 cm tai laajalti metastaaseja) ja 4 = palliatiivinen tai diagnostinen (leikkaus 

vain oireita lievittävä tai diagnostinen). Munanjohdinsyöpäpotilaista 17:llä (56,7 %) leikkaus 

onnistui täydellisesti ja verrokeista 21:llä (70,0 %). Palliatiivinen leikkaus suoritettiin vain yhdelle 

munanjohdinsyöpäpotilaalle ja kahdelle verrokkipotilaalle. Tarkasteltaessa erikseen 

leikkaustulosten 1—2 ja 3—4 jakaumaa syöpäryhmien välillä ei tilastollista eroa havaittu. Eri 

leikkaustulosten vaikutusta potilaiden seuranta-aikaan koko aineistossa testattaessa saatiin p-

arvoksi 0,012 (Log Rank; Mantel-Cox), joten ero on tilastollisesti merkitsevä. Onnistuneella 

leikkaustuloksella oli siis yhteys potilaan parempaan selviytymiseen. Leikkaustulosten jakauma on 

esitetty taulukossa 4 (p-arvo 0,259). 
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Taulukko 4: Leikkaustulokset 

Leikkaustulos: Munanjohdinsyöpä: Munasarjasyöpä: Koko aineisto: 

1 = täydellinen 17  
(56,7 %)  

21  
(70,0 %) 

38  
(63,3 %) 

2 = muu optimaalinen 6  
(20,0 %) 

6  
(20,0 %) 

12  
(20,0 %) 

3 = suboptimaalinen 
(jäännöstuumoria yli 2 
cm ja/tai runsaasti 
metastaaseja) 

6  
(20,0 %) 

1  
(3,3 %) 

7  
(11,7 %) 

4 = palliatiivinen 1 (3,3 %) 2 (6,7 %) 3 (5,0 %) 

 

 

Kaavio 3: Leikkaustulokset 

Leikkaustulokset täydellinen/optimaalinen sekä suboptimaalinen/palliatiivinen yhdistettynä ristiintaulukointitestin p-

arvo on 0,299, eli ero ryhmien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevä.  

 

Sekä munanjohdin- että munasarjasyövän hoito oli aineiston kaikilla potilailla Tampereen 

yliopistollisen sairaalan aina sen hetkisen ajankohdan hoitokäytäntöjen ja suositusten mukaista. 

Koska tutkimus sijoittuu ajallisesti 15 vuoden ajalle, on huomioitava mm. tänä aikana tapahtuneet 

uusien lääkkeiden kehittyminen ja hoitojen tehostuminen.  Munanjohdinsyöpäpotilaista 

ainoastaan yksi ja verrokeista neljä potilasta ei saanut solunsalpaajia. 

1 2

6
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6

6

17
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Tutkimusaineiston potilaiden sytostaattihoitojen lääkeainekombinaatioina käytettiin yleisimmin 

karboplatiiniin tai sisplatiiniin yhdistettynä paklitakselia, doketakselia, syklofosfamidia tai 

melfalaania. Suurin osa potilaista sai vähintään kahta eri solunsalpaajahoitoa ja osa myös single-

hoitona toteutettuna. Edellä mainittujen lääkkeiden lisäksi sytostaattihoitoina käytettyjä 

lääkeaineita olivat doksorubisiini, topotekaani, gemsitabiini sekä epirubisiini. 

Munanjohdinsyöpäpotilaille annettiin sytostaatteja keskimäärin kuusi hoitokertaa ja verrokeille 

yhdeksän. Munanjohdinsyöpäpotilaat saivat näin ollen vähemmän hoitoja verrokkeihin nähden, 

mutta ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä (p-arvo 0,20). Verrokkien valinnassa ei voitu 

huomioida liitännäishoitojen yhtäläisyyttä munanjohdinsyöpäpotilaiden kanssa, mutta voidaan 

olettaa kummankin syöpäryhmän saaneen sytostaattihoitoja samojen suositusten mukaisesti ja 

potilaan kannalta parhaaseen mahdolliseen hoitotulokseen pyrkien. Munanjohdinsyöpäpotilaista 

viisi oli saanut leikkauksen jälkeen myös sädehoitoa. 

