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Yleisyytensä vuoksi rintasyöpä koskettaa monen naisen elämää aikuisuuden alkuvaiheesta lähtien. 

Kansainvälisiä ja kotimaisia tutkijoita on kiinnostanut liikunnan yhteys rintasyöpään sairastuneen 

elämänlaatuun. 

Tutkimustietoa hyödyntämällä pyritään rintasyöpään sairastuneelle naiselle osoittamaan liikunnan 

tarjoamat mahdollisuudet kohentaa elämänlaatuaan. Tämän lisäksi tarvitaan vielä rohkaisua käyttää 

liikuntaa sairauden hoitoprosesseissa. 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata liikunnan merkitystä rintasyöpään sairastavan 

naisen elämänlaadussa. Tutkimuskysymykseksi asetettiin, miten liikuntainterventio parantaa 

rintasyöpää sairastavan naisen elämänlaatua. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jolla voidaan parantaa 

heidän elämänlaatuaan ja rohkaista terveydenhuollon ammattihenkilöitä käyttämään tietoa sairauden 

ennaltaehkäisystä kuntoutukseen saakka. 

Tietokantahaut tehtiin Cinahliin, Medlineen, Mediciin, asiasanoina sports, exercise, quality of life, 

breast neoplasms, liikunta, elämänlaatu, rintasyöpä. Sisäänottokriteereinä olivat asiasanat, jotka 

vastasivat tutkimuskysymykseen ja käsittelivät niitä liikuntainterventioita, jotka paransivat 

elämänlaatua rintasyöpää sairastavan naisen näkökulmasta. Haun kokonaistulos oli 145 

tutkimusartikkelia. Rajausten ja laadunarvioinnin jälkeen kirjallisuuskatsaukseen valikoitui 20 

artikkelia. Osallistujat olivat iältään yli 17-vuotiaita, rintasyöpään sairastuneita ja rintaleikkauksen 

lisäksi eri hoitomuotoja kokeneita naisia. Tutkimuksiin osallistuneiden naisten määrä vaihteli, 

vaihteluvälin ollessa 17–1829. Liikuntainterventioina oli yksi tai useampi liikuntamuoto. Useimmissa 

liikuntainterventiona oli kävely, vastus- tai aerobinen harjoittelu. Aineistoa analysoitiin 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla alkuperäisilmausten, pelkistysten, ala- ja yläluokkien 

kautta. Prosessin ajan tutkimuskysymys ohjasi päättelyä. 

Liikunta paransi rintasyöpää sairastavan naisen elämänlaatua vahvistaen elimistön fysiologisten 

vaikutusten näkymistä jokapäiväisessä elämässä, elämänmyönteisyyden korostumisena, päivittäisten 

sosiaalisten suhteiden tuodessa virkeyttä arkeen, epämiellyttävien tunteiden vaihtuessa positiiviseksi 

energiaksi, yleiskunnon kohentumisena ja päivittäisen mielihyvän löytymisenä arjesta. 

Tulokset tukivat yleistä olettamusta liikunnan hyödyistä rintasyöpään sairastuneen naisen 

elämänlaatuun. Merkittävänä pidettiin fysiologisten toimintojen parantumista, sosiaalisen 

näkökulman korostumista ja päivittäistä mielihyvää, jotka vahvistivat rintasyöpää sairastavan 

kokonaiselämänlaatua. 

 

Avainsanat: rintasyöpä, elämänlaatu, liikunta, systemaattinen kirjallisuuskatsaus 
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1. JOHDANTO 

 

Rintasyöpä on yleisin naisten syöpä maailmassa (WHO 2018). Vuonna 2017 siihen sairastui 

Suomessa 4960 naista. Rintasyöpää esiintyy jo alle 30-vuotiailla naisilla, mutta sen nopeampi 

lisääntyminen on todettu alkavan 45 ikävuoden jälkeen. Kehittyneiden hoitomuotojen ansiosta 

rintasyöpään sairastuneiden naisten elinikä nousee. Väestön ikääntyminen ja ikääntyvien ihmisten 

kasvava määrä on haaste Suomen terveyden- ja sairaanhoidon palvelujärjestelmälle. (THL 2019.) 

Rintasyövän varhainen havaitseminen ja oireiden tunnistaminen sekä kuvantamisen kehittyminen 

ovat globaalisti vähentäneet naisten rintasyövän syöpäkuolleisuutta, jolloin paranemisennuste on 

noussut (WHO 2018). 

 

Käypähoidon suosituksen mukaan ennen ja jälkeen syöpädiagnoosin toteamisen harrastettu liikunta 

auttaa selviytymään sairaudesta paremmin (Käypä hoito 2015) ja sen on todettu estävän rintasyövän 

sairastaneiden naisten syövän uusiutumista (Luoto ym. 2017). Liikunnan lisäys kasvattaa 

energiankulutusta ja paino laskee. Näillä keinoilla saadaan osaltaan lihavuutta ja kansansairauksia 

(esimerkiksi syöpää) vähentymään. Liikunta kohottaa mielialaa ja lisää sosiaalisia kontakteja ja 

ystävystymistä esimerkiksi liikuntaryhmissä. Näiden vaikutusten on todettu parantavan elämänlaatua. 

(STM 2010.) STM (Sosiaali- ja terveysministeriö) on julkaissut hallituksen kärkihankkeen, jonka 

tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja tasa-arvoisuus. Hankkeen mukaan 

hyvinvoinnin, elämänlaadun ja terveyden tulee olla tasapuolisesti kaikkien ihmisten saatavilla. 

Hankkeella voidaan vaikuttaa terveiden elintapojen ja hyvinvoinnin edistämiseen, jolloin esimerkiksi 

liikuntatottumuksia vahvistetaan. Kärkihanke toteutetaan liikunnan ja hyvinvoinnin osalta projektina, 

jonka tavoitteena on tukea erityisesti heikoimmassa asemassa olevia väestöryhmiä. Tämä kärkihanke 

on osana Yhteistyöllä terveyttä ja hyvinvointia vuoteen 2025 -linjauksen kanssa. (STM 2017.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön linjausta tukee Käypä hoito -suositus, jonka mukaan säännöllisen 

liikunnan tulee kuulua pitkäaikaissairauksien, kuten syövän, ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen. 

Liikunnan vähäisyys ja huono kunto lisäävät ennenaikaisen kuoleman riskiä. Terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden ennalta ehkäisevään työhön sisältyy potilaan liikuntatottumusten selvittäminen 

ja liikkumaan kannustaminen. Yksilölliset, kirjalliset liikuntaohjeet ja niiden toteutumisen seuranta 

tukevat rintasyöpää sairastavan toipumista ja kohentaa siten osaltaan elämänlaatua. (Käypä hoito -

suositus 2016.) Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen tutkimuksen mukaan erityisesti iäkkäämmät 

naiset luottivat terveyspalveluiden toimintaan, työntekijöiden ammattitaitoon ja osaamiseen. Näiden 

asioiden koettiin toteutuvan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti yhteiskunnassamme. (Muuri ym. 

2018.) 
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Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata liikunnan merkitystä niiden naisten elämänlaatuun, 

joilla oli todettu ja hoidossa oleva rintasyöpä. Lisäksi pyrittiin tuottamaan tietoa terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden käyttöön liikunnan merkityksestä rintasyöpää sairastavan naisen elämänlaatuun. 

Tutkitun tiedon tuella rintasyöpäpotilaan hoitotyötä voidaan kehittää liikunnan ohjaamisen osalta 

yksilölliseksi ja tasavertaiseksi. 
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2. KIRJALLISUUSKATSAUKSEN KESKEISET KÄSITTEET 

 

 

2.1. Liikunta ja liikuntainterventio 

 

Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiön (UKK-instituutti 2019) mukaan liikunnaksi katsotaan kaikki 

sydämen sykettä nopeuttava liikkuminen, joka lisää energiankulutusta. Liikunta sisältää vapaa-ajalla 

harrastamisen lisäksi matka- tai hyötyliikunnan tai työhön liittyvän liikkumisen. Liikunta-suositukset 

sisältävät kahden ja puolen tunnin reippaan liikkumisen viikossa tai puolentoista tunnin rasittavan 

liikkumisen viikossa. Lisäksi suositellaan lihasvoimaa ja kestävyyttä lisäävää liikuntaa vähintään 

kahtena päivänä viikossa. Tasapainoa ja nivelten liikkuvuutta ylläpitävää liikuntaa suositellaan 

harrastettavan ikääntymisen myötä. Tärkeää on tauottaa paikallaanoloa ja nukkua riittävästi, 6–9 

tuntia. (UKK-instituutti 2019, THL 2020.) UKK:n viikoittainen liikuntasuositus kuviossa 1. 

KUVIO 1. Viikoittainen liikkumisen suositus 18-64-vuotiaille (UKK-instituutti) 

Lähde: https://thl.fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ohjeet-ja-suositukset/liikuntasuositukset. 

https://thl.fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ohjeet-ja-suositukset/liikuntasuositukset
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Fyysisen aktiivisuuden puute ja istuminen lisäävät huonoa fyysistä kuntoa. Terveydelle haitalliset 

vaikutukset saattavat tällöin ilmetä esimerkiksi ylipainona, joka puolestaan lisää riskiä sairastua 

kansansairauksiin, kuten rintasyöpään. Käypä hoito -suosituksen mukaan säännöllinen liikunta 

kuuluu osana syöpäsairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Liikuntasuosituksen mukaan toimimalla 

edistetään liikunnan tuomaa hyvinvointia sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa. (Käypä hoito -

suositus 2016.) Kukkonen-Harjula (2012) arvioi, että liikuntasuosituksia vähäisempikin 

liikuntamäärä saattaisi riittää. Erityisen tärkeää oli, että ihminen valitsi itselleen mahdollisimman 

mieluisan liikuntalajin, jotta liikkumisen lisäys johtaisi pysyviin elintapojen muutoksiin. (Kukkonen-

Harjula 2012.) Huttusen (2018) päätelmät olivat samansuuntaiset kuin Kukkonen-Harjulan (2012), 

eli tärkeintä oli valita sellainen liikuntamuoto, josta itse piti. Liikunnan myönteiset vaikutukset olivat 

tyypillisesti lyhytaikaisia, päiviä ja viikkoja kestäviä. Terveyden ylläpitämiseksi liikunnan tuli toistua 

säännöllisesti, jatkua elämäntapana koko ihmisiän ja kuormittaa elimistöä vähintään kohtalaisesti. 

(Huttunen 2018.) 

 

Kohtalaisen kuormittavana liikuntaa pidetään silloin, kun liikkuessa hengästyy lievästi (UKK-

instituutti 2019). Käypä hoito -suosituksen mukaan kuormittavuustaso on 64–76 % maksimaalisesta 

sykkeestä (Käypä hoito -suositus 2016). Maksimisyke voidaan arvioida myös kaavasta 210 – (0,65 × 

ikä vuosina). Näin esimerkiksi 50-vuotiaan maksimisyke on 175–178 ja kohtalaisen kuormittava 

sykeväli on 115–150. Tälle sykealueelle päästään reippaalla kävelyllä. (Duodecim Terveyskirjasto 

2020.) Fyysistä aktiivisuutta ja energiankulutusta kuvataan myös MET-mittarilla (metabolinen 

ekvivalentti), jossa 1 MET vastaa yhtä kilokaloria painokiloa kohden tunnissa ja jolla kuvataan 

liikuntasuorituksen energiankulutusta lepotilaan verrattuna. Henkilön iän, kehon koon tai 

koostumuksen ei ole osoitettu vaikuttavan MET-arvoon. Nukkumisen MET-arvo on 0,9 ja kevyiden 

arkiaskareiden, esimerkiksi syöminen ja peseytyminen, MET-arvo on 2. Kuormittavuutta lisättäessä 

kohtalaiseen fyysiseen aktiivisuuteen, reippaaseen kävelyyn (6–7 km/h), kuntosaliharjoitteluun tai 

tanssiin MET-arvoksi saadaan 4–6. Liikuntasuorituksen arvioitu energiankulutus tunnissa lasketaan 

kertomalla liikunnan MET-arvo henkilön painokilolla. Esimerkki energiankulutuksen 

laskentakaavasta kuntosaliharjoittelun kohdalla: kuntosaliharjoittelu vastaa keskimäärin 4 MET:iä, 

jolloin 60-kiloinen henkilö kuluttaa energiaa tällä liikuntalajilla noin 240 kcal tunnissa (4 MET x 60 

kg ≈ 240 kcal/h). (Kutinlahti 2018.)  

 

Liikunnan yhteydessä esiintyvä interventio tarkoittaa toimenpidettä, väliintuloa tai toimintaa, jonka 

tavoitteena on edistää ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Interventio on toimenpide, jolla pyritään 

vaikuttamaan yksilön tai ryhmän terveydentilaan tai käyttäytymiseen. (Lääketieteen sanasto 2020.) 

Axelin ym. (2012) jakoi intervention yksinkertaisiin ja monimuotoisiin interventioihin. Interventiot, 
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joilla kuvataan selkeää syy- ja seuraussuhdetta, ovat yksinkertaisia. Interventiot, joissa on monta 

toisiinsa ja toistensa kanssa vaikuttavaa tekijää, ovat monimuotoisia. Yleensä interventiot ovat 

monimuotoisia. (Axelin ym. 2012.) 

 

Kirjallisuuskatsauksessa liikunta määriteltiin fyysiseksi aktiivisuudeksi tai liikuntainterventioksi, 

jolla koettiin olleen vaikutusta rintasyöpää sairastavan naisen elämänlaatuun. Kirjallisuuskatsauksen 

hoitotieteellisissä tutkimusartikkeleissa liikunta toteutettiin omaehtoisena yksilöliikuntana tai 

ohjattuna yksilö- tai ryhmäliikuntana. Liikunnan vaikutuksia rintasyöpää sairastavan naisen 

elämänlaatuun arvioitiin koe- ja kontrolliryhmien välillä. Muutamissa artikkeleissa liikunnan 

vaikutuksia arvioitiin säännöllisesti ja suosituksia noudattavien ja niiden välillä, jotka eivät 

suosituksiin yltäneet tai joiden liikkuminen oli olematonta. 

 

2.2. Rintasyöpä 

 

Rintasyöpä on Suomessa naisten yleisin syöpä ja se lisääntyy edelleen väestön ikärakenteen 

muuttuessa (STM 2004). Rintasyövän ilmaantuvuuden lisääntyminen johtuu pääasiassa naisten 

eliniän kohoamisesta (Huovinen 2009). Ilmaantuvuutta lisää jonkin verran seulonnassa tapahtuva 

ylidiagnostiikka (Joensuu 2019). Suomessa joka yhdeksäs nainen sairastuu rintasyöpään. Vuonna 

2017 siihen sairastui 4960 henkilöä. Naisten sairastuminen rintasyöpään yleistyy 45 ikävuoden 

jälkeen. Miehillä rintasyöpä on harvinainen, heillä todetaan 20–30 uutta rintasyöpätapausta 

vuosittain. Naisten rintasyövän riskitekijöitä ovat muun muassa kuukautisten varhainen alkamisikä, 

lapsettomuus, ensisynnytysikä yli 30-vuotiaana ja vähäinen liikunta. (Terveysportti 2017.) 

Vaihdevuodet ohittaneilla lihavilla naisilla on todettu olevan suurentunut riski sairastua rintasyöpään. 

Pitkäkestoinen ja nuorena aloitettu tupakointi lisää myös rintasyövän vaaraa. Monilla rintasyöpään 

sairastuneista ei löydetä yhtään tunnettua altistavaa riskitekijää. (Joensuu 2019.) Rintasyöpä voi 

liittyä myös perinnölliseen alttiuteen. Rintasyöpään sairastumista pienentää mm. säännöllinen 

kuntoliikunta, ensisynnytys nuorella iällä ja useat täysiaikaiset raskaudet. (Terveysportti 2017.) 

Rintasyöpään sairastuneen ennuste (Joensuu 2019) on Suomessa Euroopan parhaimpia. 

 

Rintasyövän oireita ovat esim. rinnassa tuntuva kyhmy tai ihon tai nännin sisäänpäin vetäytyminen. 

Rintasyöpää epäiltäessä tutkitaan rinta ja palpoidaan (käsin tunnustellen) siinä olevaa kyhmyä. 

(Terveysportti 2017.) Ensisijainen kuvantamismenetelmä rintaoireiden tai löydösten arvioinnissa on 

mammografia. Naisilla, jotka ovat alle 30-vuotiaita, raskaana tai imettävät, ensisijainen 

perustutkimus on ultraäänitutkimus. (Joensuu 2019.) Tarvittaessa rinnasta otetaan paksuneulanäyte, 

josta selviää löydöksen luonne (Terveysportti 2017). Paksuneulabiopsia on ensisijainen diagnostinen 
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tutkimus tutkittaessa hyvänlaatuisia tai pahanlaatuisia rintamuutoksia (Heikkilä & Kärjä 2019). 

Rintojen magneettikuvaus, MRI (magnetic resonance imaging), kuuluu tutkimuksiin, joita tehdään 

tarvittaessa, ei rutiinitoimenpiteenä kaikille (Joensuu 2019). Miesten rintasyövän riskitekijöitä ovat 

aiempi sädehoito rintakehälle, korkea estrogeeniandrogeeni -suhde tai geneettiset tekijät. 

Hoitoperiaatteet ovat samat kuin naisten rintasyöpää hoidettaessa. (Mattson 2019.) 

 

Rintasyöpää hoidetaan rintaa säästävällä leikkauksella. Leikkauksen jälkeen rintasyöpää hoidetaan 

sädehoidolla, solusalpaaja- tai hormonaalisella hoidolla. (Terveysportti 2017.) Mastektomian (koko 

rinnan poistoleikkaus) ja kainaloevakuaation (kainalon imusolmukkeiden poistoleikkaus) jälkeinen 

sädehoito vähentää syövän paikallisen uusiutumisen riskiä, pidentää tautivapaata elinaikaa ja 

vähentää rintasyöpäkuolleisuutta niillä, joilla on korkea rintasyövän uusiutumisriski. Mastektomian 

jälkeen sädehoitoa suositellaan kaikille, joilla on todettu kainalometastasointi. (Vaalavirta & Skyttä.) 

Mikäli kainalossa ei ole neulanäytteellä todettua metastasointia, suositellaan kainalon 

imusolmukkeiden tilan selvittämistä vartijasolmukebiopsialla. Vartijasolmukebiopsian jälkeinen 

sairastavuus on vähäisempää verrattuna kainaloevakuaatioon. (Leidenius 2019.) Hoidettua 

rintasyöpäpotilasta seurataan 1–2 vuoden välein lääkärin määräämin tutkimuksin, joihin 

mammografia osana kuuluu (Terveysportti 2017). 

 

Kirjallisuuskatsauksessa rintasyöpä määriteltiin rinnan kasvaimeksi, jota oli hoidettu rinnan 

leikkauksella ja sen jälkeen sädehoidolla, solusalpaaja- tai hormonaalisella hoidolla.  Tarkasteluiäksi 

määriteltiin 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat rintasyöpää sairastaneet naiset. 

 

2.3. Elämänlaatu 

 

Elämänlaadulla on tärkeä osa ihmisen elämässä. Siihen liittyy fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia 

ominaisuuksia. Toimintakyky ja terveys ovat esimerkkejä elämänlaadun fyysisistä ominaisuuksista. 

Psyykkisistä ominaisuuksista kokemukset ja elämykset sekä sosiaalisista ominaisuuksista 

esimerkiksi yhteisöllisyys muodostavat elämänlaadun kokemuksen kokonaisuuden. (Koponen ym. 

2018.) 

