mitmesugust

EESTI ARST 100

Uus teadusdoktor Heigo Reima
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Reima arstiteaduse filosoofiadoktor i v ä itek ir ja „Kolorek taa lv ä h i
rav i ja tulemite hindamine ning
nende pa ra nda m ise või ma lused
Eestis” (Colorectal cancer care and
outcomes – evaluation and possibilities for improvement in Estonia).
Juhendajad olid onkoloogialektor
Jaan Soplepmann Tar tu Ülikooli
kliinilise meditsiini instituudist
ning epidemioloogia ja biostatistika
osakon na juhataja vanemteadur
Kaire Innos Tervise Arengu Instituudist. Oponeeris kaasprofessor
Toni Seppälä Tampere Ülikoolist.
Kolorektaalvähk on üks sagedamaid vähihaigestumuse ja -surma
põhjuseid maailmas. Sõeluuringuga
on võimalik vähendada kolorektaalvähi haigestumust ja suremust.
Töö eesmärk oli hinnata kolorektaalvähi haigestumust, ravikvaliteeti ja elulemust Eestis ning leida
võimalusi ravitulemuste parandamiseks.
Eesti vähiregistrist saadud
andmete põhjal analüüsiti haigest u muse ja elu lemuse pi kaaja l isi
trende. Diagnostika ja ravi muutuste
h i nd a m i s e k s k a s u t at i kolor e k-
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taalvähi patsientide 1997. ja 2011.
aasta kohortide andmeid. Viidi läbi
juhuslikustatud uuring, et hinnata
operatsioonipreparaatide intraarteriaalse metüleensinisega värvimise
mõju lümfisõlmede leidmisele.
Käär- ja pärasoolevähi haigestumus Eestis suurenes uuring uperioodil. Viimaste aastate haigestumuse kasv vanuserühmas 60–69
eluaastat ja I staadiumi osakaalu
suurenemine viitavad sõeluuringu
mõjule. Elulemus paranes oluliselt,
kuid jäi siiski ligikaudu 10% võrra
väiksemaks võrreldes Põhjamaadega. Haigestumuse ja elulemuse
trendid erinesid alapaikme, soo,
v a nu se ja s t a ad iu m ite p ooles t .
Oluliselt madalam elulemus ilmnes
III s t a ad iu m i m a k sa nu rg a v ä h i
korral, mille põhjuseks võib olla
puudu lik k ir urgiline rav i. Diagnostika ja multimodaalne ravi on
Eestis oluliselt paranenud, k uid
tuvastati siiski mitmed probleemkohad. Jätkuvalt on probleemiks
hilinenud diagnoosimine, metastaatilise haiguse osakaal püsib suur ja
kasvanud on erakorraliste operatsioonide hulk. Metüleensinisega
värvimine parandab oluliselt staa-

diumi määramise täpsust, võimaldades seeläbi loobuda osal patsientidel ebavajalik ust adjuvantsest
keemiaravist.
Kolorektaalvähi haigestumuse
ja suremuse vähendamiseks tuleb
tegelda riskitegurite sedastamise
ja nendest hoidumisega ning tõhustada sõeluuringut suurema hõlmatuse ja k valiteedi tagamise teel.
Tuleb teha pingutusi varase avastamise, õigeaegse diagnoosimise
ja ravi tagamiseks kõigile patsientidele ning ravikvaliteedi pidevaks
jälgimiseks.
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