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Suu r osa v i i m a stel a a st a k ü m netel
onkoloogias aset leidnud edusammudest on tingitud samaaegse kiiritus- ja
keemiarav i ehk rad iokemoteraapia
k asut uselevõt ust. Sed a on või ma ldanud nii kiiritusravi tehnilise poole
täiustumine (uued moodsad lineaarkiirendid ja kiiritustehnikad) kui ka
tõhusate keemiaravimite ning uute
mä rk laud rav i m ite vä ljatööta m i ne.
R adiokemoteraapia baseerub tugev at e l biol o og i l i st e l a lu st e l . M e d ik a mentoosne vä h i r av i m vä hend ab
haiguse süsteemse leviku riski ning
ava ldab sünerg ist l i k ku ja i ntensi iv istavat toimet kasvajara k kudele
kiiritatavas piirkonnas. Radiokemoteraapiat kasutatakse tihti peamise
rav imeetodina elundit sääst vate
raviprotokollide raames ning kasvajapaikmete puhul, kus ravi efektiivsuse tagamisel on oluline osa kasvaja
lok a a lsel kont rol l i l. R ad iokemote raapia operatsioonieelne või -järgne
k asut us nõuab ha iget opereer ivate
kirurgide ja k liiniliste onkoloogide
toimivat koostööd.
Esimesed dokumenteeritud viited kiiritusravi efektiivsusele pärinevad aastast
1900, kui Stenbeck avaldas fotod patsiendi
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näonahal asuvast nahakasvajast enne ja
pärast kiiritusravi (1). Praegu võib väita,
et rohkem kui sajandi jagu kasutusel olnud
kiiritusravi on kirurgilise ravi kõrval teine
kõige tähtsam kuratiiv ne ehk ter v istav
rav iv i is, mida rakendatakse lig i k audu
40% -l vähihaigetest (2).
Põhjused, miks järjest rohkemal arvul
patsientidest tervistavat kiiritusravi kasutatakse, peit uvad on koloog ia v ii maste
aastak ü m nete areng us. Nii näiteks on
märkimisväärselt täiustunud kiiritusravi
tehnoloogiline pool: kasutusele on võetud
moodsad lineaark iirendid ja teh nikad,
mis võimaldavad suunata kiirguse ainult
kasvajale, arvestades selle kuju ja suurust
(image guided radiotherapy). Tänapäeval
kasutatav tehnika on võimaldanud suurendada kiirgusdoosi kasvajale, samal ajal
säilitades tuumorit ümbritsevaid normaalseid struktuure ja elundeid. Sellele vaatamata on lokaalsete retsidiivide esinemissagedus kiiritusravi järel suur ning seda
eriti suuremate ja regionaalselt levinud
kasvajate kor ral. Seetõttu on viimastel
aastakümnetel püütud kiiritusravi tehnoloogilise poole täiustamise kõr val leida
ka muid võimalusi kiiritusravi efektiivsuse suurendamiseks. Seda v iimast on
suures osas võimaldanud just kiiritusravi
samaaeg ne kombineer imine süsteemse
medikamentoosse raviga. Ülevaateartikli
eesmärgiks ongi käsitleda samaaegset
kiiritus- ja keemiaravi ehk radiokemoteraapiat, selle bioloogilisi aluseid ning
praegusajal tõenduspõhiselt kasutatavaid
näidustusi ja raviprotokolle.
641