 

Maailman terveysjärjestön WHO:n (1997) mukaan elämänlaatu on ihmisen omakohtainen näkemys 

elämästään, kun huomioidaan senhetkinen kulttuuri ja ympäröivä arvomaailma. Lisäksi 

elämänlaatuun vaikuttavat ihmisen omat odotukset, toiveet ja tavoitteet. (WHO 1997.) WHO:n 

(1997) mukaan terveyteen liittyvä elämänlaatu koostuu fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista 

tekijöistä. Myös terveyteen liittyvään elämänlaatuun vaikuttavat keskeisesti yksilön omat 
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kokemukset, uskomukset, odotukset, toiveet ja havainnot. Se ei ole vain tietyn sairauden tai oireiden 

olemassaoloa tai niiden puuttumista. (WHO 1997.) Koettu elämänlaatu nähdään olennaisesti liittyvän 

potilaan ikään, sukupuoleen, sosiaaliseen taustaan, koulutustasoon ja ympäröivään kulttuuriin (Aalto 

ym. 2013). Coffman (2002) tiivisti tavoitellun elämänlaadun tasapainon koostuvan neljästä tekijästä: 

fyysisestä ja psyykkisen hyvinvoinnista, sosiaalisista suhteista ja ympäristöstä (Coffman 2002, 77–

78). Käsityksiä elämänlaatuun vaikuttavista tekijöistä on esitetty kuviossa 2. 

 

KUVIO 2. Käsityksiä elämänlaatuun vaikuttavista tekijöistä (Coffman 2002, 78) 

 

Vaikka elämänlaadun merkitystä korostetaan, silti täyttä yksimielisyyttä elämänlaadun ja terveyteen 

liittyvän elämänlaadun määritelmistä ei ole. Yleensä elämänlaadun katsotaan kuitenkin 

muodostuneen subjektiivisesta onnellisuudesta, hyvästä toimintakyvystä ja ulkoisten olosuhteiden 

kokonaisuudesta. (Saarni & Pirkola 2010, 2265.) Hyland (1997) sekä Aallon työryhmä (2013) näkivät 

terveyteen liittyvän elämänlaadun dynaamisena käsitteenä, joka vaihteli sairauden eri vaiheissa ja 

vaikeusasteissa. Vakava sairaus ja toimintakyvyn heikentyminen saattoivat ohjata sairasta ihmistä 

muuttamaan elämänsä ja tavoitteidensa arvojärjestystä. (Hyland 1997, Aalto ym. 2013.) Uusien 

tavoitteiden asettaminen voi johtaa jopa parempaan hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen kuin ennen 

sairastumista (Hyland 1997). Elämänlaatua ja hyvinvointia käytetään usein toistensa synonyymeinä. 

Niihin sisältyvät esimerkiksi seuraavat käsitteet, kuten onnellisuus, toimintakyky ja tyytyväisyys 

elämään. Usein elämänlaatua mitataan näiden käsitteiden näkökulmista. (Aalto ym. 2013.) Aalto ym. 

(2013) pitävät toimintakykyä elämänlaadun osatekijänä sekä toisaalta elämänlaatuun vaikuttavana 

tekijänä. Ihminen voi olla tyytyväinen elämäänsä toimintakyvyn rajoitteista huolimatta. (Aalto ym. 
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2013.) Kokonaisvaltaisessa elämänlaadussa pyritään huomioimaan objektiiviset ja subjektiiviset 

hyvinvoinnin sekä koetun elämänlaadun näkökulmat. Näitä pidetään yksilön toimintakyvyn, 

osallisuuden, yhteisöön kuulumisen ja mielekkään elämän kannalta keskeisinä tekijöinä. (Vaarama 

ym. 2014, 22.) 

 

Kirjallisuuskatsauksessa elämänlaatu määriteltiin muodostuvan fyysisen, psyykkisen, emotionaalisen 

ja sosiaalisen ulottuvuuden kokemuksista rintasyöpää sairastavan naisen näkökulmasta. Erityisesti 

kiinnitettiin huomiota liikunnan interventioihin, joilla on vaikutusta näiden naisten elämänlaatuun. 

Useissa kirjallisuuskatsaukseen valituissa tieteellisissä artikkeleissa elämänlaatua ja hyvinvointia 

pidettiin synonyymikäsitteinä. Myös kirjallisuuskatsauksessa näille käsitteille annettiin samaa 

tarkoittava merkitys. 

 

2.4. Rintasyöpää sairastavan naisen liikunta ja sen vaikutus elämänlaatuun 

 

Liikunnan ja rintasyövän välistä yhteyttä on tarkasteltu kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä 

tutkimuksissa. Irwin ym. (2004) havaitsi tutkiessaan painon suhdetta liikunta-aktiivisuuteen eri 

etnisten ryhmien välillä, että vaikka naiset olivat tietoisia säännöllisen liikunnan ja fyysisen toiminnan 

mahdollisesta tuomasta hyödystä rintasyövässä, vain osa heistä liikkui suositusten mukaisesti. 

Mustaihoisten rintasyöpää sairastavien naisten havaittiin olevan todennäköisemmin ylipainoisia tai 

lihavia verrattuna valkoihoisiin naisiin. Liikunnallinen aktiivisuus väheni ylipainoisilla ja lihavilla 

naisilla sairastumisen jälkeen riippumatta heidän etnisestä taustastaan. Suurin osa ylipainoisista 

rintasyöpää sairastavista naisista ei lisännyt aktiivisuuttaan kolmen vuoden seurannan aikana. Laihat 

naiset motivoituivat harrastamaan liikuntaa edelleen sairastumisen jälkeen. (Irwin ym. 2004.) 

Jeongseon (2013) tarkasteli tutkimuksessaan, miten rintasyöpään sairastuneilla havaittiin hoidosta 

johtuvat pitkäaikaiset haittavaikutukset, kuten energian menetys ja fyysisen voiman puute. 

Tutkimustulokset osoittivat, että fyysisesti aktiiviset rintasyöpäpotilaat alensivat merkittävästi 

rintasyöpäkuolleisuuden riskiä ja paransivat fysiologisia ja immunologisia järjestelmiään. (Jeongseon 

2013.) Casla ym. (2014) havaitsi fyysisen aktiivisuuden lisäävän rintasyöpäpotilaiden eloonjäämistä, 

mutta silti harvat rintasyöpäpotilaat täyttivät fyysisen aktiivisuuden yleiset suositukset. 

Rintasyöpäpotilaat kasvattivat vapaa-ajan fyysistä aktiivisuuttaan, toimintakykyään ja 

elämänlaatuaan, jolloin aktiivisuuden lisäyksen myötä myös masennuspisteet laskivat merkittävästi. 

(Casla ym. 2014.) 

 

Shi ym. (2017) vertasi tutkimuksessaan rintasyöpää sairastavan ja syöpää sairastamattomien naisten 

fyysistä aktiivisuutta. Keskimääräinen keskitasoinen ja voimakas fyysinen aktiivisuus oli korkeampi 
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rintasyöpää sairastavilla kuin naisilla, joilla ei ollut rintasyöpää. Naiset, jotka olivat juuri sairastuneet 

rintasyöpään, olivat motivoituneita lisäämään terveyttä edistävää käyttäytymistä liikuntaintervention 

avulla. (Shi ym. 2017.) Ne rintasyöpää sairastavat naiset, jotka liikkuivat paljon ennen 

rintasyöpädiagnoosia ja syöpähoitojen aikana, raportoivat kokevansa vähemmän väsymystä ja 

masennusoireita sekä parempaa elämänlaatua verrattuna naisiin, jotka liikkuivat vain vähän tänä 

aikana. Niillä naisilla, jotka liikkuivat vain vähän ennen rintasyöpädiagnoosia, mutta lisäsivät 

liikuntaa rintasyöpädiagnoosin toteamisen jälkeen ja syöpähoitojen aikana, oli myös vähemmän 

väsymysoireita verrattuna vain vähän liikkuviin naisiin. (Aguinaga ym. 2018.) Rintasyöpää 

sairastavien naisten fyysinen aktiivisuus ennen diagnoosia ja diagnoosin jälkeen vähensi 

kokonaiskuolleisuutta (huomioitu kaikkiin syöpäsairauksiin kuolleet) sekä rintasyöpäkuolleisuutta 

(Pylkkänen 2015, Jousilahti ym. 2019). Lisäksi fyysinen aktiivisuus ja runsas liikunnan 

harjoittaminen oli tutkimuksissa yhdistetty vähäisempään rintasyöpään sairastumiseen (Physical 

Activity Guidelines Admisory Committee 2018). 

 

Rintasyöpää sairastavan naisen elämänlaatu kohentui, kun tutkittiin pilatesta liikuntainterventiona. 

Tällöin parantui olkapään liikkuvuus, kipu sekä sydämen, keuhkojen ja lihasten toiminta. Pilates 

vähensi masennusta ja ahdistusta. (Pinto-Carral ym. 2018.) Zhangin ym. (2019) tutkimuksessa 

selvitettiin liikuntainterventioita, jotka parantavat rintasyöpää sairastavan naisen elämänlaatua. Sen 

mukaan aerobisella liikunnalla, kuten kävelyllä ja vastusharjoittelulla sekä näiden lajien 

yhdistämisellä, oli parantavia vaikutuksia naisten elämänlaatuun. Niillä oli vaikutuksia osallistujien 

fyysisen toiminnan vahvistumiseen ja väsymyksen helpottamiseen naisten elämänlaadussa. (Zhang 

ym. 2019.) Cešeiko ym. (2019) tarkasteli syövän kuntoutusohjelmia, joissa havaittiin, että 

rintasyöpäpotilaat menettivät lihasvoimansa syöpähoitojen vuoksi, mikä vaikutti päivittäiseen 

toimintaan ja elämänlaatuun. Maksimaalinen voimaharjoittelu, jossa painotettiin nopeutta, paransi 

maksimaalista voimaa, lihasvoiman kehitysominaisuuksia ja oli hyvin siedetty, turvallinen ja 

toteutettavissa. Rintasyöpää sairastavien naisten elämänlaatua paransi myös rooli-, emotionaalisten- 

ja sosiaalisten toimintojen parantuminen tämän liikuntaintervention vaikutuksesta. (Cešeiko ym. 

2019.) 

 

Lavallee ym. (2019) tutki rintasyöpää sairastavan naisen fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä 

syövän hoitojen aikana. Naisten liikunnan harrastamista rajoitti rintasyövän hoidon aiheuttamat 

sivuvaikutukset kuten väsymys, pahoinvointi, kipu ja hartiajäykkyys. Naisilla oli pelkoa liikunnan 

mahdollisista haittavaikutuksista sairauteen ja hoitojen sivuvaikutuksiin. Terveydenhuollon 

ammattilaisilta saatu tieto liikunnan hyödyllisistä vaikutuksista auttoi naisia lisäämään fyysistä 

aktiivisuuttaan. Liikunnan avulla osallistujat kokivat terveytensä ja hyvinvointinsa parantuneen. 
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Positiivisten tunteiden lisääntyminen mahdollisti itsetunnon ja kehonkuvan parantumisen. Naiset 

harrastivat liikuntaa mielellään vuorovaikutuksessa muiden rintasyöpäpotilaiden tai samanhenkisten 

liikuntaryhmissä. Yhdenmukaiset kokemukset loivat yhteenkuuluvuuden tunteen ja rohkaisivat 

jatkamaan aktiivisesti liikuntaa. Rintasyöpää sairastavat naiset arvostivat terveydenhuollon 

ammattilaisen tekemää yksilöllistä ohjausta ja liikuntasuunnitelmaa, jossa huomioitiin naiset omana 

itsenään ja heidän mahdolliset rajoituksensa raajojen liikkuvuudessa. (Lavallee ym. 2019.) 

 

Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin eri liikuntalajien ja -määrien merkitystä rintasyöpään 

sairastuneiden naisten elämänlaatuun. Elämänlaatu muodostui fyysisistä, psyykkisistä, 

emotionaalisista ja sosiaalisista tekijöistä.  
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3. KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYS 

 

 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata liikunnan merkitystä rintasyöpää sairastavan naisen 

elämänlaatuun. 

 

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jolla voidaan parantaa rintasyöpää sairastavan 

naisen elämänlaatua sekä rohkaista terveydenhuollon ammattihenkilöitä käyttämään tietoa sairauden 

ennaltaehkäisyyn, sairauden aikana ja kuntoutuksessa sairauden jälkeen. 

 

Kirjallisuuskatsauksella haettiin vastausta tutkimuskysymykseen: Miten liikuntainterventio parantaa 

rintasyöpää sairastavan naisen elämänlaatua? 
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4. KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvata ilmiötä, lisätä ymmärrystä ilmiöstä ja täyttää tiedon 

aukko (Kylmä & Juvakka 2012, 46). Kirjallisuuskatsaukset jaetaan kolmeen perustyyppiin: 

kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen, systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen ja meta-analyysiin 

(Salminen 2011, 12). Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tieteellisen tiedon tuottamisen 

menetelmä, joka sisältää tieteellisen tutkimuksen vaatimukset. (Kääriäinen & Lahtinen 2006.) 

Systemaattista kirjallisuuskatsausta pidetään tiiviinä koosteena tietyn aihepiirin aiempien tutkimusten 

sisällöstä (Tranfield ym. 2003, 209) ja tutkimuksen läpinäkyvyyttä pyritään varmistamaan esittämällä 

asioita taulukoiden ja kuvioiden avulla (Petticrew & Roberts 2008, 165). 

 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen aiheen valinnan jälkeen päätetään tutkimuskysymyksestä tai -

kysymyksistä. Hakusanoja, jotka nousevat valitusta tutkimuskysymyksestä tai valituista 

tutkimuskysymyksistä, käytetään asiasanoina aihetta käsittelevien tieteellisten tutkimusten 

etsimisessä. (Johansson 2007, 6.) Hakuprosessin jälkeen perehdytään niihin tutkimuksiin, jotka 

hakuprosessin jälkeen antavat vastauksen tutkimuskysymykseen. Salmisen (2011) mukaan 

systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toteutuminen edellyttää varsinaisen tutkimusongelman, 

hakutermien täsmentämisen, aikavälin rajaamisen ja pitäytymisen valituissa tutkimuksissa. Lisäksi 

tutkimusaineisto ja sen laatu tulee analysoida ja kirjoittaa siitä kuvaileva tulosten synteesi. Näiden 

systemaattisen kirjallisuuskatsauksen vaiheiden avulla jäsennetään aikaisempaa tutkimustietoa. 

(Salminen 2011, 16.) 

 

4.1. Kirjallisuushaku 

 

Systemaattinen tiedonhaku tehtiin Cinahl-, Medline- ja Medic -tietokantoihin. Tietokantahaut 

toteutettiin syys-lokakuussa 2019 ja hakusanat määritettiin tutkimuskysymyksen avulla. 

Tutkimuskysymys pilkottiin PICO -menetelmällä seuraavasti: rintasyöpäpotilas = P, 

liikuntainterventio = I ja elämänlaatu = O (Milner & Cosme 2017). Tiedonhaun hakusanoiksi 

valikoituivat: breast neoplasms, quality of life, exercise, physical activity, rintasyöpä, elämänlaatu ja 

liikunta. 

 

Kirjallisuushaku toteutettiin Cinahl -tietokannassa asiasanoilla sports, exercise, quality of life ja 

breast neoplasms. Hakuhistoriaan yhdistettiin (MM”Sports) OR (MM”Exercise”). Yhdistämällä 

(MM”Breast Neoplasms”) AND (MM” Quality of Life”) AND (MM”Sports” OR MM”Exercise”) 

saatiin tulokseksi 55 osumaa. Medline -tietokannassa kirjallisuushaku tehtiin samoilla asiasanoilla 
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kuin Cinahlissa ja myös hakuhistoriassa yhdistettiin samat asiasanat kuin Cinahlissa. Tulokseksi tuli 

88 osumaa. Medic -tietokantaan hakusanoina käytettiin asiasanoja: rintasyöpä, elämänlaatu ja 

liikunta. Nämä asiasanat yhdistettiin rintasyöpä AND elämänlaatu AND liikunta ja saatiin haulla 2 

osumaa. Kolmen tietokannan (Cinahl, Medline, Medic) hakutulos oli yhteensä 145 osumaa. 

 

Kirjallisuushaku rajattiin englannin- ja suomenkielisiin artikkeleihin, jotka oli julkaistu vuosina 

2009–2019. Artikkeleiden tuli olla vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita tai väitöskirjoja. Näiden 

tietokantarajausten jälkeen tietokantahaut tuottivat yhteensä 106 hakutulosta. Poissulkukriteereinä 

käytettiin tietokantojen päällekkäisiä tutkimuksia, otsikko ei vastannut tutkimuskysymykseen tai 

olivat kirjallisuuskatsauksia. Jäljelle jäi 44 artikkelia. Artikkelien määrän pienentämiseksi 

tiukennettiin poissulkukriteerejä; tiivistelmän ja kokotekstin tuli vastata tutkimuskysymykseen ja 

kokoteksti tuli olla saatavilla. Jäljelle jäi 20 artikkelia. Näille tehtiin Joanna Briggs -instituutin (JBI:n) 

arviointikriteerien avulla laadunarviointi, jonka tulosten perusteella kaikki 20 artikkelia valittiin 

kirjallisuuskatsaukseen. Kirjallisuushakujen hakuprosessi on kuvattu kuviossa 3. 
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KUVIO 3. Kirjallisuushakujen prosessi  

Tutkimuskysymys: 

Miten liikuntainterventio parantaa rintasyöpää sairastavan naisen elämänlaatua? 

 

Hakusanat:  

breast neoplasms, quality of life, exercise, physical activity, rintasyöpä, elämänlaatu, liikunta 

 

Tietokannat: Cinahl (n = 55), Medline (n = 88), Medic (n = 2) 

 

 

Sisäänottokriteerit: 

Asiasanat vastaavat asetettuun tutkimuskysymykseen 

Käsittelee liikuntainterventioita, jotka parantavat rintasyöpää sairastavan elämänlaatua 

rintasyöpää sairastavan naisen näkökulmasta 

 

Hakutulos, kokonaisuudessaan 

ennen tietokantarajauksia N = 145 

   

Hakutulos kokonaisuudessaan N = 

152 

Hakutulos kokonaisuudessaan N = 

152 Poissulkukriteerit: 

Tietokantojen päällekkäisiä tutkimukset (n = 31) 

 

 Artikkelin päällekkäisyyden 

poistamisen jälkeen valitut (n = 75) 

Abstraktin perusteella valitut  

(n = 39) 

 

Valinnat tietokannoittain: Cinahl (n = 7), Medline (n = 13), Medic (n = 0) 

Tietokannoista kokotekstin ja laadunarvioinnin perusteella valitut (n = 20) 

Ei manuaalihakuja 

YHTEENSÄ N = 20 

 

 

 

Poissulkukriteerit: 

Abstrakti ei vastaa tutkimuskysymykseen (n = 5) 

 

Poissulkukriteerit: 

Ei kokotekstiä saatavilla (n = 6) 

Ei vastaa tutkimuskysymykseen (n = 13) 

 

Tietokantarajaukset: 

Ei sisälly vuosiin 2009–2019, ei ole englannin- 

tai suomenkielinen eikä vertaisarvioitu (n = 37) 

Ei tutkimusartikkeli (n = 1 ) 

Ei ole väitöskirja (n = 1) 

Otsikon perusteella valitut (n = 44) 

 

Rajattu hakutulos (n = 106) 

 

Poissulkukriteerit: 

Otsikko ei vastaa tutkimuskysymykseen (n = 23) 

Kirjallisuuskatsaus (n = 8) 
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4.2. Aineiston kuvaus 

 

Aineisto sisälsi kaksikymmentä määrällisin menetelmin tehtyä tutkimusartikkelia. Taulukkoon 1 oli 

koottu tiedot tutkimusten tekijöistä, tutkimusvuodesta, -maasta, -tarkoituksesta, -menetelmistä, 

keskeisitä tuloksista ja laadunarviointituloksista (Liite 1). Tutkimuksista kahdeksan oli tehty 

Yhdysvalloissa (2,5,6,10,13,14,18,19), kaksi Brasiliassa (1,11) ja Iranissa (8,17), yksi Kanadassa (4), 

Kiinassa (3), Koreassa (20), Kosovossa (9), Malesiassa (7), Saksassa (15) ja Suomessa (12) sekä yksi 

Norjan, Kanadan ja Yhdysvaltojen yhteistutkimuksena (16). Tutkimukset olivat, yhtä 

kvasikokeellista tutkimusta lukuun ottamatta, poikkileikkaustutkimuksia. Kuudessatoista 

tutkimuksessa (1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,19,20) tutkimusaineisto oli jaettu koe- ja 

kontrolliryhmään ja neljässä tutkimuksessa koeryhmän tuloksia verrattiin lähtötilanteeseen eikä 

mukana ollut kontrolliryhmää (3,10,13,18). Tutkimusten kohdejoukon vaihteluväli oli 17–1829 

rintasyöpään sairastunutta naista ja tutkimuksiin osallistuneet naiset olivat 18–80-vuotiaita. 

