
Jämesoolevähi 
sõeluuringu 
infomaterjal



Sisukord 
Eessõna ................................................................................... 4

Jämesoolevähi sõeluuringu tähtsus ja eesmärgid ............. 7 

Perearsti roll jämesoolevähi sõeluuringus .......................12 

Haiguse tekkepõhjused ja riskitegurid ..............................15 

Jämesoolevähi olemus ja kulg ............................................16 

Sõeluuringu etapid ..............................................................20 

Peitvere testi tegemise juhend patsiendile ......................24

Koloskoopia ..........................................................................26 

Jämesoolevähi ravivõimalused ...........................................28 

Logistikaplaan ......................................................................30

Eksperdid: Ruth Kalda, Tuuli Kullik, Riina Salupere, 
Tiit Suuroja, Karel Tomberg

Intervjuud ekspertidega: Marina Lohk

Väljaandja: Celsius Healthcare 

3



Eessõna 
Tiit Suuroja, onkoloog 

Soolevähk on jämesoole epiteelist alguse saav pahaloomuline kas-
vaja. Enamik jämesoolevähkidest tekib astmelise vähitekkeprotsessi 
tulemusena algselt healoomulistest polüüpidest. 

Tegemist on sageli esineva haigusega, mis ohustab peaaegu võrdselt 
nii naisi kui ka mehi. Sellega eristub jämesoolevähk teistest epide-
mioloogilistest ja soospetsiifilistest vähiprobleemidest nagu rinna- ja 
eesnäärmevähk. Kahjuks on selle haiguse sagedus aasta-aastalt kas-
vanud ja viimastel andmetel võime rääkida peaaegu tuhandest jäme-
soolevähi esmasjuhust aastas. Lisaks selgub kolmandikul juhtudest, 
et haigus on juba metastaseerunud, st levinud soole algkoldest teis-
tesse elunditesse (maks, lümfisõlmed, kopsud). See muudab ravivali-
kud keerukamaks nii patsiendile kui ka arstile.

Sooleseinaga piirduv jämesoolevähk võib, aga ei pruugi anda kaebusi 
(valud, veri väljaheites, aneemia, kaalulangus). Pigem kipub kaebusi põh-
justama sooleseinas juba ulatuslikumalt või ka soolest väljapoole levi-
nud jämesoolevähk. See tähendab kahjuks ravitulemuste halvenemist ja 
ravi muutumist mitmekomponentseks ehk multimodaalseks. Hoolimata 
sellise lähenemise tõestatud efektiivsusest pikendab see ravile kuluvat 
aega ning suurendab nii ajutiste kui ka pikemaajaliste kõrvaltoimete ris-
ki. Samas oleks paikne ehk ainult sooleseinaga piirduv jämesoolevähk 
ohutult ja heade tulemustega ühekomponentselt ravitav.

Problemaatilise olukorraga on tegemist ka ühiskonna jaoks terviku-
na, kuna hakkama tuleb saada aina kasvava esmasjuhtude arvuga 
üha vananeva elanikkonna tingimustes ja üha kallineva ravi tagami-
sega järjest sagedamini esinevale kasvajale. 

Seega jääme tavapärase praktikaga jätkates juba puhkenud kahjutu-
le kustutajateks. Kas ei oleks mõistlikum asuda tegutsema moel, mis 
võimaldaks jämesoolevähki avastada varases või veelgi parem, vähi-
eelsete muutuste staadiumis? On ju selge, et kokkuvõttes on ühiskon-
nale kallim ravida üha sagenevat, reeglina lokaalselt ja süsteemselt 
kaugele arenenud vähki, kui panustada tegevustesse, mis parandak-
sid vähi ja vähieelsete muutuste õigeaegset avastamist.

Sõeluuringu pluSSid
Lahendus on jämesoolevähi sõeluuringu algatamine. Populatsiooni-
põhine sõeluuring vajaks algselt lisategevusi programmi algatamiseks 
ja käigus hoidmiseks. Tulemuseks oleks aga tõestatult jämesoolevä-
hist tingitud surmade ja ka jämesoolevähi esinemuse langus. Seega 
päästaks jämesoolevähi sõeluurimine sõna otseses mõttes elusid.