Hoitovaste kirjattiin sairauskertomuksista tulkittavissa olevan tiedon perusteella. Hoitoon 

reagointi taulukoitiin neljään eri luokkaan (taulukko 5). Munanjohdinsyöpäpotilaiden hoitovasteet 

eivät olleet yhtä täydellisiä kuin verrokkiryhmän, mutta toisaalta neljän munasarjasyöpäpotilaan 

hoitovastetieto puuttui. Ryhmien välillä ei ero hoitovasteissa kokonaisuudessaan ollut tilastollisesti 

merkitsevä. 

Taulukko 5: Hoitovaste  

Hoitovaste: Munanjohdinsyöpä: Munasarjasyöpä: Koko aineisto: 

1 = hyvä vaste: tauti saadaan 
remissioon 

18 (60,0 %) 19 (63,3 %) 37 (61,7 %) 

2 = osittainen vaste: tauti pysyy 
kurissa, mutta ei parane, 
progredioi myöhemmin 

4 (13,3 %) 4 (13,3 %) 8 (13,3 %) 

3 = ei vastetta: tauti etenee 
hoidoista huolimatta 

7 (23,3 %)  3 (10,0 %) 10 (16,7 %) 

4 = tieto puuttuu 1 (3,3 %) 4 (13,3 %) 5 (8,3 %)  

 

Seuranta-aika katsottiin tässä tutkimuksessa päättyneeksi päivämäärään, jona 1) potilas kuoli, 2) 

tauti uusi (diagnoosina residiivi tai seurannan aikana tai uusintaleikkauksen yhteydessä todettiin 

metastaaseja) tai 3) viimeisin seuranta-aikatieto oli saatavissa (kontrollikäynti tai muu 

sairauskertomusmerkintä). Tauti oli ennen viimeisintä seurantapäivämäärää saatu kliinisesti 

remissioon, leikkaus oli onnistunut hyvin tai aloitetut hoidot olivat alkaneet tehota. Puutteellisten 
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tietojen vuoksi aineistossa ei kuitenkaan voitu huomioida esim. hoitojen päättymispäivämäärää ja 

asettaa tätä taudittoman seuranta-ajan alkamishetkeksi. Mikäli tauti oli jo alkuvaiheessa levinnyt, 

leikkaustulos oli huono tai solunsalpaajahoidolle ei saatu kunnollista vastetta, potilaan seuranta-

ajaksi laskettiin yksi kuukausi leikkauspäivämäärästä. Näin ollen aineistossa kenenkään seuranta-

aika ei voinut olla nolla.  

Potilasryhmien ennusteen vertailemiseksi aineistosta laskettiin edellä kuvattujen seuranta-

aikamääritelmien mukaisesti potilaiden progressiovapaa elinaika (progression free survival = PFS: 

kaavio 3). Elinajan todennäköisyyksiä kuvaava (cum survival) käyrä laskettiin määrittämällä 

potilaan status- eli tapahtumahetkeksi joko taudin uusimispäivä tai yhden kuukauden seuranta-

ajan päivämäärä kun lähtötilanne oli hyvin huonoennusteinen (päivämääräluokat 2—3).  

 

Kaavio 4: progression free survival 

Tutkimuksen seuranta-ajan päätyttyä (mikäli tieto saatiin) syöpään tai muun syyn vuoksi kuolleita 

potilaita oli koko aineistossa 16 (26,7 %): näistä 10 sairasti munanjohdinsyöpää ja kuusi 

munasarjasyöpää, mutta ero menehtyneiden potilaiden määrässä ryhmien välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä. Kahden potilaan viimeisin seurantapäivämäärä oli kuolinpäivämäärä (yksi 

kummassakin syöpäryhmässä), ja näillä potilailla tauti ei siis tiettävästi ollut ehtinyt uusia ennen 
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kuolemaa. Tauti uusi viidellä (16,7 %) munanjohdin- ja yhdeksällä (30,0 %) 

munasarjasyöpäpotilaalla (koko aineistossa 14 potilaalla). Hoidolle reagoimaton primaarivaiheen 

tilanne oli munanjohdinsyöpäpotilaista lähes kolmasosalla eli yhdeksällä potilaalla, kun 

verrokkiryhmässä sama tilanne oli ainoastaan kolmella (10,0 %).  