Tutkimukset toteutettiin rintasyöpään sairastuneille naisille sairauden eri vaiheissa. Suurin osa 

tutkimuksista toteutettiin naisille, joille rintasyövän hoidot oli lopetettu 

(1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,15,17,18,19,20). Osassa tutkimuksissa rintasyövän hoitoja annettiin 

liikuntaintervention aikana (5,11,14,16). Yhdessä tutkimuksessa tutkittiin liikuntaintervention 

vaikutusta elämänlaatuun heti rintasyöpädiagnoosin toteamisen jälkeen seurannan jatkuessa viiden 

vuoden ajan (12). 

 

Jokaisessa tutkimuksessa oli käytetty aineistonkeruumenetelmänä strukturoituja kyselylomakkeita, 

jotka sisälsivät vaihdellen erilaisia mittareita. Väsymisoireiden mittaamiseen käytettiin 12-osaista 

väsymisoireluetteloa. Masennusoireet mitattiin Beckin 13 kappaleisella BDI -masennusasteikolla 

(Beck Depression Inventory) tai Hamiltonin HRSD -masennusasteikolla (Hamilton Rating Scale for 

Depression). Rintasyöpään sairastuneen naisen  elämänlaatua mitattiin EORTC QLQ-BR 23 ja -C 30 

-mittareilla (The European Organisation for Research and Treatment of Cancer -specific quality of 

life questionnaires). Toiminnallisen elämänlaadun selvittämiseen käytettiin seitsemänosaista FACT-

B -asteikkoa (Functional Assessment of Cancer Therapy - Breast Cancer). (Brady ym. 1997, Fimea 

2013, Tan ym. 2014, Käypä hoito 2019.) Rintasyöpään sairastuneen naisen fyysistä suorituskykyä 

mitattiin UKK:n kävelytestillä ja kuuden minuutin kävelykokeella ja lihasvoimaa manuaalisella 

dynamometrilla. Painon ja kehon massaindeksin (BMI) mittaus oli tutkimuksissa yleistä. Sydämen 

toimintaa mitattiin pulssin ja verenpaineen avulla, ja hapen ja hiilidioksidin kulutusta seurattiin 

kalorimetrillä. Tutkimuksissa tehtiin myös tasapainotestejä ja yläraajojen joustavuusmittauksia. 
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Jokaisessa tutkimuksessa oli kyselylomakkeen lisäksi mukana jokin liikuntainterventio tai useampia 

liikuntainterventioita. Liikuntainterventioiden kesto vaihteli kuuden viikon ja viiden vuoden välillä. 

Kirjallisuuskatsauksessa liikuntainterventioita olivat päivittäinen liikunta sisältäen työ- ja työmatka- 

ja vapaa-ajan liikunnan (1) tai viikoittaiset liikuntasuositukset täyttävä ja säännöllinen liikunta 

(3,13,18). Myös ohjattu yksilöliikunta (4,8) ja ryhmäliikunta (4), uinti (5) ja juokseminen (5), 

juoksumatolla juokseminen (2,6,9), lihaskuntoharjoittelu (6,11,12,15,20) sekä tasapainoharjoittelu 

(6) ja venyttely (6,17) kuuluivat liikuntainterventioihin. Porraskävely (9) tai reipas kävely (5,12,17) 

ja käsien liikuttelu (17) olivat osassa liikuntainterventioina. Triathlon (10) sekä joogan ja aerobisen 

liikunnan yhdistelmät (7,9,12,14,15,16,19,20) sekä aerobisen liikunnan kaltaiset qigong (7) ja nia 

(14) oli sisällytetty muutamiin liikuntainterventioihin. Qigong, johon myös Tai Chi -liikuntamuoto 

pohjautuu, on perinteinen, ikivanha kiinalainen malli, jossa yhdistyvät keho ja mieli; siinä on hidasta 

kehon liikettä ja mielen kontrollia ja sitä käytetään yleisesti Aasiassa syöpäpotilaille terveyden 

kohentamiseksi (7). Nia on tanssillinen liikuntamuoto, jossa yhdistyvät Taiji, Aikido, Taekwondo, 

Jazz, nyky- ja Duncan-tanssi sekä jooga, Feldenkrais- ja Alexander-tekniikat (14). 

 

4.3. Aineiston analyysi 

 

Kirjallisuuskatsauksen aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla, jossa 

tutkimuskysymys ohjasi päättelyä (Kylmä & Juvakka 2012, 113). Kirjallisuuskatsaukseen valittujen 

tutkimusten tuloksista poimittiin ne alkuperäisilmaukset, jotka vastaisivat tutkimuskysymykseen. 

Alkuperäisilmaukset tiivistettiin pelkistyksiksi (252), joista samankaltaiset pelkistykset ryhmiteltiin 

samaan alaluokkaan (40). Jokaiselle alaluokalle annettiin nimi, joka kuvasi kaikkia sen alaluokan alle 

sijoitettuja pelkistyksiä. Sisällöllisesti samankaltaiset alaluokat yhdistettiin omaksi yläluokakseen 

(6). Taulukossa 2 on ote alaluokasta, Unen laatu paranee, joka sisälsi 5 alkuperäisilmausta ja 5 

pelkistystä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Taiji
https://fi.wikipedia.org/wiki/Aikido
https://fi.wikipedia.org/wiki/Taekwondo
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Duncan-tanssi&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jooga
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Feldenkrais&action=edit&redlink=1
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Taulukko 2. Ote yhdestä alaluokasta, sen alkuperäisilmauksista ja pelkistyksistä 

 

Alkuperäisilmaus Pelkistys Alaluokka 

Oireista parantuivat…unettomuus. 

  

Liikunta paransi unta (17) 

  

Unen laatu paranee 

  
Liikunta paransi…unta. 

  

Unettomuus parani (3) 

   
Fyysisellä aktiivisuudella…unen laatu parani… 

  

Fyysinen aktiivisuus paransi 

unen laatua (8)   
Fyysisen harjoittelun jatkaminen voi parantaa…unen 

laatua. 

  

Fyysisen harjoittelun 

jatkaminen voi parantaa unen 

laatua (8)   
Uni…paranivat enemmän jooga + aerobisella 

liikunnalla. Uni parani enemmän jooga +  

  

aerobisella liikunnalla (19) 

   
 

 

Taulukkoon 3 ryhmiteltiin ne alaluokat (11), jotka muodostivat niitä kuvaavan ja kokoavan 

yläluokan, Fysiologisten vaikutusten näkymistä jokapäiväisessä elämisessä. 

 

Taulukko 3. Esimerkki yhden yläluokan osalta; alaluokat ja niitä yhdistävä yläluokka 

 

Alaluokat    Yläluokka 

Unen laatu paranee   Fysiologisten vaikutusten näkyminen  

Vatsan hyvinvointi   jokapäiväisessä elämisessä 

Aineenvaihdunnan parantuminen 

Kävelyn helpottuminen 

Sydämen toiminnan vahvistuminen 

Hapettumisen helpottuminen 

Lihasten voiman lisääntyminen 

Raajojen liikkuvuuden parantuminen 

Hoitojen sivuvaikutusten sietäminen 

Rinnan oireiden helpottuminen 

Painon hallinta 
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5. TULOKSET 

 

 

Liikunnan elämänlaatua parantavat vaikutukset ilmenivät fysiologisten vaikutusten näkymisenä 

jokapäiväisessä elämisessä, elämänmyönteisyyden korostumisena, päivittäisten sosiaalisten 

suhteiden arkeen tuomana virkeytenä, epämiellyttävien tunteiden vaihtumisena positiiviseksi 

energiaksi, yleiskunnosta huolehtimisena ja päivittäisen mielihyvän löytymisenä arjesta. 

Kirjallisuuskatsauksen tulokset on koottu taulukkoon 4, Liikunnan merkitys rintasyöpää sairastavan 

naisen elämänlaatuun. 
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TAULUKKO 4. Liikunnan merkitys rintasyöpää sairastavan naisen elämänlaatuun 
_______________________________________________________________________________________ 
Yläluokka   Alaluokka 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Fysiologisten vaikutusten näkyminen Unen laatu paranee 

jokapäiväisessä elämisessä  Vatsan hyvinvointi 

Aineenvaihdunnan parantuminen 

Kävelyn helpottuminen 

Sydämen toiminnan vahvistuminen 

Hapettumisen helpottuminen 

Lihasten voiman lisääntyminen 

Raajojen liikkuvuuden parantuminen 

Hoitojen sivuvaikutusten sietäminen 

Rinnan oireiden helpottuminen 

Painon hallinta 

 

Elämänmyönteisyyden korostuminen Roolin mukainen käyttäytyminen normalisoituu 

Kehon hyväksyminen vahvistuu 

Minäkuvan vahvistuminen 

Terveyden lisääntyminen 

Valoisa suhtautuminen tulevaisuuteen 

Tunteiden hyvinvointi 

Seksuaalinen hyvinvointi 

Kivun vähentyminen 

Haitallisten tunteiden hallinta 

Tiedollisten toimintojen kohentuminen 

Hormonaalisten oireiden lievittyminen 

Elämänhallinnan vahvistuminen 

 

Päivittäiset sosiaaliset suhteet tuovat Toiminnallisuuden parantuminen 

virkeyttä arkeen  Perheeseen heijastuva toiminnallisuus 

   Sosiaalinen hyvinvointi 

Sosiaalisuuden lisääntyminen 

Vuorovaikutuksen parantuminen  

 

Epämiellyttävien tunteiden vaihtuminen Väsymyksen vähentyminen 

positiiviseksi energiaksi  Sopivien liikuntalajien valinta vähentää väsymystä  

   Masennusoireiden vähentyminen 

Ahdistusoireiden vähentyminen 

Henkisen hyvinvoinnin kohentuminen 

 

Yleiskunnon kohentuminen  Fyysinen voimistuminen 

Liikuntasuositusten täyttyminen voimistaa fyysistä hyvinvointia 

Rytmittää arkea pitkäjännitteisesti 

 

Päivittäisen mielihyvän löytyminen arjesta Mielekkään lajin löytyminen motivoi  

   Aktiivisuus tuo hyvää oloa 

Tavoitteiden saavuttamisella myönteinen vaikutus 

kokonaiselämänlaatuun 

Päivittäisen toimeliaisuuden kohentuminen 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



23 

5.1. Fysiologisten vaikutusten näkyminen jokapäiväisessä elämisessä 

 

Liikunnan vaikutus rintasyöpää sairastavan naisen elämänlaadun parantumisessa ilmeni fysiologisten 

vaikutusten näkymisenä jokapäiväisessä elämisessä. Fysiologisiin vaikutuksiin sisältyivät unen 

laadun parantuminen, vatsan hyvinvointi, aineenvaihdunnan parantuminen, kävelyn helpottuminen, 

sydämen toiminnan vahvistuminen, hapettumisen helpottuminen, lihasten voiman lisääntyminen, 

raajojen liikkuvuuden parantuminen, hoitojen sivuvaikutusten sietäminen, rinnan oireiden 

helpottaminen ja painon hallinta. 

 

Unen laadun parantuminen näkyi fyysisesti aktiivisilla naisilla (8). Liikunta paransi rintasyöpää 

sairastavan naisen unta (3,17) ja fyysisen aktiivisuuden jatkaminen paransi unen laatua (8). Unen 

laatu parani enemmän joogaa ja aerobista liikuntaa harjoittavilla rintasyöpää sairastavilla naisilla 

(19). 

 

Liikuntainterventio vaikutti vatsan hyvinvointiin parantamalla kuvotusta (17), ummetusta (17), 

pahoinvointia (17) ja aineenvaihdunnan toimintaa (17). Joogaa ja aerobista liikuntaa harrastavilla 

rintasyöpää sairastavilla naisilla oli näistä liikuntainterventioista positiivista vaikutusta ummetukseen 

(19). Rentoutusharjoittelussa aineenvaihdunnan parantuminen ilmeni naisilla, joilla ei ollut 

lähtötilanteessa masennusoireita, suun kuivumisen helpottamisena (15). Katsauksessa todettiin 

fyysisen harjoittelun jatkamisen parantaneen ruokahalua ja ruoansulatustoimintaa (8). 

 

Liikuntaa lisäämällä kävely helpottui. Osallistujien harrastama liikunta lisäsi kävelyn kokemista 

helpoksi (2). Ne osallistujat, jotka läpäisivät kävelytestin helposti, liikkuivat enemmän (2). Aerobisen 

harjoittelun ryhmässä oli merkittävää parannusta elämänlaatuun, 12 minuutin kävelytulos parani 

merkittävästi koeryhmässä (9) eikä ryhmien välisiä eroja lähtötilanteessa ollut (9). Tavallisen 

liikunnan ja Nia-liikunnan todettiin myös parantaneen kävelytulosta 12 minuutin kävelyssä 

merkittävästi (14). Sydämen toiminnan vahvistuminen ilmeni liikunnan harjoittamisen lisääntyessä 

sydämen lyöntitehokkuuden parantumisena kävelytesteissä (2). Osallistujat, joilla oli vahvistunut 

sydämen lyöntitehokkuus, lisäsivät liikkumistaan (2). Metastasoitunutta rintasyöpää sairastavat 

naiset, jotka pystyivät suoriutumaan aerobisesta harjoittelusta ja venyttelystä, paransivat sydämen 

kuntoaan (16). Tämän myötä heidän elämänlaatunsa parani (16). Sydämen toiminnan parantuminen 

näkyi myös naisilla, jotka harjoittivat lihasvoimaa ja aerobista liikuntaa (11). Koeryhmällä oli 

paremmat arvot sydämen toiminnassa verrattuna kontrolliryhmään (11). Liikkuminen 150 minuuttia 

viikossa paransi osallistujien sydämen toimintaa merkittävästi (18). Naisten hapettumisen 

helpottumiseen liikunnan myötä liittyi hengityksen (2) ja keuhkojen toiminnan parantuminen (11,16). 
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Kudokset hapettuivat paremmin (2) ja aerobinen kapasiteetti parani (10). Liikuntainterventioilla 

parantui hengenahdistus merkittävästi (17,19). Kun liikuttiin 150 minuuttia viikossa, 

hengitystoiminnassa havaittiin merkittäviä parannuksia (18). 

 

Lihasten voiman lisääntyminen oli nähtävissä rintasyöpää sairastavilla naisilla yksilö- ja 

ryhmäliikunnan harrastamisen tuloksena (4). Fyysisen aktiivisuuden taso parantui näissä ryhmissä 

(4). Liikunta paransi lihasten toimintaa (11) ja aktiivisella ja säännöllisellä liikunnan harjoittamisella 

saatiin kasvatettua lihasten voimaa (4,10). Osallistujilla kasvoivat kaikki ylä- ja alavartalon lihakset, 

kun liikuttiin 150 minuuttia viikossa (18) ja säännöllisellä liikuntamäärällä osa ylä- ja alavartalon 

lihaksista kasvoi merkittävästi (18). Naisilla, jotka harrastivat joogaa tai aerobista liikuntaa, 

ääreislihasvoima parani (19). Lähtötilanteeseen verrattuna ääreislihasvoima parani molemmissa 

ryhmissä kuuden viikon harjoittelun jälkeen (19). Olkapään ojentajalihasten ja käsivarren lihasvoima 

lisääntyi enemmän jooga- ja aerobista liikuntaa toteuttavassa ryhmässä (19), samoin jalkojen ja 

hartioiden lihasvoima kasvoi merkittävästi (19). Lihasten voiman lisääntyminen paransi 

kokonaiselämänlaatua (18). Lihaksiston toimintaan liittyi läheisesti raajojen liikkuvuus ja 

tutkimusten mukaan raajojen liikkuvuuden parantuminen vähensi jalkojen väsymistä joogan ja 

aerobisen liikunnan jälkeen (19). Tavallisella ja Nia-liikunnalla raajojen liikkuvuus parani 

molempien hartioiden osalta niiden ojentajien ja koukistajien vahvistumisen myötä (14). 

 

Liikuntainterventio paransi rintasyöpää sairastavien naisten hoitojen sivuvaikutusten sietämistä. 

Tämä sisälsi käsivarren oireiden (12,17) ja hiusten lähdön huolen helpottumisen (12,17). 

Liikuntamuotona olivat tällöin kävely, käsien liikuttaminen ja venyttely (12,17). Kahdessa 

tutkimuksessa todettiin hoitojen sivuvaikutusten parantuneen ja systemaattisesta hoidosta 

selviytymisen helpottaneen liikunnan avulla (11,17). Hiustenlähtöön sopeutuminen helpottui 

liikuntaintervention avulla (11). Säännöllisesti liikkuvat ja korkeammin fyysisesti aktiiviset naiset 

kokivat rintasyöpäongelmien vähentymistä, kun liikuttiin 150 min/vko (18). Rinnan oireiden 

helpottaminen elämänlaatua parantavana tekijänä liikuntaintervention avulla sisälsi rinnan oireiden 

parantumisen (17). Naisten fyysisen aktiivisuuden lisäys paransi rinnan oireita (12) ja liikunnan 

avulla naisten rintasyövän oireet vähentyivät (11). Rintasyöpää sairastavien naisten painon hallinta 

ilmeni liikunnan avulla saavutetulla painon hallinnalla (2). Liikunnan interventioryhmässä 

rintasyöpäpotilaiden paino laski (2). Kehon painon todettiin olevan yhteydessä masennukseen (2). 

Ryhmäliikuntana toteutettu liikuntainterventio laski potilaiden painoa ja BMI:tä merkittävästi (4). 
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5.2. Elämänmyönteisyyden korostuminen 

 

Liikunnan vaikutus näkyi elämänmyönteisyyden korostumisena rintasyöpää sairastavan naisen 

elämänlaadussa. Elämänmyönteisyyden korostuminen sisälsi roolin mukaisen käyttäytymisen 

normalisoitumisen, kehon hyväksymisen vahvistumisen, minäkuvan vahvistumisen, terveyden 

lisääntymisen, valoisan suhtautumisen tulevaisuuteen, tunteiden hyvinvoinnin, seksuaalisen 

hyvinvoinnin, kivun vähentymisen, haitallisten tunteiden hallinnan, tiedollisten toimintojen 

kohentumisen, hormonaalisten oireiden lievittymisen ja elämänhallinnan vahvistumisen. 

