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Huhtikuun 7. päivänä 2014 
tuli kuluneeksi 110 vuotta 
ensimmäisestä radikaalista 
perineaalisesta prostatek-

tomiasta. Leikkauksen suoritti Hugh 
Hampton Young esimiehensä William 
Stewart Halstedtin avustamana Johns 
Hopkinsin sairaalassa Baltimoressa 
Yhdysvalloissa. Potilas oli 70-vuo-
tias saarnamies. Kuuden kuukauden 
kuluttua leikkauksesta potilas kuoli 
sepsikseen vesikouretraalisen anasto-
moosin silkkiompeleisiin syntyneiden 
rakkokivien takia tehdyn kystoskopian 
jälkeen. Myöhemmin Young käytti 
sulavaa catgut-lankaa anastomoosin 
tekoon. Vuonna 1905 Young raportoi 
neljä ensimmäistä tapausta ja kuvasi 
kehittämänsä leikkaustekniikan, joka 
säilyi ”kultaisena standardina” vuosi-
kymmenien ajan (1). Häntä voidaan 
eittämättä pitää eräänä merkittävim-
mistä pioneereista eturauhassyövän 
radikaalin hoidon kehittämisessä. 
Häntä kutsutaan myös amerikkalaisen 
urologian isäksi.

1800-luvun loppupuolella tehdyt 
leikkaukset olivat palliatiivisia, osit-
taisia eturauhasen poistotoimenpi-
teitä eturauhasen hyvänlaatuisen 
liikakasvun tai syövän aiheuttaman 
alavirtsatieobstruktion laukaisemi-
seksi. Tiettävästi ensimmäisen suun-
nitellun perineaalisen enukleaation 
teki englantilainen George Guthrie jo 
vuonna 1834 (2). Eräs kirurgian suu-
rista nimistä, Theodor Billroth suoritti 

ensimmäisen perineaalisen osittai-
sen eturauhasen poistoleikkauksen 
syövän takia vuonna 1867 Zürichissa 
ennen siirtymistään kirurgian profes-
soriksi Wienin yliopistolliseen sairaa-
laan (3). Potilas oli vain 30-vuotias, ja 
kasvain oli ankanmunan kokoinen. 
Potilas kuoli uusiutuneeseen syöpään 
neljäntoista kuukauden kuluttua.

Vuonna 1876 Bernhard Rudolf 
Conrad von Langenbeck teki perine-
aalisesti osittaisen eturauhasen pois-
ton syövän takia Chariten sairaalassa 
Berliinissä. Hänen innoittamanaan 
Heinrich Wilhelm Franz Leisrink teki 
vuonna 1882 Hampurissa samantyyp-
pisen leikkauksen. Hän ei poistanut 
siemenrakkuloita mutta joutui pois-
tamaan osan rektumin etuseinää kar-
sinoomainfiltraation vuoksi. Potilas 
kuoli kahden viikon kuluttua leikka-
uksesta “exhaustioon” (4). 

Kuitenkin ensimmäisenä totaalisen 
perineaalisen prostatektomian tekijä-
nä mainitaan Billrothin assistenttina 
toiminut kirurgian professori Vinzenz 
von Czerny, joka teki toimenpiteen 
vuonna 1889 Heidelbergissä (5). Hä-
nen 47-vuotias potilaansa  kuoli yh-
deksän kuukauden kuluttua. 

Vuonna 1898 amerikkalainen Eu-
gene Fuller teki eturauhassyövän ta-
kia suprapubisen, transvesikaalisen 
totaalisen prostatektomian ja resekoi 
osan rakon seinää (6), mutta hänkään 
ei poistanut rakkularauhasia, mitä pi-
detään nykyään välttämättömänä ra-

110 vuotta radikaalia 

eturauhassyöpäkirurgiaa 

Runsaan sadan vuoden aikana 
eturauhassyövän radikaalikirur-
gia on merkittävästi muuttunut. 
Perineaalisen, transsakraalisen ja 
retropubisen avoleikkauksen kaut-
ta on edetty laparoskooppiseen, 
ja nyt lopulta laajalti käytössä 
olevaan robottiavusteiseen laparo-
skooppiseen (RALP) tähystyskirur-
giaan. Eräs suurimpia saavutuksia 
tässä kehityksessä on ollut Patrick 
Walshin työtovereineen kehittä-
mä ns. erektiohermot säästävä 
leikkausmenetelmä, jota myös 
RALP-toimenpiteessä noudate-
taan. Tämän avulla suuri osa usein 
nuoristakin (50– 60-vuotiaista) 
eturauhassyöpäpotilaista säilyttää 
elämänlaadun kannalta tärkeän 
erektiokyvyn. Itsenäisesti leikkaa-
vaa robottia ei ole vielä keksitty. 
Toivottavasti tulevaisuudessakin 
kirurgin ja urologin oma tietotai-
to ja inhimillinen kosketus myös 
leikkaustilanteessa säilyvät.

