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S 

yövän kasvun ja leviämisen mekanismien 
tunnistaminen on tällä vuosikymmenellä 
avannut aivan uusia tapoja hoitaa etäpe-

säkkeistä syöpää. Immuno-onkologia voidaan 
karkeasti jakaa aktiiviseen ja passiiviseen im-
muunihoitoon. Passiiviseen kuuluvat ennen 
1990-lukua toteutetut niin sanotut epäspesi�-
set soluterapiat, minkä jälkeen on tapahtunut 
spesi�sten kasvusignaalirei�ejä estävien mo-
noklonaalisten vasta-aineiden esiinmarssi. Vii-
meisimpänä uutuutena on hilja�ain saavute�u 
varsinainen läpimurto, jossa hoidon päämäärä-
nä on immunologisen vasteen sammu�amisen 
estäminen vaiku�amalla niin sano�ujen jarru-
molekyylien toimintaan uusilla vasta-aineilla. 

Ihmisen omaa puolustusjärjestelmää syöpää 
kohtaan on vaihtelevin tuloksin yrite�y akti-
voida vuosikymmeniä. Vanhat rokotuskokeilut, 
sytokiinihoidot (interferonit, interleukiini 2 eli 
IL-2) ovat osoi�autuneet pet-
tymyksiksi, joskin Rosenberg 
työryhmineen sai jo 1980-lu-
vun puolivälissä suuriannoksi-
sella IL-2-hoidolla osan levin-
ny�ä melanoomaa tai munuais-
syöpää sairastavista potilaista 
pitkäaikaiseen remissioon, jopa 
pysyvästi parannetuksi. Hoi-
toon lii�yi kuitenkin runsaasti hai�avaikutuk-
sia, jotka johtivat joidenkin potilaiden tehohoi-
toihin. Rosenberg myös eristi potilaiden omia 
lymfosyy�ejä verestä tai kasvainkudoksesta 
(tumor in�ltrating lymphocytes, TIL) ja akti-
voi niitä in vitro IL-2:lla (1). Kun nämä akti-
voidut solut ruiskute�iin takaisin potilaisiin, 
osa potilaista reagoi niihin pitkäaikaisin vas-
tein. Myös tällaisten työläiden täsmäsoluhoito-

jen ongelmana ovat olleet hoidon aiheu�amat 
hai�avaikutukset. Munuaissyövän hoidossa 
antiangiogeeniset lääkeaineet ovat käytännös-
sä syrjäy�äneet IL-2-hoidon (2). Muunnel-
tuja TIL-hoitoja tutkitaan kuitenkin edelleen 
aktiivisesti muun muassa kolmannen vaiheen 
tutkimuksessa etäpesäkkeisen melanooman 
hoidossa (3).

Syöpäsolujen kasvutekijäreseptorin ensim-
mäinen estäjä, täsmälääke, oli antiestrogeeni 
tamoksifeeni, mu�a se ei saa aikaan immuno-
logista vaste�a samalla tavalla kuin trastut-
sumabi hoide�aessa rintasyöpiä, joissa on 
HER-2-geenimonistuma. Kun trastutsumabi 
sitoutuu reseptoriin, se ei vain estä kasvusig-
naalireitin aktivoitumista vaan käynnistää sa-
malla myös komplemen�iväli�eisen solutuhon. 
Trastutsumabihoito onkin mullistanut HER-
2-positiivisen levinneen ja varhaisvaiheen rin-

tasyövän hoidon. HER-2:n kak-
soisesto kahden eri vasta-aineen 
(pertutsumabi ja trastutsumabi) 
yhdistelmällä on entisestään li-
sännyt hoitotehoa: levinny�ä 
HER-2-positiivista rintasyöpää 
sairastavat elävät nykyisin useita 
vuosia, ja pelkästään pertutsuma-
bin lisääminen hoitoon pidentää 

potilaiden elinaikaa keskimäärin lähes 16 kuu-
kau�a (4). Uusin tapa hyödyntää vasta-aineita 
on käy�ää niitä solunsalpaajan tai radionukli-
din viejänä kohdesoluun. Esimerkkejä tällaisis-
ta lääkkeistä ovat muun muassa rintasyöpälääke 
trastutsumabiemtansiini (T-DM1) ja lymfoo-
malääke ibritumomabitiuksetaani.