Sõeluuringule kuluv raha ei ole kindlasti võrreldav ravile kuluva prognoo-
sitava rahavajaduse suurenemisega lähiaastatel. Rahvuslikud ravimiame-
tid siin- ja sealpool ookeani kiidavad heaks kümneid uusi efektiivseid ja 
kallihinnalisi vähiravimeid aastas, sh jämesoolevähi raviks. Kuid hoolimata 
vaieldamatust efektiivsuse tõusust tähendavad need ravimid jämesoole-
vähi korral seni kahjuks vaid palliatiivset ehk elu pikendavat ravi.

Pikemas perspektiivis on sõeluuring eelkõige riigi jaoks liikumine õi-
ges suunas. On ju lisaks uuritute ravitulemuste paranemisele üheks 
sõeluuringu soodsaks „kõrvaltoimeks“ üldise teadlikkuse paranemi-
ne selle vähipaikme suhtes ühiskonnas tervikuna – seda nii arst- kui 
ka elanikkonna hulgas.

Sõeluuringu miinuSed
Olles rääkinud piisavalt sõeluuringu positiivsetest aspektidest, on olu-
line mainida ka võimalikke probleeme. Programmilise sõeluuringuga 
ja eriti kahekümnendikul uuritutest vajaliku endoskoopilise menet-
lusega kaasneb alati mõningane risk. Toob ju positiivne peitvere test 
üheksal juhul kümnest kaasa koloskoopilise lisauuringu. Selle prot-
seduuriga on eelkõige seotud veritsuse ja/või soole perforatsiooni 
tekkimise võimalus nii ettevalmistus- kui ka teostamisfaasis. Risk on 
suurem just avastatud muutuste ühemomentse eemaldamise korral 
ja võib esineda 5–7 juhul 1000 protseduuri kohta.

Lisaks võib koloskopist patsiendi jaoks olulist muutust (ohtlik polüüp, 
vähk) mitte märgata. Põhjused võivad peituda endoskopistis, halvas 
soole ettevalmistuses või patsiendipoolsetes faktorites. Kirjeldatud 
probleemi võib ette tulla kuni kahel juhul 100 protseduuri kohta.

Ent kõik see ei kaalu üles populatsioonipõhise jämesoolevähi sõel-
uuringuprogrammi summaarset efektiivust ja ei muuda olematuks 
ühiskonnale tervikuna tõusvat tulu.
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perearSti Sõnal on patSiendi jaokS Suur kaal
Terve mõistus ja kvaliteetsed teadusuuringud näitavad, et väga suur 
osa sõeluuringuga hõlmatusest ja sellest, kui aktiivselt inimesed prog-
rammiga kaasa tulevad, sõltub perearstist. Ehkki patsiendid saavad 
iseseisvalt sõeluuringute detailide kohta erinevatest allikatest infot 
otsida, sõltub väga palju ka sellest, millise seisukoha võtab ja mida 
soovitab inimesele tema perearst. 

Jämesoolevähi korral on sõeluuring eriti vajalik ja efektiivne suurema 
jämesoolevähiriskiga gruppides (mehed, halvema tervisekäitumisega 
elanike rühmad). Samas on ülalnimetatud sihtgrupp sõeluuringume-
netlustega raskemini tabatav. Kipuvad ju terviseedenduse tegevus-
tega kaasa tulema just terviseteadlikumad ja väiksema vähiriskiga 
inimesed. Siin võib perearsti proaktiivsest tegevusest palju kasu olla. 

Kutsun perearste üles suh-
tuma sellesse väikesesse 
lisakoormusesse mõist-
misega ja nägema selles 
teatud missiooni. Võime ju 
jämesoolevähi õigeaegse 
avastamise ja raviga pääs-
ta kellegi ema, isa, vana-
ema, vanaisa. 

Jämesoolevähi sõeluuringu tähtsus ja 
eesmärgid 
Tuuli Kullik, Eesti Haigekassa tervishoiuspetsialist

jämeSoolevähi epidemioloogia ja 
haiguSkoormuS
Arenenud riikides esineb 40,5 protsendil populatsioonist eluea jook-
sul üks või enam jäme- või pärasooleadenoomi ehk healoomulist 
näärmekasvajat, kuid vaid 5–6 protsendil patsientidest arenevad ade-
noomid pahaloomuliseks kasvajaks.