 

Roolin mukaisen käyttäytymisen normalisoituminen näkyi fyysisen aktiivisuuden lisäyksen myötä 

parantuneena roolitoimintana (12). Osallistujien roolin mukainen toiminta parantui 

liikuntainterventioilla (17). Kun verrattiin rentoutusharjoittelun ja vastusharjoittelun vaikutuksia, 

todettiin, että erityisesti vastusharjoittelulla oli parempi vaikutus roolitoimintaan (15). Joogaa ja 

aerobista liikuntaa harrastavilla naisilla roolitoiminnot paranivat enemmän (19). Kehon hyväksymisen 

vahvistuminen näkyi tutkimuksissa fyysisen aktiivisuuden lisäyksen tuomana kokemuksena kehon- 

(12) ja ruumiinkuvan parantumisesta (17) sekä kehonkuvan muuttumisesta positiivisemmaksi (11). 

Säännöllistä liikuntaa harrastavilla, yli 8,3 MET-tuntia viikossa, oli parempi kehonkuva 36 

kuukauden seurannan jälkeen (3). Osallistujien liikunnan lisäyksen mukanaan tuoma minäkuvan 

vahvistuminen koostui fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan luomasta itseluottamuksen tunteesta (8) ja 

itsekuvan parantumisesta (8). Osallistujien itsetunto kasvoi aerobisen liikunnan ja 

lihaskuntoharjoittelun myötä (11). Joogaa ja aerobista liikuntaa harrastavien naisten itseluottamus 

parani enemmän (19). 

 

Liikuntaintervention todettiin vaikuttavan osallistujien terveyden lisääntymisen kokemukseen 

parantamalla globaalia terveyspistemäärää (12). Osallistujien terveys (17) ja terveyden tunne 

paranivat (11). Naisten terveellisten elämäntapojen noudattaminen lisääntyi liikunnan avulla (10). 

Naisten valoisa suhtautuminen tulevaisuuteen muodostui osallistujien fyysisen aktiivisuuden 

lisäyksen myötä parantuvista tulevaisuuden näkymistä (12). Tulevaisuuden näkymät parantuivat 

liikuntainterventioiden vaikutuksesta (17). Osallistujien tunteiden hyvinvointiin kuului fyysisen 

aktiivisuuden lisäyksen myötä tapahtuva tunnetason toiminnan parantuminen (12,17). Osallistujat, 

jotka aloittivat liikunnan varhaisessa vaiheessa, heti rintasyöpädiagnoosin saatuaan, paransivat 

emotionaalista hyvinvointiaan (6). Liikuntainterventio paransi tunteiden hyvinvointia (10) ja fyysinen 

aktiivisuus lisäsi positiivisia tunteita (8). Naisilla, jotka harrastivat säännöllistä liikuntaa, yli 8,3 

MET-tuntia viikossa, oli enemmän positiivisia tunteita 36 kuukauden seurannan jälkeen (3). 

Emotionaalinen hyvinvointi parantui naisilla, jotka toteuttivat Nia-harjoittelua kerran viikossa 
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vähintään 12 viikon ajan (14). Myös Qigong-liikunta ja Triathlon paransivat emotionaalista 

hyvinvointia (7,10). Elämänlaatua parantava seksuaalinen hyvinvointi koostui fyysisen aktiivisuuden 

tuomasta parannuksesta seksuaaliseen toimintaan (12,20) ja nauttimiseen (12). Seksuaalinen 

toimintakyky (17) ja nautinnollisuus (17) paranivat liikuntainterventioilla (17).  Naisten seksuaalinen 

aktiivisuus parani merkittävästi, kun liikuntaa oli 150 minuuttia viikossa (18). 

 

Kivun vähentyminen liikuntaintervention myötä paransi rintasyöpää sairastavan naisen kipua (17). 

Osallistujien lisääntynyt fyysinen aktiivisuus vähensi kipua (20). Elämänlaatu parani haitallisten 

tunteiden hallinnan myötä. Aerobinen liikunta vähensi pelkoa (12). Fyysisesti aktiiviset osallistujat 

tunsivat vähemmän stressiä ja pelkoa (8). Liikunta ja fyysinen toiminta auttoivat sairauden 

omaksumisessa ja hyväksymisessä (8). Liikuntaryhmän jäseniltä sai tukea rintasyövän tuomien 

kokemusten, pelkojen ja tunteiden käsittelyyn (11). Liikunnan myötä tiedollisten toimintojen 

kohentuminen osoittautui parantaneen naisten elämänlaatua. Liikuntainterventioilla parantuivat 

kognitiiviset toiminnot (17) ja fyysisen aktiivisuuden lisäys paransi kognitiivista toimintaa (12). 

Vastusharjoittelulla koettiin vähemmän kognitiivista väsymystä (15). Koeryhmällä, jolla oli 

paremmat tulokset fyysisessä aktiivisuudessa ja elämänlaadussa, keskittymiskyky parani (8). 

Hormonaalisten oireiden lievittymiseen liittyi fyysisesti aktiivisimpien naisten vaihdevuosioireiden 

vähentyminen (1). Osallistujien tyroksiinilla havaittiin merkittävää vaikutusta väsymykseen 

tutkittaessa liikuntainterventiona toimineen vastusharjoittelun hyötyä (15). Elämänhallinnan 

vahvistuminen ilmeni naisilla liikunnan (8) fyysisen aktiivisuuden (8) harjoittamisen tuloksena. 

 

5.3. Päivittäiset sosiaaliset suhteet tuovat virkeyttä arkeen 

 

Liikunnan päivittäisiin sosiaalisten suhteiden tuomaan arjen virkeyteen kuuluivat toiminnallisuuden 

parantuminen, perheeseen heijastuva toiminnallisuus, sosiaalinen hyvinvointi, sosiaalisuuden 

lisääntyminen ja vuorovaikutuksen parantuminen. 

 

Toiminnallisuuden parantuminen muodostui rintasyöpää sairastavan naisen harjoittaman liikunnan 

parantavasta vaikutuksesta fyysiseen toimintaan (12,20). Suurin osa osallistujista sitoutui 

voimakkaaseen fyysiseen toimintaan (5) ja fyysinen aktiivisuus paransi toiminnallista elämänlaatua 

(5,6,10). Naisten kokonaistoiminnan tulos (17) ja fyysinen toiminnallisuus parantuivat 

liikuntainterventioilla (16). Vastusharjoittelulla oli vaikutusta osallistujien fyysiseen toimintaan (15). 

Osallistujien fyysinen toiminnallisuus parani kohtalaista aerobista liikuntaa harrastavassa ryhmässä 

(9). Niillä osallistujilla, jotka liikkuivat suositusten mukaan, oli parempi fyysinen toiminnallisuus 6 

kuukauden kohdalla kuin niillä, jotka eivät suositusrajoihin päässeet 3 ja 6 kuukauden kohdalla (13). 
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Perheeseen heijastuva toiminnallisuus koostui tuloksista, joiden mukaan toiminnallisuus perheessä 

parani kohtalaista intensiivistä aerobista liikuntaa harrastavassa ryhmässä (9). Osallistujilla, jotka 

liikkuivat riittävästi, oli merkittävästi parempi fyysinen toiminnallisuus perheessä kuin ei koskaan 

liikkuvilla 3, 6 ja 12 kuukauden kohdalla (13). Säännöllistä liikuntaa, yli 8,3 MET-tuntia viikossa, 

harrastavilla oli paremmat avioliitto- ja perhesuhteet 36 kuukauden seurannan jälkeen, kuin naisilla, 

jotka harrastivat liikuntaa epäsäännöllisesti tai vähän, mutta säännöllisesti (3). 

 

Sosiaalinen hyvinvointi ilmeni rintasyöpää sairastavan naisen lihasvoiman ja aerobisen liikunnan 

harjoittamisella saavutettuna sosiaalisen elämänlaadun lisääntymisenä (11). Osallistujien sosiaalinen 

hyvinvointi lisääntyi (16). Fyysisesti aktiivisilla ja aktiivisesti liikuntaa harrastavilla naisilla oli 

parempi sosiaalinen elämänlaatu (1,20) ja sosiaalisen hyvinvointi lisääntyi liikuntaintervention myötä 

(6,10). Qigong-liikunnalla todettiin olevan parannusta sosiaaliseen elämänlaatuun (7). Nia-harjoittelu 

vähintään kerran viikossa vähintään 12 viikon ajan paransi sosiaalista hyvinvointia (14). 

Sosiaalisuuden lisääntyminen liittyi läheisesti osallistujien ryhmävuorovaikutukseen, joka lisäsi 

naisten liikunta-aktiivisuutta (2). Liikunnan interventioryhmässä ryhmän vuorovaikutus kannusti 

osallistujia liikkumaan (2). Riittävästi liikkuvilla, 150 minuuttia viikossa, näkyi elämänlaatua 

parantavia psykososiaaliset vaikutuksia jo kuuden kuukauden kohdalla (13). Näillä riittävästi 

liikkuvilla naisilla oli merkittävästi parempi sosiaalinen elämänlaatu (13). Osallistujilla, jotka 

tutkimuksen lähtötilanteessa ja 18 kuukauden kohdalla suorittivat harjoitusohjelmansa säännöllisesti, 

liikuntaa yli 8,3 MET-tuntia viikossa, oli parempi sosiaalinen elämänlaatu (3). Naisilla todettiin 

merkittävä positiivinen yhteys sosiaaliseen hyvinvointiin 36 kuukauden kuluttua liikuntaintervention 

alkamisesta (3). Naiset, jotka liikkuivat vähän mutta säännöllisesti, oli parempi sosiaalinen 

hyvinvointi kuin naisilla. jotka liikkuivat epäsäännöllisesti (3). Joogaa ja aerobista liikuntaa 

harrastamalla sosiaalinen toiminta parani enemmän (19). Sosiaalisten suhteiden tuomaan virkeyteen 

liittyi myös vuorovaikutuksen parantuminen, joka koostui fyysisen aktiivisuuden lisäyksen vuoksi 

parantuneesta sosiaalisesta toiminnasta (12). Liikuntainterventioilla parantuivat sosiaaliset toiminnot 

(17). Osallistujien toteuttamalla vastusharjoittelulla oli vaikutusta sosiaaliseen toimintaan (15). 

Naisten harrastama aerobinen- ja lihasvoimaliikunta paransi sosiaalisia suhteita (11). 

 

5.4. Epämiellyttävien tunteiden vaihtuminen positiiviseksi energiaksi 

 

Epämiellyttävien tunteiden vaihtuminen positiiviseksi energiaksi näkyi väsymyksen vähentymisenä, 

sopivien väsymystä vähentävien liikuntalajien löytymisenä, masennus- ja ahdistusoireiden 

vähentymisenä ja henkisen hyvinvoinnin lisääntymisenä. 
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Liikunnalla havaittiin olevan myönteinen vaikutus väsymyksen vähentymiseen. Liikunnan todettiin 

vähentävän väsymystä (5,17). Osa rintasyöpäpotilaista harrasti liikuntaa ennen liikuntainterventiota 

ja heillä havaittiin fyysisen aktiivisuuden jo siinä vaiheessa vähentäneen väsymystä (5). Myös 

fyysisen aktiivisuuden lisäys vähensi väsymysoireita (5,12,18,20). Fyysisesti aktiivisilla naisilla 

väsymysoireet vähenivät enemmän kuin ei-aktiivisilla (1). Kolmen, kuuden ja kahdentoista 

kuukauden seurannan kohdalla suositusten mukaan liikkuvilla väsymys oli vähäisempää kuin ei-

koskaan liikkuvilla (13). Väsymys väheni, kun liikuttiin 150 minuuttia viikossa (18). Kuuden 

kuukauden seurannan kohdalla suositusten mukaan liikkuvilla väsymys oli vähäisempää kuin niillä, 

jotka eivät päässeet liikuntasuositusrajoihin kolmen ja kuuden kuukauden seurannan aikana (13). 

Vielä kuuden ja kahdentoista kuukauden seurannan kohdalla liikunta vaikutti väsymystä 

vähentävästi, mutta ei merkittävästi, kun liikuttiin suositusten mukaisesti verrattuna alle 150 

minuuttia viikossa liikkuviin (13). 

 

Sopivien liikuntalajien valinta vähensi väsymystä. Ryhmä- ja yksilöliikunta vähensivät väsymystä 

rintasyöpäpotilailla, kun liikuntainterventiona oli lihaskunto- ja aerobinen liikunta (4). 

Vastusharjoittelulla fyysinen väsymys vähentyi (15) eikä kemoterapian aikana toteutettu 

vastusharjoittelu lisännyt fyysistä eikä kokonaisvaltaista väsymystä (15). Lähtötilanteessa 

masennusta sairastavilla vastusharjoittelussa ja rentoutusharjoittelussa koettiin väsymystä ja se pysyi 

korkeana pitempään, mutta vähentyi ajan kuluessa (15), kun taas alkuvaiheessa ei-masennusta 

olevilla vastusharjoittelu ei lisännyt väsymystä (15). Joogalla, johon lisättiin aerobinen liikunta, oli 

väsymystä vähentäviä vaikutuksia (19). Myös pelkkää aerobista liikuntaa harrastavilla väsymys 

väheni merkittävästi (19). Jooga ja aerobinen liikunta -ryhmässä väsymys vähentyi merkittävästi 

seurannan aikana, kun huomioitiin lähtötilanteen väsymys (19) ja molemmissa ryhmissä väsymys 

väheni merkittävästi intervention jälkeen (19). Kerran viikossa toteutetulla Nia-liikunnalla oli 

väsymystä vähentävä vaikutus kuuden ja kahdentoista viikon seurannan jälkeen (14), vaikka Nia-

liikunnasta saatu väsymystä vähentävä vaikutus ei kahdentoista viikon jälkeen enää ollut merkittävä 

(14). Kontrolliryhmällä, joka harrasti samaa liikuntaa seurannan aikana kuin ennen sitä, oli väsymystä 

vähentävä vaikutus kuuden viikon jälkeen (14). 

 

Fyysisellä aktiivisuudella havaittiin yhteys masennusoireiden vähentymiseen. Fyysinen aktiivisuus ja 

sen lisäys vähensivät masennusoireita (5,12), samoin funktionaalisen toiminnan parantuminen 

vähensi väsymystä (5). Liikuntainterventioryhmässä ilmaistiin masennusoireita ryhmän jäsenten 

kesken (2) ja niissä masennusoireet vähenivät (2). Ahdistusoireiden vähentyminen näkyi merkittävästi 

kohtalaista aerobista liikuntaa harrastavilla (9). Säännöllistä liikuntaa, yli 8,3 MET-tuntia viikossa, 

harrastavilla oli vähemmän psyykkistä ahdistusta kolmen vuoden seurannan jälkeen kuin alle 8,3 
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MET-tuntia viikossa liikkuvilla (3). Säännöllisellä liikunnalla oli myös psyykkistä tuskaa vähentävä 

vaikutus (3). Henkinen hyvinvointi kohentui fyysisesti aktiivisilla naisilla (1). Lihasvoiman ja 

aerobisen liikunnan harjoittaminen lisäsi psyykkistä hyvinvointia (11) ja tunnevaltaista väsymystä 

koettiin vähemmän vastusharjoitteluliikunnalla (15). Liikuntamuodoista ohjatulla liikunnalla oli 

psyykkistä hyvinvointia kohentava vaikutus (8). Liikunnan positiivinen vaikutus näkyi 

pitkäkestoisessa, kolmen vuoden, seurannassa (3). 

 

5.5. Yleiskunnon kohentuminen 

 

Yleiskunto kohentui fyysisen voimistumisen, fyysistä hyvinvointia voimistavien ja arkea 

pitkäjänteisesti rytmittävien liikuntasuositusten noudattamisen avulla. 

 

Liikunnan todettiin edistävän fyysistä voimistumista. Harjoittelu kohensi kuntoa (18) ja suurin osa 

rintasyöpäpotilaista nosti kohtalaisen fyysisen aktiivisuuden tasoa intervention aikana (5). Sekä 

ryhmä- että yksilöliikunta paransivat osallistujien fyysistä aktiivisuutta ja aerobista kuntoa (4). Jooga- 

ja aerobisen liikunnan yhdistelmällä sekä pelkällä aerobisella liikunnalla funktionaalinen kapasiteetti 

parantui lähtötilanteeseen verrattuna (19), mutta funktionaalinen kapasiteetti parantui enemmän 

jooga- ja aerobisella liikunnalla intervention jälkeen kuin pelkällä aerobisella liikunnalla (19). 

Liikuntasuositusten täyttyminen voimisti fyysistä hyvinvointia.  Riittävästi, 150 minuuttia viikossa, 

liikkuvilla kohtalaisen voimakas aktiivisuus lisääntyi (18). Riittävästi liikkuvilla fyysinen aktiivisuus 

parani jo kolmen kuukauden kohdalla (13). Elämänlaatu ja fyysinen aktiivisuus olivat paremmat 

suositusten mukaan liikkuvilla kuuden kuukauden kohdalla kuin niillä, jotka eivät suositusrajoihin 

päässeet kolmen ja kuuden kuukauden seurannan kohdalla (13). Fyysinen aktiivisuus oli merkittävästi 

parempi kuuden ja kahdentoista kuukauden jälkeen liikuttaessa 150 minuuttia viikossa kuin alle 150 

minuuttia viikossa liikkuvilla (13). Liikuntaharrastus rytmitti arkea pitkäjänteisesti. Naisilla, jotka 

liikkuivat vähän, mutta säännöllisesti ja pitkäkestoisesti, oli korkeampi fyysinen, psyykkinen ja 

kokonaiselämänlaatu kuin naisilla, jotka harrastivat liikuntaa epäsäännöllisesti (3). 

 

5.6. Päivittäisen mielihyvän löytyminen arjesta 

 

Päivittäisen mielihyvän löytyminen arjesta toteutui mielekkään lajin löytymisen tuomana 

motivaationa liikuntaan, aktiivisuuden tuovana hyvänä olona, tavoitteiden saavuttamisen tuovana 

myönteisenä vaikutuksena kokonaiselämänlaatuun ja päivittäisen toimeliaisuuden kohentumisena. 
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Mielekkään lajin löytyminen motivoi. Yksilö-, ryhmä-, aerobinen ja ohjattu liikunta paransivat 

elämänlaatua (4,8,19). EORTC QLQ-C30 -mittariin ja sen kaikkiin osa-alueisiin pohjautuvat 

liikuntainterventiot paransivat elämänlaatua (11,17). Vastusharjoittelu piti elämänlaatua yllä 

kemoterapian aikana (15) ja kokonaiselämänlaatu parani kohtalaista aerobista liikuntaa harrastavassa 

ryhmässä (9). Aktiivisuus toi hyvää oloa ja rintasyöpäpotilaan fyysinen aktiivisuus paransi 

elämänlaatua (20). Liikuntainterventio paransi fyysistä hyvinvointia (6,10) ja fyysinen aktiivisuus 

sekä liikunta paransivat merkittävästi kokonaiselämänlaatua (3,6,8). Fyysisesti aktiivisilla naisilla oli 

parempi fyysinen elämänlaatu (1) ja parempi kokonaiselämänlaatu kuin ei-aktiivisilla (1). Liikunnalla 

oli merkittävä positiivinen yhteys fyysiseen hyvinvointiin kolmen vuoden seurannan jälkeen (3). 

Lihasvoiman ja aerobisen liikunnan harjoittaminen lisäsi fyysistä hyvinvointia (11). Vähintään kerran 

viikossa kahdentoista viikon ajan toteutettu Nia-liikunta paransi fyysistä hyvinvointia (14). 

 

Liikuntasuositusten tavoitteiden saavuttamisella oli myönteinen vaikutus kokonaiselämänlaatuun. 

