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TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Pitkä-

aikaiskuolleisuus pään ja kaulan
alueen syöpäkasvainten takia tehdyn
mikrovaskulaarileikkauksen jälkeen
on korkea (1). Tästä huolimatta
elämänlaatu kahden vuoden kuluttua
leikkauksesta on verrattavissa
väestöarvoihin ilman komplikaatioita
toipuneilla potilailla (2). Tutkimuksen
tarkoituksena on selvittää, liittyykö
kaksi vuotta mikrovaskulaarikielekeleikkauksesta mitattu huono elämänlaatu pitkäaikaiskuolleisuuteen pään
ja kaulan alueen syöpäpotilailla.
AINEISTO JA MENETELMÄT: Yhteensä
53 Oulun yliopistollisessa sairaalassa
leikattua potilasta haastateltiin vuosi-

na 2016–2017, keskimäärin 114 viikkoa toimenpiteestä (SD 51,9) Näistä
oli elossa vuoden 2019 lopussa 39
(73,6 %). RAND-36 -mittarilla arvioitua
elämänlaatua verrattiin vuoden 2019
loppuun mennessä kuolleiden ja
elossa olevien välillä.
TULOKSET: Eloonjääneiden ja kuollei-

den potilaiden välillä ei ollut merkittävää eroa toimenpiteessä eikä
leikkausta edeltävässä terveydentilassa. 4/8 RAND-36 -ulottuvuuksissa
kuolleiden elämänlaatu oli huonompi.

laatu liittyy pitkäaikaiskuolleisuuteen
pään ja kaulan alueen syöpäpoti
lailla. 
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Taulukko 1. Elämänlaatumittauksen tulokset – RAND-36
Elossa
N = 39

Kuollut
N = 14

p-arvo

Väestö

Fyysinen toimintakyky

81,8 (27,6)

67,9 (30,7)

0,117

84,9 (20,1)

Fyysinen roolitoiminta

75,0 (29,9)

53,6 (43,1)

0,091

74,8 (35,5)

Psyykkinen roolitoiminta

80,3 (30,3)

52,4 (42,8)

0,023

75,0 (36,4)

Tarmokkuus/väsymys

76,9 (15,2)

61,0 (15,7)

0,002

64,0 (22,4)

Psyykkinen hyvinvointi

84,1 (12,9)

74,3 (14,4)

0,015

73,7 (19,7)

Sosiaalinen toimintakyky

84,3 (20,8)

77,7 (22,6)

0,175

82,1 (23,2)

Kipu

78,9 (20,2)

70,4 (29,5)

0,425

76,2 (24,0)

Yleinen terveydentila (koettu terveys)

59,6 (21,2)

38,2 (18,1)

0,003

65,0 (19,8)

Ulottuvuus
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