TEEMA: ONKOLOOGIA
RADIOKEMOTERAAPIA BIOLOOGILISED
ALUSED. RUUMILINE KOOSTOIME

KIIRITUSRAVI JA KEEMIARAVI SÜNERGISTLIK
KOOSTOIME KIIRITATAVAS PIIRKONNAS

Mõiste „ r uu m i l i ne koostoi me” võtsid
esi mest korda k asut usele 1979. aasta l
Steel ja Peckham (3). Kuna kiiritusravi on
lokaalne ning keemiaravi süsteemne ravimeetod, mõjutatakse nende kahe raviviisi
samaaegsel kombineer imisel er inevaid
inimkeha anatoomilisi piirkondi.
Ühe radiokemoteraapia osaga – kiiritusraviga – tagatakse lokaalne raviefekt kasvaja
algkoldes ning regionaalsetes lümf isõlmedes. Seevastu teine komponent – keemiaravi – hävitab võimalikke mikrometastaase
kogu organismis, vähendades seeläbi riski
haiguse süsteemseks levikuks (3).
Illustratiivselt on ruumiline koostoime
kujutatud joonisel 1.

Kiirituse toimel tekitatakse kasvajaraku
DNA-molekulis mitmeid kahjustusi. Kõige
sagedamini tek ivad k iir ituse tagajär jel
DNA-ahela murrud: ühe ahela (single strand
brakes) ja kahe ahela murrud (double strand
brakes). Ku i ü he a hela mu r r u suudab
kasvajarak k t i ht i para ndada, siis ka he
a hela mu rd on üldju hul kasvajarak ule
let aa l ne (4) . Samal ajal k iir it usrav iga
manustatav keemiaravim tekitab samuti
k a hjust ust k asvaja ra k u DNA tasemel.
Kui keemiaravimist tingitud DNA-ahelakahjustus ühtib või on vahetus läheduses
kiiritusravist tekkinud ühe ahela murruga,
siis koostoimena tekitatakse muutus, mida
kasvajarakk kahe ahela murruga sarnaselt
ei ole võimeline repareerima, ning rakk
hukkub. Sellise mehhanismiga seostatakse
põhiliselt tsisplatiini ja kiiritusravi koostoimet (vt jn 2) (5). Hiljuti on leitud, et ka
5-fluorouratsiil (5-FU) on võimeline otseselt kasvajaraku DNA-molekuliga liituma ja
seeläbi DNA kahjustust tekitama (6).
DNA REPARATSIOONI INHIBEERIMINE

Joonis 1. Radiokemoteraapia ruumiline
koostoime emakakaelavähi korral.
Emakakaelavähi patsientidel rakendatava
radiokemoteraapia ajal mõjub lokaalne
kiiritusravi algkoldele ja regionaalsetele
lümfisõlmedele (A). Samal ajal kiiritusraviga
manustatav süsteemne keemiaravim mõjutab
aga kogu organismi (B).
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Iga kiiritusravi fraktsiooni järel püütakse
ravist tingitud kahjustused kasvajakoes
repareer ida. Nag u mai nit ud, on DNA
kahe ahela murd tavaliselt rakule letaalne.
Kiirituse toimel tekitatakse rakus aga ridamisi teisi subletaalseid muutusi (nt DNA
ühe ahela murde, DNA aluste kahjustusi,
DNA-DNA ja DNA-proteiinide vahelisi
sidemeid), mille parandamisega võib kasvajarakk suurepäraselt hakkama saada. Kiirituskahjustuse reparatsioon on kompleksne
protsess, mis tavaliselt algab va het u lt
pärast raviseanssi ning saavutab poolväärtusaja umbes ühe tunni pärast. Nelja kuni
kuue tunni möödumisel kiiritusest on kõik
subletaal sed kahjustused enamasti parandatud (7). Reparatsiooniprotsessi pidurdamisega on seega võimalik kiiritusravi
kasvajavastast efektiivsust suurendada.
DNA sünteesil ning reparatsioonil on
palju ühiseid mehhanisme. Viimane on
Eesti Arst 2009; 88(10):641−647
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Letaalne kahjustus

Joonis 2. Tsisplatiini ja kiiritusravi sünergistlik koostoime.
Tsisplatiin tekitab DNA siseseid ja vahelisi sidemeid (•) ning kiiritusravi ühe ahela murde.
Nimetatud DNA-kahjustusi eraldi seisvana on kasvajarakk võimeline parandama. Kui
kiiritusravist tingitud DNA ühe ahela murd aga tekib keemiaravimist tingitud kahjustuse
vahetusse lähedusse, siis ei pruugi kasvajarakk summeerunud muutuse parandamisega enam
hakkama saada ja rakk hukkub.