Suunnilleen yhtä hyvin toteutui kummassakin syöpäryhmässä hoito kokonaisuudessaan: 

munanjohdinsyöpäpotilaista puolet (15) ja verrokeista 17 jakautui ryhmään, jossa seuranta-aika 

päättyi viimeisimpään saatavissa olevaan kontrollikäyntipäivämäärään. Näin ollen tämän ryhmän 

potilaat saattoivat tutkimuksen päättymisajankohtana olla joko elossa tai kuolleita, mutta taudin 

uusimista ei ollut diagnosoitu ja potilas oli viimeisimmän tiedon mukaan hengissä. 

Todennäköisimmin myös leikkaustulos ja hoitovaste olivat näissä tapauksissa olleet hyviä ja tauti 

oli kliinisesti remissiossa. On kuitenkin huomattava, että mikäli tutkimuksen seuranta-aikaa olisi 

jatkettu pidemmälle, aineiston jakauma saattaisi olla erilainen. Seuranta-ajan päättymishetkien 

jakaumassa kokonaisuudessaan ei ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (p-arvo 

0,27).  

Seuranta-ajan keskiarvo (survival: median estimate) oli munanjohdinsyöpäryhmässä 57 kuukautta 

(= 4,75 vuotta) ja verrokkiryhmässä 96 kuukautta (= 8 vuotta) (95 %:n luottamusvälit 0—116 ja 0—

125 kuukautta). Tilastollisesti ryhmien välillä ei havaittu merkitsevää eroa (p-arvo 0,27; Log Rank ). 

Selviytyminen oli seuranta-aikaa (mediaanien erotus 39 kuukautta) tarkasteltaessa kuitenkin 

hieman parempaa verrokkiryhmässä kuin munanjohdinsyöpäryhmässä. 
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4 Pohdinta 

 

Tutkimuksessa käytetty potilasaineisto oli pieni, joten tulosten luotettavuutta on perusteltua 

arvioida kriittisesti. Kaplan-Meier-metodin avulla laskettuna munasarjasyöpäpotilaiden ennuste 

näyttäisi siis hieman munanjohdinsyöpäpotilaiden ennustetta paremmalta, mutta tutkimuksen 

luotettavuuteen vaikuttavat tekijät huomioiden tuloksen yleistettävyyteen on suhtauduttava 

varoen. Ennusteellisesti molemmat syövät näyttävätkin ennen kaikkea olevan melko 

samansuuntaiset.  

Potilasaineiston kerääminen ja tietojen poimiminen sairauskertomuksista onnistui harvassa 

tapauksessa täydellisesti, sillä kaikista potilaista ei ollut saatavissa tietoja yhtä yksityiskohtaisesti. 

Aineistosta saatiin koottua kuitenkin potilasmateriaaliltaan suhteellisen tasainen, sillä tietojen 

keräämisen suoritti koko tutkimuksen ajan sama henkilö. Muutamista potilaista jouduttiin 

pyytämään kertomuksia toisista sairaaloista, minkä vuoksi tiedot jäivät joiltakin osin puutteellisiksi. 

Tällä ei liene kuitenkaan suurempaa merkitystä tulosten arviointiin. Seuranta-aika olisi voitu 

määrittää myös alkavaksi siitä hetkestä, kun tauti kliinisesti oli remissiossa, jolloin olisi voitu laskea 

myös potilaiden ns. tautivapaa elinaika: tämä ei kuitenkaan puutteellisten tietojen vuoksi ollut 

tässä aineistossa mahdollista. Progressiovapaa elinaika kuvastaa kuitenkin riittävän hyvin 

potilaiden selviytymistä tässä tutkimuksessa. 

Aineiston keräämisvaiheesta on huomioitava, että potilaan siirryttyä jatkohoitoon esimerkiksi 

hoitokotiin, tietoa potilaan mahdollisesta (tällöin usein todennäköisestä) kuolemasta ei saatu tätä 

tutkimusta varten. On myös huomioitava, että seuranta-ajan alkamishetkeksi on asetettu potilaan 

leikkauspäivä: kuitenkin tauti on ollut olemassa potilaalla jo tätä ennen, mutta tätä hetkeä on 

luonnollisesti mahdotonta tutkimusta varten määrittää. Osan potilaista viimeisin seuranta-

aikatieto oli saatu lähes tutkimuksen päättymishetkellä (vuoden 2008 lopulla), mutta osalla tieto 

saattoi olla useiden vuosien takaa. Kaplan-Meier-analyysilla saatiin kuitenkin laskettua potilaiden 

elossaolon todennäköisyydet seurantatietojen epätarkkuudesta huolimatta.  

