LIIKUNTAINTERVENTIOT SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN
LASTEN JA NUORTEN HOIDOSSA
TAUSTA
Lapsuusiän syöpään sairastuu Suomessa vuosittain noin 200–250 lasta ja nuorta (0-19 -vuotiasta).1,2 Syöpäsairaudesta ja sen hoidoista voi aiheutua lapselle useita fyysisiä, psyykkisiä ja
sosiaalisia sivu- ja myöhäisvaikutuksia.3,4 Syöpään sairastuneilla lapsilla on terveisiin verrattuna suurempi riski toissijaisille terveysongelmille myöhemmin elämässään, kuten sydän- ja
verisuonisairauksille. Yleisiä huolenaiheita syövästä selvinneillä lapsilla on ylipaino ja lihavuus,
luukato, heikentynyt hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto sekä terveyteen liittyvä elämänlaatu.5,6 Näihin kaikkiin edellä mainittuihin voidaan positiivisesti vaikuttaa liikunnan avulla.7,8

KYSYMYS
Millaiset liikuntainterventiot soveltuvat syöpää sairastaville lapsille ja mitä vaikutuksia niillä on
syöpää sairastavien lasten terveyteen?

AINEISTO JA MENETELMÄT
Näyttövinkki perustuu vuonna 2017 julkaistuun järjestelmälliseen katsaukseen, johon hyväksyttiin mukaan tutkimusartikkeleiden menetelmällisen laadun arvioinnin jälkeen 13 tutkimusta
ja meta-analyysiin neljä RCT-tutkimusta. Tutkimuksiin osallistuneet olivat lapsuusiän syöpään
sairastuneita ja lapsuuden aikana sairastetusta syövästä selvinneitä henkilöitä (n=270). Tutkimukset oli tehty vuosina 2004-2016. Katsauksen menetelmällinen toteutus on kuvattu alkuperäisessä julkaisussa.*

KATSAUKSEN KESKEISET TULOKSET
Erilaiset liikuntainterventiot soveltuvat ja ovat hyödyllisiä syöpään sairastuneille ja syövästä
selvinneille lapsille ja nuorille. Tutkimuksen interventiot sisälsivät joko pelkästään liikuntaan
liittyvää ohjausta tai liikuntaan, ravitsemukseen, alkoholiin ja tupakkaan liittyvää terveysohjausta. Interventiot sijoittuivat kotiympäristöön tai hoitopaikkaan ja ohjausta annettiin eri tavoin,
kuten kasvotusten, puhelimessa, kirjallisilla ohjeilla paperilla, sähköpostilla tai internetsivuilla.
Interventiot sisälsivät aerobista liikuntaa, vastus-, intervalli- ja liikkuvuusharjoittelua sekä toiminnallisia harjoitteita. Osassa interventioista annettiin välitöntä palautetta askelmittarin avulla.
Liikuntaa suositeltiin päivittäin, kaksi kertaa viikossa tai yhteensä 190 minuuttia viikossa ja liikunnan tehon suositeltiin olevan 40–70% sydämen sykereservistä, 66–90% maksimisykkeestä tai yleisesti kohtuullisen kuormittavaa liikuntaa. Interventioista ei ollut haittavaikutuksia
tutkittaville ja interventioihin osallistuttiin ja sitouduttiin hyvin (keskiarvo tutkimusten rekrytointiasteesta 64%, keskiarvo tutkittavien pysyvyydestä tutkimuksessa 85%, interventioiden sitoutumisprosentin keskiarvo 88%).
Liikunnan vaikutukset lapsuusiän syöpään sairastuneiden terveyteen
Liikuntainterventioilla oli positiivisia vaikutuksia syöpää sairastavien tai syövästä selvinneiden
lasten fyysiseen toimintakykyyn (sydän- ja verenkiertoelimistön kunto, lihasvoima, liikkuvuus)
Näyttövinkki on hyvälaatuisten järjestelmällisten katsausten ja hoitosuositusten tiivistelmä.
Sen tarkoituksena on levittää kansalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille näyttöön perustuvaa tietoa.
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ja psyykkiseen toimintakykyyn (mieliala, itsetunto, ihmissuhteet, saamattomuus, uupumus).

YHTEENVETO
Liikuntainterventiot, jotka sisälsivät kohtuukuormitteista aerobista liikuntaa, vastus-, intervallija liikkuvuusharjoittelua sekä toiminnallisia harjoitteita olivat hyödyllisiä ja turvallisia syöpää
sairastaville ja syövästä selvinneille lapsille ja nuorille. Liikunta on hyödyllistä syöpää sairastavien ja syövästä selvinneiden lasten ja nuorten fyysiselle ja psyykkiselle toimintakyvylle. Tarkempia ohjeita liikuntaan syöpähoitojen aikana antaa fysioterapeutti, mutta myös muiden terveydenhuollon ammattilaisten tulisi kannustaa syöpää sairastavia lapsia liikkumaan hoitojen
aikana lapsen oireiden ja voinnin näin salliessa.

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA
Katsauksen tulokset soveltuvat suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja niitä voidaan
hyödyntää syöpää sairastavien lasten ja nuorten liikuntaohjauksen kehittämisessä Suomessa.
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