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RintaSyövän Hoito

ihmisenä ihmisen rinnalla. 
Kokonaisvaltaista ja viiveetöntä syövänhoitoa.

vaihe 1 Diagnoosi

Diagnoosivaihe alkaa syöpätautien erikoislääkärin vastaan-
otolla. tässä vaiheessa potilaalla on useimmiten diagnosoitu 
syöpä mammografia- tai ultraäänitutkimuksessa tai hän on 
itse löytänyt rinnastaan jotain epäilyttävää. Lääkäri kartoittaa 
tilanteen ja tarvittaessa suosittelee jatkotutkimuksia. tyypillisiä 
tarpeellisia lisätutkimuksia ovat ultraäänitutkimuksen yhtey-
dessä otettava neulanäyte ja/tai magneettikuvaus.

Lääkärin ensimmäisestä vastaanotosta lähtien potilaalla on 
oma lääkäri. Docrateen koordinoiva hoitaja puolestaan vastaa 
siitä, että hoitoprosessi sujuu mahdollisimman jouhevasti ja 
nopeasti. Hän auttaa potilasta käytännön asioissa sekä toimii 
potilaan tiedollisena ja henkisenä tukena. Potilas voi kokea 
hyödylliseksi konsultaatiokäynnin syöpäpotilaisiin perehtyneen 
fysioterapeutin vastaanotolla, jossa määritellään henkilökoh-
tainen tilannearvio ja ohjeistus ennen leikkausta.

vaihe 2 Leikkaushoito

Paikallisen rintasyövän ensimmäinen hoito on leikkaus. Docra-
teen kautta potilaat pääsevät leikkaukseen viiveettä. tarvitta-
vat tutkimukset, kuten vartijaimusolmukekartoitus, tehdään 
Docrateella ennen leikkausta. 

Docrateen asiantuntijat suosittelevat magneettitutkimusta 
ennen leikkausta syövän levinneisyyden kartoittamiseksi. Leik-
kauksesta vastaavat Docrateen yhteistyökumppanisairaalat.

Leikkaavan sairaalan hoitotiimi sekä Docrateen oma lääkäri 
ja koordinoiva hoitaja toimivat yhtenä tiiminä, jotta leikkaus 
toteutuu nopeasti ja onnistuu mahdollisimman hyvin. Pieniko-
koinen syöpä voidaan leikata rintaa säästäen. osassa tapauk-
sista tarvitaan rinnanpoistoleikkaus. Rinta voidaan haluttaessa 
rekonstruoida samassa leikkauksessa tai vasta hoitojen jälkeen 
lähtötilanteesta riippuen.

Leikkauksen jälkeen patologi tutkii hyvin tarkoin rinnasta pois-
tetun syöpäkasvaimen ja määrittää syöpätyypin. Rintasyövän 
uusiutumisriskin ja hoidon valinnan kannalta merkityksellisiä 
ominaisuuksia ovat kasvaimen pahanlaatuisuusaste, hormoni-
reseptorien ilmentyminen solun pinnalla, solujen jakautumis-
nopeus sekä mahdollinen HER-2 –tekijän ilmentyminen.

Leikkauksen jälkeen on mahdollisuus käydä fysioterapeutin 
vastaanotolla esimerkiksi lymfaterapiassa. Fysioterapeutti 
voi antaa kotihoito-ohjeita esimerkiksi liikkuvuuden paran-
tamiseksi operoidulla alueella, vinkkejä arven hoitoon sekä 
yleiseen hyvinvointiin.

Docrates Syöpäsairaala on kansainvälinen syöpäsairauksien diagnostiikkaan, hoitoon sekä seurantaan erikoistunut 

sairaala Helsingin Jätkäsaaressa. tarjoamme mahdollisuuden päästä syöpätautien huippuammattilaisten vastaanotolle 

nopeasti ilman lähetettä. ajan erikoislääkärille saa parissa päivässä, mikä tarkoittaa myös hoitojen alkamista viiveettä. 

nopea hoidon aloitus on syövänhoidossa erittäin tärkeää.