ka põhjuseks, miks kiiritusega samal ajal
on püüt ud k asut ad a keem ia r av i meid,
mis DNA- sü nteesi ka hjust uste pa randa m ise k ä ig us i n h ibeer i k s. Hä i r u nud
DNA-sünteesi tõttu ei saa reparatsioonimehhanism adekvaatselt funktsioneerida
ning seeläbi on suurem hulk kasvajarakke
hukule määratud. Sellisel eesmärgil on
enim kasutatavateks ühenditeks antimetaboliidid 5-FU, kapetsitabiin, gemtsitabiin,
pemet rekseed, hüd roksüuu rea (7–10).
Nimetatud ravimid inhibeerivad eeskätt
nukleotiidide sünteesiks vajalikke ensüüme,
mille tagajärjel väheneb DNA-sünteesiks
vajamineva substraadi hulk.
DNA reparatsiooniprotsessile mõjuvad
pidurdavalt ka tsisplatiin, doksorubitsiin,
etoposiid ja lomustiin (8).

suur osa keemiaravimeid S-faasis ning osa
ka G2- ja M-faasis (vt jn 3). Kasutades Sfaasis ehk kõige radioresistentsemas faasis
toimivaid keemiaravimeid, on võimalik
suur osa kiirguse suhtes mittetundlikke
kasvajarakke elimineer ida ning seeläbi

• kiiritusravi
• vinka-alkaloidid
• taksaanid

M

G0

• plaatinapreparaadid
• alküleerivad
preparaadid
• pemetrekseed

G2

S

RAKUTSÜKLIST SÕLTUVAD KOOSTOIMED

• kiiritusravi
• bleomütsiin
• etoposiid

K i i r it usr av i ja keem ia r av i koostoi mel
mõjutatakse kasvajarakke rakutsükli eri
faasides. Terasima ja Tolmach (11) tõestasid juba 1963. aastal, et kasvajarakkude
kiirgustundlikkus on seotud rakutsükli
faasidega. Nimelt näitasid nad, et rakkude
kiirgustundlikkus on G2- ja M-faasis ligikaudu kolm korda suurem võrreldes teiste
rakutsükli faasidega. Seejuures peetakse
kiirguse suhtes kõige resistentsemateks
rakutsükli faasideks S- ja G1-faasi (3).
K a e n a m i k u l k e e m i a r a v i m ite s t o n
rakutsüklist sõltuv toime. Nii näiteks mõjub

Joonis 3. Kiiritusravi ja keemiaravimite
sõltuvus rakutsükli faasidest.
Kiiritusravi suhtes on kasvajarakud kõige
tundlikumad rakutsükli G2- ja M-faasis ning
kõige resistentsemad rakutsükli S-faasis.
Kiiritusravi kasvajavastast efektiivsust on
võimalik oluliselt suurendada, kasutades
samal ajal keemiaravimeid, mis toimivad
radioresistentses S-faasis. Samas saab
osa keemiaravimitega kiirituse toimet
võimendada ka G2- ja M-faasis. Plaatinaja alküleerivad preparaadid toimivad
rakutsüklist sõltumata.
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• metotreksaat
• etoposiid
• gemtsitabiin
• 5-fluorouratsiil
• kapetsitabiin
• tsütarabiin
• doksorubitsiin
• hüdroksüuurea
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oluliselt suurendada kiiritusravi kasvajavastast efektiivsust. Samas on võimalik
kiiritusravi toimet võimendada ka ravimitega, mis toimivad kiirguse suhtes kõige
tundlikumates rakutsükli faasides. Näiteks
on taksaanid (dotsetakseel ja paklitakseel)
võimelised mitoose läbivaid rakke blokeerima, selle tagajärjel akumuleeruvad rakud
G2- ja M-faasis (12). Sarnast toimet on
kirjeldatud ka gemtsitabiini korral (13).
Mõned keem ia r av i m id k a hjust avad
kasvajaraku DNA-molekuli rakutsüklist
sõltumata. Parimaks näiteks siinkohal on
kaua aega kasutusel olnud ja radiokemoteraapias enim kasutatav keemiarav im
tsisplatiin (14). Uuematest ravimitest on
näidanud rakutsüklist sõltumatut toimet
oksaliplatiin (14) ja ka pemetrekseed (15).
Just sõltumatu toime tõttu rakutsüklisse on
need ravimid kõige universaalsemateks kiiritusraviga kombineeritavateks ravimiteks.
SUURENENUD TOIME HÜPOKSILISTESSE
RAKKUDESSE