Varsinainen kliininen läpimurto immuno-
onkologiassa on tapahtunut tällä vuosikymme-

On opittu, että 
syövän kasvaessa 
immuunijärjestelmä 
ei enää tunnista 
ja eliminoi syöpä-
soluja tehokkaasti.
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nellä, kun on opi�u, e�ä syövän kasvaessa im-
muunijärjestelmä ei enää tunnista ja eliminoi 
syöpäsoluja tehokkaasti. Osasyynä tähän on 
juuri jarrumolekyylien aktivoituminen (esimer-
kiksi CTLA-4, PD-1, PD-L1 ja LAG-3). Mah-
dollisesti näiden estämisellä saadaan kliinisesti 
merki�äviä hoitovasteita (5,6,7). PD-1-vasta-
aineet (nivolumabi ja pembrolitsumabi) ovat 
ensimmäisenä mullistaneet levinneen mela-
noomaan hoidon (KUVA) (5). CTLA-4-vasta-
aine ipilimumabi näy�ää parantavan pysyvästi 
20 % etäpesäkkeistä melanoomaa sairastavista 
potilaista, vaikka vain pienellä osalla kasvain 
pienenee klassisilla kriteereillä mita�una. Yh-
distämällä CTLA-4- ja PD-1-vasta-aineet hoi-
toteho edelleen paranee, mu�a hai�avaikutuk-
setkin lisääntyvät merki�ävästi ja yhdistelmä-
hoito on eri�äin toksinen.

Tuoreissa tutkimuksissa myös munuaissyö-
pä ja keuhkosyöpä näy�ävät reagoivan tarkas-
tuspisteen estäjiin (checkpoint inhibitors) (8). 
Tosin valikoima�omissa potilasmateriaaleissa 
hyöty keuhkosyövän hoidossa vaiku�aa pie-
nemmältä kuin melanooman ja munuaissyö-
vän, joita on pide�y niin sano�uina klassisina 
immunologisina syöpinä. Uusiin hoitoihin on 
saatu hyviä vasteita myös rakkosyövän, ma-

hasyövän ja Hodgkinin lymfooman hoidossa, 
joista etenkin kahden ensimmäisen hoitoon on 
varsin vähän erilaisia vaihtoehtoja.

Paljon lisätutkimuksia tarvitaan optimaalis-
ten annosten, hoidon keston, yhdistelmien ja 
mahdollisen ylläpitohoidon selvi�ämiseksi sekä 
hoidosta hyötyvien potilaiden tunnistamiseksi. 
PD-L1-reseptorin määri�äminen kasvainsoluis-
ta on mahdollisesti tällainen ennusteellinen te-
kijä, ja Yhdysvaltain lääkeviranomainen (FDA) 
on jo hyväksynyt ensimmäiset testit. Eri tutki-
musten tulosten vertailua toiseen on merki�ä-
västi hankaloi�anut määritysmenetelmien eri-
laisuus. Tutkimustietoa aiheesta kuitenkin kart-
tuu nopeasti, ja tulevaisuudessa mahdollisesti 
tärkeimpiä ennusteellisia tekijöitä ovat immuu-
nisolujen läsnäolo ja PD-L1:n  ilmentyminen 
sekä immuuni- e�ä kasvainsoluissa.

Näiden uusien immunologisten hoitojen 
vakava hai�a on hinta. Yhden levinny�ä me-
lanoomaa sairastavan potilaan hoito nivoluma-
billa tai pembrolitsumabilla maksaa 45 000�
96 000 euroa, ipilimumabin ja nivolumabin 
yhdistelmällä huoma�avasti enemmän (9). Li-
säksi näiden uusien lääkkeiden hai�avaikutus-
kirjo on varsin toisenlainen kuin tavanomaisten 
lääkkeiden, koska niillä on immunologisia vai-

KUVA. Nivolumabi verrattuna dakarbatsiiniin (DTIC) levinneen ei-BRAF-mu-
tatoituneen melanooman ensilinjan hoitona (5).
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kutuksia lukuisiin kudoksiin ja elimiin (Utri-
ainen ja Rämet tässä numerossa). Haitat poik-
keavat tavanomaisista syöpähoitojen haitoista, 
ja ne vaativat valppau�a näitä potilaita kohtaa-
vilta lääkäreiltä. Hai�oina on raportoitu kilpi-
rauhasen toimintahäiriöitä, panhypofysii�ia, 
haimatulehdusta, keuhkokuume�a, hepatii�e-

ja, ripulia ja iho-oireita, joiden vuoksi potilaita 
joudutaan usein o�amaan sairaalahoitoon.

Syövän lääkehoito kehi�yy nopeasti yhä mo-
nimuotoisemmaksi ja yksilöllisemmäksi. Uu-
det immunologiset hoidot vaiku�avat lupaavil-
ta, ja niiden käy�ö laajentuu useisiin eri syöpiin 
ja uusiin hoitoyhdistelmiin. �
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