
 fMikrovaskulaarikielekkeitä käyte-
tään korjaamaan kasvaimen poiston 
vuoksi syntyneitä kudospuutoksia 
pään ja kaulan alueen syöpäpotilailla. 
Vaikka sädehoito, solunsalpaajahoito 
sekä uudemmat immuno-onkologi-
set lääkehoidot ovat kehittyneet, on 
kirurgia sekä siihen liittyvät kudos-
defektien rekonstruktiot edelleen 
pään ja kaulan alueen syöpien 
pää asial linen hoitomuoto. Suomessa 
pään ja kaulan alueen mikro vaskulaari-
kieleke kirurgia on keskitetty yliopisto-
sairaaloihin ja leikkauksia tehdään 
vuosittain 200–250. Leikkaukset ovat 
teknisesti vaativia ja pitkäkestoisia 
ja niihin liittyy merkittävä kompli-
kaatioriski. Komplikaatiot lisäävät 
sairaalahoitoaikaa ja leikkaukseen ja 
toipumiseen liittyviä kustannuksia ja 
aiheuttavat myös inhimillistä kärsi-
mystä (1,2).

Huolimatta hoitomuotojen kehit-
tymisestä on pään ja kaulan alueen 
syöpäpotilaiden kuolleisuus edelleen 
suhteellisen korkea: 55–60% potilais-
ta on elossa viiden vuoden kuluttua 
taudin toteamisesta (3). Eloonjäämi-
sen ohella potilaiden arvio elämän-
laadusta raskaiden kirurgisten ja 
muiden liitännäishoitojen jälkeen 
on tärkeä hoitotuloksen mittari (4). 
Pelkästään mikrovaskulaarikieleke-

kirurgian jälkeiseen elämänlaatuun 
keskittyviä tutkimuksia on julkaistu 
vähän (5,6,7). Myöskään komplikaa-
tioiden vaikutusta toipumisvaiheen 
elämänlaatuun ja kuolleisuuteen 
ei ole tutkittu tai ne on raportoitu 
sivulöydöksinä (8,9).

Tavoitteet
Tämän väitöskirjatyön tavoitteena 
oli selvittää pään ja kaulan alueen 
syöpä kasvainten mikrovaskulaari-
kielekekirurgian jälkeisiin komp-
likaatioihin liittyviä tekijöitä sekä 
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laiden elämänlaatuun ja pitkäaikais-
ennusteeseen.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimusaineiston muodostivat yh-
teensä 146 vuosina 2008–2016 Oulun 
yliopistollisessa sairaalassa leikattua 
pään ja kaulan alueen syöpäpotilasta, 
joille oli tehty mikrovaskulaarikieleke-
leikkaus. Väitöskirja koostui neljästä 
osatyöstä, joista osatyöt I, II ja IV 
olivat luonteeltaan retrospektiivisia 
ja osatyö III prospektiivinen haastat-
telututkimus.

Osatyössä I selvitettiin tavoi-
teohjatun nestehoidon vaikutusta 
välittömään leikkauksen jälkeiseen 
toipumiseen ja komplikaatioihin. Tut-
kimusaineiston muodostivat 104 vuo-
sina 2008–2010 ja 2012–2014 leikat-
tua potilasta, joiden perioperatiiviset 
tiedot kerättiin potilaskertomusmer-
kinnöistä, anestesiakertomuksista 
ja teho-osaston tietojärjestelmästä. 
Potilaskertomuksissa raportoidut 
komplikaatiot jaettiin kahteen 
ryhmään: kirurgiset komplikaatiot ja 
muut komplikaatiot. Tavanomaisesti 

ohjatun nestehoidon ryhmään kuului 
56 potilasta ja iskutilavuuden vaihte-
luun (Vigileo FloTrac®) perustuvaan 
tavoiteohjatun nestehoidon ryhmään 
kuului 48 potilasta.

Osatyön II aineiston muodostivat 
136 vuosina 2008–2015 leikattua 
poti lasta ja tutkimuksen tarkoituk-
sena oli selvittää postoperatiivisten 
komplikaatioiden ilmaantumisajan-

kohta, komplikaatioiden jakaantu-
minen ja niiden vaikutus pitkäaikais-
tuloksiin. Komplikaatio luokiteltiin 
varhaiseksi, jos se ilmaantui ennen 
neljättä postoperatiivista päivää ja 
myöhäiseksi, jos se ilmaantui neljän-
nen postoperatiivisen päivän jälkeen. 
Aineiston keruu ja komplikaatioiden 

muu jaottelu suoritettiin kuten osa-
työssä II.