2008. aastal diagnoositi maailmas 1 234 000 jämesoolevähijuhtu, 
neist 60 protsenti arenenud riikides. Jämesoolevähist tingitud surma-
de arv oli maailmas 2008. aastal 608 000, mis moodustas kaheksa 
protsenti kõigist vähisurmadest. 

Naiste hulgas oli jämesoolevähk vähisurmadest kolmandal ning 
meestel neljandal kohal. 

Euroopas on keskmine suremuskordaja 13,3 juhtu 100 000 inimese 
kohta. Jämesoolevähki haigestunute elulemusmäär sõltub vähi staa-
diumist diagnoosimisel. Vähielulemust erinevates Euroopa riikides 
käsitlenud uuringus EUROCARE varieerus viieaastane suhteline elule-
musmäär 38,6 protsendist Lätis kuni 66,1 protsendini Islandil. 

Eestis avastatakse igal aastal keskmiselt 750 jämesoolevähi esmas-
juhtu. Uute juhtude arv on kasvanud 680 juhult 2000. aastal 789 juhu-
ni 2012. aastal. Eestis on esmashaigestumus suurim üle 70-aastaste 
seas. Eesti Vähiregistri andmetel on ligikaudu 40 protsenti esmasjuh-
tudest diagnoosimisel lokaalses staadiumis ja 27 protsenti juhtudest 
kaugmetastaaside staadiumis.1

TÄHTIS TEADA 
• Jämesoolevähi sõeluuring on 

piisava hõlmatuse korral kulu-
tõhus tegevus. 

• Oluline osa sõeluuringu õn-
nestumisel on perearsti ja pat-
siendi usalduslikul suhtel.

1 Männik, A., Suuroja, T., Juus, E., Võrno, T., Uusküla, A., Reile, R., Orav, K., Kiivet, R-A. 
Kolorektaalvähi sõeluuringu kulutõhusus. Tartu: Tartu Ülikooli tervishoiu instituut; 
2014.
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Sõeluuringu tähtSuS 
Jämesoolevähk on aeglase ja astmelise tekkeprotsessiga, haiguse algfaasis 
tekkivate adenoomide varajane avastamine võimaldab ära hoida jämesoo-
levähi tekke. Jämesoolevähki haigestumise ja suremuse vähendamiseks 
on mitmes riigis kasutusel rahvastikupõhised sõeluuringuprogrammid.

Eesti on praegu üks viimaseid riike Euroopas, kus jämesoolevähi sõel-
uuringut seni veel ei olnud, samas on see programm ka mujal riikides 
kasutusele võetud suhteliselt hiljuti.

Soomes sai sõeluuringuprogramm alguse 2004. aastal, esialgu kaa-
sati 22 omavalitsust 444st. Sõeluuringuprogrammis kasutati esimese 
kuue aasta jooksul uuritavate randomiseerimist sõeluuringurühma ja 
kontrollrühma. Algselt oli sõeluuringu sihtrühma vanus 60–64 aastat, 
2007. aastaks laiendati sihtrühma vanust 60–67 aastani ning praegu 
on sihtrühmaks 60–69-aastased inimesed. Aastatel 2009–2012 osales 
sõeluuringus ligikaudu 150 omavalitsust.

Sõeluuringu korraldus Rootsis on sarnane Soomega. Sõeluuringuga 
alustati Stockholmi maakonnas 2008. aasta jaanuaris. 2014. aasta 
veebruaris alustati Rootsis rahvusliku mitmekeskuselise uuringuga.

Eestis alustati ettevalmistusi jämesoolevähi sõeluuringu korraldami-
seks 2012. aastal. Vastava ettepaneku tegi haigekassale onkoloog dr 
Tiit Suuroja. Selleks, et hinnata jämesoolevähi sõeluuringu rakendami-
se mõju rahvastiku tervisele ja sõeluuringuga seotud tervishoiukulusid, 
tellis haigekassa Tartu Ülikooli tervishoiu instituudilt tervisetehnoloo-
giate hindamise raporti „Kolorektaalvähi sõeluuringu kulutõhusus“. 

Eesti kulutõhususe raport võrdles erinevaid testimeetodeid ja toodi 
välja, et kuigi valitud peitvere test (immuunmeetodil põhinev test) on 
pisut kallim, on ta samas ka efektiivsem. Erinevate uuringute põhjal 
võib hinnata, et keskmiselt võidetaks valitud immunoloogilise meeto-
diga 100 000 inimese kohta 4147 eluaastat, kui sõeluuring võetakse 
kasutusele 60–69 aastaste inimeste puhul.