Säännöllistä liikuntaa, yli 8,3 MET-tuntia viikossa, harrastavilla oli korkeampi kokonaiselämänlaatu 

(13). Riittävästi liikkuvilla elämänlaatu parani kolmen kuukauden kohdalla (13) ja 

kokonaiselämänlaadussa havaittiin parannusta (18) ja oli merkittävästi parempi, kun liikuttiin 150 

minuuttia viikossa, kuin ei-koskaan liikkuvilla kolmen, kuuden ja kahdentoista kuukauden seurannan 

kohdalla (13). Elämänlaatu oli merkittävästi kohentunut kuuden ja kahdentoista kuukauden 

seurannan kohdalla liikuttaessa 150 minuuttia viikossa kuin alle 150 minuuttia viikossa liikkuvilla 

(13). Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan avulla kyettiin vaikuttamaan päivittäisen toimeliaisuuden 

kohentumiseen ja myös harjoittelu lisäsi aktiivisuutta (18). Toiminnallisissa liikuntatavoissa oli 

merkittävää parannusta ja toiminnallisissa häiriöissä merkittävää vähenemistä liikuttaessa 150 

minuuttia viikossa (18). Kerran viikossa harrastettu Nia-liikunta kohensi toiminnallista hyvinvointia 

kahdentoista viikon seurannan jälkeen (14). Kolmen vuoden seurannan jälkeen fyysisesti 

aktiivisimmilla naisilla oli korkeampi toiminnallinen elämänlaatu (1) ja suurempi päivittäinen 

energiataso (3). Säännöllistä liikuntaa, yli 8,3 MET-tuntia viikossa, harrastavilla oli suurempi 

opiskelu- ja työkyky sekä enemmän vapaa-ajan aktiviteetteja kolmen vuoden seurannan jälkeen (3). 
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6. POHDINTA 

 

 

6.1. Kirjallisuuskatsauksen luotettavuus 

 

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa alkuperäistutkimusten artikkeleiden laatua arvioitiin JBI:n 

laadunarviointikriteeristöllä, jonka perusteella päätös artikkelin hyväksyttävyydestä tehtiin. 

Tarkastelun kohteena oli kaksikymmentä tieteellistä artikkelia, joihin lukeutui yhdeksäntoista 

kansainvälistä ja yksi kotimainen artikkeli.  Arvioinnin tarkoituksena on lisätä kirjallisuuskatsauksen 

luotettavuutta (Johansson 2007, 101). Kaikki kaksikymmentä tutkimusta olivat vertaisarvioituja 

tieteellisiä tutkimusartikkeleita, joten niiden luotettavuus oli korkea jo ennen katsauksen tekijöiden 

tekemää laadunarviointia. Kaikki valikoidut tutkimukset olivat kvantitatiivisia tutkimuksia ja niistä 

yhdeksäntoista arvioitiin poikkileikkaustutkimuksen kriteereillä, jonka maksimipistemäärä oli 8. 

Yksi tutkimuksista oli kvasikokeellinen tutkimus, joka arvioitiin sille tarkoitetulla 9-kohtaisella 

arviointimittaristolla. Jokaisesta kyllä-vastauksesta kirjallisuuskatsauksen artikkeli sai yhden pisteen. 

Kirjallisuuskatsauksen artikkelit saivat arviointikriteeripisteitä 6–8/8–9 eli tutkimukset olivat hyvin 

luotettavia. Viisitoista tutkimusta sai täydet pisteet (8/8), yksi (7/8), kolme sai (6/8) ja yksi (7/9). 

Kirjallisuuskatsauksen artikkeleiden laadunarviointipisteytysten tulokset on esitetty taulukossa 5. 

 

TAULUKKO 5. Kirjallisuuskatsauksen artikkeleiden laadunarviointipisteytysten tulokset 

 

Laadunarviointi, kirjallisuuskatsauksen artikkeleiden 

pisteytysten tulokset 

          

Artikkelin JBI-

pisteet 

Artikkelin JBI-

pisteet 

Artikkelin JBI-

pisteet 

Artikkelin JBI-

pisteet 

Artikkelin JBI-

pisteet 

numero (max.8) numero (max.8) numero (max.8) numero (max.8) numero (max.8) 

1 8 5 8 9 8 13 8 17 8 

2 8 6 6 10 6 14 8 18 8 

3 8 7 6 11 8 15 8 19 8 

4 8 8 7          *12         *7               16 8 20 8 

 

Huom. *Poikkeuksena katsauksen artikkeli 12 (kvasitieteellinen tutkimus), jonka maksimipistemäärä oli 9. 

 

Kirjallisuuskatsaukseen valittujen artikkelien luotettavuutta, JBI:n arviointikriteereillä tarkasteltuna, 

heikensi taustatietoihin, tutkimuksen seurantaan ja tuloksiin liittyneet puutteet tai epätarkkuudet. 

Puutteita ja epätarkkuuksia olivat: Tuloksia oli kirjattu tekstiin suppeasti, mutta esitetyistä kaavioista 

sai lisäinformaatiota (6). Rekrytointitapahtuma valintakriteereineen kuvattiin epäselvästi ja 

taustatiedot näkyivät esitetyssä kaaviossa osittain (7). Tutkimusprosessin aikana ei käynyt ilmi, miten 

todennettiin kontrolliryhmän muuttaneen elämäntapojaan tutkimuksen aikana (8). Tutkittiin yhden 
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liikuntalajin vaikutusta elämänlaatuun aika selkeästi, joten se saattoi heijastua kontrolliryhmän 

tuloksiin, jolloin tulosten luotettavuutta ei varmuudella voinut taata (10). Ei selkeää kuvausta, miten 

interventiota seurattiin eikä, montako osallistujaa tutkimuksen loppuvaiheessa oli (12). Muissa 

artikkeleissa tutkimuksista sai hyvän kokonaiskuvan ja niissä toteutui Joanna Briggs -instituutin 

(2019) arviointikriteerit. 

 

Luotettavuusnäkökulmasta laadullisen tutkimuksen arvioinnissa on tieteellisen tutkimuksen 

edustajien piirissä erilaisia mielipiteitä. Toiset tutkijat arvioivat laadullisen tutkimuksen 

luotettavuutta samoin kriteerein kuin tilastollisia tutkimuksia eli validiteetin ja reliabiliteetin mukaan. 

Toinen laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointisuunta on tarkastella tutkimuksia varsinaisten 

laadullisten tutkimusten luotettavuuskriteerien keinoin, joita ovat uskottavuuden, vahvistettavuuden, 

refleksiivisyyden ja siirrettävyyden keinoin. (Kylmä & Juvakka 2012, 127.) 

 

Uskottavuutta voidaan vahvistaa tutkimuksen eri vaiheissa tai keskustelemalla muiden samaa aihetta 

tutkivien henkilöiden kanssa. Totuudenmukaisen tiedon säilymistä voidaan turvata pitämällä 

päiväkirjaa, jossa kuvataan prosessin keston ajan tutkimuksen tekemiseen liittyviä tapahtumia, 

havaintoja, kokemuksia ja tehtyjä valintoja, jotta saatua tietoa on tarvittaessa mahdollista hyödyntää. 

Vahvistettavuudessa pyritään tilanteeseen, jossa toinen tutkija tai lukija pystyy seuraamaan prosessin 

kulkua. Refleksiivisyydessä tutkija on tietoinen omista lähtökohdistaan tutkimuksen tekijänä ja miten 

hän saattaa vaikuttaa aineistoonsa ja tutkimusprosessiinsa. Siirrettävyydellä tarkoitetaan, miten 

tuloksia voidaan siirtää muihin vastaaviin tilanteisiin. Tämä edellyttää, että on esitetty riittävästi 

kuvailevaa tietoa osallistujista ja ympäristöstä. (Kylmä & Juvakka 2012, 128–129.) 

Kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta arvioitiin uskottavuuden, vahvistettavuuden, refleksiivisyyden 

ja siirrettävyyden näkökulmasta. 

 

Kirjallisuuskatsaukseen saatiin uskottavuutta toteuttamalla se parityönä, jolloin toiselta sai 

pulmatilanteissa tukea. Lisäksi prosessin aikana kirjallisuuskatsausta arvioitiin useassa 

seminaaritilaisuudessa, joissa ohjaavat opettajat ja opponenttina toimivat muut opiskelijat arvioivat 

työn sisältöä, ulkoasua ja antoivat tukea sekä rakentavia korjausehdotuksia. Seminaarien aikana oli 

mahdollisuus keskustella prosessin etenemiseen liittyvistä pulmatilanteista. Kirjallisuuskatsauksen 

uskottavuutta lisättiin toistuvilla lukukerroilla, muistiinpanojen tekemisellä ja tarvittaessa 

tarkasteltaviin asioihin palaamalla. Kirjallisuuskatsauksen toteutus oli molemmille tekijöille 

ensimmäinen, mikä heikensi uskottavuutta. Lisäksi tutkimusartikkeleiden tulkitseminen englannin 

kielestä suomen kielelle ei ollut helppoa. Suoraviivainen tekstin kääntäminen kieleltä toiselle ei 
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selkeästi avannut sanojen ja virkkeiden merkityksiä, joten tulkinnalliset virheet voivat olla 

mahdollisia. 

 

Kirjallisuuskatsauksen vahvistettavuutta tuotiin esille kuvaamalla kirjallisuushaun prosessia. 

Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku tehtiin huolellisesti yhdessä sovituilla asiasanoilla Cinahl-, 

Medline- ja Medic -tietokantoja käyttäen. Molemmat tekivät alustavat haut itsenäisesti, siten tuli 

tuntumaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tekemiseen. Samaan lopputulokseen päätyminen 

useamman toiston jälkeen lisäsi vahvistettavuutta. Molemmat perehtyivät otsikko- ja abstraktitasolla 

artikkeleihin. Johtoajatuksena tutkimusartikkeleita tarkastellessa oli, antaisivatko ne vastauksen 

tutkimuskysymykseen. Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui 20 tieteellistä artikkelia, joihin perehdyttiin 

lukemalla niitä useaan kertaan sekä tekemällä tärkeimmistä sisältötiedoista ja mieleen kohonneista 

ajatuksista muistiinpanoja. Hakuprosessi on kuvattu luvussa 4.1. Lopuksi valikoituneiden 

tutkimusartikkeleiden laatua arvioitiin yksitellen JBI -arviointimittaristolla (kts. taulukko 5). 

Kirjallisuuskatsausta tehtäessä tekijöillä oli tietoisuus tutkimuksellisen kirjoittamisen ja analysoinnin 

osaamisen puutteellisuudesta ja siten omien lähtökohtien vaikutuksista työn toteutuksessa. Tämä 

heijastui työn refleksiivisyyteen. Kirjallisuuskatsauksen aiheen käytännönläheisyyden ansiosta 

tulokset ovat siirrettävissä muihin yhteyksiin, joissa tarkastellaan liikunnan merkitystä muidenkin 

kuin rintasyöpää sairastavien elämänlaatua tarkasteltaessa. 

 

Kirjallisuuskatsauksen aihe, ”Liikunnan merkitys rintasyöpää sairastavan naisen elämänlaatuun”, 

kumpuaa arkitodellisuudesta, on merkityksenä useimmille tuttu, sivuaa monen elämää jollakin tasolla 

ja on osalle hyvinkin vahvasti läsnä. Myös tekijöitä aihe on puhutellut työssä ja sen ulkopuolella. 

Näistä ennakkoasetelmista huolimatta aihetta lähdettiin tarkastelemaan ja analysoimaan sekä tuloksia 

raportoimaan ilman ennakkoajatuksia. Lopuksi kirjallisuuskatsausta arvioitiin JBI:n 

järjestelmälliselle katsaukselle suunnatun kriittisen arviointilistan pohjalta, jonka tulokseksi tuli 9/11. 

Tulosta heikensi uuttamisvaihe ja julkaisuharha. 

 

6.2. Kirjallisuuskatsauksen eettisyys 

 

Hyvään tieteellisen tutkimuksen käytäntöön kuuluu seuraavia asioita. Eettiset seikat huomioidaan 

tieteellisen tutkimuksen teossa suunnittelusta, toteutukseen, raportointiin ja tallennukseen saakka 

(Kylmä & Juvakka 2012, 137), jolloin rehellisyys ja huolellisuus todentuvat tutkimusprosessin 

edetessä (TENK 2012, 6). Läpinäkyvyyttä arvioitaessa tekijöiden laatimiin tuloksiin eivät saa 

vaikuttaa tutkijan yhteiskunnallinen asema, ikä, sukupuoli, uskomukset, elämänarvot tai poliittiset 

arvot (Vilkka 2015, 198). Tulosten raportoinnissa tutkimusprosessi kuvataan totuudenmukaisesti, 
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jotta lukijalle ei synny väärää tai epämääräistä kuvaa tutkimusmenetelmistä ja -tuloksista. 

Riippumatta tulosten ristiriitaisuuksista ne esitetään sellaisenaan, niitä ei muokata omien tavoitteiden 

mukaisiksi eikä vääristellä saatuja tuloksia. (Kylmä & Juvakka 2012, 163.) Ihmisarvon 

kunnioittaminen näkyy viittauksina tutkimuksessa käytettyjen artikkeleiden ja muiden tietolähteiden 

tekijöihin lainattaessa otteita heidän julkaisuistaan (TENK 2012, 6). 

 

Kirjallisuuskatsauksessa toteutettiin eettisesti hyvää tieteellistä käytäntöä osoittamalla avoimuutta ja 

rehellisyyttä sekä noudattamalla huolellisuutta ja tarkkuutta kuvaamalla katsauksen vaiheet selkeästi 

ja tarkasti sekä havainnollistamalla prosessin kulkua kuvin ja taulukoin. Kuviot kirjallisuushakujen 

prosessista ja sisällönanalyysin etenemisestä yhden yläluokan osalta havainnollistivat läpinäkyvästi 

työn etenemistä. Tutkimuskysymykseen pyrittiin vastaamaan kattavasti, rehellisesti, 

ennakkoluulottomasti ja läpinäkyvyyttä osoittaen. Arvostus tieteellisten artikkeleiden kirjoittajia 

kohtaa näkyi viittauksina heidän julkaisuihinsa työn eri vaiheissa tieteellisen kirjoittamisen ohjeiden 

mukaisesti. 

  

Tutkimuksen toteutus edellyttää usein erilaisten apu- tai määrärahojen saamista. Saadut rahat tulee 

käyttää siihen tarkoitukseen, johon ne on anottu ja tarvittaessa perustellaan rahojen todellinen 

käyttökohde. (Kylmä & Juvakka 2012, 68–69.) Kirjallisuuskatsauksen tekeminen ei edellyttänyt 

apurahojen anomista. Kirjallisuuskatsaukseen valikoituneet tieteelliset artikkelit olivat saatavissa 

ilman rahallisia kustannuksia, ja lähdekirjallisuutta löytyi kirjastoista ja verkkosivustoilta. 

 

Hoitotieteellisessä tutkimuksessa hyödyllisyys on edellytys tutkimuksen tekemiselle ja sen 

eettisyydelle (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 218). Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli 

tuottaa tietoa, joka auttaisi rintasyöpään sairastuneita kohentamaan elämänlaatuaan ja rohkaista 

terveydenhuollon ammattihenkilöitä käyttämään tietoa sairauden ennaltaehkäisyyn, sairauden aikana 

ja kuntoutuksessa sairauden jälkeen. Tieteellisiä artikkeleita tarkastelemalla pyrittiin löytämään 

menetelmiä, joita rintasyöpää sairastavat voisivat käyttää jokapäiväisessä elämisessä parantamaan 

elämisen laatua, ja joita terveydenhuollon työntekijät voisivat hyödyntää työssään sairauden 

ennaltaehkäisystä kuntoutukseen saakka. 

 

6.3. Tulosten tarkastelua 

 

Liikunnan merkitys rintasyöpää sairastavien naisten elämänlaatua parantavasti ilmeni tutkimuksessa 

fysiologisten vaikutusten näkymisenä naisten päivittäisessä elämisessä. Naisten sydämen toiminta 

vahvistui, hapettuminen helpottui ja raajojen liikkuvuus ja lihasvoima parantui. Lisäksi 
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aineenvaihdunta parani, rinnan oireet ja hoitojen sivuvaikutusten sietäminen helpottui. Kunnon 

kohentuminen ilmeni naisilla kävelyn helpottumisena. Liikuntainterventioina olivat aerobinen 

liikunta, lihasvoiman harjoittaminen ja pilates. Nämä fysiologiset vaikutukset olivat elämänlaadun 

fyysisiä hyvinvoinnin ominaisuuksia, kuten Koponenkin ym. (2018) ne tutkimuksessaan jaotteli. 

Näitä tuloksia tuki Zhangin ym. (2019) tutkimus, jossa aerobisen- ja kestävyyttä lisäävän liikunnan 

myötä, rintasyöpää sairastavan naisen elämänlaatua parantavina tekijöinä ilmeni fysiologisten 

toimintojen vahvistuminen. Samoin Pinto-Carralin ym. (2019) tutkimustulos tuki tätä tulosta. 

Pilateksella oli heidän tutkimuksessaan positiivinen vaikutus naisten fysiologisten toimintojen 

vahvistumiseen. Siinä ilmeni, samoin kuin katsauksessa, erityisesti hoitojen sivuvaikutusten 

sietämisen helpottaminen sekä olkapäiden ja ylävartalon liikkuvuuden parantuminen. (Pinto-Carral 

ym. 2019.) 

 

Katsauksen tulosten mukaan liikunnalla oli fysiologisia vaikutuksia naisten päivittäisessä elämisessä 

painon hallinnan myötä. Ryhmäliikunnan todettiin luovan vuorovaikutusta ja sosiaalisia kontakteja 

ryhmän jäsenten ja valmentajien välille. Ryhmässä saatu yhteenkuuluvuuden kokemus, 

henkilökohtainen kannustus ja positiivinen palaute motivoivat rintasyöpää sairastavaa naista 

lisäämään fyysistä aktiivisuuttaan säännölliseksi, jatkuvaksi ja riittävän tehokkaaksi. Tällöin naisten 

paino laski ja pysyi hallinnassa. Tätä tulosta tuki Koposen ym. (2018) tutkimus, jossa psyykkiset ja 

sosiaaliset hyvinvoinnin tekijät liittyivät elämänlaadun paranemisen kokemuksen kokonaisuuteen. 

Samoin Käypä hoito -suositus (2016) tuki näitä tuloksia. Käypä hoito -suosituksen mukaan 

liikuntasuositusten noudattaminen kuului rintasyöpäpotilaan hoitoon, koska se vähensi ylipainoa. 

Vaarama ym. (2014) tutkimuksessa ilmeni myös näitä katsauksessa esiin tulleita osallisuuden ja 

yhteisöön kuulumisen kokemuksia, jotka paransivat elämänlaatua. Kirjallisuuskatsauksessa 

liikuntainterventiolla ei todettu olleen vaikutusta rintasyöpää sairastavan naisen painoon, kun se 

toteutettiin kohtalaisen intensiivisellä aerobisella liikunnalla. Tätä tulosta tuki Irwinin ym. (2014) 

tutkimus, jossa ylipainoisten naisten tietoisuus säännöllisen lisääntyneen fyysisen aktiivisuuden 

hyödyistä rintasyöpäpotilaalle, ei lisännyt heidän liikkumistaan liikuntasuositusten mukaiseksi. 