Potilaita oli aineistossa vuosilta 1992–2007 eli yhteensä 15 vuoden ajalta. Hoitokäytäntöjen 

muuttuminen ja kehittyminen tänä aikana on huomioitava, mutta ne tuskin oleellisesti vaikuttavat 

tutkimuksen tuloksiin, sillä jokaiselle munanjohdinsyöpäpotilaalle pyrittiin valitsemaan 
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mahdollisimman samana ajankohtana leikattu verrokkipotilas. Vähäinen potilasmäärä rajoitti 

kuitenkin jonkin verran mahdollisuuksia löytää kaikille yhtä täsmällistä verrokkia, joten 

leikkausajankohdissa jouduttiin joustamaan korkeimmillaan muutama vuosi. On myös 

huomattava, että vuoden 2007 aikana leikattujen potilaiden seuranta-aika ehti ulottua ainoastaan 

aineiston keräämisen päättymiseen saakka eli vuoden 2008 loppuun. 

Potilaiden valinnassa pyrittiin löytämään kullekin munanjohdinsyöpäpotilaalle samaa 

levinneisyysluokkaa (stage IA-C, IIA-C, IIIA-C ja IV) vastaava munasarjasyöpäpotilas. Joidenkin 

potilaiden diagnoositiedoista ei stage ilmennyt, mutta tällöin luokitus arvioitiin muun saatavissa 

olevan tiedon perusteella sairauskertomuksista kliinisen asiantuntijan ohjeistuksella. 

Munanjohdinsyöpäpotilaiden ryhmässä oli levinneemmän taudin eli stage IV:n potilaita yksi 

enemmän kuin munasarjasyöpäpotilaita, mutta tämän arvioitiin olevan hyväksyttävää muut 

valintakriteerit huomioiden. 

Potilaiden saama hoito vaihteli sekä syöpäryhmittäin että potilaskohtaisesti melko paljon. Erilaisia 

sytostaattikombinaatioita oli lukuisia, mutta hoitojen voidaan kuitenkin olettaa toteutuneen 

jokaisen potilaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.  Joillakin potilailla oli aiemmin 

sairastettu pahanlaatuinen tauti taustalla, millä on luonnollisesti vaikutusta potilaan 

kokonaisterveydentilaan ja jaksamiseen. Myöskään potilaiden geneettistä taustaa tai perinnöllistä 

syöpäalttiutta ei tutkimuksessa huomioitu, vaan aineisto koottiin täysin satunnaisesti.  

Munanjohdinsyöpäpotilaat saivat sytostaattihoitoa keskimääräisesti vähemmän kuin verrokit, 

mutta lukujen todellista vaikutusta potilaiden kokonaisselviytymiseen on hankalaa tämän 

tutkimuksen tietojen perusteella arvioida. Voidaan kuitenkin ajatella, että 

munasarjasyöpäpotilaiden seuranta-ajan pituuteen jossakin määrin saattoi vaikuttaa myös 

solunsalpaajahoitojen suurempi lukumäärä. 

Potilaiden hoitovasteen arviointi oli joissakin tapauksissa hankalaa, sillä sairauskertomuksiin 

tietojen kirjaamisessa oli eroavaisuuksia. Munanjohdinsyöpäpotilaista yhden ja 

munasarjasyöpäpotilaista neljän potilaan hoitovastetietoa ei saatu: näin ollen viiden potilaan (8,3 

%) hoitovaste puuttui koko aineistossa. Munanjohdinsyöpäpotilaista yli puolella (60,0 %) saatiin 

hyvä hoitovaste eli tauti oli kliinisesti remissiossa. Munasarjasyöpäpotilaista lähes yhtä suuri osa 

(63,3 %) reagoi hyvin annetulle hoidolle. Osittainen vaste saatiin molemmissa potilasryhmissä 13,3 

%:lla. Tauti eteni hoidoista huolimatta eli kunnollista hoitovastetta ei saatu 
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munanjohdinsyöpäpotilaista seitsemällä (23,3 %) ja verrokkiryhmässä kolmella (10,0 %). Koska 

suurempi osuus munanjohdinsyöpäpotilaista ei saanut hyvää hoitovastetta, on tämä otettava 

huomioon potilaiden kokonaisselviytymistä vertailtaessa. Hyvän hoitovasteen saaneilla voidaan 

ajatella olevan mitä todennäköisimmin myös pidempi elinaika.  