Soliidtuumorite (eriti suuremahuliste) puhul
on kasvajat varustav veresoonte võrgustik
tihti defektne (veresoonte vähesus, funktsioonihäired). Seetõttu ei saa osa kasvaja
piirkondi piisavalt hapnikku ja toitaineid,
mis omakorda põhjustab hüpoksiliste, happeliste ning lõpuks ka nekrootiliste muutuste
tekke kasvajakoes. Hüpoksia kujuneb välja
juba 100–150 µm kaugusel veresoonest ning
hinnanguliselt arvatakse, et ligikaudu 50%
kasvajast kannatab hapnikupuuduse all (7).
Hüpoksilised kasvajarakud on kiirguse suhtes
2,5 kuni 3 korda resistentsemad kui hästi oksügeniseeritud rakud (16). Seda on kinnitanud ka
kliinilised uuringud, kus on näidatud, et vere
hemoglobiini ja tuumori pO2 madalad väärtused
on seotud halvemate ravitulemustega (17).
Seetõttu on püütud leida ja kasutusele võtta
ravimeid, mis toimiksid just hapnikuvaestes
kasvaja piirkondades. Sellist selektiivset toimet
on kirjeldatud näiteks mitomütsiinil ning tirapasamiinil. Viimane on inaktiivne eelühend,
mis muutub aktiivseks toksiliseks ühendiks just
hüpoksilises keskkonnas (18).
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Suurem osa keemiaravimitest mõjutab
aktiivselt prolifereeruvaid kasvajarakke, mis
üldjuhul asuvad hapnikuga hästi varustatud
tuumoripiirkondades. Tavaliselt asuvad
sellised rakud veresoonte vahetus läheduses
ning seetõttu on nad ka süsteemsele keemiaravile rohkem kättesaadavad. Keemiaravimi
toimel saab prolifereeruvat tuumorimassi
vähendada ning seeläbi suurendada hüpoksiliste piirkondade hapnikuga varustatust.
Viimane aga muudab eelnevalt radioresistentses staatuses olnud kasvajarakud
rad iosensit i ivsetek s. Sel l ist toi met on
k ir jeldatud nii keemiarav imi pak litakseeli (19) kui ka uuemate märklaudravimite
hulka kuuluvate epidermaalse kasvufaktori
retseptori (EGFR) inhibiitorite (20) kasutamisel. Samuti on leitud, et keemiaravist
tingitud massiivne kasvajarakkude vähenemine alandab kasvajakoes interstitsiaalset
rõhku, mille tagajärjel avanevad eelnevalt
kokkusurutud veresooned ning verevarustus
allesjäänud kasvajakoes paraneb (7).
REPOPULATSIOONI VÄHENDAMINE

