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E esnäärmevähk on 
tihti agressiivne ning 
jätkab märkamatult 
levimist ka pärast 
eesnäärme täielikku 
eemaldamist. Tava-
liselt tuvastatakse 

see prostata-spetsiifilise antigee-
ni (PSA) korduva kontrolli ajal 
ning harvad ei ole juhtumid, kui 
selgub, et vaagna lümfisõlmedes 
või luukoes on moodustunud me-

tastaasid. Arstid nimetavad seda 
oligometastaatiliseks eesnäärme-
vähiks ehk lähedalasuvate isolee-
ritud metastaasidega vähiks.  

Metastaatilise vähi ravimeetodi 
kuldstandardiks olid siiani korduv 
kirurgiline operatsioon, konvent-
sionaalne kiiritusravi, keemiaravi 
ja hormoonravi, millel on rohkesti 
ebasoovitavaid kõrvaltoimeid ning 
mille suhtes kujuneb aja jooksul 
resistentsus. 

Tänapäeval kasutatakse 
metastaatilise vähi ravimiseks ka 
uusimat meetodit – radiokirurgiat 
kübernoaga, mis on ennast maa-
ilmas juba tõestanud ning mille 
kohta on saadaval ka rahvusvahe-
liste keskuste uuringud. Näiteks 
möödunud aastal avaldati USA-s 
uuring, mis tõendab radiokirurgia 
tõhusust keskmise ja madala ris-
kiga eesnäärmevähi patsientidel. 
Pärast eesnäärme radiokirurgia 

protseduuri CyberKnife’i seadmega 
tuvastati ravitud patsientide seas 
eesnäärmevähi retsidiive ainult  
2% juhtudel viie aasta jooksul.  

Sigulda haigla radiokirurgia kes-
kuses ravitakse eesnäärme esmaseid 
kasvajaid kübernoaga alates 2016. 
aasta juunist. 2017. aastal hakati 
radiokirurgiaga ravima ka metastaa-
tilist eesnäärmevähki. Selle meetodi 
kasutamise teerajaja Lätis on radio-
loog-terapeut dr Māris Mežeckis.

Millest alustada ja kuidas 
tegutseda 
Enne, kui otsustate radiokirurgia 
kasuks, peab teostama positroni-
de emissiooni tomograafia  
(PET/CT) uuringu, mille ajal on 
täpselt näha isegi väga tilluke-
si vähikoldeid, seejuures tihti 
avastatakse need varem kui 
teiste diagnostikameetoditega. 
See eesnäärmevähile spetsiifilise 
preparaadiga (68)GaPSMA tehtud 
uuring on tunnistatud hetkel täp-
seimaks eesnäärmevähi diagnoo-
simise meetodiks. Eriti tähtis on 
taoline uuring neile eesnäärmevä-
hi patsientidele, kellel haigus naa-
sis pärast traditsioonilist kirurgilist 
operatsiooni (prostatektoomiat) 
või klassikalist kiiritusravi, kuna 
annab tähtsat teavet nii arstile –  
täpse raviplaani koostamiseks –  
kui patsiendile – tervenemise 
prognoosimiseks. 

Seejärel saab uuringu tulemuste 
alusel koos patsiendiga otsustada, 
millist ravimeetodit kasutada –  
radiokirurgiat, klassikalist kirurgiat 
või kiiritusravi – või mainitud 
meetodite kombinatsiooni. 

Oligometastaaside korral on 
teostatud ravi tulemuste määra-
mise sagedaseim taktika järgmi-
ne: kolm kuud pärast ravi tehakse 
PSA analüüsid ning vaadatakse, 
kas on toimunud muutusi. Kuue 
kuu pärast viiakse läbi korduv  

PET/CT uuring veendumaks, et 
kiiritatud sõlmed ei ole aktiivsed 
ning ei ole tekkinud uusi sõlmi. 

Esimene lihtsaim näitaja on 
vereanalüüs, milles määratakse 
PSA. Ravi on olnud tõhus, kui PSA 
on vähenenud või koguni null. Kui 
PSA kasvõi vähesel määral säilib, 
siis võib poole aasta pärast teha 
veelkord PET/CT uuringu ja vaada-
ta, kas kasvaja aktiivsus püsib või 
mitte. Aktiivsuse püsimine näitab, 
et kasvajarakud ei ole täielikult 
reageerinud või on kuskil tekkinud 
uus sõlm. Vajaduse korral võib 
radiokirurgia protseduuri korrata. 