viiKon aiKana1-2 Päivää 1-24 viiKKoa 2-5 vuotta
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vaihe 3 Lääke- ja sädehoito

mikäli syöpäkasvaimessa todetaan lisääntyneeseen uusiutumis-
riskiin viittaavia ominaisuuksia, suositellaan leikkauksen jälkeen 
lisähoitoja uusiutumisen ehkäisemiseksi. useat tarvitsevat ja ot-
tavat näitä lisähoitoja. Lisäksi tarpeesta riippuen voidaan tehdä 
ns. levinneisyystutkimuksia sen varmistamiseksi, ettei syöpäku-
dosta löydy muualta elimistöstä. Rintasyövän levinneisyystutki-
musten tarve määräytyy poistetun kasvaimen ominaisuuksien, 
kainaloimusolmukelevinneisyyden sekä oireiden perusteella. 
Rintasyövän perinteisin levinneisyystutkimus on vartalon tie-
tokonetomografia. vatsan alueen tutkimusta voidaan joissain 
tapauksissa täydentää magneettikuvauksella. Docrateella on 
saatavilla myös edistykselliset FDG- ja FES-PEt-tt –tutkimukset, 
joita käytetään tapauskohtaisesti. Luustokartta voidaan korva-
ta nykyisin myös fluoridi PEt-tt –tutkimuksella.

Docrateen lääkärit antavat leikkauksen jälkeen suosituksen 
tarvittavasta lääkehoidosta. Suositus on yksilöllinen ja perus-
tuu viimeisimpään tutkimustietoon sekä kansallisiin ja kansain-
välisiin hoitosuosituksiin. Lääkehoitoon sisältyy tapauksesta 
riippuen solunsalpaajahoitoja (eli sytostaattihoitoja) ja/tai 
endokriinisiä hoitoja sekä mahdollisesti biologisia lääkkeitä. 
Solunsalpaajahoito koostuu yleensä kuudesta kolmen viikon 
välein annettavasta suonensisäisestä lääkehoitokerrasta. En-
dokriinisiä hoitoja kutsutaan usein hormonihoidoiksi. Endokrii-
nisen hoidon tavoitteena on estää naishormonin vaikutukset 
mahdollisiin hormoniriippuvaisiin syöpäsoluihin. Hoito otetaan 
tablettimuodossa päivittäin yleensä 5 vuoden ajan. Lääkehoi-
toihin liittyy vaihtelevasti haittavaikutuksia, joiden ennaltaeh-
käisyyn ja hoitoon kiinnitämme erityistä huomiota.

Säästävän leikkauksen jälkeen rinta sädehoidetaan käytän-
nössä aina. Sädehoito vähentää merkittävästi syövän paikalli-
suusiutumia ja lisää elinaikaa. Rinnan lisäksi suositellaan myös 
kainalon ja soliskuoppa-alueen sädettämistä, mikäli poistetuis-
ta imusolmukkeista löytyy syöpäsoluja. 

Leikkauksen jälkeen adjuvantti- eli lisähoitona annettavan 
sädehoidon kesto on yleensä 4-6 viikkoa. Hoito annetaan 
viitenä päivänä viikossa, kerralla kokonaisuudessaan noin 15 
minuuttia.

yhdistämällä tarkkojen kuvantamistutkimusten antama infor-
maatio nykyaikaisiin ja tarkkoihin sädehoitolaitteisiin voidaan 
hoidon haitat minimoida ja kasvain saa siitä huolimatta entistä 
suuremman säteilyannoksen. Sädehoidon suunnittelu on 
Docrates Syöpäsairaalassa aina lääkärin, röntgenhoitajan 
ja sairaalafyysikon aktiivista tiimityötä.

vaihe 4 Seuranta

Hoitojen jälkeen tärkeälle sijalle nousee säännöllinen seuranta. 
Docrates Syöpäsairaalassa potilas käy aina omalla lääkärillään 
yksilöllisen suunnitelman mukaisilla seurantakäynneillä. 
Docrateella jatkotutkimuksiin pääsee välittömästi, mikäli 
hoitojen jälkeen ilmenee oireita tai huolta, jotka vaativat 
lisäselvittelyjä. 

Syöpään sairastuneelle on elämänlaadun kannalta 
erittäin keskeistä kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen 
terveydentilaan ja hyvinvointiin. Docrates Syöpäsairaalan 
terveys- ja Hyvinvointipalvelut koostuvat syöpäpotilaan 
hoitoon perehtyneistä huippuammattilaisista. yhdessä 
syövästä toipumiseen perehtyneen asiantuntijan kanssa 
voidaan laatia toipumissuunnitelma, joka vastaa potilaan 
yksilöllisiin tarpeisiin. Rintasyövän jälkeen tyypillisiä 
toipumista tukevia hoitoja ovat esimerkiksi lymfaterapiahoito, 
seksuaaliterapia sekä ravitsemusterapia.

mikäli rintasyöpä on levinnyt, täytyy hoitosuunnitelma tehdä 
tapauskohtaisesti.