Teaduskirjanduses avaldatud sõeluuringu rakendamise täiendkulu 
tõhususe määrad nii guajakimeetodil kui ka immuunmeetodil peitve-
re testi korral on vahemikus 1864–27 384 eurot ühe võidetud eluaas-
ta kohta. Immuunmeetod annab samas suurema võidu kvaliteetsetes 
eluaastates, sest osalemismäär ja testi tundlikkus on suuremad.

Riiklik sõeluuringuprogramm võimaldab kolorektaalvähki avastada 
varasemas staadiumis või enne selle tekkimist, st vähieelses seisun-
dis, kui inimesel on väikese või suure riskiga adenoomid. Seega diag-
noositakse sõeluuringu tulemusena rohkem adenoome ja I–II staa-
diumi kolorektaalvähki ning vähem III–IV staadiumis kolorektaalvähki. 

Sõeluuring on seotud küll suuremate kogukuludega, kuid annab sa-
mas võidu kvaliteetsetes eluaastates. Riikliku sõeluuringuprogrammi 
rakendamise korral pikeneks patsientide eluiga kohordi kohta 10 aas-
ta perspektiivis 71–136 kvaliteetse eluaasta võrra.

Sõeluuringuga on võimalik vähendada suremust kolorektaalvähki 
13–33 protsenti, kuid sõeluuring ei avalda mõju üldsuremusele – aas-
tas on kuni 1000 uut jämesoolevähijuhtu ja kuigi vähkkasvajate seas 
on ta selle näitajaga kõrgel kohal, moodustab see üldsuremusest ik-
kagi väikese osa.

 Kokkuvõtvalt võib öelda, et raporti koostamisel analüüsitud teadus-
uuringud, teiste riikide kogemused ja kulutõhususe analüüs näitasid, 
et jämesoolevähi sõeluuring on efektiivne ja selle käivitamisega on 
võimalik ära hoida nii surmasid kui ka võita kvaliteetseid eluaastaid.

hõlmatuSe prognooSid 
Sõeluuringud on üldiselt tõhusad siis, kui nendes osaleb piisav hulk 
riskirühma kuuluvaid inimesi. Euroopa kvaliteedijuhendid ütlevad, et 
minimaalne osalemismäär peaks olema 45 protsenti ja soovitatav on 
65 protsenti – siis on loodetav tulu uuringust kättesaadav. 

Sõeluuring on vabatahtlik ja haigekassa peab oluliseks kindlustatute 
informeerimist nii sõeluuringu positiivsetest kui ka negatiivsetest as-
pektidest. Tänu infomaterjalidele, teavitus- ja selgitustööle saab pat-
sient teha teadliku valiku.

Jämesoolevähi sõeluuringus on väga oluline roll esmatasandil. Tänu sel-
lele loodetakse jõuda iga patsiendini, sest lisaks koju saadetud kutsele 
saab ka pereõde patsiendile meelde tuletada, et ta on sõeluuringu siht-
rühmas, ning jagada talle selgitusi. Nii mõnigi perearst on kinnitanud, et 
soovib kindlasti jõuda kõikide patsientideni – kui sihtrühma kuuluv ini-
mene siiski uuringust keeldub, siis on see informeeritud ja teadlik valik.

Teistel riikidel on erinevad kogemused. Näiteks Hollandis saavutati 
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juba esimesel aastal ülisuur hõlmatus – üle 70 protsendi. Samas Prant-
susmaal, kus on samuti esmatasandipõhine logistika, saavutati sõel-
uuringut piloteerides suur hõlmatus, kuid üleriigilises sõeluuringus jäi 
hõlmatus siiski 30 protsendi juurde. Põhjus oli selles, et nad panustasid 
väga vähe koolitustesse või siis eeldasid, et perearstid on ise teadlikud. 
Selgus, et kui uuringuga hakkasid tegelema perearstid, kes ei osalenud 
pilootprojektis, siis ei olnud neil selle vastu piisavalt huvi. Prantsusmaa 
kogemus näitas, kui oluline on esmatasandi koolitus ja informeerimi-
ne, aga loomulikult ka inimeste teadlikkuse suurendamine. 