Radiokirurgia eelised 
võrreldes traditsiooniliste 
meetoditega 
Klassikalised ravimeetodid, 
mida kasutatakse juhtudel, kui 
inimesel avastatakse metastaasid 
ehk siirded, on süsteemsed või 
puudutavad märksa suuremat osa 
kehast, näiteks konventsionaalse 
kiiritusravi kasutamisel vaagnat. 
Sellisel juhul kiiritatakse nii konk-
reetseid kudesid kui ka ümbrit-
sevaid kudesid, kuna klassikalise 
kiiritusravi puhul ei ole võimalik 
täpselt kiiritada ainult kasvaja 
kudesid.  

Ka nn kuldstandardiks ehk 
standardravi osaks nimetatud hor-
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moonravi, mida arstide-uroloogi-
de konsiilium tavaliselt soovitab 
juba levinud kasvaja juhtudel, 
on tõhus ainult kolm-neli aastat, 
seejärel väheneb mõjusus üha 
rohkem, kuna tekib nn hormoon-
refraktaarne olukord – kasvajara-
kud kaotavad hormoonide suhtes 
tundlikkuse. Siis ei jää muud üle 
kui keemiaravi.  

Radiokirurgia kasutamine 
metastaaside ravimisel võimaldab 
hormoonravi alustamist edasi lü-
kata. Tänu radiokirurgia meetodile 
aeglustub vähi edasine areng nii 
biokeemiliselt kui kliiniliselt. Prak-
tika ja uuemad kliinilised uuringud 
tõendavad, et aeg hormoonravi 
alustamiseni (kui see tõepoolest 
on vajalik) pikeneb keskmiselt 
kahe aasta võrra.

Sigulda haigla radiokirurgia kes-
kusesse tulevad patsiendid, keda 
teised meetodid teistes raviasutus-
tes ei ole suutnud aidata –  
uroloogid on enamasti kirurgid 
ning neil on kirurgiline huvi, see-
juures suhtuvad need spetsialistid 
tihti skeptiliselt uutesse meetodi-
tesse. Tegelikkuses on positronide 
emissiooni tomograafia (PET/CT)  
uuring, mille abil saab täpselt 
avastada kasvaja metastaase, 
koos täpselt sihitud radiokirurgia-
ga (kübernoaga) praegusel hetkel 
progressiivseim meetod eesnäär-
mevähi isoleeritud ja lähedalole-
vate metastaaside ravis. 

Metastaaside varajane 
avastamine võimaldab alustada 
proaktiivset ravi ning likvideerida 
haiguse lokaalse leviku, lükata 

Radioloog-terapeut  
dr Māris Mežeckis.
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edasi hormoonravi alustamist ning 
võib-olla vähki isegi täielikult välja 
ravida juhul, kui ei ole tekkinud 
mikrometastaasid ning kübernuga 
on toime tulnud isoleeritud metas-
taasidega. 

Veel üks eelis – radiokirurgia 
protseduuri võib korrata. Tõsi küll, 
meetod on suhteliselt kallis. 

Radiokirurgia põhialused 
Radiokirurgia aluseks on täpselt 
sihitud suure võimsusega 
kiiritusravi, mille eesmärk on 
kahjustada kasvajarakkude DNA-d, 
mis reguleerib nende rakkude 
talitlust. Kahjustatud DNA-ga rakk 
elab veel mõnda aega, kuid siis 
hukkub, neeldub, vahel jäävad 
järele sklerotiseerunud koed. 
See ei pruugi kohe toimuda ning 
võib juhtuda, et rakud jätkavad 
mõnda aega isegi jagunemist. 
Seepärast peab 3–6 kuud pärast 
eesnäärmevähi metastaaside 
likvideerimiseks tehtud 
radiokirurgia protseduuri läbi 
viima kontrolli. 

Et kübernuga kiiritaks täpselt 
ainult kasvaja sõlmi ning ei  
puudutaks ümbritsevaid terveid 
kudesid, kasutatakse spetsiaalseid 
markereid, mis on  viitepunktiks, 

mille järgi robot juhindub. Marke-
riga – peenikese kuldse niidiga –  
märgistatakse invadeeritud lüm-
fisõlm või kasvaja metastaasid. 
Nende ultrahelikontrolli teostab 
nõelaga invasiivne radioloog. 
Siis on arvutitomograafia (CT) 
ja magnetresonantsi (MR) 
uuringutes selgelt näha, kus niit 
asub. Sobitades CT, MR ja PET/
CT uuringute markeri asukohaga 
kujutised, saab täpselt märgista-
da kasvaja metastaaside ulatuse 
ja kontuurid ning protseduuri ajal 
leida ravitavat kohta. 