 

Elämänmyönteisyyden korostuminen ilmeni katsauksessa liikunnan myötä lisääntyvien positiivisten 

tunteiden tuomista vaikutuksista. Osallistujat kokivat tunteiden hyvinvointia, kehon hyväksymistä ja 

minäkuvan vahvistumista liikuntaintervention avulla. Tähän liittyi liikuntaryhmän tuoma sosiaalisen 

toiminnan parantumisen vaikutus elämänlaatuun. Tällöin naisten roolitoimintojen 

normalisoituminen, terveyden lisääntyminen ja elämänhallinnan vahvistuminen helpottivat paluuta 

normaaliin arkeen, esimerkiksi työhön. Liikunnan aloittaminen mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa diagnoosin saamisen jälkeen, fyysisen aktiivisuuden lisääminen sairauden aikana ja 
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liikunnan jatkaminen säännöllisesti kohtalaisen raskaalla voimakkuudella paransivat osallistujien 

elämänlaatua. Shi ym. (2017) tuli tutkimuksessaan samanlaisiin tuloksiin katsauksen kanssa. Naiset, 

jotka ovat juuri sairastuneet rintasyöpään, olivat motivoituneita diagnoosin saatuaan parantamaan 

terveyskäyttäytymistään liikuntaintervention avulla. (Shi ym. 2017.) Samaan tulokseen tuli myös 

Koponen ym. 2018, jonka tutkimuksen mukaan terveydenhuollon ammattilaisten kannustus terveyttä 

edistäviin valintoihin, kuten liikunta, lisää väestön hyvinvointia. Elämänlaadun parantuminen näkyi 

rintasyöpää sairastavien naisten haitallisten tunteiden hallintana, kivun vähentymisenä ja 

seksuaalisena hyvinvointina. Naisten elämässä mahdollistui liikunnan myötä myös valoisa 

suhtautuminen tulevaisuuteen. Näitä tuloksia tuki Cešeikon ym. (2019) tutkimus, jonka mukaan 

liikunnan elämänlaatua parantavina tekijöinä osallistujilla korostuivat rooli-, sosiaaliset ja 

emotionaaliset toiminnot. Liikuntainterventiona tässä tutkimuksessa oli lihaskuntoharjoittelu. 

(Cešeiko ym. 2019.) Lavalleen ym. (2019) tutkimuksessa ilmeni samankaltaisia tuloksia, kun naisten 

fyysinen aktiivisuus lisääntyi liikunnan tuoman sosiaalisen hyvinvoinnin ja positiivisten tunteiden 

myötä. Naisten minäkuva ja roolitoiminnot vahvistuivat ja kipu helpottui. Näillä oli vaikutusta 

elämänlaadun parantumiseen. 

 

Katsauksen rintasyöpää sairastavien naisten elämän arjen virkeys syntyi päivittäisistä sosiaalisista 

suhteista. Naisten elämässä korostui liikuntaintervention myötä suositus osallistujien fyysisen 

aktiivisuuden lisäämisestä säännölliseksi, liikuntasuositusten mukaan tapahtuvaksi. Fyysisen 

aktiivisuuden lisäys, varsinkin lihasvoiman ja aerobisen liikuntaintervention myötä, paransi naisten 

vuorovaikutusta. Samankaltaisen tuloksen sai tutkimuksessaan Zhang ym. (2019), jonka 

tutkimuksessa liikuntainterventiona aerobista liikuntaa ja lihasvoimaa harjoittavien naisten 

elämänlaatu parani (Zhang ym. 2019). Päivittäisten sosiaalisten suhteiden tuoma virkeys näkyi 

tutkimuksessa myös sosiaalisuuden lisääntymisenä ja sosiaalisena hyvinvointina, joka liittyi 

ryhmässä tapahtuvaan liikuntaan. Ryhmävuorovaikutus kannusti naisia liikkumaan aktiivisesti, 

säännöllisesti ja liikuntasuositusten mukaisesti. Epäsäännöllisyys liikunnan harjoittamisessa heikensi 

sosiaalista hyvinvointia. Katsauksen tuloksia tuki Ceceikon ym. (2019) tutkimus, jonka mukaan 

liikuntainterventio paransi osallistujien elämänlaatua sosiaalisen toiminnan myötä. Koposen ym. 

(2018) tutkimus oli katsauksen kanssa samansuuntainen eli sosiaaliset hyvinvoinnin tekijät paransivat 

elämänlaatua. Naisten vuorovaikutustilanteet liikunnan harrastamisen yhteydessä ja 

yhteenkuuluvuuden tunne muiden samanhenkisten kanssa lisäsi liikunta-aktiivisuutta myös Lavalleen 

ym. (2019) tutkimuksessa. 
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Katsauksen tulokset osoittivat, että liikunnan väsymystä vähentävä vaikutus ja väsymykseen 

suotuisasti vaikuttavat sopivat liikuntalajit sekä masennus- ja ahdistusoireiden vähentyminen ja 

henkisen hyvinvoinnin kohentuminen edesauttoivat epämiellyttävien tuntemusten vaihtumista 

positiiviseksi energiaksi ja siten paransivat elämänlaatua. Väsymysoireet vähenivät jo vähäisellä ja 

kohtalaisen kuormittavalla liikunnalla. Myös aiemmin liikuntaa harrastaneilla liikunnan lisäys 

helpotti väsymysoireita. Katsauksen tuloksia tuki Jeongseon ym. (2013) todettuaan liikunnan tuoneen 

merkittävää parannusta väsymykseen hoitojen jälkeen. Myöhemmin myös Aguinagan ym. (2018) 

tulokset liikunnan vaikutuksesta väsymysoireisiin olivat samansuuntaisia, niissä liikunnan lisäyksen 

todettiin vähentäneen väsymysoireita diagnoosin toteamisen ja hoitojen aikana. Sopivan liikuntalajin 

valinnalla oli myönteistä vaikutusta väsymykseen ja elämänlaatuun. Erityisen tärkeää Kukkonen-

Harjulan (2012) mielestä oli, että rintasyöpää sairastava valitsi itselleen mahdollisimman mieluisan 

liikuntalajin, jolloin liikkumisen lisäys tuki muutosta pysyviin, terveellisiin elintapoihin siirtymistä 

vähentäen väsymystä (Kukkonen-Harjula 2012). Masennusoireista kärsivien kohdalla tuli esille 

ristiriitaisia tuloksia, sillä hoitojen aikana masennusoireet eivät liikunnan avulla helpottuneet, mutta 

hoitojen päätyttyä liikunnalla havaittiin suora vaikutus masennusoireiden vähentymiseen ja välillinen 

vaikutus painon pudotuksen kautta. Lyhytkestoisen aerobisen ja pitkäkestoisen, suositukset täyttävän 

kohtalaisen kuormittavan, liikunnan todettiin vähentäneen ahdistusoireita ja ohjatun liikunnan 

kohentaneen henkistä hyvinvointia. Pinto-Carralin ym. (2019) tutkimustulokset tukivat katsauksen 

tuloksia liikunnan merkityksestä masennusta ja ahdistusta vähentävänä tekijänä. Tuloksissa havaittiin 

liikunnan parantaneen nivelten liikkuvuutta, lisäten lihasten, sydämen ja keuhkojen toimintaa sekä 

vähentäen kipua. (Pinto-Carralin ym. 2019.) Myös Kukkonen-Harjulan (2012) päätelmät tukivat 

katsauksen tulosta, hänen mukaansa liikunnan masennus- ja ahdistusoireiden vähentämiseen saattoi 

riittää liikuntasuosituksia vähäisempikin liikuntamäärä. Toisaalta Huttunen (2018) toi esille, että 

säännöllisellä, ilman ohjaustakin tapahtuneella liikunnalla, oli suotuisia vaikutuksia mielenterveyteen 

ja henkiseen hyvinvointiin parantaen mielialaa ja torjuen masennusta. 

 

Katsauksen tulokset osoittivat myös, miten fyysinen voimistuminen, fyysistä hyvinvointia 

voimistavan liikuntasuositusten täyttyminen ja arkea rytmittävä säännöllinen liikunta kohensivat 

yleiskuntoa. Jeongseon ym. (2013) sai samansuuntaisia tuloksia todettuaan liikunnan parantaneen 

rintasyöpää sairastavien fyysistä toimintakykyä. Katsauksen tulokset olivat samansuuntaiset myös 

THL:n (2019) suositusten kanssa eli pienet päivittäiset valinnat, esimerkiksi kävely, pyöräily tai 

lenkkeily ulkona edistivät fyysistä kuntoa ja toimintakykyä. Rintala (2010) oli katsauksen tulosten 

kanssa samoilla linjoilla liikunnan parantavasta vaikutuksesta rintasyöpää sairastaneen 

elämänlaatuun. Katsauksen tulosten ja Rintalan (2010) kanssa samaan päätelmään päätyivät 

Jeongseon ym. (2013) ja Zhang ym. (2019) todettuaan liikunnan parantaneen merkittävästi 
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rintasyöpää sairastaneen fyysistä hyvinvointia. Hetkittäinen liikunnasta intoutuminen ei vielä tehnyt 

liikunnasta arkirutiinia (Huttunen 2018). Huttunen (2018) kirjoittaakin: ”Terveyden ylläpitämiseksi 

liikunnan on oltava säännöllisesti toistuvaa, koko ihmisiän yli jatkuva elämäntapa.” 

 

Katsauksen tulokset osoittivat mielekkään liikuntaan motivoivan lajin löytymisen, liikunnan yleistä 

aktiivisuutta lisäävän hyvän olon kokemuksen, liikuntasuositusten tavoitteiden saavuttamisen 

myönteisen vaikutuksen kokonaiselämänlaatuun ja päivittäisen toimeliaisuuden kohentumisen 

edesauttaneen päivittäisen mielihyvän löytymistä arjesta. Mielekkään liikuntalajin todettiin tuoneen 

liikunnaniloa ja liikunnanilon vuorostaan elämään hyvää oloa, vähentäneen erilaisia pelkoja ja 

lisänneen elämisen mielekkyyttä. Liikunnan itsessään koettiin tuovan elämiseen hyvää vaikutusta 

eikä sen lisäyksen tarvinnut olla merkittävä tuodakseen hyvää oloa. Hyvä olo näkyi fyysisenä, 

psyykkisenä, sosiaalisena ja emotionaalisena hyvinvointina. Tärkeintä oli valita sellainen 

liikuntamuoto, josta itse piti (Huttunen 2018). Caslan ym. (2014) tulokset olivat Huttusen (2018) ja 

kirjallisuuskatsauksen tulosten kanssa samansuuntaiset osoitettuaan sopivan ja tehokkaan lajin 

löytymisen edistäneen terveellisten elämäntapojen omaksumista ja lisänneen liikuntakäyttäytymistä. 

Kevyt liikunta vähensi liikkumattomuudesta koituvia terveyshaittoja vahvistamalla luustoa, 

helpottamalla stressinhallintaa, pienentämällä liikapainoa ja ehkäisemällä tuki- ja liikuntaelinten 

sairauksia (Huttunen 2018). Liikuntatavoitteet saavuttaneet kokivat elämänlaatunsa merkittävästi 

paremmaksi kuin vähän tai ei-koskaan liikkuneet. Kokonaiselämänlaadun parantuminen näkyi 

toimeliaisuuden kohentumisena; opiskelu- ja työkyky sekä vapaa-ajan aktiviteetit lisääntyivät ja 

perhesuhteet parantuivat. Ennen ja jälkeen syöpädiagnoosin toteamisen harrastettu liikunta 

auttoi selviytymään sairaudesta paremmin (Käypä hoito 2015). Kohtalaisen kuormittavalla 

liikunnalla, 150 minuuttia viikossa, ja lisäksi parina päivänä toteutetulla voimaharjoittelulla (UKK:n 

liikuntasuositus 2019), pystyttiin parantamaan kokonaisvaltaista elämänlaatua. Andersonin ym. 

(2012) tutkimus tuki tulosta todettuaan tavoitteiden saavuttamisen tuoman onnistumisen johtaneen 

fyysiseen toimintaan sekä fyysisen toiminnan ja oman tehokkuuden lisääntymiseen. Onnistumisen 

seurauksena parantunut toiminta lisäsi terveyteen liittyvää elämänlaatua (Anderson ym. 2012). 

Joidenkin rintasyöpää sairastavien vapaa-ajan liikunta lisääntyi ryhmäpohjaisella liikunnalla jopa 

liikuntasuosituksiin saakka. Ryhmäliikunnan positiiviset vaikutukset näkyivät itsetunnon 

kohentumisena, emotionaalisen hyvinvoinnin, seksuaalisuuden, sosiaalisen toiminnan lisääntymisenä 

ja väsymyksen vähentymisenä. (Casla ym. 2014.) 
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6.4. Johtopäätökset 

 

Tulosten tarkastelussa oli havaittavissa keskinäisiä yhtymäkohtia, sillä osallistuja ja hänen elämäänsä 

liittyvät tekijät olivat usein kytköksissä toisiinsa ja vaikuttivat joiltakin osin hänen elämänsä 

kokemuksiin. Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella liikunnalla todettiin monipuolisia hyötyjä 

rintasyöpäpotilaiden elämänlaatuun. Tulokset tukivat yleistä olettamusta liikunnan hyödyistä. 

Erityisen merkittävänä pidettiin fysiologisten toimintojen parantumista liikunnan myötä, sosiaalisen 

näkökulman korostumista ja liikunnan tuomaa päivittäistä mielihyvää, jotka vahvistivat rintasyöpää 

sairastavan kokonaisvaltaista elämänlaatua. 

 

Elämänlaatua parantavien fysiologisten tekijöiden avulla rintasyöpää sairastavan naisen kotona 

selviytyminen onnistuu itsenäisesti mahdollisimman pitkään toimintakyvyn ja liikkuvuuden 

säilyessä. Tämä on tärkeää väestön ikääntymisen myötä ja rintasyöpää sairastavan naisen eliniän 

noustessa kehittyneiden tutkimus- ja hoitomuotojen ansiosta. Ikääntyvien rintasyöpää sairastavien 

naisten tasa-arvoinen tukeminen ja ohjaaminen liikuntaharrastusten pariin kohentaa kuntoa, lisää 

toimeliaisuutta ja selviytymistä asua kotona sekä myöhentää laitoshoitoon siirtymistä. Fysiologisista 

tekijöistä painolla oli yllättävä vaikutus rintasyöpää sairastavan elämänlaatuun, vaikka tulos olikin 

yhtenevä kirjallisuuskatsauksen painoa käsittelevässä artikkelissa. Liikuntainterventiolla ei ollut 

vaikutusta painoon, kun liikunta toteutettiin kohtalaisen kuormittavana. Saamastaan tiedosta 

huolimatta rintasyöpää sairastavat liikkuivat vähemmän kuin suositukset neuvoivat. Toisaalta 

tilanteissa, joissa liikuntaa harrastettiin ryhmämuodossa, yhteenkuuluvuuden kokemus, 

henkilökohtainen kannustus ja positiivinen palaute motivoivat liikkumaan säännöllisesti ja 

aktiivisesti, jolloin syntyi tuloksia myös painon pudotuksessa. Useimmilla rintasyöpään sairastuneilla 

on tietoa liikunnan merkityksestä terveyteen ja elämänlaatuun, mutta ei jaksamista tai motivaatiota 

sitoutumiseen. Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on tärkeä ja yhä korostuneempi rooli tukea ja 

motivoida rintasyöpää sairastavia naisia sitoutumaan fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen tarjoamalla 

arkeen soveltuvaa, tieteelliseen tutkimuksiin pohjautuvaa tietoa sekä korostamalla ryhmän merkitystä 

motivaation tuojana. Konkreettinen, tieteellisesti tutkittu tieto auttaa terveydenhuollon 

ammattihenkilöitä heidän työssään. Neuvonnan avulla rintasyöpää sairastavilla naisilla on aiempaa 

paremmat mahdollisuudet innostua harrastamaan suositusten mukaista ja säännöllisesti toteutuvaa 

liikuntaa. 

 

Kirjallisuuskatsauksen aiheen, liikunnan merkitys rintasyöpää sairastavan naisen elämänlaatuun, 

katsottiin olevan ajankohtainen erityisesti sosiaalisesta näkökulmasta tarkasteltaessa. Liikunta antoi 

naisille sosiaalisen hyvinvoinnin parantumisen kokemuksen. Ihminen on oman kehonsa ja vaivojensa 
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vanki ja haasteita ja vaikeuksia on joskus vaikea tunnistaa. Lisäksi ihminen on osa perhettä ja 

yhteisöä, jolloin hänen vaikeutensa heijastuvat myös lähipiiriin. Jos ihmistä pystytään auttamaan 

yksilötasolla, pystytään apua tarjoamaan välillisesti myös yhteisölle. Epäkohtiin tarttumisella voisi 

olla myös yhteiskunnallista merkitystä. Tuloksissa korostui sosiaalista hyvinvointia lisäävä 

rintasyöpäpotilaiden harrastama ryhmäliikunta, joka kannusti naisia liikkumaan aktiivisesti, riittävän 

tehokkaasti ja säännöllisesti, jolloin sosiaalisen hyvinvoinnin lisäksi positiivisena tuloksena naisten 

paino laski. Terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat työssään rohkaista, kannustaa ja ohjata 

rintasyöpää sairastavia naisia ryhmäliikunnan pariin huomioiden jokaisen yksilölliset ominaisuudet 

ja mieltymykset. 

 

Liikunnalla oli mahdollisuus saada päivittäistä mielihyvää arkeen, kun löytyi mielekäs ja 

toimeliaisuutta lisäävä liikuntalaji. Liikunnan harrastaminen ei edellytä monipuolisia välineitä ja sitä 

voi harrastaa yksin, kaksin tai ryhmässä. Kuormittavuudenkin voi itse säädellä. Kohtalaisen 

kuormittava liikunta lisää fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistävää hyvinvointia. 

Rauhallisemmalla liikunnalla edistetään terveyteen vaikuttavaa hyvinvointia. Nämä tekijät 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden on tärkeä huomioida suunnitellessaan yksilöllistä 

rintasyöpäpotilaan liikunnan ohjausta ja toteuttaessaan sitä. Lisäksi ohjauksessa on huomioitava 

rintasyöpää sairastava nainen omana itsenään ja hänen fyysinen kuntonsa ja liikkuvuutensa. 

 

Liikuntaa voitaneen suositella kaikille rintasyöpää sairastaville naisille, se on taloudellisesti edullinen 

menetelmä kohentaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja emotionaalista elämänlaatua sekä fyysistä 

toimeliaisuutta. 

 

6.5. Jatkotutkimusaiheet 

 

Kirjallisuuskatsauksen aihe ei ollut ainutlaatuinen, sillä liikunnan vaikutuksia rintasyöpää sairastavan 

naisen elämänlaatuun on tarkasteltu hyvin paljon niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä 

tutkimuksissa. Tarkastelunäkökulma silti poikkesi erityisesti kotimaisiin tutkimuksiin verrattaessa. 

Esimerkiksi Pylkkänen (2015) tarkasteli rintasyöpäpotilaiden fyysistä aktiivisuutta ennen 

rintasyöpädiagnoosia kokonaiskuolleisuuden ja rintasyöpäkuolleisuuden näkökulmasta. 

 

Kirjallisuuskatsauksen artikkeleissa liikunnan vaikuttavuutta tarkasteltiin pääsääntöisesti 

lyhytkestoisten tutkimusten avulla. Liikunnan pitkäkestoisesta vaikuttavuudesta tarvitaan lisää tietoa, 

sillä useimmat toteutetut tutkimukset olivat muutamien viikkojen tai kuukausien mittaisia, jolloin 

pitkäkestoisia vaikutuksia oli vaikea arvioida. Lisäksi tarvitaan tietoa, miten liikunnan suhteen 
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passiiviset rintasyöpää sairastavat saataisiin motivoitumaan liikunnasta. Esimerkiksi Irwin ym. 