K i i r it usr av i ig a f r a k t sioon i jä rel aset
leidvat r a k k ude vä henem ist püüt a k se
tasakaalustada fraktsioonide vahele jääval
perioodil kompensatoorse regeneratsiooni
ehk repopulatsiooniga. Prekliinilistes ja
k liinilistes uur ing utes on näidatud, et
kiiritusravi toimel kasvajarakkude proliferatsioon kiireneb ning tekib niinimetatud
aktselereeritud repopulatsioon (21, 22).
Seetõttu suurendaks igasugune vahelesegamine, mis kasvajarakkude repopulatsiooni
inhibeeriks, k iir it usrav i kasvajavastast
efektiivsust. Seda viimast ongi saavutatud
kiiritusravi samaaegsel kombineerimisel
keemiaraviga. Sellisel eesmärgil kombineeritakse kiiritusraviga eeskätt keemiaravimeid, mis pidurdavad kiireks kasvuks
ja paljunemiseks vajalikku DNA-sünteesi
rak utsük li S -faasis (5-FU ) (8). Aktselereeritud repopulatsiooni inhibeerivat
toimet kasvajakoes on lisaks tavapärastele
keemiaravimitele näidanud ka EGFR inhibiitorid (20, 23).
Eesti Arst 2009; 88(10):641−647
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Tabel. Radiokemoteraapias enim kasutatavad näidustused ja raviprotokollid
Kasvaja paige

Näidustus

Kiiritusraviga koos kasutatavad
keemia- ja märklaudravimid

Glioblastoom
Pea- ja kaelapiirkonna kasvajad

postoperatiivne ravi
lokaalselt levinud kasvajate peamine
ravimeetod, postoperatiivne ravi

Mitteväikerakuline kopsuvähk
(non-small cell lung cancer,
NSCLC)
Väikerakuline kopsuvähk
(small-cell lung cancer, SCLC)
Söögitoruvähk

lokaalselt levinud ja mitteoperaabelsete
kasvajate peamine ravimeetod,
preoperatiivne ravi
lokaalselt levinud kasvajate peamine
ravimeetod
lokaalselt levinud kasvajate peamine
ravimeetod, postoperatiivne ravi
preoperatiivne ravi, postoperatiivne ravi

temosolomiid (26)
tsisplatiin (27, 28)
karboplatiin + 5-FU (29)
tsetuksimaab (30)
tsisplatiin + etoposiid (31)
paklitakseel + karboplatiin (32)

Maovähk
Pankreasevähk
Pärasoolevähk

postoperatiivne ravi, lokaalselt levinud
kasvajate ravi
preoperatiivne ravi, postoperatiivne ravi

Anaalkanalivähk
Emakakaelavähk

elundit säästev ravimeetod
lokaalselt levinud kasvajate peamine
ravimeetod, postoperatiivne ravi

Kusepõievähk
Sarkoom

elundit säästev ravimeetod
preoperatiivne ravi

RADIORESISTENTSUSE VÄHENDAMINE

Kasvajarakkude radioresistentsuseni ja
seeläbi nende kontrollimatu proliferatsioonini viib kompleksne mehhanism, kus
osalevad mitmed kasv ufaktor id, nende
retseptorid ja erinevad signaali transduktsiooni teed. Seetõttu on viimasel ajal hulgaliselt testitud ka erinevate märklaudravimite
koostoimet kiiritusraviga. Märklaudravimitega on võimalik spetsiifl iselt mõjutada
radioresistensusele kaasa aitavaid bioloogilisi protsesse. Kõige rohkem on praegu
positiivseid prekliinilisi admeid EGFR
inhibiitorite (24) ja antiangiogeneetiliste
preparaatide (25) kohta. Kas praegused
optimistlikud prek liinilised tulemused
kinnitatakse ka tavapraktikasse, näitavad
lähitulevikus avaldatavad arvukad juhuslikustatud kliinilised uuringud.
RADIOKEMOTERAAPIA NÄIDUSTUSED

