
Neuroendokriinkasvajad on spetsiifiline, kirju kliinilise pil-
di, diagnostika-ja ravivõimalustega kasvajate grupp, mida 
tervikuna iseloomustavad suhteliselt madal esinemus ja 
suhteliselt soodsad ravitulemused. Täpsete andmete puu-
dumisel meie vabariigis võime rahvusvahelisele kogemu-
sele tuginedes Eestis iga-aastaselt oodata 60-70 uut es-
masjuhtu.

Tõenduspõhise skriiningmetoodika puudumisel diagnoo-
sitakse neuroendokriinkasvajad juhuleiuna, enamasti aga  
hormonaalse sümptomaatika ja /või tuumori massiefekti 
tõttu.

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas diagnoositi 34 kuu jooksul 
338 uuel patsiendil neuroendokriinne kasvaja. Patsienti-
de vanus ulatus 13-89 eluaastani keskmise vanusega 65 
eluaastat. Meeste ja naiste suhe oli 2,6:1. 26% juhtudest 
oli tegemist G3 neuroendokriinsete tuumoritega. Diag-
noosi morfoloogiline kinnitus saadi 70% juhtudest. Lisaks 
tavapärastele paikmetele (peensool, jämesool, ussripik, 
kops) tuli ette ka harvaesinevamaid lokalisatsioone (rind, 
munand jt.)

Kasvajate raviprotsessis leidsid kasutust tavapärased  
onkoloogilised ravimodaalsused (kirurgiline-, süsteem- ja 
kiiritusravi) aga ka invasiivradioloogia ja nukleaarmeditsii-
ni võimalusi rakendavad ravimodaalsused.

Diagnostika ja ravi on multidistsiplinaarsed ning eelda-
vad erinevate erialade spetsialistide (onkoloog, üldkirurg,  
vajadusel torakaalkirurg või uroloog, endokrinoloog,  
radioloog, nukleaarmeditsiini arst, keemiaravi arst, kiiritus-
ravi arst, patoloog) obligatoorset osalemist raviotsuste 
valmimisprotsessis.

Suurima vähiravi asutusena Eestis on Regionaalhaiglal ole-
mas kõik vajalikud diagnostika- ja ravivõimalused ning  
kvalifitseeritud personal, et olla Eestis seni puudunud neu-
roendokriinsete kasvajate kompetentsikeskuseks.

Neuroendokriinkasvajate töörühma kuuluvad:
Juhataja dr Tiit Suuroja (kirurgia)

Liikmed: 
dr. Pille Rudenko (endokrinoloogia);
dr Anneli Elme, dr Olga Konovalova (keemiaravi);
dr Rena Tiigi (kiiritusravi);
dr Peep Baum, dr Indrek Seire,  
dr Tõnu Vanakesa (kirurgia);
dr Jelena Bogovskaja (patoloogia);
dr Liina Karusoo,  
dr Malle Paris (radioloogia, nukleaarmeditsiin). 
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Neuroendokriinkasvajate töörühm ja kahel korral kuus 
koosolev neuroendokriinsete kasvajate konsiilium moo-
dustavad orgaanilise terviku, mille põhiülesanne on pak-
kuda haiguse erinevatel etappidel meie patsientidele tõe-
liselt multidistsiplinaarset käsitlust. Selline käsitlus tagab 
rahvusvahelisele kogemusele tuginevalt ka ajaliselt ja kva-
litatiivselt parimad ravitulemused.

Töörühma ees seisvateks  
strateegilisteks ülesanneteks on:
1. Rahvusvahelise akrediteeringu saavutamine ekspert-

keskusena koos selleks vajalike tegevustega (register, 
materiaaltehniline baas, personal, teadustegevus)

2. Neuroendokriinsete kasvajate alane teavitustegevus 
Eesti siseselt edendamaks õigeaegset diagnostikat 
ja korrektset ravi koos aruka suunamistegevusega  
(teavitustöö, ravisoovitused ja juhendid jt)

3. Rahvusvahelise koostöö arendamine nii saaja kui ka 
andjana

4. Teadlikkuse tõstmine elanikkonna hulgas parandamaks 
õigeaegset avastamist ja ravi tulemuslikkust.

Joonis 1. Neuronendokriinsete kasvajatega patsientide üldine  
jaotus Regionaalhaiglas.

Joonis 2. Neuronendokriinsete kasvajatega uued patsiendid Regionaalhaiglas ajavahemikul jaanuar 2011 – september 2013.
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