Munanjohdinsyöpäpotilaista useamman leikkaustulos oli huonompi kuin verrokkiryhmässä eli 

kasvainkudos ei ollut täydellisesti poistettavissa. Samoin tauti oli solunsalpaajahoitoon 

huonommin reagoiva suuremmalla osalla kuin verrokkiryhmässä. Tällä kokonaishoidon 

onnistumisella on luonnollisesti vaikutusta potilaiden ennusteeseen. Leikkaustulosten vaikutusta 

seuranta-ajan pituuteen testattiin, ja tulosten mukaan selviytymisen jakaumat olivat erilaisia eri 

leikkaustulosryhmissä (p-arvo 0,012). Verrokkiryhmän kaiken kaikkiaan paremmin toteutunut 

leikkaus- ja sytostaattihoito saattaakin olla tämän tutkimuksen tulosten tärkein selittäjä.  

Ensimmäinen samankaltaisella tapaus-verrokkitutkimusasetelmalla tehty munanjohdin- ja 

munasarjasyöpäpotilaiden ennustetta vertaileva tutkimus on julkaistu (Gynecolocig Oncology) 

vuonna 2007 (Moore ym. 2007). Tässä retrospektiivisessä amerikkalaisessa 

monikeskustutkimuksessa 96 munanjohdinsyöpäpotilaalle valittiin jokaiselle iältään (± kaksi 

vuotta), diagnoosivuodeltaan (± kaksi vuotta), syövän levinneisyydeltä ja jäännöstuumorin koolta 

vastaavat kaksi seroosia munasarjasyöpää sairastavaa verrokkia (189). Potilaiden mediaani-ikä oli 

58 ja 56 vuotta, ja lähes kaikki (92 % ja 91 %) potilaat saivat liitännäishoitoa. Seuranta-ajan 

mediaani (overall survival) oli munanjohdinsyöpäpotilailla 57 ja verrokeilla 42 kuukautta. 

Todennäköisesti Mooren tutkimuksessa tiedot potilaiden seuranta-ajasta kerättiin tarkemmin 

määritetyillä kriteereillä kuin omassa aineistossani; tosin mitään aineiston keräämiseen liittyviä 

aikakäsitteitä ei artikkelissa erikseen määritelty.  

Potilaiden selviytymistä vertailtiin Mooren tutkimuksessa myös syövän levinneisyyden mukaan 

erikseen ryhmissä stage I—II (50 kontrollia) sekä stage III—IV (46 kontrollia), jolloin varhaisvaiheen 

ryhmässä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero sekä viiden vuoden elossaololuvuissa (95 % vs. 76 

%, p-arvo 0,02) että taudittomassa elinajassa (79 % vs. 65 %, p-arvo 0,04). Kuitenkin stage Ia 

munanjohdinsyöpäpotilaista suurempi osa oli saanut sytostaattihoitoa kuin saman 

levinneisyysluokan munasarjasyöpäpotilaat, joten verrokkien valinnassa jouduttiin joustamaan ja 

valitsemaan osalle kontrolleista luokan Ic potilas. Nämä tapaus-verrokit analyyseista poissulkien 

viiden vuoden elossaololuvuissa oli edelleen eroa (92 % vs. 70 %, p-arvo 0,04), mutta viiden 
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vuoden tauditon elinaika oli lähes sama. Analyyseissa huomioitiin myös sattumalöydöksenä 

todetut munanjohdinsyöpätapaukset oletettavasti paremman prognoosinsa vuoksi, ja nämä 

tapaukset poissulkien viiden vuoden selviytymisluvut olivat 97 % ja 77 % (p-arvo 0,07).  

Levinneisyysluokissa III–IV munanjohdin- ja munasarjasyöpäpotilaiden välillä ei havaittu 

tilastollisesti merkitsevää eroa Mooren tutkimuksessa missään selviytymistä kuvaavissa suureissa. 

Keskimääräinen seuranta-aika näillä potilasryhmillä oli 33 ja 35 kuukautta, kolmen vuoden 

elossaololuku oli sama 59 % ja kolmen vuoden tautivapaa elinaika oli 26 % ja verrokeilla 21 %. 

Munanjohdinsyöpäpotilailla saattaisi Mooren tutkimuksen mukaan olla hieman parempi ennuste 

kuin munasarjasyöpäpotilailla, mutta ei kuitenkaan enää levinneissä tautitapauksissa (stage III-IV). 