(2004) tarkasteli painon ja liikunnan välistä suhdetta rintasyöpäpotilailla. Siinä tuotiin esille, että 

ylipainoiset eivät innostuneet liikkumaan yhtä paljon kuin normaalipainoiset, vaikka olivatkin 

tietoisia ylipainon vaikutuksista rintasyöpään ja siitä selviytymiseen. Monet saattavat olla 

epätietoisia, millaista liikuntaa he voisivat harrastaa. He ovat voineet jäädä sairauden toteamisen 

aikaan hoito- ja kuntoutusjärjestelmän ulkopuolelle niin, että rintasyöpään liittyvän kuntoutumisen 

ohjaus ja neuvonta on jäänyt puuttumaan. Yhtenä tutkimusaiheena voisi olla, miten läheisten tuki ja 

kannustus motivoi rintasyöpäpotilasta liikunnan avulla kohentamaan elämänlaatuaan. 

 

Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tuloksen perusteella tiedetään liikunnan positiivisista 

vaikutuksista rintasyöpää sairastavan naisen elämänlaatuun enimmäkseen kansainvälisesti. Jatkossa 

tutkimusaiheena voisi tarkastella, miten Suomessa toteutuu rintasyöpäpotilaan yksilöllinen ja tasa-

arvoinen liikunnan ohjaaminen ja neuvonta. Tulosten perusteella voisi kehittää rintasyöpäpotilaan 

hoitoa niin, että jokaiselle turvataan tasapuolisesti yksilöllisen liikuntaohjelman suunnitelma ja sen 

toteutuksen mahdollistaminen rintasyöpädiagnoosin toteamisen jälkeen. Lavallee ym. (2019) 

tutkimuksen mukaan osallistujat, jotka saivat terveydenhuollon ammattilaisilta yksilöllistä tietoa ja 

ohjausta liikunnan harrastamiseen rintasyövän hoitojen aikana, lisäsivät fyysistä aktiivisuuttaan. 

Naiset kokivat terveytensä ja hyvinvointinsa parantuneen liikuntaintervention avulla. (Lavallee ym. 

2019.)  Lisäksi voitaisiin tutkia rintasyöpäpotilaita, jotka eivät kykene lisäämään liikuntaa, mitä muita 

aktiviteetteja olisi heille tarjolla mielen ja sosiaalisen virkeyden ylläpitämiseksi. Näitä vaihtoehtoja 

voisi olla taide, luonto, lemmikki -ja kotieläimet. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Yhteenveto kirjallisuuskatsaukseen valituista tutkimuksista 

  

Tekijät, vuosi, maa 

 
Tutkimuksen tarkoitus Aineisto ja tutkimus- Keskeiset tulokset  Laadun- 

  menetelmä  arviointi 

Canário ACG, Cabral PUL, Arvioida fyysisen ja   Kvantitatiivinen Fyys. aktivisuus oli yhteydessä väsymykseen ja elämänlaatuun. 6/8 

de Paiva LC,  aktiivisuuden, väsymyksen ja tutkimus. Fyysisesti aktiivisilla naisilla väsymysoireet vähenivät enemmän kuin  

Florencio GL,  elämänlaadun välistä yhteyttä Tutkimuksessa 215  ei-aktiivisilla.   

Spyrides MH & rintasyöpää sairastavilla  naista, iältään 40-65 v.,  Fyysisesti aktiivisimmilla naisilla kokonaiselämänlaatu oli parempi kuin  

da Silveira Goncalves SK.  naisilla. keski-iältään 52,7 v. ja  ei-aktiivisilla. Väsymystä valittavilla kokonaiselämänlaatu oli   

2014, Brasilia  12 kk diagnoosista ja yli alhaisempi.    

  puolet 2-3 -vaiheessa   Vaihdevuosioireilla tai niiden vaihtelulla lievästä vakavaan ja    

  olleet, syöpähoidon fyysisellä aktiivisuudella ei ollut yhteyttä, vaikka fyysisesti   

  kokeneet. Yli puolet aktiivisimmilla naisilla oli vähemmän vaihdevuosioireita.     

  naimisissa, valkoihoisia Huomioitavaa oli, että 61,4 % naisista ei ollut vielä vaihdevuosi-iässä.  

  ja katolisia. Vajaa puolet Fyysisesti aktiivisimmilla naisilla oli korkeampi elämänlaatu,  

  korkeakoulutettuja. erityisesti toiminnallinen elämänlaatu.  

  Koe- ja kontrolliryhmä. Liikunnan luonnetta ei kuvattu aktiivilla eikä ei-aktiivisilla.  

  Strukturoitu kyselylomake.   

Carter SJ, Hunter GR, Selvittää kävelyn vaikutusta Kvantitatiivinen  Fyysisen aktiivisuuden myötä koeryhmän paino laski hyvin 8/8 

Norian LA, fyysiseen aktiivisuuteen ja tutkimus, 18-70v.  naiset. verrattuna kontrolliryhmään, joiden paino nousi. Liikuntainterventiona  

Turan B &  sitä kautta elämänlaatuun. 27 syöpähoidot kokenutta oli juoksumatolla juokseminen. Painon laskemisen myötä koeryhmän  

Rogers LQ  rintasyöpäpotilasta. liikkuminen helpottui ja lisääntyi. Istuminen väheni. Koeryhmän painon   

2018 USA  Koe- ja kontrolliryhmä. laskeminen vähensi rintasyöpäpotilaiden masennusta. Liikunnan  

  Strukturoitu  lisäämisellä koettiin olevan elämänlaatua parantava vaikutus.  

  kyselylomake. Ryhmävuorovaikutuksella oli koeryhmässä positiivinen vaikutus  

  Tutkimuksen kesto 6 vk. 

elämänlaatuun verrattuna kontrolliryhmään. Kontrolliryhmä liikkui 

itsenäisesti.  
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Tekijät, vuosi, maa Tutkimuksen tarkoitus Aineisto ja tutkimus- Keskeiset tulokset  Laadun- 

  menetelmä  arviointi 

Chen X, Zheng Y,  Arvioida säännöllisen    Kvantitatiivinen  Lähtötilanteessa ja 18 kk:n kohdalla osallistujat, jotka suorittivat 8/8 

Zheng W, Gu K, Chen Z, liikunnan vaikutusta  tutkimus. harjoitusohjelmansa säännöllisesti, olivat nuorempia, tulotaso    

Lu W & Shu XO syöpähoidon jälkeiseen 1829 rintasyöpää  korkeampi ja elämänlaatu parempi. Liikunnalla todettiin merkittävä  

2009, Kiina elämänlaatuun, kun  sairastavaa kiinalaista  positiivinen yhteys kokonaiselämänlaatuun, fyysiseen, psyykkiseen   

 hoidoista on kulunut 36 kk. naista, keski-iältään  ja sosiaaliseen hyvinvointiin 36 kk:n kuluttua. Säännöllinen liikunta,  

  53,7 v, 20-75-vuotiaita. yli 8,3 MET-tuntia/vk, harrastavilla oli suurempi päivittäinen energia,  

  Tutkimuksen kesto 36 kk. vähemmän psyykkistä ahdistusta, enemmän positiivisia tunteita,  

  Puolet ei ollut korkea- parempi kehonkuva, suurempi työ- ja opiskelukyky, enemmän  

  koulun käyneitä, vapaa-ajan aktiviteettia, paremmat avioliitto- ja perhesuhteet ja  

  vaihdevuosi-iässä 2/3. korkeampi kokonaiselämänlaatu 36 kk:n kuluttua. Liikunta vähensi  

  Yli puolet oli 1-11-vaiheessa, psyykkistä tuskaa ja paransi unta. Naisilla, jotka harrastivat liikuntaa  

  lähes kaikilla epäsäännöllisesti, oli alhaisempi kokonaiselämänlaatu, fyysinen,  

  tehty rinnanpoisto ja psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi kuin naisilla, jotka liikkuivat  

  annettu kemoterapiaa. vähän, mutta säännöllisesti.  

   36 kk syöpädiagnoosin jälkeen aloitettu omaehtoinenkin liikunta  

   paransi elämänlaatua.  

  Strukturoitu kyselylomake. Liikuntainterventiona säännöllinen liikunta ja tietty määrä / vko.  

   

Liikuntatulokset arvioitiin alle 8,3 / 8,3 ja sen ylittävän arvon  

 

   

Despiens C, Filion M, Verrata ryhmä- ja yksilö- Kvantitatiivinen tutkimus. 26 

rintasyöpäpotilasta, olivat 

saaneet inhibiittorihoitoa ja 

sädehoitoa, sädehoitoa oli ollut 

vähintään kuukauden ajan, kesto 

12 viikkoa, naiset keski-ikä 67,5 

vuotta.      

Koe- ja kontrolliryhmä. 

Strukturoitu kyselylomake. 
 

Yksilöllisen ja ryhmäliikunnan avulla toteutettu liikunta paransi 8/8 

Brien M-C, Hogue J-C 

Laflamme C &  

liikunnan toteutumisen 

erojen vaikutusta 

fyysisen aktiivisuuden tasoa. Aerobinen kunto ja lihasvoima kehittyivät. 

Ryhmäliikunnassa osallistujien paino (BMI) laski merkittävästi.   

Lemieux J. elämänlaadun Osallistuminen yksilö- ja ryhmäliikuntaan paransi elämänlaatua.  

2017 Kanada parantamiseen. Väsymys väheni liikunnan myötä yksiö- ja ryhmäliikunnassa.  

  Liikuntainterventioina aerobista ja lihasvoimaa kehittävä liikunta.  
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Tekijät, vuosi, maa Tutkimuksen tarkoitus Aineisto ja tutkimus- Keskeiset tulokset  Laadun- 

  menetelmä  arviointi 

Fisher HM, Jakobs JM, Selvittää kuinka liikunta  Kvantitatiivinen   Liikuntaintervention aikana 75,6 % naisista nosti kohtalaisen 8/8 

Taub CJ, Lechner SC,   vaikuttaa tutkimus. fyysisen aktiivisuuden tasoa. Valtaosa rintasyöpäpotilaista lisäsi  

Lewis JE, Carver CS, rintasyöpäpotilaan 502 rintasyöpäpotilasta, sitoutumistaan voimakkaaseen fyysiseen toimintaan.   

Blomberg BB & elämänlaatuun. leikkauksen jälkeen hoitojen Liikuntainterventioina esim. juoksu. Osallistujien fyysisen   

Antoni MH.    aikana toteutettu, aktiivisuuden lisääntyminen liittyi väsymyksen ja masennuksen  

2017, USA  50v naiset. vähentymiseen. Toiminnallinen elämänlaatu parantui. Funktionaalisen  

  Koe- ja kontrolliryhmä toiminnan parantuminen liittyi masennuksen vähentymiseen.  

  Osallistujat Fyysisen aktiivisuuden parantuminen paransi toiminnallista  

  olivat osa laajempaa elämänlaatua. Fyysisen aktiivisuuden lisäys vähensi masennusta.  

  interventiotutkimusta. Fyysisen aktiivisuuden lisäys vähensi väsymystä.  Fyysinen  

  Strukturoitu   aktiivisuus vähensi väsymystä ennen ja jälkeen liikuntaintervention.   

  kyselylomake   

  

 

  

 

 

 

   

Foley MP, Hasson SM &  Tutkia 12 viikkoa kestävän  Kvantitatiivinen tutkimus. Rintasyöpään sairastuessa varhaisvaiheessa liikuntaharjoittelun  8/8 

Kendall Eydic liikuntaohjelman ja sen   80 rintasyöpäpotilasta, aloittaminen paransi emotionaalista hyvinvointia. Fyysisen toiminnan  

2018 USA aloitusajan suhdetta joille oli alle vuoden  parantumista tapahtui 12 viikon harjoitteluohjelman jälkeen.   

 elämänlaadun sisään aloitettu hoi- Elämänlaadun koettiin parantuneen molemmissa ryhmissä.  

 parantumiseen to tai yli vuoden hoidon Liikuntalajeina olivat juoksumatolla juokseminen, lihaskunto-  

 rintasyöpäpotilaalla. aloittamisen jälkeen. ja tasapainoharjoittelu sekä venyttely.  

  Yli 18-vuotiaita   

  naisia. Koe- ja kontrolli-   

  ryhmä. Strukturoitu     

  kyselylomake. Tutkimuksen   

  kesto 12 vk.   
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Tekijät, vuosi, maa Tutkimuksen tarkoitus Aineisto ja tutkimus- Keskeiset tulokset  Laadun- 

  menetelmä  arviointi 

Loh SY, Lee SY &  

Murray L. 

  

Tutkia hypoteesia, onko  

Qigong-ryhmäliikunnassa 

olevien elämänlaatu 

(QoL)    

Kvantitatiivinen tutkimus. 

Tutkimuksessa 197 

rintasyöpähoidon läpikäynyttä 

naista, 18-65 v. Tutkimuksen 

kesto 8 viikkoa. Tutkimuksessa 

kolme ryhmää, joista kaksi 

erilaista kontrolliryhmää, toinen 

blacebo- ja toinen jatkoi aiempaa 

tapaa. l-2 -vaiheen dg, 1 v. dg:tä, 

ei metastaaseja. Strukturoitu 

kyselylomake. 

Qigong-liikunnalla enemmän vaikutusta emotionaaliseen elämänlaatuun kuin 

ei-muutosta-liikuntaan -ryhmässä. Sosiaaliseen elämänlatuun Qigong-

liikunnalla parannusta. Qigong-liikunnalla marginaalisesti merkittävää 

parannusta elämänlaatuun. Ryhmien liikuntatavoilla ei merkittävää 

vaikutusta väsymykseen eikä ahdistukseen. Millään ryhmällä ei ollut 

vaikutusta masennukseen, pelkoon eikä stressiin. Lähtötilanteessa eikä 

demografisissa tiedoissa eroa. Qigong-liikunta, rauhalliset kehon liikkeet ja 

mielen hallintaa.   Kontrolliryhminä linjatanssi kohtalaisella intensiteetillä ja 

ryhmä, joka ei muuttanut liikunnallisia käytäntöjään. Väsymyksen suhteen 

eri ryhmien välillä havaittu merkittävää muutosta. Ahdistuksen suhteen 

ryhmissä ei merkittäviä muutoksia. Fyysisestä aktiivisuudesta ei saatu 

tuloksia, joista olisi voinut tehdä johtopäätöksiä.  

6/8 

 

  

2013, Malesia 

 

  

parempi kuin 

lumelääkkeen 

(aerobisen) tai tavallisen  

 hoitoryhmän elämänlaatu.   

   

   

   

      

Maryam A, Arvioida suunniteltujen   Kvasikokeellinen,  Koeryhmän tulokset olivat merkittävästi paremmat fyysisessä  7/9 

Fazlollah A, liikuntaohjelmien  kvantitatiivinen  aktiivisuudessa ja elämänlaadussa: stressi ja pelko vähenivät,  

Eesa M, Ebrahim H & vaikutusta kemoterapiaa  tutkimus. itsekuva-, sairauden omaksuminen ja keskittymiskyky paranivat  

Abbas VF saaneiden 56 rintasyöpää sairas- sekä unen laatu parani, positiiviset tunteet lisääntyivät.  

2010, Iran rintasyöpää sairastavien tavaa naista, iältään Liikunta ja fyysinen toiminta luovat elämänhallintaa ja itseluottamusta  

 naisten elämänlaatuun. 18-65 v. Tutkimuksen kesto 9 vk. sekä auttavat sairauden hyväksynnässä. Fyysisen harjoittelun  

     jatkaminen voi parantaa ruokahalua, lisätä ruuansulatustoimintaa ja  

  Koe- ja kontrolliryhmä parantaa unen laatua. Intervention jälkeen muutosta fyysisessä,  

  Strukturoitu   psyykkisessä, hengellisessä ja kokonaiselämänlaadussa ryhmien  

   kyselylomake. välillä. Harjoitteluryhmässä fyysinen, psyykkinen ja  

   kokonaiselämänlaatu paranivat lähtötilanteesta., mutta ei sosiaalinen     

    eikä hengellinen elämänlaatu.  

   Liikuntainterventiona ohjattu liikunta + CD-ohje koeryhmälle, sen   

   kestoa pidentäen alun 20 minuutista lopun 30 minuuttiin / kerta.   

   Pidennys tapahtui 3 viikon välein ja harjoitukset 3-5 päivänä / vk.  

   

 

Kontrolliryhmällä ei harjoitusohjelmaa lainkaan. 
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Tekijät, vuosi, maa Tutkimuksen tarkoitus Aineisto ja tutkimus- Keskeiset tulokset  Laadun- 

  menetelmä  arviointi 

Murtezani A,  Määritellä kohtalaisen    Kvantitatiivinen tutkimus. Lähtötilanteessa ei ryhmien välisiä eroja. Aerobisella harjoittelulla 7/8 

Ibraimi Z, Bakalli A,   intensiivisen aerobisen    Tutkimuksessa 62 rintasyöpää merkittävää parannusta kokonaiselämänlaatuun, toiminnalliseen  

Krasniqi S, Disha ED liikunnan vaikutus sairastanutta naista, (perheessä) hyvinvointiin, fyysiseen aktiivisuuteen ja emotionaaliseen  

& Kurtishi I  elämänlaatuun ja fyysiseen keski-ikä 52 v. (psyykkinen ahdistus) hyvinvointiin verrattuna kontrolliryhmään,  

2014, Kosovo toimintaan rintasyövästä Yli puolella 1-11-vaiheen dg, joka ei harjoitellut. Aerobinen liikunta vähensi pelkoa. Liikunnalla ei  

 selvinneillä. lähes kaikilla rinnanpoisto ja ei vaikutusta BMI:hin eikä painoon. Kävelytulos / 12 min. parani  

  yli puolella kemoterapia. merkittävästi koeryhmässä.  

  Tutkimuksen kesto 10 vk. Aerobisen kohtalaisen intensiivisen liikunnan (sis. Juoksumatolla,  

  Koe- ja kontrolliryhmä. porraskävelylaitteella askeltamisen ja kuntopyörällä polkemisen)  

   lisääminen 20 minuutista 40 minuuttiin. Harjoittelun aikana tarkkailtiin   

  Strukturoitu kyselylomake. lepo- ja maksimisykettä.  

     

       

   

 
   

     
Ng A, Cybulski A, Triathlonin harjoittelun  Kvantitatiivinen tutkimus. Triathlon lisää aerobista kuntoa, voimaa ja parantaa elämänlaatua. 8/8 

Engel A, Papanek P, vaikutus elämänlaadun  23 rintayöpäpotilasta, joiden Se edistää terveellisiä elämäntapoja. Sosiaaliset suhteet ja ryhmässä   

Sheffer M, Waltke L 

& Tjoe J. 

parantamiseen. 

   

leikkauksesta, säde- tai  

sytostaattihoidosta oli kulunut 3-4  

ryhmässä toimiminen parantavat elämänlaatua. 

   

 Fysiologisten ja viikkoa.     

2017, USA  

psykososiaalisten 

tekijöiden huomioiminen. 27-60v. naiset   

   Kesto 14 viikkoa.   

  Strukturoitu kyselylomake.   
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Tekijät, vuosi, maa Tutkimuksen tarkoitus Aineisto ja tutkimus- Keskeiset tulokset  Laadun- 

  menetelmä  arviointi 

Paulo TPS, Rossi FE, Tutkia suunnitellun  Kvantitatiivinen tutkimus. Lihasvoiman ja aerobisen liikunnan harjoittaminen lisää fyysistä, 8/8 

Viezel J, Tosello GT, liikuntaohjelman  36 rintasyöpäpotilasta, psyykkistä ja sosiaalista elämänlaatua. Elintoiminnot paranevat  

Seidinger SC, 

Simões RR, 

de Freitas Ruffo,     

vaikutusta 

elämänlaatuun iäkkäillä 

rintasyöpäpotilailla.  

joilla oli menossa 

inhibiittorihoito, 

keski-ikä 64v (50-80v)  

(sydän, keuhkot ja lihakset). Rintasyövän oireet vähentyvät. Kehon 

kuva tuli positiivisemmaksi. Hiustenlähtöön sopeutuminen helpottui.   

