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Uusi ennustemalli kertoo kivun pitkittymisen
riskistä rintasyöpäleikkauksen jälkeen
Uuden ennustemallin avulla voidaan tunnistaa
entistä paremmin potilaat, joiden riski kivun
pitkittymiseen rintasyöpäleikkauksen jälkeen
on suurentunut. Ennustemalli ja sen pohjalta
kehitetty digitaalinen riskilaskuri mahdollistavat suuren riskin potilaiden aiempaa tiiviimmän seurannan ja varhaisen hoidon sekä interventiotutkimukset.
Rintasyöpäleikkauksen jälkeinen krooninen
kipu on merkittävä kliininen ongelma. Jopa
viidennes rintasyöpäleikkauksen läpikäyneistä
naisista raportoi kohtalaista tai vaikeaa kipua
vielä vuosi leikkauksen jälkeen. Aikaisemmissa tutkimuksissa on tunnistettu useita kivun
pitkittymiseen liittyviä riskitekijöitä, mutta
yksittäisten riskitekijöiden merkitys on jäänyt
epäselväksi.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa rintasyöpäleikkauksen jälkeistä kroonista
kipua ennustavia riskitekijöitä ja kehittää tulosten pohjalta ennustemalli, joka auttaisi tunnistamaan suuren riskin potilaat. Tutkimuksessa
hyödynnettiin kolmen etenevän rintasyöpätutkimuksen potilasaineistoja: ennustemalli
kehitettiin suomalaisen aineiston perusteella ja
tulokset validoitiin tanskalaisessa ja skotlantilaisessa potilasaineistossa.
Suomalaisessa ja tanskalaisessa aineistossa
joka seitsemäs potilas raportoi kohtalaista tai
vaikeaa kipua vuosi leikkauksen jälkeen. Pitkittynyttä kipua esiintyi skotlantilaisaineistossa
joka viidennellä potilaalla yhdeksän kuukauden
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kuluttua leikkauksesta. Kivun pitkittymistä ennustaviksi tekijöiksi tunnistettiin toimenpidettä
edeltänyt leikkausalueen kipu, kainalon lymfadenektomia, suuri painoindeksi sekä akuutti
leikkauksenjälkeinen kipu. Näihin tekijöihin
perustuva ennustemalli toimi hyvin validointiaineistoissa. Ennustemallin herkkyys ja tarkkuus olivat tanskalaisessa aineistossa 33 % ja
94 % ja skotlantilaisessa 47 % ja 82 %, kun rajaarvoksi valittiin 20 %:n kroonistumisriski.
Tutkimuksessa kehitettiin kliiniseen käyttöön soveltuva digitaalinen riskilaskuri. Sitä
voidaan hyödyntää neljässä kliinisesti tärkeässä
aikapisteessä: ennen leikkausta, leikkauksen aikana, kotiutusvaiheessa ja viikon kuluttua leikkauksesta. Yksilöllisen riskin ennuste tarkentuu
tiedon kertymisen myötä ja mahdollistaa laajan
aikaikkunan riskipotilaiden tunnistamiseen.
Tulokset ovat merkittävät, sillä riskiryhmään
kuuluvien tunnistaminen tarjoaa mahdollisuuden tiiviiseen seurantaan ja varhaiseen hoitoon
sekä ehkäisevään interventiotutkimukseen.
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