
Töörühma valdkonda kuuluvate luu- ja pehmekoeliste sar-
koomide esmasjuhtude arv on alla 1% kõikidest pahaloo-
mulistest kasvajatest täiskasvanutel, seega on tegemist 
harvikhaigustega. Euroopa riikide populatsiooniuuringute ja 
Eesti Vähiregistri andmetel on pehmekoeliste sarkoomide 
esmasjuhtude arv keskmiselt 4-5 juhtu 100 000 inimese 
kohta aastas. Luu ja liigeskõhredest lähtuvate sarkoomide 
esinemissagedus on võrreldes pehmekoeliste sarkoomide-
ga umbes 10 korda väiksem.

Harva esinevate kasvajate eduka ravi saavutamiseks on 
kogu maailmas koondatud sarkoomide ravi kompetentsi-
keskustesse, kus on kättesaadav kogemustega morfoloo-
giline diagnostika, piltdiagnostika ning onkoloogilise ravi 
kõik modaliteedid − kirurgia, keemia- ja kiiritusravi. Eduka 
ravi aluseks on raviplaani koostamine enne kirurgilist sek-
kumist, sest olenevalt haiguse alatüübist ei pruugi kasvaja 
kirurgiline eemaldamine esimeses etapis olla kõige õigem 
ravitaktika. Näiteks võiks tuua osteosarkoomi elulemuse 
andmed Euroopas, kus 10-20% elulemuse tõenäosus tõu-
seb 60%-ni kombineerides kirurgilist ravi nii neoadjuvantse 
kui ka adjuvantse keemiaraviga.
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In-transit metastaasid jäsemel.

Nahamuutused ning 
metastaaside kadumine ILI 

protseduuri järgselt 6. kuul.

Töörühma suurim tähelepanu on aga suunatud naha mela-
noomile, mis on nahakasvajatest basaalrakulise ja lame-
rakulise nahavähi kõrval küll alles kolmandal kohal, kuid 
põhjustab ligi 80% antud kasvajate surmadest. Oluline osa 
tööst on antud haiguse varajane avastamine ning korrektne 
rahvusvahelistel ravijuhistel põhinev multimodaalne ravi.

Esmase kogemusena Eestis on Põhja Eesti Regionaalhaig-
las rakendatud isoleeritud jäseme kemoinfusioon 
(ILI) nahamelanoomi in-transit metastaaside ravis. ILI 
programmiga alustati 2012. a lõpus ning 2013. a maiks 
on teostatud 5 ILI protseduuri nahamelanoomi in-transit me-
tastaasidega patsiendile. Kuigi patsientide hulk ei ole suur, 
on esmased ravituletulemused võrreldavad suuremate kes-
kuste omadega ning in-transit metastaasidega patsientide-
le on Eestis olemas paikset haiguse kontrolli pakkuv ravi. 
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