Sakari Rannikko
urologian professori emeritus
Helsingin yliopisto
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dikaalisuuden saavuttamiseksi. 
Hollantilainen W.J. van Stockum 

kuvasi vuonna 1908 ensimmäisenä 
retropubisen prostatektomian prosta-
tahyperplasian hoidossa (7). Kuitenkin 
vasta 1940-luvulla menetelmä saavutti 
Terence Millinin kehittämänä suuren 
suosion (8).

Transuretraalisen elektroresektion 
kehittymisen myötä 1920-luvulla ja 
1930-luvun alkupuolella palliatiivi-
nen, eturauhassyövän aiheuttaman 
alavirtsatieobstruktion hoito mullis-
tui täysin.

Nordic Classification of Surgical 
Procedures (NCSP) sisältää retropu-
bisen (KEC00), perkutaanisen endo-
skooppisen (KEC01), perineaalisen 
(KEC10) ja transsakraalisen (KEC20) 
radikaalin prostatektomian tyypit (9).

Eturauhasen sijainti ahtaassa pai-
kassa pikkulantion pohjalla ja moni-
en muiden elinten ja toiminnallisesti 
tärkeiden rakenteiden välittömässä lä-
heisyydessä (virtsarakko, virtsanjohti-
mien alaosa, peräsuoli, lantionpohjan 
sulkijalihakset, erektion kannalta tär-
keät verisuonihermokimput) asettaa 
omat haasteensa leikkaustekniikalle. 
Lisäksi lantion alueen imusolmukkei-
den poistaminen tuo omat vaatimuk-

sensa leikkausreitille.
Koska eturauhassyövän kirurgi-

sen hoidon pioneerivuosista pitkälle 
1900-luvun loppupuolelle saakka val-
taosa syövistä oli diagnosointihetkellä 
jo ainakin paikallisesti levinneitä, radi-
kaalin leikkaushoidon mahdollisuudet 
olivat rajalliset, toimenpiteitä tehtiin 
vähän ja tulokset olivat huonoja sekä 
leikkauskuolleisuuden että syövästä 
paranemisen suhteen.

Perineaalinen radikaaliprostatektomia
Perineaalista leikkaustietä käytettiin 
aluksi prostatahyperplasian hoidossa. 
Youngin kerrotaan oppineen perine-
aalisen prostatektomian tekniikan 
vatsaontelon ampumahaavojen kirur-
gisesta hoidosta kuuluisaksi tulleelta 
George Emory Goodfellow’lta, joka 
teki ensimmäisen perineaalisen pros-
tatektomiansa vuonna 1891 St. Maryn 
sairaalassa Tusconissa (10). Itse Young 
teki vuonna 1903 perineaalisen enu-
kleaatiotoimenpiteen, jonka innoit-
tamana hän vuotta myöhemmin teki 
eturauhasen radikaalin syövänpoisto-
leikkauksen.

Tutkittuaan syövän sijaintia itse 
eturauhasessa  Young kehitti radi-
kaalisuuden takaamiseksi leikkaus-

tekniikan, jossa välilihaan anuksen ja 
skrotumin välille tehdyn kaariviillon 
kautta poistettiin yhtenä blokkina 
koko eturauhanen kapseleineen, rak-
kularauhaset, siemenjohtimien am-
pullaosat, osa Denonvilliersin faskiaa 
ja rakon kaulaosa. 

Vuosien varrella leikkaustekniik-
kaan tehtiin vähäisiä muunnoksia. 
Edward Belt kuvasi tekniikan, jol-
la tietyissä tapauksissa voitiin jättää 
pieni pala distaalista prostatakapselia 
poistamatta. Ajatuksena oli parantaa 
anastomoosin tekoa ja kontinenssia 
(11). Tämä leikkaustapa ei luonnolli-
sestikaan täytä radikaalisuuden vaati-
muksia.  Samuel Vest kuvasi ns. veto-
ompeleet rakon pohjasta perineumiin 
pienentämään anastomoosiin kohdis-
tuvaa jännitystä (12). Weldon ja Tavel 
kuvasivat hermot säästävän perineaa-
lisen prostatektomian tekniikan vuon-
na 1988 (13).