Nagu käesoleva artikli esimesest poolest
nähtub, baseerub kombineeritud radiokemoteraapia tugevatel bioloogilistel alustel.
Seetõttu on suur ka kasvajapaikmete arv,
mille puhul seda ravimeetodit rakendatakse. R adiokemoteraapiat kasutatakse
Eesti Arst 2009; 88(10):641−647

tsisplatiin + etoposiid (33)
tsisplatiin + 5-FU (34)
5-FU + leukovoriin (35)
5-FU + paklitakseel (36)
5-FU + leukovoriin (35)
5-FU või kapetsitabiin (37, 38)
gemtsitabiin (39)
5-FU + leukovoriin (40)
kapetsitabiin (41)
5-FU + mitomütsiin (42)
tsisplatiin + 5-FU (43, 44)
tsisplatiin (44)
tsisplatiin + gemtsitabiin (45)
tsisplatiin (46)
doksorubitsiin (47)

ti hti esmase ja põhilise rav imeetodina
elundit säästvate raviprotokollide raames (nt
söögitoruvähi, anaalkanalivähi, kusepõievähi korral) ning kasvajapaikmete puhul,
kus ravi efektiivsuse tagamisel on oluline
osa kasvaja lokaalsel kontrollil (nt pea- ja
kaelapiirkonna kasvajate ja pärasoolevähi
puhul). Kombinatsioonis operatiivse raviga
võib radiokemoteraapiat rakendada kas
preoperatiivselt (nt kopsuvähk, pärasoolevähk) või postoperatiivselt (nt glioblastoom,
maovähk, emakakaelavähk).
Kuna nii kiiritus- kui ka keemiaravi
tekitavad haigusest mittehaaratud kudedes
ja elundites kõrvaltoimeid, tuleb nende kahe
raviviisi kombineerimisel seda kindlasti ka
arvestada. Valida tuleb raviskeemid, kus
medikamentoossest ravist ja kiiritusravist
ting it ud kõr valtoimed ei ü htiks, s.t et
raviviisidel oleks erinev toksilisuse profi il.
Alati tuleb hinnata ka intensiivsemast ravist
saadavat kasu ning olla kindel, et rohkemate
kõrvaltoimete tekitamine on just n-ö see
hind, mida patsient on nõus maksma.
Tõendu spõh iselt en i m k asut at avad
radiokemoteraapia paikmepõhised raviprotokollid on üles loetud tabelis.
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Kok kuvõt teks võib öelda, et nüüd is aegset kiiritusravi ei ole võimalik läbi viia,
omamata tugevaid teadmisi ja oskusi ka
medikamentoosses vähiravis. Radiokemoteraapia baseerub tugevatel bioloogilistel
alustel ning liialdamata võib väita, et suur
osa viimastel aastakümnetel onkoloogias
aset leidnud edusammudest on tingitud
just nimelt selle ravimeetodi juurutamisest.
Praegu kasutatavatele arvukatele radio-

kemoteraapia raviprotokollidele lisandub
pidevalt uusi, nii keemiaravimeid kui ka
märklaudravimeid sisaldavaid kombinatsioone. See aga rõhutab veelgi, et tänapäevane ja ka tuleviku onkospetsiifi line ravi
on kombineeritud ning nõuab opereerivate
kirurgide ja kliiniliste onkoloogide toimivat
koostööd.
Jana.Jaal@kliinikum.ee
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SUMMARY

Biological basis of concomitant
radiochemotherapy and clinical
indications for it
The majority of recent achievements in
oncology are based on the introduction of
the concomitant use of radiotherapy and
chemotherapy (radiochemotherapy). This
has been made possible owing to successful
technological improvements in radiotherapy
(use of modern linear accelerators and
new irradiation techniques) as well as the
introduction of novel chemotherapy agents
and targeted therapies. Radiochemotherapy
is based on a strong biological rationale.
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Concomitantly used chemot herapy
decreases t he r isk for systemic spread
of ca ncer a nd i ntensi f ies t he ef fect of
local radiotherapy. Radiochemotherapy
is frequently used with organ-preserving
intent and in almost all malignancies in
which locoregional control is necessary.
The preoperative or postoperative use of
this treatment option points to the need for
interactive cooperation between surgeons
and clinical oncologists.
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