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sissejuhatus

• Kiiritusravi on edukas vähiravi meetod olnud enam kui 
100 aastat

• 50-60 % vähihaigetest saab kiiritusravi (RT) kas ainsa 
ravimeetodina või kombineerituna kirurgilise ja/või 
süsteem-ja immuunraviga

• Kirurgilise ravi kõrval teine oluline tervistav raviviis 
onkoloogias

• Näidustatud praktiliselt kõigi (sh enamlevinud) 
vähipaikmete ravis (k.a. healoomulised kasvajad, 
mittekasvajalised haigused)

• Kuratiivne ehk tervistav, (neo)adjuvantne ja palliatiivne 
näidustus

• Kulutõhusaim vähiravi meetod



• Kaasaegne tehnoloogia
• Funktsionaalne kuvamine – BTV*
• Bioloogiline RT doosi optimeerimine
• TI*  assisteeritud  adaptiivne  RT 

planeerimine
• Immuunmodulaatorid  + RT   
• Bioloogiliselt sihtmärgistatud 

radiofarmatseutikumid

Täppiskiiritusravi olevik/tulevik

• Füüsikal ja kuvastusel põhinev
• Bioloogiliselt/panoomiliselt suunatud

BTV- Biological Target Volume
TI- tehisintellekt



• Sihtmahu määratlemine
• Organite ja sihtmahu liikumine
• Liikumise kontroll
• Sihtmahu ja organite mahuline  

muutumine RT ajal
• Sihtmahu kohaldamine RT ajal
• Adaptiivne raviplaan
• Ravivastuse hindamine

Kuvamine kiiritusravis 





PET  kiiritusravi planeerimisel



Kliiniline kasu:

• Kudede eristavus, täpsem sihtmaht

• hüpoFx* suurema doosiga RT (LC, OS) 

• vähendada TV (sihtmaht) piire

• kontrollida liikumist reaalajas

• ohutum korduv kiiritusravi

• on-board funktsionaalne kuvamine

• lokaalne boost resistentsetele aladele 

• personaliseeritud inhomogeenne 

doosijaotus

• Reaalajas adaptiivne RT

MRT kiirendi

*hüpoFx- hüpofraktsioneeritud; vähem raviseansse

Boost- täiendav ravidoos



PROOTONRAVI



Genoomiliselt/panoomiliselt juhitud RT







IMMUNO(RADIO)ONKOLOOGIA



SBRT (stereotaktiline keha kiiritusravi) 

oligometastaatilistele
kasvajatele

• Oligomts- 1-3; 1-5

• Eesmärk parandada LC; PFS ja OS, QoL

• Kõrvaltoimeid vähe

• Mitteinvasiivne alternatiiv 
operatsioonile





1. Andmete 
standardiseerimine/struktureerimine

2. IT infrastruktuur  toetamaks 
andmevahetust, andmete taaskasutust, 
raviotsust (TI , masin-ja süvaaõpe)

3. RT protsesside automatiseerimine

4. Ravivastust ja prognoosi ennustavad 
mudelid- CDSS*, integreerida kuvamise, 
molekulaarsed ja kliinilised andmed

*CDSS- Clinical Decision-Support Systems
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Kiiritusravi areng PERH-s



Access of RT in Europe: LA per mln people
2016 3 uut kiirendit

Kokku PERH (4) + TÜK (2) = 6        4.6 LA/per mln 



The ESTRO ECF White Paper and EU Policy Forum
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