Transsakraalinen 
radikaaliprostatektomia
Sveitsiläinen Theodor Kocher ja saksa-
lainen Paul Kraske kuvasivat jo 1800-
luvun lopulla transsakraalisen leikka-
uksen rektumtuumoreiden poistossa 
(14). Transsakraalinen prostatekto-
mia on muunnelma transperineaali-
sesta toimenpiteestä. Ranskalaisen J. 
Boeckel esitti ensimmäisenä vuonna 
1908 transsakraalinen prostatekto-
mian, joka on jossain määrin pysynyt 
käytössä aina viime vuosiin saakka 
(15). Leikkauksessa anuksen viereinen 
kaareva ihoviilto jatkuu keskiviivassa 
ristiluun päälle, alaosa ristiluusta ja 
häntäluu poistetaan, peräsuoli vyöry-
tetään sivulle ja näin päästään suoraan 
rakkularauhasten seutuun, mitä pide-
tään tämän toimenpiteen suurimpana 
etuna, erikoisesti lihavilla potilailla. 
Kuten perineaalisessa toimenpiteessä, 
tässäkään ei samanaikainen lantion 
imusolmukkeiden poisto ole mahdol-
lista.
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Retropubinen radikaaliprostatektomia
Perineaaliseen radikaaliin prostatek-
tomiaan liittyi suuri komplikaatioriski 
(virtsainkontinenssi, uretrorektaalinen 
fisteli, haavainfektio) , ja leikkaus oli 
teknisesti vaikea.  Seuraava suuri edis-
tysaskel eturauhassyövän radikaalisen 
kirurgian kehittymisessä oli englanti-
laisen, All Saints Hospitalissa Lontoossa 
työskennelleen Terence Millinin kehit-
tämä retropubinen leikkaustekniikka, 
aluksi enukleaatiotoimenpiteenä pros-
tatahyperplasian hoidossa vuonna 
1945 (8) ja pari vuotta myöhemmin 
radikaalileikkauksena eturauhassyö-
vässä (16).

Tämän tekniikan etuja olivat mah-
dollisuus resekoida rakon kaulaosaa 
ja pohjaa riittävästi radikaalisuuden 
varmistamiseksi ja mahdollisuus lan-
tion alueen imusolmukkeiden poistoon 
samasta avauksesta. Erektion kannalta 
tärkeiden hermokimppujen katkaise-
minen tässäkin leikkausmenetelmässä 
aiheutti kuitenkin edelleen kaikille lei-
katuille impotenssin. 

Retropubinen hermot säästävä 
radikaaliprostatektomia
Seuraavat ratkaisevan suuret edistysas-
keleet leikkaustekniikan kehityksessä 
tapahtuivat 1970- ja 1980-lukujen 
vaihteessa, jälleen Johns Hopkinsin 
sairaalassa, Patrick Walshin ja hänen 
työtovereidensa ansiosta. Millinin 
leikkaukseen liittyvä suuri verenvuo-
don riski innoitti heidät perusteellisiin 
eturauhasen etupinnalla olevan laajan 
dorsaalisen venakompleksin (Santori-
nin pleksus) anatomisiin tutkimuksiin. 
He kuvasivat menetelmän Santorinin 
pleksuksen ligeeraamiseksi (17). 

Seuraavassa vaiheessa Walsh työ-
tovereineen selvitti yksityiskohtaisesti 
corpus cavernosumeihin menevien 
autonomisten hermosäikeiden ja ve-
risuonten sijainnin molemmin puo-
lin eturauhasesta dorsolateraalisesti, 
eturauhaskapselin ja Denonvilliersin 

faskian välissä (18). Prostatan apeksin 
ja faskioiden tarkka identifiointi leik-
kauksen aikana mahdollistaa verisuo-
nihermokimppujen säilymisen ilman 
vauriota ja edesauttaa paitsi potenssin 
myös virtsakontinenssin säilymistä 
vaarantamatta leikkauksen radikaali-
suutta. 

Patrick Walsh suoritti ensimmäisen 
hermot säästävän retropubisen radi-
kaalin prostatektomian Johns Hopkin-
sin sairaalassa 26.4.1982 53-vuotiaalle 
psykologian professorille. Leikkaus 
onnistui hyvin, ja vuoden kuluttua 
leikkauksesta potilaan erektio toimi 
moitteettomasti. Walshin työtoverei-
neen kehittämä tekniikka loi perus-
tan nykyiselle, yleisesti hyväksytylle 
retropubiselle hermot säästävälle etu-
rauhassyövän radikaalileikkaukselle. 

