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MALIIGSE NAHAMELANOOMI ESINEMISSAGEDUS NING
ELULEMUS EESTIS
Melanoom moodustab pahaloomulistest kasvajatest Põhja-Euroopas
4% ning kasvajatega seotud surmadest 2%. Maliigse nahamelanoomi
haigestumus heledanahalise rahvastiku seas suureneb. Sama kehtib ka
Eesti kohta, kuid võrreldes Euroopa
keskmisega jäävad Eesti elulemusnäitajad maha. EUROCARE-5 uuring
näitas, et ajavahemikul 2000–2007
maliigsesse nahamelanoomi haigestunud patsientide Euroopa keskmine
5 aasta elulemus oli 83%, Eestis aga
72%. Euroopa keskmine suhteline
elu lemu s ol i t u ndu v a lt suu r em
naiste seas ja seda kõikides vanuserühmades üle Euroopa. Eestis aga on
täheldatud elulemuses silmatorkavalt suurt soolist erinevust. 5 aasta
elulemus ajavahemikul 2001–2007
Eesti naiste seas oli 12% väiksem
võrreldes Euroopa keskmisega ajavahemikul 2000–2007 (vastavalt 75%
vs. 87%), meeste puhul oli erinevus
23% (vastavalt 56% vs. 79%).
Äsja avaldatud uurimuse eesmärk
ol i a na lüüsida ma l i igse na hamelanoomi esinemissageduse ning
suhtelise elulemuse ajalisi trende
Eestis vanuserühmade, TNM-staadiumi ning anatoomilise paiknemise
põhjal nii naiste kui ka meeste seas.
Tegemist on esimese uuring uga
Eestis, mis põhineb maliigse nahamelanoomi TNM-klassifikatsioonil.
Uur i muse kohaselt on Eestis
ajavahemikul 1995–2013 maliigse
nahamelanoomi esinemissagedus
n ii naiste k ui ka meeste seas
märk imisväärselt kasvanud: ligi
4% aastas. Suremus on kasvanud
ainult meeste seas. Sugudevahelise
elulemuse erinevus püsib, kuid on
ajas vähenenud. Naiste puhul oli
ajavahemikul 1995–1999 kehatüve
melanoomi esinemissagedus 26% ja
ajavahemikul 2010–2012 oli see 39%
ning muutus kõige sagedasemaks
anatoomiliseks paikmeks alajäseme
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asemel. Meeste sagedasemaks paikmeks kõikide perioodide vältel jäi
kehatüvi.
M ä r g at a v a lt k a s v a s u u r it u d
perioodil I staadiumi ning T1-juhtude
esinemissagedus, samas vähenes II
staadiumi juhtude arv ( T-komponent iseloomustab kasvaja algkolde
suu r u st ja i nv a sioon i naaberstr u k t u u r ide s s e ja T1 t ä he nd ab,
et melanoomi paksus on 1,0 mm
või vähem). Võr reldes meestega
esines naiste seas soodsam staadiumijaotus ning õhemad kasvajad.
5 aasta elulemus suurenes märgatavalt: perioodil 1995–1999 oli see
64% ja perioodil 2010–2014 oli see
81%, meestel vastavalt 76%, naistel
84%-ni. Elulemus pikenes kõige enam
alla 50aastaste, pea- või kaela- ning
kehatüvepiirkonna melanoomi ning
III staadiumiga patsientide seas.
On mitmeid prognostilisi tegureid, mis mõjutavad maliigse nahamelanoomi diagnoosiga patsientide ravitulemusi ning elulemust.
Er i ne v ad teg u r id, nag u k a s v aja
anatoomiline paiknev us, paksus,
TNM-staadium, mõjutavad prognoosi
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ning neil on elulemusele naiste ja
meeste seas potentsiaalselt erinev
mõju. Lisaks mängib rolli vanus,
nahatüüp, elustiil, kasvaja patomorfoloogilised omadused, geneetilised
mutatsioonid ning sooga seotud
füsioloogilised erinevused. Samuti
on tähtis meditsiiniabi kättesaadavus ning aeg diagnoosist ravini.
Uuringust järeldub, et maliigse
nahamelanoomi esinemissagedus
Eestis suureneb, kuid samal ajal
elulemus paraneb. Võrreldes Skandinaav ia riik idega on aga Eestis
I staadiumi ning T1-juhtude ar v
väiksem ning see on ar vatavasti
ü ld i s e e lu le mu s e h a l v a n ä it aja
peamine põhjus. Samuti vajab II
staad iu m i mela noom i v ä i k sema
elulemuse põhjus edasist uurimist.
Vajalik on üleriigiline rahvaterv iseprog ra m m, m is suu renda k s
nii üldist kui ka professionaalset
teadlikkust haiguse olemusest ning
parandaks enesekontrolli ja esmatasandi teadmisi ning oskusi haiguse
varajaseks avastamiseks.
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