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Kiveslymfooma

Kiveslymfooma on harvinainen, aggressiivinen lymfooma-alatyyppi. Se on kuitenkin tavallisin iäkkäiden 
miesten kivessyöpä ja histologialtaan yleisimmin diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma. Biologisesti ki-
veksen diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma eroaa primaarisesti imusolmukealueilla esiintyvästä tau-
timuodosta ja muistuttaa keskushermoston diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa. Sillä on taipumus 
uusiutua muihin imusolmukealueiden ulkopuolisiin elimiin, erityisesti vastakkaiseen kivekseen ja kes-
kushermostoon. Kiveslymfooman hoito koostuu sairaan kiveksen poistosta, sen jälkeisestä solunsalpaa-
jien ja vasta-aineen yhdistelmähoidosta, keskushermostoon kohdennetusta solunsalpaajahoidosta sekä 
vastakkaisen kiveksen ehkäisevästä poistosta tai sädehoidosta. Taudin ennuste on nykyisin kohtalaisen 
hyvä. Uusia hoitomuotoja kaivataan erityisesti iäkkäämpien, hauraiden potilaiden hoitoon.

K iveslymfooma on kiveksessä esiintyvä har-
vinainen imukudossyöpä. Sen vuosittai-
nen ilmaantuvuus on 0,09–0,26/100 000 

henkilöä, mikä käsittää 1–2 % aiemmin non-
Hodgkin-lymfoomina luokitelluista imukudos-
syövistä (1). Kiveslymfoomaan sairastutaan 
yleensä 66–71-vuotiaana, ja se on yleisin iäk-
käiden miesten pahanlaatuinen kiveskasvain 
(1–4). Erityisesti immuunipuutteisilla, kuten 
HIV-potilailla, sitä voidaan todeta myös nuo-
remmalla iällä, eikä HIV:n nykyaikainen hoito 
näytä poistaneen näiden potilaiden suurentu-
nutta lymfoomariskiä (1,5–7).

Kudostyypiltään kiveslymfooma edustaa 
useimmiten, 75–94 %:ssa tapauksista, diffuu-
sia suurisoluista B-solulymfoomaa (1,2,8,9). 
Muita, harvinaisempia alatyyppejä, esimerkiksi 
follikulaarista lymfoomaa, manttelisolulymfoo-
maa, Burkittin lymfoomaa ja T-solu- tai luon-
nollisten tappajasolujen eli NK-solulymfoomaa 
on myös kuvattu (9–12).

Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma 
on kokonaisuudessaan monimuotoinen tau-
tiryhmä, josta on aiemmin julkaistu kattava 
suomenkielinen katsaus (13). Kiveksen dif-
fuusi suurisoluinen B-solulymfooma on oma 
tautientiteettinsä, joka eroaa sekä geneettisesti 
että kliiniseltä käyttäytymiseltään muista ryh-
män tautimuodoista (1,2,8,14,15). Se uusiutuu 

tyypillisesti muissa imusolmukealueiden ulko-
puolisissa elimissä, yleisimmin vastakkaisessa 
kiveksessä ja keskushermostossa (1,14). Myös 
myöhäisiä taudin uusiutumisia, jopa 10–14 
vuotta diagnoosin jälkeen, on kuvattu. Erityi-
sesti keskushermostoon uusiutuvan taudin en-
nuste on huono (1,14–16).

Nykyhoidoilla valtaosa kiveksen diffuusia 
suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavista po-
tilaista paranee. Viiden vuoden kuluttua elossa 
olevien osuus (kokonaiselossaolo-osuus) 
on aiem pien hoitotutkimusten perusteella 
66–85 % (17,18). Paranemiseen tähtäävät hoi-
dot ovat kuitenkin raskaita, ja erityisesti iäk-
käämpien potilaiden yleiskunto ja perussairau-
det rajoittavat heidän hoitomahdollisuuksiaan. 
Uusiutuneen taudin hoito on edelleen hyvin 
vaativaa ja potilaiden ennuste huono. Väestön 
ikääntyessä ja lymfoomien ilmaantuvuuden 
lisääntyessä kaivataan kiveslymfoomankin hoi-
toon uusia, tehokkaita ja paremmin siedettyjä 
hoitomuotoja.

Oireet ja diagnostiikka

Ensioire on yleensä kiinteä ja kivuton kyhmy 
kiveksessä. Kasvaimet ovat keskimäärin 6 cm:n 
kokoisia, eikä ilmaantuvuudessa ole eroa oi-
kean ja vasemman kiveksen välillä (8,19). Ki-
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veslymfooma on yleisin molemmissa kiveksissä 
yhtäaikaisesti esiintyvä syöpä. Diagnoosivai-
heessa molempiin kiveksiin leviämistä on ra-
portoitu 6–10 %:ssa tapauksista (1,3,8). Poti-
laista 5–30 %:lla esiintyy pitkälle edenneeseen 
tautiin liittyviä yleis- eli B-oireita, joita ovat 
kuumeilu, yöhikoilu ja painon väheneminen 
(1,3,8,14).