Aikaisemmin, kuten Walsh itse to-
tesi: ”Impotence was considered an 
unavoidable hazard, the price of curing 
cancer.”

Kesäkuussa 1984 Patrick Walsh kävi 
Tukholmassa Karoliinisessa sairaalassa 
demonstroimassa kaksi hermot säästä-
vää leikkausta. Tilaisuuteen osallistui 
urologeja kaikista Pohjoismaista. Tä-
män jälkeen Suomessakin omaksut-
tiin varsin nopeasti Walshin kehittämä 
leikkaustekniikka (19). Tämä vaikutti 
osaltaan siihen, että radikaalileikkaus-
ten määrä esimerkiksi Suomessa kas-
voi vuoden 1987 runsaasta 90 toimen-
piteestä yli tuhanteen toimenpiteeseen 
vuoteen 2009 mennessä. Toisaalta ra-
dikaalileikkauksia innostuttiin teke-
mään leikkausvolyymiltään pienissä-
kin sairaaloissa. Vuonna 1987 tehtiin 
keskimäärin neljä radikaalitoimenpi-
dettä sairaalaa kohti, kun lukumäärä 
oli vuoteen 2004 mennessä noussut jo 
32:een.

Tähän kehitykseen vaikutti myös 
PSA-testin kehittäminen ja eturau-
hassyövän diagnostiikan parantu-
minen 1980-luvulla. Suurempi osa 
eturauhassyövistä voitiin diagnosoi-

da alkuvaiheessa, kun syöpä oli vielä 
eturauhasen sisäinen ja radikaali hoi-
to oli mahdollinen. Tarve ja innostus 
radikaalihoitoihin ja nimenomaan 
myös radikaalileikkauksiin lisääntyi 
voimakkaasti niin Euroopassa kuin 
Yhdysvalloissakin. Negatiivisena seu-
rauksena tästä on ollut ns. ylihoito eli 
pienten, kliinisesti merkityksettömien 
eturauhassyöpien leikkaaminen siihen 
liittyvine komplikaatioriskeineen.

Tämän jälkeen radikaalinen pros-
tatektomia on ollut keskeinen hoito-
muoto paikallisen eturauhassyövän 
hoidossa.

Laparoskooppinen 
radikaaliprostatektomia
Laparoskopian (”key-hole surgery”) 
”isänä” mainitaan saksalainen kirurgi 
Georg Kelling, joka jo vuonna 1901 
teki laparoskopioita koirille Nitzen 
kystoskooppia ja pneumoperitoneu-
mia käyttäen (20). Ruotsalainen sisä-
tautilääkäri Hans Christian Jacobaeus 
julkaisi jo vuonna 1910 kokemuksensa 
laparoskopioista ihmisellä. Hänkin 
käytti kystoskooppia ja teki alkuvai-
heessa toimenpiteitä vain askitespo-
tilaille (21). Kesti kuitenkin vuosi-
kymmeniä ennen kuin laparoskopia 
varsinaisesti tuli yleiseen käyttöön.

Vuonna 1991 Schüssler työtove-
reineen teki ensimmäiset laparo-
skooppiset lymfadenektomiat ennen 
avoprostatektomiaa (22). He tekivät 
myös ensimmäiset laparoskooppi-
set radikaaliprostatektomiat vuonna 
1992 ja julkaisivat vuonna 1997 yh-
deksän ensimmäisen potilaansa hoi-
totulokset (23). Ensimmäiset heidän 
tekemänsä toimenpiteet kestivät kes-
kimäärin yhdeksän tuntia,  mikä on 
osaltaan vaikuttanut siihen, ettei la-
paroskooppinen toimenpide pystynyt 
syrjäyttämään avoleikkausta – siitäkin 
huolimatta, että urologiassa rakon ja 
virtsaputken tähystystoimenpiteitä on 
tehty jo sadan vuoden ajan ja urolo-
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git ovat olleet tottuneita tähystimien 
käyttöön. Suomessa ensimmäinen la-
paroskooppinen radikaali prostatekto-
mia tehtiin vuonna 2002 (24). 

