
Töörühma ülevaade

Kesknärvisüsteemi (KNS) kasvajate töörühm koondab vastava 
paikme kasvajate raviga tihedalt seotud erialade esindajaid. Põ-
hikoosseisus on neurokirurgia, kiiritus- ja keemiaravi, radioloogia 
ning patoloogia arstid, kuid tihe kokkupuude on ka neuroloogia, 
endokrinoloogia, hematoloogia ning teiste erialade spetsialisti-
dega. 

Tegevus

Töörühm tegeleb kõigi kesknärvisüsteemi tuumorite diagnostika 
ning raviga seotud probleemidega. 
Igal nädalal toimuvad multidistsiplinaarsed kesknärvisüsteemi kas-
vajate konsiiliumid. Üha enam tulevad arutlusele metastaatiliste 
kasvajatega patsiendid (primaarsed kolded sagedasemalt kops, 
rind, melanoom, lümfoom). Peamiseks eesmärgiks on kvaliteetse-
te diagnostika- ning ravivõimaluste optimaalne rakendamine.

Kesknärvisüsteemi kasvajad

Kesknärvisüsteemi kasvajate esinemissagedus on keskmiselt 20,6 
juhtu 100 000 inimese kohta (7,3 maliigsete ning 13,3 mittema-
liigsete kasvajate osas)1. Harvem tuleb ette laste kesknärvisüstee-
mi kasvajaid ning teiste paikmete kasvajate metastaase. 

Neurokirurgiaosakonnas opereeritakse kesknärvisüsteemi kasva-
jate tõttu aastas keskmiselt 150 patsienti. Ligikaudu 50% moo-
dustavad ajuvälised kasvajad, 25% primaarsed kesknärvisüsteemi 
kasvajad ning 25% metastaatilised ning seljaaju kasvajad2.

Kiiritusravi rakendati 2012. aastal esmaste peaaju ja ajukelmete 
kasvajate korral  44 juhul, lisaks 116 juhul ajumetastaaside tõttu. 
Keemiaravi on kasutusel nii agressiivsete primaarsete kui ka se-
kundaarsete kesknärvisüsteemi kasvajate ravis.

Peamised töösuunad

- täiendavate histopatoloogia meetodite juurutamine (molekulaar-
ne diagnostika, immunohistokeemia);

- kirurgiliste ravimeetodite täiendamine radikaalsema kirurgilise 
ravi turvaliseks tagamiseks;

- uute ja täiendavate radioloogiliste uuringumetoodikate juurutami-
ne (funktsionaalne MRT, primaarsete ajukasvajate PET uuringud).
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Joonis 1. Kesknärvisüsteemi kasvajate operatsioonide arv Regio-
naalhaiglas aastate lõikes.

Joonis 2. KNS kasvajatega statsionaarsel ravil viibinud patsienti-
de arv 2012. aastal kahes Eesti neurokirurgia keskuses (SA PERH 
ning SA TÜK). 

Joonis 3. Esmane peaaju kasvaja MRT.  Astrotsütoom G2.

Joonis 4. Peaaju ja kesknärvisüsteenu pahaloomuliste kasvajate 
esmasjuhud Eestis 2002. ja 2009. aastal.

Joonis 5. Peaaju ja kesnärvissüsteemi pahaloomuliste kasvaja-
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