Patsiendile on see protseduur 
pisut ebameeldiv. Kuldse niidiga 
nõel on veidi jämedam süstla-
nõelast, omakorda nõel, millega 
tehakse analgeetilist süsti, on 
markeri nõelast veel jämedam, 

mistõttu osa patsiente sellest 
keelduvad.   

Eesnäärme kasvaja eemal-
damisel on parem efekt siis, kui 
invadeeritud kohta juhitakse 
kiiritust suuremates annustes. 
Peab arvestama, et vahel piiravad 
ümberkaudsed koed seda tege-
vust. Kui kolle asub elutähtsatest 
kudedest kaugel, võib ühe seansi 
ajal kasutada suuri ioniseeriva 
kiirguse annuseid, kuid kui kasvaja 
on levinud vaagna lümfisõlmedes-
se, mille läheduses on sooled, on 
ohtlik kasutada ühel korral kogu 
annust, kuna sooltes võib tekkida 
põletus ja haavandid. Sellisel juhul 
jagatakse ravi tavaliselt kolmele 
korrale. Sellegipoolest – iga pat-
sient on erinev ning iga juhtumit 
vaadeldakse individuaalselt. 
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63-aastase Andrise 
kogemus
Andris sai võimalusest lahendada 
eesnäärmevähi probleeme mo-
dernsete tehnoloogiate abil teada 
mitte nii, nagu traditsiooniliselt 
harjutud – dusest, sellepärast 
jagab ta oma kogemust – võib-ol-
la on see kasulik ka teistele. 

Teekond klassikalisest 
ravist kaasaegsete 
tehnoloogiateni Sigulda 
haigla radiokirurgia 
keskuses
„Mul tuvastati eesnäärmevähk 
2013. aasta kevadel järjekordse 
tervisekontrolli käigus. Töökoht 
pakkus mulle tervisekindlustust, 
seepärast kontrollisin kord aastas 
tervist ja tegin vajalikud analüü-
sid, perearsti soovitusel ka PSA ve-
reanalüüsi. Selgus, et PSA analüüs 
oli normist veidi kõrgem, kuigi 
mul endal polnud mingeid erilisi 
kaebusi ega selgelt väljendunud 
sümptomeid, välja arvatud see, 
et olin hakanud öösel sagedamini 
tualetis käima.  

Igatahes läksin uroloogi konsul-
tatsioonile, tehti prostata biopsia 
ning selgus, et mul on teises 
staadiumis vähk. 2013. aasta 
juulis mind opereeriti, oktoobris 
andsin analüüsid, kõik oli korras – 
näitajad olid väga head. Kahjuks 
aasta pärast suurenes PSA jälle. 

Mind saadeti kiiritusravile, 
kolmekümnele seansile, ning mul 
kiiritati kogu vaagnat. Kõrvaltoi-
metest rääkides – mind hoiatati, 
et sees hakkab pööritama, kuid ei 
hakanud. Võib-olla sellepärast, et 
mul on tugev organism, ma tree-
nin palju, tegelen jalgrattakrossi 
ja jalgrattaturismiga. Niisiis, pööri-
tust ei tekkinud, kuid suurenesid 
hemorroidid. 

Pärast kiiritusravi vähenesid 
analüüsides PSA näitajad, kuid 
operatsioonijärgsele tasemele ei 
langenud ning aasta pärast kõr-
genesid uuesti. Arstid otsustasid, 
mida teha edasi: kiiritusravi oli 
juba kasutatud, seepärast oli järg-

mine samm hormoonravi. Kuna 
spetsialistid ütlesid, et selle raviga 
kaasnevad kõrvaltoimed – tõuseb 
kehakaal, väheneb lihasmass ning 
varem või hiljem tekib resistentsus 
– hakkasin huvi tundma, kas tõesti 
ei ole veel mõnda võimalust. 

Ajakirjanduse kaudu sain teada, 
et Sigulda haigla radiokirurgia kes-
kuses on kasutusel uued tehnoloo-
giad – PET ehk positronide emis-
siooni tomograafia ja CyberKnife 
ehk kübernuga.  Võtsin keskusega 
ühendust, minu juhtumit hindas 
dr Māris Mežeckis ning soovitas 
alustada PET uuringuga. Tulemu-
sed näitasid vähi kolme metas-
taasi vaagnas, suurte veresoonte 
läheduses, ning kusepõies.  