Ranskalainen Raboy työtovereineen 
kuvasi endoskooppisen ekstraperito-
neaalisen radikaalin prostatektomian 
(EERPE) vuonna 1997 (25). Muuta-
man vuoden aikana siitä tuli  monis-
sa urologian klinikoissa ensisijainen 
menetelmä. Sen etuina intra-abdo-
minaaliseen toimenpiteeseen verrat-
tuna pidetään intraperitoneaalisten 
komplikaatioiden (suolivamma, ile-
us, intraperitoneaalinen verenvuoto, 
virtsalekaasi ja infektio) puuttumis-
ta. Myöskään aikaisemmin suoritettu 
abdominaaliontelon tai lantion alueen 
leikkaus ei ole este toimenpiteelle. Täs-
sä suhteessa retropubisen avoleikka-
uksen ja EERPE:n välillä ei liene eroja.

Robottiavusteinen laparoskooppinen 
radikaaliprostatektomia
Radikaalista prostatektomiasta on 
2000-luvulla tullut yleisin robotti-
tekniikkaa hyödyntävä kirurginen 
toimenpide. Urologiassa on  yleensä-
kin ensimmäisten joukossa käytetty 
uusien teknologioiden antamia mah-
dollisuuksia.  Vähän kajoavien kirur-

gisten toimenpiteiden tarkoituksena 
on minimoida leikkauksiin liittyvät 
komplikaatioriskit ja toisaalta mak-
simoida toiminnalliset ja onkologiset 
tulokset.

Vuonna 2001 saksalaiset Binder 
ja Kramer julkaisivat ensimmäisinä 
robottiavusteisen laparoskooppisen 
radikaaliprostatektomian (RALP) tek-
niikan, minkä jälkeen toimenpide on 
yleistynyt nopeasti ja suurelta osin 
syrjäyttänyt avoimen ja laparoskoop-
pisen radikaaliprostatektomian useis-
sa maissa (26).

Toistaiseksi markkinoilla on vain 
Intuitive Surgicalin valmistama da 
Vinci -leikkausrobotti, joka on käytös-
sä myös kaikissa maamme yliopistos-
airaaloissa paitsi Kuopiossa.

Robottiavusteisella tekniikalla on 
kaksi merkittävää etua tavanomai-
seen laparoskopiaan verrattuna: in-
strumenttien “intuitiivinen” ohjaus ja 
kolmiulotteisuus. Kirurgin kädenliike 
välittyy lähes sellaisenaan instrument-
tiin, mikä mahdollistaa monimut-
kaiset liikesarjat, jotka tavanomaisia 
laparoskooppisia instrumentteja käy-
tettäessä ovat mahdottomia. Tämä 
helpottaa mm. ompelua ja kudosten 
käsittelyä. Kolmiulotteinen kuva puo-

lestaan auttaa syvyyssuhteiden arvioi-
misessa ja täten helpottaa ja nopeuttaa 
toimenpidettä.

Toimenpiteestä toipuminen on no-
peampaa ja verensiirtojen tarve vä-
häisempi kuin avoimessa radikaali-
prostatektomiassa. Valtaosa potilaista 
voidaan kotiuttaa jo ensimmäisenä 
leikkauksen jälkeisenä päivänä. Onko-
logisissa hoitotuloksissa menetelmien 
välillä ei ole eroa. Robottiavusteiseen 
laparoskooppiseen radikaaliprosta-
tektomiaan soveltuu suurin osa niistä 
potilaista, joille suunnitellaan avointa 
radikaalia prostatektomiaa. Merkittä-
viä negatiivisia puolia ovat laitteiston 
hankintahinta ja huomattavat käyttö-
kustannukset (27).

Suomessakin robottiavusteisen 
prostatektomian osuus kaikista radi-
kaaliprostatektomioista kasvoi voi-
makkaasti vuodesta 2009 lähtien, 
jolloin toiminta varsinaisesti alkoi 
laajemmassa mitassa: 22 prosentista 
(218/1011) 71 prosenttiin (763/1078) 
vuonna 2012 (28).

Eturauhassyövän kirurgista hoitoa 
on kutsuttu ”urologian romanssitari-
naksi”. Tulevaisuus näyttää, millaiseksi 
romanssi kehittyy.

©
20

14
 In

tu
iti

ve
 S

ur
gi

ca
l, 

In
c.

Robottiavusteisen leikkausjärjestelmän (da Vinci) komponentit. 
Vasemmalla ohjauskonsoli, josta kirurgi suorittaa leikkauksen. 
Keskellä on varsinainen potilaaseen kytkettävä leikkausrobotti. Siinä 
on neljä ”käsivartta”, joihin leikkauksessa käytettävät instrumentit 
kiinnitetään. Oikealla on järjestelmän keskusyksikkö.
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  ▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa.
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