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Syöpäpotilaan hoito ei lopu viimeiseen onkologiseen hoitoon

Milloin syövän hoidon voi lopettaa?

L

ääkäri, joka tapaa syöpä
lääkehoidossa vemmin kotona (47 % vs 66 %) (3). Eurooppaolevan levinnyttä, parantumatonta syö- laisen tutkimuksen mukaan yli 60 % ihmisistä
pää sairastavan potilaan, on tekemisissä toivoisi kuolevansa kotona (4). Suomalaisista
hoitamisen etiikan perushyveiden kanssa – hy- syöpäpotilaista suurin osa haluaisi olla elämänvän tekemisen ja vahingon välttämisen. Poti- sä loppuvaiheessa kotona, mutta tutkimuksen
laan jatkohoidon vaihtoehtoina ovat syöpälää- mukaan tämä toteutuu vain alle puolessa ta
kehoidon jatkaminen, lääkkeen vaihtaminen pauksista (5).
toiseen, joskus ”viimeisen linjan” lääkehoitoon
Elämän loppuvaiheen potilaiden syöpälääke
tai lääkehoidon lopettaminen, jolloin hoitolinja hoitoon liittyvät odotukset ovat joskus ristiriimuuttuu tautia jarruttavasta oireenmukaiseksi.
dassa reaalimaailman kanssa. Tutkimuksessa,
Elämän loppuvaiheessa olevan syöpäpoti- jossa laajalle levinnyttä syöpää sairastaville polaan kohdalla on lääkärin esitettävä vaikeita tilaille oli käytetty kaikki mahdolliset tunnetut
kysymyksiä sekä potilaalle
hoitokeinot ja tarjottiin mahdolettä itselleen. Nykyisin lääkälisuutta osallistua faasin 1 lääkeSuomalaisista syöpä
rin käytössä on laajempi valitutkimukseen, alle puolet tutkitpotilaista suurin osa
koima lääkkeitä kuin koskaan
tavista ilmoitti tietävänsä, että
haluaisi olla elämänsä
aikaisemmin. Lääkärillä ja
eivät tule paranemaan hoidon
loppuvaiheessa kotona. ansiosta (6). Myös tutkimuspopotilaalla pitää olla tiedossa
syöpähoidon tavoite, joko jartilaat tarvitsevat luottamuksellisruttaa taudin leviämistä ja siten lisätä potilaan ta hoitosuhdetta, riittävää informaatiota hoidon
elinikää tai lievittää kasvaimesta johtuvia oirei- haittavaikutuksista ja odotettavissa olevasta
ta. Toisille potilaille elämän laatu on tärkeämpi hyödystä.
kuin elämän pituus.
Viimeisen elinkuukauden aikana enemmän
Elämän loppuvaiheessa on solunsalpaaja- solunsalpaajahoitoa saavat iältään nuoremmat,
hoitojen käyttöön todettu liittyvän huonompi miehet useammin kuin naiset, ne, joilla primaaelämänlaatu ja suurempi kuolleisuus hoitokom- rikasvain on keuhkossa, rintarauhasessa, ihossa
plikaatioiden takia, eikä hoito pidennä elinikää tai gynekologisessa elimessä ja ne, jotka ovat
(1,2). Kohorttitutkimuksessa, jossa syöpäpo- hoidossa yksityisessä laitoksessa tai syöpäkestilaiden metastaattinen tauti oli progredioinut kuksessa, joissa muutenkin käytetään paljon
ainakin yhden solunsalpaajahoidon jälkeen ja solunsalpaajahoitoja (7).
odotettavissa oleva elinaika oli enintään kuusi
Suomessa syöpähoidot on keskitetty erikoiskuukautta, 216 potilaista sai solunsalpaajahoi- sairaanhoitoon, ja potilaan hoitolinjan muuttoa ja 170 ei. Potilaiden elinajan pituudessa tuessa täysin oireenmukaiseksi tulee hoitovas(mediaani neljä kuukautta) ei ryhmien välillä tuun siirtyä saattaen vaihdettava ‑periaatteella
esiintynyt eroa, mutta solunsalpaajahoitoa saa- perusterveydenhuoltoon. Tästä seuraa joskus
neet potilaat kuolivat verrokkiryhmän potilaita pitkänkin hoitosuhteen loppuminen, jota pouseammin teho-osastolla (11 % vs 2 %) ja har- tilas ei halua. Syövän hoidon lopettamisesta
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keskusteleminen on usein raskas vaihe sekä potilaalle, hänen omaisilleen että myös lääkärille.
Varsinais-Suomessa tehdyn selvityksen mukaan puolet syöpään kuolevista potilaista sai
solunsalpaajahoitoja vielä 2–3 kuukautta ennen
kuolemaansa (8). Ranskalaisessa tutkimuksessa metastaattista syöpää sairastavista potilaista
solunsalpaajahoitoja sai kolme kuukautta ennen kuolemaa 39 %, kuukausi ennen kuolemaa
20 % ja kaksi viikkoa ennen kuolemaa 11 %
(9). Vuonna 2010 viimeisen elinkuukauden
aikana solunsalpaajahoitoa saavien potilaiden
osuus oli suurin Koreassa (56 %) ja Taiwanissa
(21 %), pienempi Belgiassa (16 %), Hollannissa (15 %) ja Saksassa (13 %), ja pienin Kanadassa (9 %) ja Norjassa (6 %) (10–12).
Vaikeasti sairaan potilaan jäljellä olevan elin
ajan arviointi ei ole helppoa. Kattavaa vastausta
siihen, mikä olisi ideaalinen aika, jolloin potilaan solunsalpaajahoito tulisi lopettaa tai hoi-

toa ei pitäisi enää aloittaa, ei ole. Kuitenkin on
tavoiteltava, että ainakin kuukausi ennen kuolemaansa potilas saisi elää ”rauhassa”, hyvässä
oireenmukaisessa hoidossa.
Syöpäsairauden jokaisessa vaiheessa lääkärin
tehtävänä on kuulla potilaan toiveita ja odotuksia ja olla kiinnostunut hänen elämänlaadustaan. Potilaan epärealistisiin toiveisiin perustuva syöpähoitojen aloittaminen tai jatkaminen
lisää kärsimystä. Syöpähoitojen aloittamatta
jättäminen tai niiden lopettaminen ilman potilaalle ymmärrettävästi esitettyjä perusteluja
aiheuttavat potilaalle kärsimystä. Potilaalle on
varattava tarpeeksi pitkä vastaanottoaika, ja lääkärin vuorovaikutustaitojen tulee olla sellaiset,
että potilas saa tietoa syövän levinneisyydestä,
raskaiden syöpähoitojen tuloksista ja haittavaikutuksista sekä siitä, millaisia hoitoja ja tukea
elämänlaadun parantamiseksi on tarjolla. ■
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