Kiveslymfooman levinneisyys määritetään 
Ann Arborin luokituksen mukaisesti (TAULUK-

KO 1) (20). Tauti esiintyy yleisimmin toiseen 
tai molempiin kiveksiin ja mahdollisesti lähei-
siin imusolmukkeisiin rajoittuneena (stage I–
IIE). Se voi esiintyä myös edenneenä, useille 
imusolmukealueille sekä mahdollisesti imusol-
mukealueiden ulkopuolisiin elimiin levinneenä 
(stage IIIE–IV) (1).

Kiveslymfooman diagnostiikka noudattelee 
pääpiirteiltään diffuusien suurisoluisten B-
solulymfoomien diagnostiikkaa (13). Runsas 

tuorenäyte on oleellisen tärkeä patologisana-
tomisen diagnoosin saamisessa. Näytteen riit-
tävyys ei ole yleensä ongelma kiveslymfooman 
yhteydessä, sillä diagnoosi tehdään tyypillisesti 
kokonaisena poistetusta, pahanlaatuisesta ki-
veksestä (KUVA 1). 

Suurin osa kiveslymfoomista (60–96 %) on 
alkuperältään aktivoituneen B-solun kaltai-
sia (21,22). Molekyyligenetiikaltaan kiveksen 
diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma eroaa 
muista diffuuseista suurisoluisista B-solulym-
foomista ja muistuttaa monilta osin primaarista 
keskushermoston tautia (23). Tyypillisiä ge-
neettisiä muutoksia ovat uudelleenjärjestymät 
immuunivasteen muuntajia, kuten ohjelmoitu-
neen solukuoleman (programmed cell death) 
ligandeja 1 ja 2 (PD-L1 ja PD-L2), koodaavien 
geenien sekä immuunivasteeseen ja T-solujen 
toimintaan liittyvien geenien, kuten CIITA:n 
ja FOXP1:n, alueella (21,23). MYD88-geenin 
mutaatiot, NFKBIZ:n monistumat ja B-solure-
septorivälitteisen signaloinnin aktivoituminen 
johtavat taudeille tyypilliseen onkogeeniseen 
Tollin kaltaisen reseptorin eli TLR-välitteiseen 
signalointiin (23).

Levinneisyysselvittelyinä tehdään varjoaine-
tehosteisen tietokonetomografian (TT) lisäksi 
fluorideoksiglukoosi-positroniemissiotomogra-
fia-TT (FDG-PET-TT). Toisen kiveksen mah-
dollinen lymfoomalevinneisyys tulisi selvittää 
kaikukuvauksella (KUVA 2). Keskushermosto-
levinneisyys suljetaan pois pään magneettiku-
vauksella, aivo-selkäydinnesteen sytologisella 
tutkimuksella ja virtaussytometrialla potilailta, 
joilla on keskushermosto-oireita. Keskusher-
mostoon levinneen taudin yhteydessä tarvitaan 
lisäksi aina silmälääkärin arvio mahdollisen sil-
mänsisäisen levinneisyyden poissulkemiseksi.

Ennustetekijät

Kliinisiin riskitekijöihin perustuva lymfoomien 
ennustetyökalu International Prognostic Index 
(IPI) -pisteytys toimii myös kiveksen diffuusia 
suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavien po-
tilaiden ennustetta arvioitaessa (TAULUKKO 2) 
(2–4,8,15,24–28). Kasvaimen mikroympäris-
tön T-lymfosyyttien ja makrofagien suurempi 
osuus liittyy vasta-aineen ja solunsalpaajan yh-
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TAULUKKO 1. Lymfoomien Ann Arborin levinneisyys-
luokitus.

I Tautia yhdellä imusolmukealueella (jos leviämistä 
viereiseen imusolmukkeiden ulkopuoliseen kudok-
seen, luokitus on IE)

II Tautia kahdella tai useammalla imusolmukealueella 
samalla puolella palleaa (jos leviämistä viereiseen 
imusolmukkeen ulkopuoliseen kudokseen, luokitus 
on IIE)

III Tautia imusolmukealueilla molemmin puolin palle-
aa (jos leviämistä viereiseen imusolmukkeen ulko-
puoliseen kudokseen, luokitus on IIIE)

IV Laajasti imusolmukkeiden ulkopuolisiin elimiin 
levinnyt tauti

KUVA 1. Histologiakuva primaarisesta kiveksen dif-
fuusista suurisoluisesta B-solulymfoomasta. Pahanlaa-
tuista solukkoa näkyy normaalien tubulusrakenteiden 
välissä.












