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Syöpäseurannan tavoitteet

• havaita/hoitaa primaarihoidon aih haitat

• taudin uusiutumisen diagnostiikka ja hoito

• taudin etenemisen aiheuttamien oireiden 

hoito

• huolehtia pot psykososiaalisesta 

selviytymisestä, järjestää kuntoutusta

• saada tietoa taudin kulusta ja hoidon tehosta



Keuhkosyöpä seuranta

• Kuratiivisesti hoidetut potilaat

– Leikatut

– Onkologisesti hoidetut

– Stage I-II  vrs stage IIIa

• Taudin uusimis todnäk 21% vrs 52%

• IIIa 85% etäpesäke/ 15% paikallinen ainoastaan

– 49% rutiini kuvantamisessa, 40% oireiden perusteella

Lou et al Ann Thorac Surg 2014

• Palliatiivisesti hoidetut

– seuranta



Kuka seuraa

• Riippuu hoidosta: kurat vrs palliatiivinen

• Potilaan keuhkofunktio /toimintakyky /toive

• Terveyskeskus: 
• GP suolisto/rinta Grunfeld J Oncol2006, Wattchow BrJ Can 2006

– Ei eroa AE, elämänlaatu/ pot tyytyväisyys

• Kokonaisvaltaisempi ote, tupakoinnin lopettaminen 

• Erikoissairaanhoito
– Keuhkolääkäri, thx-kirurgi, onkologi

• Paikalliset käytänteet, sopimukset

– Keuhkolääk vrs kirurgi: edennyt tauti ennuste-etu 

keuhkolääkärin seurannassa

• Nakamura Onkol 2010



Primaarihoidon haitat

• Keuhkokirurgia
– Lohkonpoisto / bilobektomia / keuhkonpoisto

• OYS  1 kk leikkauksesta keu pkl

– Lähtötilanteen keuhkofunktiot ratkaisevat 
potilaan selviytymisen ( FEV1  litra)
• Sopeutuminen  kk kuluessa: kipu, dyspnea, mieliala

– Haavainfektiot     - harvinaisia

– Leikkaussauman pettäminen – harvinainen
• Keuhkokuvassa  ei ontelo täyty

• Bronkoskopia:  liimaus 

• Kirurginen korjaus



Primaarith haitat: Sädehoito

– Radikaalisädehoito  60 (66) GY
• usean viikon hoito

– Palliatiivinen sädehoito
• Kivun, patologisen murtuman, kivuliaan luupesäkkeen, 

hengenahdistuksen (atelektaasi) veriyskän tai 
aivometast hoitoon

– Keuhkojen alueelle voi aih sädepneumoniitin
• 3-6kk hoidosta  (ad 24kk)

• Kuiva yskä, dyspnea, lievä lämpöily

• Th: kortisoni p.o

– Sädetetyn keuhkokudoksen menetys

– Ihoärsytys

– Ruokatorven tulehdus



Seuranta tiheys ja sisältö

• Ei prospektiivisia tutkimuksia 

– Relapsin ilmentyminen ja todennäköisyys

• Esiintymishuiput 9kk, 2v, 4v Demicheli 2012

– 2/3  ensimmäiset 2-3v

• 3-6kk seurantaväli, sitten vuosittain 

– Stage I-II vrs stage IIIa

• Paikallinen relapsi vrs etäpesäke

– Anamnesis ja status

– Thx-kuva ja thx-CT vuosittain



Organization First 2 Years Years 3–5 After Year 5
Classification of 
Recommendations

Patient Type

NCCN67

History/physical 
examination, CT every 4–6 
mo

History/physical
examination, CT 
annually

History/physical
examination, CT 
annually

2B (based on lower-
level evidence with 
nonuniform NCCN 
consensus (but not 
major disagreement)

Stage I–IV

ACCP68

History/physical examination 
along with either CXR or CT 
every 6 mo

History/physical 
examination along with 
either CXR or CT 
annually

History/physical 
examination along with 
either CXR or CT 
annually

1C (based on low or 
very low quality of 
evidence; however, 
benefits outweigh 
risks/burdens)