Kaiken kaikkiaan potilaiden selviytyminen näyttäytyi tutkimuksessa hyvin samankaltaisena, joten 

munanjohdinsyöpäpotilaiden hoidon tulisi olla yhtäläistä seroosin munasarjasyövän 

hoitokäytäntöjen kanssa.  

Omaan tutkimukseeni verrattuna Mooren aineisto oli kolme kertaa suurempi ja potilaiden keski-

ikä oli hieman nuorempi (61 ja 64  vs. 58 ja 56 vuotta). Ikä on yksi munanjohdinsyövän ennustetta 

huonontavista tekijöistä (Riska ja Leminen 2007), joten iäkkäämmällä potilasaineistolla saattaa olla 

vaikutusta kokonaisselviytymiseen. Verrokkipotilaiden valinnassa huomioitiin tarkemmin mm. 

potilaiden saama liitännäishoito ja aineiston ”matching” toteutettiin suhteessa 1:2. Potilaiden 

keskimääräinen seuranta-aika oli omassa tutkimuksessani hieman pidempi, ja ero selviytymisessä 

kallistui vastakkaiseen suuntaan eli munasarjasyöpäpotilaiden parempaan ennusteeseen. 

Kuitenkin lukujen vertailu on hankalaa, sillä Mooren tutkimuksessa ei määritetty 

progressiovapaata elinaikaa erikseen. Vertailua ei omassa tutkimuksessani tehty pienen 

potilasmäärän vuoksi enää ryhmittäin pienemmän ja suuremman riskin potilailla (staget I–II ja III–

IV) kuten Mooren tutkimuksessa. Munanjohdinsyöpäpotilaiden ja munasarjasyöpäpotilaiden 

ennusteella ei näyttäisi olevan merkitsevän suurta eroa, joten tulokset ovat siltä osin 

yhdenmukaisia.  

Tässä tutkimuksessa munanjohdinsyöpäpotilaista noin 43 % oli varhaisvaiheen 

levinneisyysluokkaa, kun Mooren tutkimusaineiston potilaista yli puolet (52 %) oli stage-luokkaa I–

II. Varhaisvaiheen ja siten todennäköisemmin paremmin hoitoon vastaavia syöpätapauksia oli 

tässä aineistossa suhteessa vähemmän. Munasarjasyöpätapauksista on kirjallisuuden mukaan jopa 

2/3 diagnoosivaiheessa levinnyt, sillä tautia on usein oireettoman varhaisvaiheensa vuoksi vaikea 
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havaita aiemmin. Levinneisyysluokan I–II munasarjasyövät onkin useimmiten todettu 

sattumalöydöksinä. (Leminen ja Salmi 2007, Naistentaudit ja synnytykset 2004).  

Levinneisyysjakauma oli tämän tutkimuksen potilailla aineistoa varten kerättyjen 

munanjohdinsyöpätapausten mukainen ja parempi kuin munasarjasyövällä yleensä. Sekä omassani 

että Mooren tutkimusaineistossa oli näin ollen suhteellisen paljon levinneisyysluokan I–II potilaita. 

Tarkasteltaessa Suomen Syöpärekisterin vuosien 1992—2002 maanlaajuisesta potilasaineistosta 

laskettuja viiden vuoden suhteellisia elossaololukuja osoittautuu levinneen munasarjasyövän 

ennuste huomattavasti huonommaksi (28 %) kuin paikallisen taudin (87 %). Kaikki 

levinneisyysasteet huomioiden viiden vuoden suhteellinen elossaololuku on 46 %. (Hakulinen ja 

Dyba 2007.) Tämän tutkimuksen aineistossa oli suhteellisesti enemmän varhaisvaiheen ja siten 

paremman ennusteen munasarjasyöpäpotilaita. Tutkimusta vastaavien vuosien (1992–2007) 

munasarjasyöpäpotilaiden sattumanvarainen otos olisi munanjohdinsyöpäpotilaiden joukkoon 

verrattuna todennäköisesti ollut levinneisyysjakaumaltaan huonompi (stage III–IV:n potilaita olisi 

ollut suhteessa enemmän), ja siten munasarjasyöpäpotilaiden ennuste ei olisi ollut yhtä hyvä kuin  

se tämän tutkimuksen tulosten perusteella oli. On lisäksi huomioitava, että levinnyt 

munanjohdinsyöpä voidaan joskus diagnosoida erehdyksessä munasarjasyöväksi, mikä osaltaan 

saattaa vähentää levinneisyysluokkien III–IV todellista määrää. (Riska ja Leminen 2007.) 

