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Lehdistötiedote 

 

Sakari Hietanen: Mitä kummaa rouvan alavatsassa? 

Munasarjasyöpää sairastava tulisi saada hoitoon mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Munasarjasyövän ennusteeseen vaikuttaa kaikkein keskeisimmin 
leikkaustulos. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tauti todetaan, sitä suurempi 
todennäköisyys on saada kirurgisesti kaikki näkyvä kasvainkudos pois.   

Varhaisvaiheen munasarjasyöpä voi olla pitkään oireeton ja myöhemminkin oireet 
voivat olla epämääräisiä tai vähäisiä. Tästä syystä munasarjasyöpä huomataan 
valitettavan usein vasta myöhäisessä vaiheessa. Yli 60 prosentilla sairaus on 
toteamishetkellä levinnyt lantion ulkopuolelle. Tyypillisiä ensioireita ovat 
epämääräiset yleisoireet, kuten lievät vatsavaivat, ruokahaluttomuus, yleinen 
väsymys ja joskus vuotohäiriöt.  Pidemmälle edennyt munasarjasyöpä aiheuttaa 
vatsan turvotusta, täyteläisyyttä tai painontunnetta, maha- tai alaselkäkipua sekä 
joskus lämmön nousua. Kun kasvain alkaa painaa viereisiä elimiä, se voi aiheuttaa 
suoliston toiminnan häiriöitä, tihentynyttä virtsaamisen tarvetta, ruokahaluttomuutta 
ja laihtumista. Vatsan turpoaminen johtuu yleensä askiteksesta eli vatsaonteloon 
kertyneestä nesteestä. Joskus ensioireena saattaa esiintyä myös hengenahdistusta, 
yskää tai rintakipua. 

Mikäli kliinisen oirekuvan ja gynekologisen tutkimuksen perusteella syntyy epäily 
munasarjasyövästä, on potilaalle suoritettava kuvantamistutkimuksia. Ensivaiheessa 
tärkein on ultraäänitutkimus. Paras näkyvyys gynekologisiin elimiin saadaan 
vaginaalisella ultraäänianturilla. Kasvainmerkkiaine Ca-12-5 on apuna 
diagnostiikassa, mutta edes normaali Ca-12-5 arvo ei poissulje munasarjasyövän 
mahdollisuutta. Siksi sitä tulisi käyttää vain gynekologisen ultraäänilöydöksen lisänä. 
Usein munasarjasyöpäepäily voi herätä myös vatsan ultraäänitutkimuksen, 
tietokonetomografian tai magneettitutkimuksen yhteydessä - joskus jopa 
sattumalöydöksenä muiden kohde-elinten kuvausten yhteydessä. Varhaisvaiheen 
syövän toteaminen kuvantamistutkimuksilla on hankalaa, koska munasarjoissa 
esiintyy usein hyvänlaatuisia kystia, jotka voivat hävitä itsestään. 



Munasarjamuutosten erotusdiagnostiikka edellyttää gynekologisen 
ultraäänitutkimuksen - mieluiten kasvainultraäänitutkimuksen erityisosaamista.  

Jos tutkimuksessa löydös on epäilyttävä, jatkotutkimukset ja mahdollinen 
radikaalileikkaus tehdään syövän hoitoon erikoistuneessa sairaalassa. Jo kliinisen 
kuvan perusteella syntynyt epäily pahanlaatuisuudesta vaatii kiireellisen lähetteen 
eteenpäin. Ultraäänitutkimus voi epäselvissä tapauksissa kuitenkin merkittävästi 
ohjata diagnoosia oikeaan suuntaan - usein muihin sairauksiin. Lopullinen syövän 
alkuperä, levinneisyys ja pahanlaatuisuuden aste varmistuvat vasta leikkauksessa.  

 

- Munasarjasyöpä on alkuvaiheessa usein oireeton ja myöhäisemmässä 
vaiheessa oireet epämääräisiä. 

- Tärkein ennusteeseen vaikuttava tekijä on ensileikkauksen jäännöskasvaimen 
määrä: Mitä aikaisemmassa vaiheessa tauti havaitaan, sen suurempi 
todennäköisyys on saada kaikki näkyvä kasvain pois. 
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