Patients with adequate 
performance and 
pulmonary function

ASCO69
History/physical examination 
every 3 mo

History/physical 
examination every 6 mo

History/physical 
examination annually

None Not specified

ESMO70
History/physical 
examination, CT every 6 mo

History/physical
examination, CT 
annually

History/physical
examination, CT 
annually

1C (based on low or 
very low quality of 
evidence; however, 
benefits outweigh 
risks/burdens)

Patients with good 
performance status

ACR71

History/physical examination 
every 2–4 months, CXR 
every 6 mo, CT annually

History/physical 
examination, CXR every 
6 mo, CT annually

History/physical
examination, CT 
annually

None KPS > 80

NCCN National comprehensive cancer network 

ACCP American colleg of Chest Phys 

ASCO American society of clinical ongology   

ESMO European society of medical onglogy

ACR American college of radiology

Seurantasuositukset leikatuille NSCLC

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003497512021650?via=ihub#bib67
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003497512021650?via=ihub#bib68
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003497512021650?via=ihub#bib69
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003497512021650?via=ihub#bib70
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003497512021650?via=ihub#bib71


Keuhkokuvantamisen säderasitus

• Natiivi keuhkokuvan säderasitus 

– Etu- ja sivukuva 0,1mSv
• Vastaa 12 pv altistumista luonnonsäteilylle

– Etukuva 0.03mSv
• Vastaa 4 pv altistumista luonnonsäteilylle

• Keuhkojen TT-kuvauksen säderasitus 9,0 mSv
– vastaa 300 PA-kuvaa, 3 vuotta luonnonsäteily

• Nuoret (<35-v)



Surveillance practise patterns after curative Intent Therapy 
Erb et al Lung Cancer2016

n= 9321

2v 6x



Miten seurataan

• PET-TT

– Käyttö noussut ad 30% seuranta

– Kallis  / merkittävä säderasitus

– Väärät positiiviiset / ei kuvaa aivoja (19-31%)

• Bronkoskopia

– Ei missään suosituksissa 

– Autofluoresenssi  Weigel  Ann Thorac 2001

– Intraluminaarinen karsinoidi



Käypä hoito, 2017

• Kuratiivisen hoidon seuranta
– Komplikaatiot 3-6kk, hoitava taho/keuhkot

• Potilas: keuhkojen toiminta ja toimintakyky hyvä:

– 6kk välein kuvantaminen 2v ajan
sitten vuosittain,  ainakin 5 v

– Keuhkokuva ja harkinnan mukaan TT vuosittain 

• Suurin osa uusii 2-3v kuluessa

• Oireiden perusteella 
– Yleensä metastasointi taustalla

– Potilasohjaus

• Oireenmukainen hoito ja tupakoimattomuus



Keuhkosyöpäpot päivystyksessä

• Infektio-oireet
– Kemoterapia – neutropenia; kuumeinen 

neutropenia sairaalahoito

• Hengenahdistus
– Tromboembolinen komplikaatio

– Pleuraneste: PPSHP hoitoketju  hyvät ohjeet

– Krooninen oire: opiodit

– COPD hoito

• Neurologiset oireet
– Aivometastaasi kunnes toisin osoitetaan

– Hyperkalsemia

• Kipu: luustometas – patolog murtuma



Syöpäpotilaiden suhteellisten 5-v elossaololukujen kehitys

1955-2009

Syöpärekisteri

2011



Keuhkosyövän ennuste

• Syöpärekisteri 2015: 

– 5-v  11% miehet, 16% naiset

• Muutos parempaan mahdollista

– Parempi dg/staging; CT, PET-CT, patologia

– Hoitoon pääsy parempi 

– Onkologiset hoidot kehitys

– Operaatio%, kuratiivinen onkologinen th

– Seuranta; taudin uusimisen dg ja th



Suhteellinen ikävakioitu elossaolo 5-v kohdalla 



2011–2013 eri syöpiin sairastuneiden potilaiden ennustetut suhteelliset 5-v 

elossaololuvut (%). 



Syöpäkuolemat  v 2015 Suomessa



Keuhkosyöpäkuolemat



• Tiheälle, runsaasti tutkimuksia 
sisältävälle  seurannalle ei perusteita

• Potilaan oireet merkittäviä

• Taudin uusiessa/ edetessä 
– oirehoito kaikille 

– osalle aktiivi taudin hoito

• Seurannassa tavoite elämänlaadun
kohentaminen ja oireiden minimointi