Freitas IF,   Koe- ja kontrolliryhmä. Itsetunto kasvoi. Sosiaaliset suhteet paranevat. Ryhmältä saa tukea  

de Freitas R Jr &  Strukturoitu kyselylomake. kokemusten jakamiseen, pelkojen ja tunteiden käsittelyyn.  

Freitas IF Jr  Tutkimuksen kesto 9 kuukautta. Koeryhmällä oli paremmat arvot verrattuna kontrolliryhmään  

2019 Brasilia   tutkimuksen kaikilla osa-alueilla.  

   Liikuntainterventio sisälsi aerobista-, lihasvoima- ja venyttelyharjoitusta.  

     

   

 

 

   

     

Penttinen H,   

 

Selvittää liikunnan Kvantitatiivinen  Rintasyöpäpotilaan parantuneen kunnon ja elämänlaadun välillä 8/8 

Utriainen M,   vaikutusta tutkimus. on positiivinen yhteys. Tutkimuksen liikuntainterventiot, joita on  
Kellokumpu-Lehtinen rintasyöpäpotilaan 579 rintasyöpäpotilasta aerobinen liikunta ja kiertoharjoittelu, parantavat väsymystä ja  
P-L, Raitanen J, elämänlaatuun. Erityisesti    35-68v naiset. masennusta. Liikuntaryhmän sosiaaliset kontaktit parantavat  
Sievänen H, fyysisen ja psykologisen Koe- ja kontrolliryhmä. sosiaalista toimintaa. Rintasyöpäpotilaan paluu normaali elämään ja  
Nikander R, hyvinvoinnin kuvaaminen Strukturoitu kyselylomake. arkeen helpottuu. Tämä pitkän aikavälin tutkimus osoittaa, että    
Blomqvist C, 

Huovinen R, elämänlaadun kannalta.  Mittaukset alkaen rintasyöpä- 

liikunnan lisäys koe- ja kontrolliryhmässä parantaa elämänlaatua 

EORTC-QLQ-C30 kaikilla elämänlaatumittarin osa-alueilla. Osallistujat,  
Vehmanen L & 

Saarto T. 

2019, Suomi 

 

 

 

 

  

Tutkimus aloitettu, kun 

rintasyöpä on todettu ja 

jatkettu viiden vuoden 

ajan. 

 

 

  

diagnoosista ja jatkuen 1, 

3 ja 5 vuoden välein. 

 

 

 

 

 

  

joiden fyysinen suorituskyky parani, paransivat myös terveyspistemääriään. 

 

 

 

 

   

     

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sim%C3%B5es%20RR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30658629
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Tekijät, vuosi, maa Tutkimuksen tarkoitus Aineisto ja tutkimus- Keskeiset tulokset  Laadun- 

  menetelmä  arviointi 

Pinto BM, Tutkia fyysisen  Kvantitatiivinen  Riittävästi liikkuvilla 3 kk:n kohdalla fyysinen aktiivisuus parani  8/8 

Dunsiger S & liikunta-aktiivisuuden  tutkimus. ja elämänlaatu parani. 6 ja 12 kk:n kohdalla ei enää parannusta.  

Waldemore M. määrää (min/viikko), 192 rintasyövän läpi- Väsymys oli merkittävästi vähentynyt, fyysinen aktiivisuus parempi ja  

  jolla saadaan käynyttä naista, iältään elämänlaatu korkeampi 6 ja 12 kk:n kohdalla liikuttaessa 150 min/vk  

2013, Yhdysvallat psykososiaalista hyötyä.   keskimäärin 55,9 v. kuin alle 150 min/vk liikkuvilla. Psykososiaalisia vaikutuksia  

  Lähes kaikki valkoihoisia näkyi jo 6 kk:n harjoittelun jälkeen 150 min/vk harjoittaneiden ryhmässä.  

  ja collegen käyneitä, Riittävästi liikkuvilla oli merkittävästi parempi elämänlaatu, fyysinen  

  puolet työssä käyviä. toiminnallisuus ja vähemmän väsymystä kuin ei-koskaan liikkuvilla 3,6   

  2/3 1-11-vaiheen dg. ja 12 kk:n kohdalla. Merkittävää eroa elämänlaadussa ei ollut  

  ja puolella kemoterapia- ei-koskaan liikkuvien ja niiden liikkujien kohdalla, jotka liikkuivat  

  hoidot. suositusten mukaisesti 3 ja 6 kk:n kohdalla, mutta eivät enää 12 kk:n  

  Tutkimuksen kesto 12 kk.  kohdalla. Fyysinen toiminnallisuus ja elämänlaatu oli parempi ja  

   Strukturoitu   väsymys vähäisempi suositusten mukaan liikkuvilla 6 kk:n kohdalla  

  kyselylomake kuin niillä, jotka eivät suositusrajoihin päässeet 3 ja 6 kk:n kohdalla.   

   

Liikuntainterventio 150 min/vk (esim. reipas kävely, pyöräily ja uinti) 

   

Reis D, Walsh ME, Verrata Nia-ohjelman  Kvantitatiivinen tutkimus.  

 

Tutkimuskohteena 41, 34-85-  

vuotiasta radiologista hoitoa 

saavaa naista, lähes kaikki 

valkoihoisia ja naimisissa olevia, 

kaikki hyvin kouluttautuneita, 2/3 

työelämässä. Koe- ja 

kontrolliryhmä. 

Harjoittelujakso 12 viikkoa. 

Strukturoitu kyselylomake. 

 

Kontrolliryhmä jatkoi tavallista 

aktiivisuuttaan.  

Nia-ryhmässä väsymys väheni enemmän 6 vk:n aikana, mutta ei enää   8/8 

Young-McCaughan S tukea kotioloissa pelon,  12 viikkoon mennessä, kontrolliryhmässä väsymystä ei tapahtunut 6 viikon    

& Jones T.  elämänlaadun, aerobisten  aikana, mutta väheni 12 viikkoon mennessä. Syy väsymykseen ei tullut esille.    

2013, Yhdysvallat voimavarojen ja hartia- Kävelytestissä molemmat ryhmät paransivat tuloksiaan, ryhmien välillä ei    

 koukistajien suhteen  eroja. Oikean ja vasemman hartian ojennus ja koukistus paranivat  

 rintasyöpään sairastuneilla  molemmissa ryhmissä, ryhmien välillä ei eroja. Vähintään 12 vk:n Nia-   

 naisilla radiologisen  harjoittelu kerran viikossa paransi fyysistä, sosiaalista, emotionaalista ja   

 terapian aikana. toiminnallista hyvinvointia ja vähensi väsymystä. Kaikkien osallistujien  

  raportointi suorituksistaan oli puutteellista, mikä vaikeutti tulosten   

  

raportointia. Liikuntainterventiona Nia (keskiössä keho, mieli ja hengellisyys). 
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Tekijät, vuosi, maa Tutkimuksen tarkoitus Aineisto ja tutkimus- Keskeiset tulokset  Laadun- 

  menetelmä  arviointi 

Schmidt ME, 

Wiskemann J, 

Tutkia  kemoterapian 

aikana käytettävän 
Kvantitatiivinen tutkimus. 

Tutkimuksessa 101 rintasyövän  Vastusharjoitteluryhmässä kokonaisväsymys ja fyysinen väsymys   

6/8 

  

Armbrust P,  vastusharjoittelun hyötyä sairastunutta naista, rinnanpoisto- eivät lisääntyneet kemoterapian aikana. Vastusharjoittelu lievensi  

Schneeweiss A,  väsymykseen ja ja kemoterapiaa saaneet. fyysistä väsymystä ja piti yllä elämänlaatua kemoterapian aikana.   

Ulrich CM & 

Steindorf K 

 

2014, Saksa 

elämänlaatuun laatuun 

ryhmäpohjaisten 

interventioiden 

mahdollisten  

Keski-ikä 52,7 v., 30-71-vuotiaat. 

Tutkimuksen kesto 12 viikkoa.  Potilailla, joilla ei alkuvaiheessa todettu väsymystä, väsymyksen  

 

psykososiaalisten 

vaikutusten lisäksi.  vaikutukset näkyivät selvemmin. ryhmien välillä => Vastusharjoittelulla  

    väsymyksen lisääntymistä ei havaittu. Kognitiivisessa väsymyksessä  

  Koe- ja kontrolliryhmä, eri ryhmien välillä eroja, kognitiivista väsymystä oli vähemmän  

  koeryhmällä vastusharjoittelu, vastusharjoitteluliikunnassa. Tunnevaltaista väsymystä koettiin  

  kontrolliryhmällä vähemmän vastusharjoitteluliikunnalla. Tyroksiinilla merkittävää   

  rentoutusharjoittelu. vaikutusta väsymykseen. Rentoutusryhmässä väsymys lisääntyi, mutta   

  Strukturoitu kyselylomake. ei vastusryhmässä. Vastus- ja rentoutusharjoittelulla koettiin enemmän  

   väsymystä, jos lähtötilanteessa masennusta ja väsymys pysyi  

   korkeampana pitempään vähentyen ajan kanssa ( ei eroja ryhmien välillä).   

     

   Rentoutusharjoittelulla oli parempi vaikutus suun kuivumiseen, jo  

   lähtötilanteessa ei masennusta. Liikunnalla ei vaikutusta   

   masennukseen, masennuspisteet pysyivät melko vakaina intervention  

   aikana. Vastusharjoittelulla oli parempi vaikutus roolitoimintaan,  

   sosiaaliseen ja fyysiseen toimintaan. Lähtötilanteessa masentuneilla   

   kaikki toiminnalliset tulokset olivat muita huonommat (tieto ei  

   tilastollisesti merkittävä). Masennus pysyi vakaana molemmissa  

   

ryhmissä, niiden välillä ei eroja. 
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Tekijät, vuosi, maa Tutkimuksen tarkoitus Aineisto ja tutkimus- Keskeiset tulokset  Laadun- 

  menetelmä  arviointi 

Scott JM, Iyengar NM.  

Nilsen TS,  

Michalski M,   

Tutkia metastasoitunutta 

rintasyöpää sairastavan 

potilaan aerobisen   

Kvantitatiivinen tutkimus. 

62 rintasyöpäpotilasta, 

joilla metastasoitunut rintasyöpä. 

Metastasoitunutta rintasyöpää sairastavat potilaat eivät kaikki 

pystyneet suoriutumaan kaikista liikuntaosuuksista. 

Ne, jotka  suoriutuivat, niin heillä parani hengityslihasten- ja sydämen kunto. 

8/8 

 

   
Thomas SM, 

Herndon IIJ, Sasso J, 

Yu A, Chandarlapaty S, 

Dang CT, Comen EA, 

Cickler MN,  

liikunnan  intervention 

vaikutusta elämänlaatuun. 

 

  

  

Keski-iältään 21-80 v. naista 

 

 

 

Koe- ja kontrolliryhmä.  Tämän myötä toimintakyky ja elämänlaatu paranivat myös.  

 

Peppercorn JM, 

Jones LW & 

Herndon J.    

Strukturoitu kyselylomake 

Tutkimuksen kesto 12 viikkoa.  

Sosiaalisen kanssakäymisen lisäys liikunnan myötä lisäsi elämänlaadun 

parantumista sosiaalisen elämän näkökulmasta. 

  

 

2018 Kanada, USA, 

Norja 

 

   

 

 

   

 

Shobeiri F, Masoumi SZ Tutkia aerobisen  Kvantitatiivinen tutkimus. Interventio paransi terveyttä ja elämänlaatua, joka perustui  8/8 

Nikravesh A., Heidari liikunnan intervention 60 rintasyöpäpotilasta, EORTC QLQ-C30 -mittariin.  

Moghadam R.,   elämänlaatua parantavaa  joille on tehty leikkaus Liikuntainterventiolla parantuivat funktionaaliset toiminnot, kuten:  

Karami R. vaikutusta. ja syöpähoidot. fyysinen toiminnallisuus, roolitoiminnot, tunteiden toiminnot,  

2016 Iran  20-60 v. naista. kognitiiviset toiminnot ja sosiaaliset toiminnot. Oireista parantuivat    

  Koe- ja kontrolliryhmä. väsymys, pahoinvointi, kuvotus, kipu, hengenahdistus, ummetus ja  

  Tutkimuksen kesto 10 viikkoa. unettomuus. Liikuntainterventioilla parantuivat ruumiinkuva,    

  Strukturoitu kyselylomake seksuaalinen toiminta, seksuaalinen nauttiminen, tulevaisuuden   

   näkymät ja kokonaistoiminnan tulos. Liikuntainterventioilla  

   parantuivat hoitojen sivuvaikutukset, rinnan oireet, käsivarren oireet  

   ja huoli hiusten menettämisestä.   

   

Liikuntamuotona oli kävely, käsien liikuttaminen ja venyttely. 
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Tekijät, vuosi, maa Tutkimuksen tarkoitus Aineisto ja tutkimus- Keskeiset tulokset  Laadun- 

  menetelmä  arviointi 

Spector D, Deal AM, Selvittää, lisäävätkö   Kvantitatiivinen tutkimus. Sydämen ja keuhkojen toiminta parani merkittävästi. Fyysinen 8/8 

Amos KD, Yang H & afrikkalaisamerikkalaiset   Osallistui 17 naista,   aktiivisuus parani. Toiminnallinen liike parani ja toimintahäiriöt   

Battaglini CL osallistujat fyysistä  iältään keskimäärin 51,6 v. vähenivät. Useat lujuusmitat paranivat merkittävästi. Fyysinen  

2013, Pohjois-Carolina aktiivisuutta ja tutkia, (30-69 v.), syöpähoidon aktiivisuus vahvisti ylä- ja alavartalon fyysisiä mittoja.    

Yhdysvallat vaikuttaako liikunta päättymisestä 1-2 v. Kokonaiselämänlaatu parani ja väsymys väheni, mutta eivät   

 myönteisesti kuntoon ja Lähes kaikilla 1 – 3 -vaiheen dg. merkittävästi. Harjoittelu lisäsi aktiivisuutta => kunto koheni ja   

 terveyteen. 2/3 naimisissa ja työssä, väsymys väheni. Seksuaalinen aktiivisuus parani merkittävästi.   

  1/3 kouluttautuneita. Painoon ja BMI:hin ei harjoittelulla vaikutusta. Korkeampi  

   fyysinen aktiivisuus, vähemmän rintasyöpäongelmia.    

   Liikuntainterventiona liikuntaa 150 min/vk.  

  

Tutkimuksen kesto 16 vk. 

Strukturoitu kyselylomake.   

     
Vardar-Yağlı N,  Vertailla aerobisen  Kvantitatiivinen  Ääreislihasvoima, funktionaalinen liikuntakapasiteetti,  8/8 

Sener G, Arikan H, harjoituksen tutkimus. elämänlaatu ja väsymys paranivat paremmin jooga- ja aerobisen  

Sağlam M, ja joogan vaikutuksia Tutkimuskohteena 52,  ryhmässä. Molemmissa ryhmissä tämä osa-alueet paranivat   

İnal-İnce D, Savci S, rintasyövästä 20-60 v, keski-ikä 49,9 v lähtötilanteeseen verrattuna. Hengenahdistus, väsymys ja jalkojen     

Çalık K, Ebru A, selviytyneiden diagnosoitua (1-2 -vaihe) väsymys laskivat merkittävästi molemmissa ryhmissä intervention  

Kadri K, Ergun B, toimintakykyyn, rintasyöpäpotilasta, aikana. jalkojen, hartioiden ja käsivarsien lihasvoima kasvoi   

Kutluk T & Özışık Y. ääreislihasvoimaan, kaikilla kemoterapiahoidot, merkittävästi molemmissa ryhmissä intervention aikana.  

   elämänlaatuun (QOL) ja hoidot saatu päätökseen 3 vuotta Olkapäiden ja käsivarsien lihasvoima lisääntyi enemmän  

2015, Yhdysvallat väsymykseen.  ennen. jooga + aerobisella liikunnalla. Kokonaishyvinvointi, roolitoiminnot,  

   itseluottamus, sosiaalinen toiminta paranivat enemmän  

  Koe- ja kontrolliryhmä. jooga + aerobisella liikunnalla. Uni ja ummetus paranivat enemmän  

  Harjoitteluaika 6 vk. jooga + aerobisella liikunnalla. Jooga + aerobisella liikunnalla oli   

  Strukturoitu  positiivista vaikutusta ummetukseen.  

  kyselylomake. Liikuntainterventiona jooga + aerobinen liikunta. Kontrolliryhmällä  

    

pelkkä aerobinen liikunta. 

   

 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534735414565699
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534735414565699
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534735414565699
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534735414565699
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Tekijät, vuosi, maa 

Tutkimuksen 

tarkoitus Aineisto ja tutkimus- Keskeiset tulokset  Laadun- 

  menetelmä  arviointi 

Woo-kyoung S, Sihan S, Tutkia liikunnan  Kvantitatiivinen   Fyysinen aktiivisuus ja liikunta liittyivät parempaan elämänlaatuun ja 8/8 

So-Youn J,  vaikutusta tutkimus korkeampaan elinikään. Liikuntaryhmällä, joka oli tutkimuksessa  

Eunsook L, Zisun K,  rintasyöpäpotilaan 231 rintasyöpäpotilasta, korkeimmalla liikunnan toteuttamien tasolla, oli vähemmän väsymystä  

Hyeong-Gon M, elämänlaatuun. joilla on 6 kk kulunut Heillä oli myös fyysisten ja seksuaalisten toimintojen parantumista  

Dong-Young N, Jung EL,  rintasyöpäleikkauksesta. verrattuna matalan aktiivisuuden liikuntaryhmään.  

Shin W-K,   21-78v. naista. Sosiaalisen ryhmän tuomaa parannusta elämänlaatuun oli enemmän  
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Liite 2. Kirjallisuuskatsauksen kirjoittajien vastuualueet 
 

Tiivistelmä, osallistuminen tasapuolisesti MT / RP 

Johdanto MT 

Käsitteiden määrittely 

- 2.1 ja 2.3 RP 

- 2.2 ja 2.4 MT 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus ja tutkimuskysymys, osallistuminen tasapuolisesti MT / RP 

Kirjallisuuskatsauksen toteuttaminen 

- Alkukuvaus RP 

- 4.1 Kirjallisuushaku MT 

- 4.2 Aineiston kuvaus MT 

- Kuvio 3 RP 

- 4.3 Aineiston analyysi RP 

Tulokset 

- Alkukuvaus, osallistuminen tasapuolisesti MT / RP 

- Taulukko 4 RP 

- 5.1–5.3 MT 

- 5.4–5.6 RP 

Pohdinta 

- Luotettavuus RP 

- Eettisyys RP 

- Tulosten tarkastelua MT (neljä ensimmäistä kappaletta), RP (kolme jälkimmäistä kappaletta) 

- Johtopäätökset MT (kappaleet 1-2) ja RP (kappaleet 3-5) 

Jatkotutkimusaiheet RP (kappaleet 1-2), MT (kappale 3) 

Lähteet, osallistuminen tasapuolisesti MT / RP 

Liitteet 1-2, kokoamiseen osallistuminen tasapuolisesti MT / RP, muokkaus RP 

Diojen sisältö, osallistuminen tasapuolisesti RP / MT, diat muokannut RP 

 

 

 