Tutvustasin PET otsusega oma 
arsti, kes mind oli opereerinud. 
Küsisin, kas raviprotsessi ei saa 
kuidagi täiendada nende uute 
tehnoloogiatega.  Vastus oli – va-
jalik on hormoonravi ja lisaks veel 
keemiaravi, kusjuures alustama 
peab võimalikult kiiresti. Teistest, 
uutest võimalustest – mitte poolt 
sõnagi. Mõistsin, et arstide kon-
siilium järgib traditsioonilisi tege-
vusjuhiseid ning ei riski proovida 
midagi uut. Seepärast otsustasin 
ise radiokirurgia kasuks – lõppude 
lõpuks, kui tarvis, saab hormoon-
ravi alustada igal ajal.  

Kuus seanssi pooleteise 
nädala jooksul 
2017. aasta jaanuaris panime koos 
Sigulda radiokirurgia keskuse arsti 
dr Mežeckiga paika raviplaani. Klii-
nikus DiaMed tehti uuring, et ette 
valmistada vaakumkotte – need 
hoiaksid mind radiokirurgia ajal 
vajalikus asendis. Enne protse-
duuri sisestati kasvaja sõlmedesse 
ka erilised kuldsed markerid. 
See polnud valus, kõigest pisut 
ebameeldiv. Naersin, et nüüd on 
mul kõhus kuld, kuna kolmest 

punktist kaks kullati. Kolmanda 
punkti koordinaatide määramisel 
juhinduti lülisamba lülidest. 

Kokkuvõttes tehti Sigulda radio-
kirurgia keskuses mulle pooleteise 
nädala jooksul kuus seanssi. Minu 
juhtum oli eriline, kuna mul on 
puusaliigese protees, seepärast 
ei saanud korraga kiiritada kõiki 
kolme metastaasi. Kõigepealt 
kiiritati kolme seansi jooksul kahte 
esimest sõlme, seejärel veel kolme 
seansi ajal ülejäänud sõlmi. Kui 
poleks puusaproteesi, oleks saa-
nud kõik teha kolme seansiga. 

Taustal laulavad linnud ja 
kõlab muusika 
Siguldasse sõitsin tööpäeva lõpus. 
Protseduur kestis nelikümmend 
minutit, selle ajal pidin liikumatult 
lamama. Õhkkond oli meeldiv, 
õed väga viisakad, juhtkond 
vastutulelik. Kuni 
kaasaegsed tehnoloo-
giad teevad oma tööd, 
laulavad taustal linnud, 
kõlab muusika ja lae all 
õitseb õunapuu. 

Pärast protseduuri istusin kohe 
rooli taha ja sõitsin tagasi Riiga, 
ei olnud mitte mingisuguseid 
piiranguid ega kõrvaltoimeid, 
mitte väiksematki peapööritust. 
Hoopis teisiti, kui pärast kirurgilist 
operatsiooni haiglas. Tookord 
olin haiglas kaks nädalat, seejärel 
pidin veel kuu aega kandma 
kusepõie kateetrit, mis tekitas 
ebamugavusi. Ka kiiritusravi kestis 
kolmkümmend päeva järjest. 

Kõigele tagasi vaadates mõtlen –  
kui kaasaegseid tehnoloogiaid 
oleks kasutatud juba päris ravi 
alguses, kui kasvaja oli veel ainult 
eesnäärmes, siis võib-olla oleks 
toime tuldud ilma kirurgilise ope-
ratsioonita. Kuigi – tol ajal polnud 
need tehnoloogiad Lätis veel saa-
daval. Praegu tunnen ennast hästi 
ja kevade teisel poolel kontrollin 
veelkord PSA näitajat.”

Kus saab registreerida konsultatsioonile radiokirurgia kübernoa (CyberKnife) protseduuri kohta? 
• Konsultatsioonile saab registreerida Sigulda haigla telefonil +371 20270077, iga päev tööajal.  
Või saatke meil: info@cyberknife-sigulda.com
• Riias toimuvad konsultatsioonid kliinikus DiaMed esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 16.00–19.00. 
• Olukorra hindamiseks võib tasuta ravi taotluse saata elektrooniliselt meie veebilehe kaudu  
www.cyberknife-sigulda.com (kus on kogu info ka eesti keeles olemas).




