
Allikas: Eesti Vähiregister

Aastas on pea- ja kaelapiirkonna kasvajate konsiiliumis üle 600 
haige.

Diagnostika pea- ja kaelapiirkonna pahaloomuliste kasvajate puhul: 
endoskoopia biopsiaga, CT pea-kael + rindkere, vajadusel MRT, 
PET/ CT, USG  + biopsia.

20-30% pea- ja kaelapiirkonna kasvajate haigetest tekib eluaegselt 
teisene primaarne vähkkasvaja ülemises aerodigestiivses traktis.

Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kirurgiline ravi

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas teostatakse ainsana Eestis suuõõne, 
neelu-, kõri- ja ninakõrvalkoobaste kasvajate radikaalset kirurgilist 
ravi ja larüngektomeeritud patsientidele esmaselt hääleproteesi 
paigaldust.

Mida teeme:

• Aastas teostatakse 800-850 pea- ja kaelapiirkonna kasvajaga 
haigel 1300-1400 operatsiooni

• Mikrokirurgiliste operatsioonide arv on aastas üle 50: suu-
õõne vähiga haigetel, retsidiivsetel kõri ja alaneeluvähi haige-
tel. Ablatiivne ja rekonstruktiivne kirurgia teostatakse sama 
meeskonna poolt

• Larüngektoomiaid on ca 30 aastas
• Endolarüngeaalne CO2-laserkirurgia kõri healoomu-

liste ja varajases staadiumis pahaloomuliste kasvajate  
ravis – 30-50 haiget aastas

• Pahaloomuliste nahakasvajate eemaldamine  +/- plastikaga 
– ca 400 haiget aastas

• Aastas teostavad pea- ja kaelakirurgid üle 1000 fiiber-
endoskoopilise uuringu

• Fotodünaamiline ravi (PDT) – ca 100 haiget aastas pindmiste 
pahaloomuliste mittemelanoomsete nahakasvajate ravis.

Eesseisvad ülesanded: 

• Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia üksuse moodustamine Regio-
naalhaiglas 

• Patsiendispetsiifiline lõualuude rekonstruktsiooni  
planee rimine

• Intraoperatiivne navigeerimine ninakõrvalkoobaste  
kirurgias

• Neelamisuuringute juurutamine
• Larüngektomeeritud ja suuõõne vähiga patsientide  

rehabilitatsiooni parendamine.
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Joonis 1. Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud Eestis.

Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kiiritusravi

Mida teeme:

• Kiiritusravi saab aastas 120-140 pea- ja kaelapiirkonna kasva-
jate haiget, neist 80% kas tervistava eesmärgiga või operat-
siooni järgselt

• Pea ja kaelapiirkonna kasvajate kuratiivses ja adju-
vantses ravis kasutatakse 3D kohandatud (konform-
set;3D-CRT) ja intensiivsusmoduleeritud (IMRT) või  
moduleeritud kaarega (VMAT) väliskiiritusravi

• Lokaalselt levinud kasvajate puhul leiab kasutamist sama aegne 
radiokemoteraapia või kiiritusravi koos märklaudravimiga.

Käimasolev rahvusvaheline pea- ja kaelapiirkonna kasva-
jate kliiniline uuring:

• III faasi  randomiseeritud uuring  aktselereeritud kiiritusravi +/- 
hüpoksia sensibilisaator (koostöös Rahvusvahelise Aatomiener-
gia Agentuuri ja Aarhusi Ülikooli kliiniku eksperimentaalse kliini-
lise onkoloogia keskusega)

Eesseisvad ülesanded:

• Bioloogiliselt adapteeritud kiiritusravi arendamine pea- ja kaela-
piirkonna kasvajatel

• Koostöös radioloogiakeskusega käivitada piloot projektid 
funktsionaalse kuvamise (PET/ CT, dünaamiline MRT) kasuta-
miseks kiiritusravi planeerimisel ja ravivastuse hindamisel

• Koostöös kirurgiakliinikuga koesisese lähiravi arendamine pea- 
ja kaelapiirkonna kasvajatel

• Keskusele on oluline jätkuv osavõtt rahvusvahelistest pea- ja 
kaelapiirkonna kasvajate kliinilistest uuringutest nii koostöös 
Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuriga kui ka teiste orga-
nisatsioonide ja raviasutustega.

Nukleaarmedistiini  osakonnas teostati 2012. a kilpnäärme 
papillaarse ja follikulaarse kartsinoomiga haigetele 120 radio-
joodravi protseduuri, neist 95 (79%) olid välispatsiendid. I-131 
radiojoodravi tehakse türeoidektoomia järgselt kilpnäärme dife-
rentseerunud vähi korral (papillaarne ja follikulaarne kartsinoom) 
kilpnäärme jääkkoe ablatsiooniks, metastaaside ja kasvaja retsi-
diivi raviks.