Munanjohdinsyöpä on munasarjasyöpää useammin varhaisvaiheessa kun diagnoosi asetetaan 

(Naistentaudit ja synnytykset 2004). Tämän voisi olettaa johtuvan osin myös anatomisista 

seikoista: munanjohdinta venyttävä kasvain oireilisi aikaisemmin mm. poikkeavana emätinvuotona 

ja vatsakipuna. Teorialle ei varsinaisesti kuitenkaan ole tutkimusnäyttöä. (Riska ja Leminen 2007.) 

Vuoto-oiretta esiintyi tässä tutkimuksessa munanjohdinsyöpäpotilailla enemmän kuin 

munasarjasyöpäpotilailla: tämä saattaisi olla eräs selitys sille, miksi kuitenkin jopa yli kolmasosalla 

aineiston potilaista tauti oli löydetty jo varhaisessa vaiheessa – ehkä varhaisemmin kuin 

munasarjasyöpä, joka antaa oireita useimmiten vasta levinneessä vaiheessa. 

Munanjohdinsyöpäpotilailla esiintyi verensekaista tai muuta vuotoa yhteensä yhdeksällä potilaalla 

(30,0 %), joten vuodon voidaan ajatella olevan vatsakivun (33,3 %) ohella yksi munanjohdinsyövän 

yleisimmistä oireista myös tämän tutkimuksen perusteella.  Aiemmissa tutkimuksissa vuoto-oireen 

esiintymisluvut munanjohdinsyöpäpotilailla vaihtelevat 35–60 % välillä (Riska ja Leminen 2007). 

Munanjohdinsyöpäpotilaiden ennusteeseen vaikuttavista tekijöistä kartoitettiin tässä 
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tutkimuksessa levinneisyyttä, leikkaustulosta ja hoitovastetta. Myös oireiden esiintyvyyttä 

tarkasteltiin, ja munanjohdinsyövän voitiin arvioida oireilevan verisenä tai muunlaisena vuotona 

hieman useammin kuin munasarjasyöpä – vaikkakaan tilastollisesti merkitsevää eroa ei aineistossa 

havaittu. Kummankin taudin mahdollisimman varhainen löytyminen ainoastaan oireiden 

perusteella on edelleen haaste.  

Syövän kliininen levinneisyysluokka on osoittautunut lähes kaikissa tutkimuksissa merkittäväksi 

prognostiseksi tekijäksi (Riska ja Leminen 2007). Kuitenkin tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, 

että koska munanjohdinsyövän levinneisyysluokkajakaumassa oli tässäkin tutkimuksessa 

suhteellisen paljon – lähes puolet varhaisvaiheen tautitapauksia (stage I—II), diagnoosiin olisi 

mahdollista päästä munasarjasyöpään verrattuna aiemmin. Siten myös 

munanjohdinsyöpäpotilaiden hoito alkaisi nopeammin ja potilaiden elinajan ennuste olisi parempi 

kuin munasarjasyövässä. Munasarjasyöpä todetaan yleensä jo levinneessä vaiheessa, mutta tämän 

tutkimuksen aineistoon valikoitui munanjohdinsyöpäpotilaiden stage-jakauman mukaisesti 

varhaisvaiheen ja paremman ennusteen potilaita, mikä on huomioitava tutkimuksen tuloksia 

vertailtaessa. Myös Mooren tutkimusaineistossa oli paljon varhaisvaiheen potilaita, mikä osaltaan 

voi selittää eroja potilasryhmien selviytymisessä.  

Munasarjasyöpäpotilaiden hieman pidempänä näyttäytyvään progressiovapaaseen elinaikaan 

vaikutti moni sekoittava tekijä, eikä tutkimuksen tuloksista voida suoraan vetää ennusteellisia 

johtopäätöksiä. Suuremmalla potilasaineistolla ja tarkemmin määritetyillä seuranta-ajan 

kriteereillä ennusteen vertailua voitaisiin tilastollisesti testata luotettavammin. Tämän 

ensimmäisen Suomessa tehdyn munanjohdinsyöpä- ja munasarjasyöpäpotilaiden ennustetta 

vertailevan tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että munanjohdinsyövällä on hyvin 

samankaltainen taudinkuva kuin seroosilla munasarjasyövällä.  
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