Osatyössä III selvitettiin leik-
kauksen jälkeinen elämänlaatu ja 
post operatiivisten komplikaatioiden 
vaikutus elämänlaatuun. Tutkimus-
aineiston muodostivat 53 vuosina 
2013–2016 leikattua potilasta, joiden 
elämänlaatu arvioitiin haastattelutut-
kimuksena käyttäen neljää elämän-
laatumittaria (RAND-36, EORTC-C30, 
EORTC-H&N35, UW-QOL). Komplikaa-
tiot jaoteltiin kuten osatyössä II.

Osatyössä IV selvitettiin koko tut-
kimuspopulaation pitkäaikaiskuollei-
suus ja kuolinsyyt sekä kuolleisuuden 
riskitekijät. Aineiston keruu suori-
tettiin kuten osatöissä I ja II ja lisäksi 
kuolintiedot saatiin Tilastokeskuksen 
kuolinsyyrekisteristä.

Tulokset
Tavoiteohjatulla nestehoidolla ei 
todettu olevan vaikutusta post opera-
tiivisten komplikaatioiden ilmaantu-
miseen mikrovaskulaarikielekekirur-
gian jälkeen. Sen sijaan potilaiden 
leikkauksessa saama nestemäärä 
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 väheni merkitsevästi (6 070 ml vs 
8 185 ml) ja sairaalahoitoaika lyheni 
(11,5 vrk vs 14 vrk). Leikkauksen 
jälkeisiä kirurgisia komplikaatioi-
ta esiintyi 47 %:lla ja ei-kirurgisia 
komplikaatioita 38 %:lla potilaista, 
mikä vastaa aiempia tutkimuksia. 
Välittömässä leikkauksen jälkeisessä 
vaiheessa (1.–4. leikkauksen jälkei-
nen vrk) todetut komplikaatiot olivat 
yleensä kirurgisia komplikaatioita, 
jotka vaativat uutta leikkaushoitoa. 
Yleisin ei-kirurginen komplikaatio 
oli keuhkokuume, joista suurin osa 
todettiin neljännen leikkauksen jälkei-
sen vuorokauden jälkeen. Useimmi-
ten komplikaation sai potilas, jolla 
oli alkoholin liikakäyttöä, kompli-
soitunut toimenpide (verenvuotoa, 
pitkä leikkausaika) tai luullinen siirre. 
Myöhäisiin eli neljännen postoperatii-
visen päivän jälkeen ilmaantuneisiin 
komplikaatioihin liittyi korkeampi 
pitkäaikaiskuolleisuus (56 % vs 44 %) 
ja aikaisen komplikaation saaneilla 
potilailla oli enemmän myöhäisiä 
komplikaatioita (64 % vs 21 %). 
Väitöstutkimuksessa havaittiin, että 
leikkaukseen liittyvillä komplikaa-
tioilla on vaikutusta toipumisvaiheen 
elämänlaatuun ja pitkäaikaiskuol-
leisuuteen tässä potilasryhmässä. 

Varsinkin ei-kirurgisilla komplikaa-
tioilla (keuhkokuume, sydäninfarkti, 
sepsis) on elämänlaatua huonontava 
ja pitkäaikaiskuolleisuutta lisäävä 
vaikutus. Ilman komplikaatioita 
toipuneiden potilaiden elämänlaatu 

oli verrattavissa väestöarvoihin. 
43 % tutkimusaineiston potilaista 
oli kuollut vuoden 2016 loppuun 
mennessä ja suurimmalla osalla 
(73 %) heistä kuolema johtui hoide-
tusta syövästä. Valtaosa kuolemista 
tapahtui kahden vuoden kuluessa 
leikkauksesta. Moni muuttujamallissa 
pitkäaikaiskuolleisuuden riskitekijöitä 
olivat miessukupuoli, matala BMI, 
ASA-luokka yli 2 sekä toipumisvai-
heen ei-kirurgiset komplikaatiot.

Johtopäätökset
Tutkimus antoi uutta tietoa kompli-
kaatioiden vaikutuksesta potilaiden 
elämänlaatuun ja pitkäaikaisennus-
teeseen. Lisäksi komplikaatioiden 

ilmaantumisajankohtaa ei ole 
aiemmin tutkittu. Komplikaatioitta 
toipuneiden potilaiden elämänlaatua 
leikkauksen jälkeen voi pitää hyvänä. 
Tutkimuksen tulosten perusteella 
leikkauksen jälkeiset komplikaatiot 
ovat yleisiä ja erityisesti ei-kirurgiset 
komplikaatiot vaikuttavat merkittä-
västi leikattujen potilaiden elämään 
ja leikkauksesta toipumiseen. Koska 
potilaslähtöiset riskitekijät olivat 
merkittävämpiä elämänlaatuun ja 
ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä, 
ovat oikea potilasvalinta ja erityisesti 
yksilöllisen hoitosuunnitelman laati-
minen riskipotilaille olennaisia, kun 
tämän potilasryhmän hoidon tuloksia 
halutaan parantaa. 
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