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Merkittävä ongelma vielä vuoden kuluttua leikkauksesta

Rintasyövän hoidon jälkeinen kipu
on maailmanlaajuisesti naisten
yleisin invasiivinen syöpä, ja sen esiintyvyys
on suurentunut (1). Vuonna 2011 Suomessa
sairastui rintasyöpään 4 869 naista (2). Syövän
tyypillinen hoito koostuu rintaleikkauksesta
ja kainalon imusolmukeleikkauksesta, minkä
jälkeen suurin osa potilaista saa myös säde
hoidon ja mahdollisesti solunsalpaajahoitoja
sekä endokriinisen lääkehoidon. Rintasyövän
hoitojenjälkeinen krooninen kipu on merkit
tävä ja pitkään tunnettu kliininen ongelma.
Kroonista kipua rintasyövän hoitojen jälkeen
on raportoitu esiintyvän 20–50 % potilaista
(3, 4, 5), ja puolella heistä kipu on voimak
kuudeltaan kohtalaista tai voimakasta (5).
Tutkimustieto kroonistuneen kivun syistä ja
mekanismeista pohjautuu kuitenkin pääosin
takautuvasti havainnoivaan tutkimusasetel
maan, joka soveltuu huonosti kivun taustojen
selvittämiseen. Luotettavaa tutkimustietoa
tarvitaan kroonisen kivun syistä, jotta riski
ryhmässä olevat potilaat tunnistetaan ajoissa.
Tutkimusryhmämme käynnisti vuonna
2006 rintasyöpäpotilaiden etenevän seuranta
tutkimuksen, jossa selvitimme myös kroo
nisen kivun taustalla vaikuttavia tekijöitä.
Rekrytoimme 1 000 naista, joista 970 täytti
tutkimuksen sisäänottokriteerit. Kartoitimme
leikkausta edeltävää tilannetta muun muassa
edeltävien sairauksien, elintapojen, aiempien
kipujen ja leikkausten sekä psykologisten teki
jöiden osalta. Kipua kysyttiin asteikolla 0–10,
ja skaalassa 10 tarkoittaa pahinta kuviteltavis
sa olevaa kipua (6). Leikkauksenaikainen ja
-jälkeinen kivunhoito vakioitiin. Kysymykset
uusittiin yhden, kuuden ja kahdentoista kuu
kauden kuluttua leikkauksesta.
Vuoden kuluttua kipukyselyyn vastasi 860
(89 %) potilasta. Kivuttomia rinnan, kainalon
ja yläraajan osalta oli 34 %. Vastaajista puolet
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raportoi lievää, 12 % kohtalaista ja 4 % voima
kasta kipua. Monimuuttuja-analyysissa itse
näisiä krooniseen kipuun liittyviä riskitekijöitä
olivat aiempi mikä tahansa krooninen kipu,
toimenpidettä edeltäneet leikkausalueen kipu
ja masentuneisuus, kainalon tyhjennysleik
kaus, sädehoito ja solunsalpaajahoidot (7).
Monimuuttujamallissa suurimman paino
arvon saivat preoperatiivinen leikkausalueen
kipu, kainaloevakuaatio ja sädehoito. Kaina
lon imusolmukemetastasointi korreloi vah
vasti kainalon tyhjennysleikkauksen ja myös
solunsalpaajahoitojen kanssa, mutta imusol
mukemetastastointi tai sen laajuus ei selittänyt
kivun kroonistumista itsenäisenä tekijänä.
Osoitimme ensimmäistä kertaa luotettavas
ti laajassa etenevässä seurantatutkimuksessa,
että masentuneisuus, aiempi mikä tahansa
krooninen kipu ja leikkausta edeltävä leikkaus
alueen kipu altistavat leikkauksenjälkeisen ki
vun kroonistumiselle. Aiemmissa takautuvissa
tutkimuksissa on saatu viitteitä näiden preope
ratiivisten tekijöiden roolista kivun kroonistu
misessa sekä rintasyöpä- että muiden leikkaus
ten jälkeen (8, 9, 10, 11). Tanskalaisten aiem
min julkaisemassa takautuvassa tutkimuksessa
todettiin 47 %:n rintasyöpäpotilaista kärsivän
kivusta 2–3 vuoden kuluttua leikkauksesta
(5). Voimakasta kipu oli 6 %:lla kaikista po
tilaista. Havaintomme kroonisen kivun ylei
syydestä näillä potilailla vuodenkin kuluttua
leikkauksesta on siis yhtenevä. Kysymys on
erittäin merkittävästä kliinisestä ongelmasta,
jonka varhainen tunnistaminen saattaa mah
dollistaa myös siihen puuttumisen jo ennen
kivun kroonistumista.
Leikkauspotilaiden toimenpiteenaikainen
ja välitön leikkauksenjälkeinen kivunhoito
on Suomessa anestesiologin vastuulla, mutta
osastolle siirryttäessä ja potilaan kotiutuessa
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kivunhoidosta vastaa yleensä hoitava lääkäri,
useimmiten kirurgi. Hälyttävää on, jos leik
kauspotilas on poikkeuksellisen kipeä vielä
jälkitarkastuksessa tai esimerkiksi ompeleita
poistettaessa. Rintasyövän hoidonjälkeises
sä kovassa kivussa on usein kyse hermovau
riokivusta, jonka hoidossa nortriptyliini tai
amitriptyliini (10–50 mg varhain illalla) on
osoitettu tehokkaaksi (12). Myös kliininen
kokemus puoltaa näiden lääkkeiden ensisi
jaista käyttöä rintasyövän leikkauksenjälkei
sen kivun hoidossa, jollei vasta-aiheita ole.
Traumaattisen hermovamman jälkeisen ki
vun lääkehoitoa on tutkittu vähän. Suurin osa
neuropaattiseen kipuun liittyvistä tutkimuk
sista on tehty diabeettisessa neuropatiassa
ja vyöruusuneuralgiassa. Näiden perusteella
neuropaattisen kivun ensisijaisia lääkkeitä
ovat trisyklisten masennusääkkeiden lisäksi
kaksoisvaikutteiset masennuslääkkeet (esim.
duloksetiini) ja gabapentinoidit (gabapentii
ni ja pregabaliini) (13). Osa potilaista hyötyy
monialaisen kipuklinikan hoidosta, fysiotera
peutin ja psykologin konsultaatiosta. HYKS:n
kipuklinikassa toimii niin sanottu APS (Acute
pain service) -jälkipoliklinikka, jonne ohjataan
leikkauksen jälkeen poikkeuksellisen kivuliaat
potilaat.
Kivun kroonistumisen riskissä olevat po
tilaat todennäköisesti hyötyvät mahdollisim
man tehokkaasta perioperatiivisen kivun hoi
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dosta. Preventiivisten interventioiden tutkimi
nen edellyttäisi suuren riskin potilaiden iden
tifioimista ennen leikkausta. Tavoitteenamme
onkin jatkossa kehittää ennustemalli, jonka
avulla kivun kroonistumisen riskissä olevat
potilaat voitaisiin tunnistaa ja pyrkiä hoito
toimenpiteillä estämään kivun pitkittymistä.
Oman tutkimuksemme perusteella rinta
syöpäpotilaista kroonisen kivun riskiryhmässä
näyttäisivät olevan erityisesti kainalon tyhjen
nysleikkauksen ja sädehoidon läpikäyvät ja jo
preoperatiivisesti leikkausalueen kivusta kärsi
vät masennukseen taipuvaiset potilaat. ■
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