Eestis on perearstide motiveerimiseks välja töötatud jämesoolevä-
hi sõeluuringu motivatsioonipakett, mis ei kuulu praeguse perearsti 
kvaliteedisüsteemi alla, kuid mis hiljem sellega integreeritakse. See 
tähendab, et vastavalt sellele, kui suur on sõeluuringuga hõlmatus 
perearsti nimistus, saab ta järgmisel aastal tulemustasu. 

Hõlmatust mõõdetakse selle järgi, kui palju on nimistus inimesi, kes on 
kutse saanud ja sõeluuringus osalenud. Teisisõnu kui paljusid patsiente 
on perearst nõustanud ja neile peitvere testi kätte andnud. Koloskoo-
piauuringus osalemise järgi ei ole esialgu võimalik hõlmatust hinnata, 
kuna positiivne peitvere test on vaid umbes viiel protsendil sõeluuringus 
osalejatest. See tähendab, et kui esimesel uuringuaastal on ühe pere-
arsti nimistus umbes 20 sihtrühma kuuluvat patsienti, siis nendest peab 
keskmiselt üks patsient minema edasi koloskoopiasse. Selle järgi eral-
di motivatsioonipaketti arendada oleks praegu väga keeruline, küll aga 
saaks see võimalikuks tulevikus, kui haaratud on kogu kohort.

Juhul kui positiivse peitvere testi tulemusega uuritav ei lähe eda-
si koloskoopiasse, satub ta kahe aasta pärast igal juhul uuesti 
sõeluuringusse. 

patSiendiohutuS
Jämesoolevähi sõeluuring on tõendatult efektiivne viis avastada hai-
gus algfaasis ning vähendada sellest tingitud suremust. Jätku-uurin-
guga on aga seotud teatud riskid. 

Kuna sõeluuring viiakse läbi ilma kaebusteta inimestel, siis on oluli-
ne teada, milline on sõeluuringus osalejatele tervisekasu ja -riskide 
suhe. Peitvere testi tegemine on mitteinvasiivne tegevus ehk sellega 
otsest tervisekahju ei põhjustata. Kuid iga sellise sõelumismeetodiga 

on alati oht valepositiivsete ja valenegatiivsete tulemuste saamiseks. 

Valepositiivse tulemuse korral läheb inimene edasi koloskoopiasse. 
Koloskoopia on suurema riskiga, invasiivne tegevus, millega kaasneb 
tervisekahju risk. Koloskoopiast põhjustatud tüsistusi esineb uurin-
gute andmeil kuni viiel protsendil patsientidest. Koloskoopiaprotse-
duuri ettevalmistamisega seotud kõrvalnähud on puhitustunne ja 
kõhuvalu. Raskeid tüsistusi esineb harva. Koloskoopial tekkinud vere-
jooksu esineb 1,64 juhul 1000st, perforatsioone 0,85 juhul 1000st ja 
surma 0,074 juhul 1000 inimese kohta. 

Koloskoopiast tingitud tervisekahju risk on suurem kaasuvate haigus-
tega ja eakatel patsientidel. Riski maandamiseks külastab positiivse 
peitvere testi vastusega patsient enne koloskoopiasse minekut oma 
perearsti, kes saab hinnata patsiendi tervislikku seisundit.

Valenegatiivse peitvere testi korral võib aga juhtuda, et inimesele 
oleks tegelikult vaja teha koloskoopia, kuid seda ei tehta. Samas on 
sõeluuringuks valitud immunoloogiline meetod just oma tundlikkuse 
tõttu väga hea test, mis peaks andma üpris täpsed vastused. 

Sihtrühm 
Sihtrühma, 60–69-aastaste puhul, on võetud aluseks kulutõhususe 
raport. Samasugused sihtrühmad on meie lähiriikides, kuid vajadusel 
on hiljem alati võimalik sihtrühma laiendada. 

TÄHTIS TEADA
• Sõeluuringu käivitamisega on Eestis kümne aasta jooksul 

võimalik hoida ära 33–74 kolorektaalvähi surmajuhtu ja või-
ta 71–136 kvaliteetset eluaastat kohordi kohta.

• Sõeluuringuga on võimalik vähendada kolorektaalvähki 
suremust 13–33 protsenti, kuid sõeluuring ei avalda mõju 
üldsuremusele.

• Jämesoolevähi sõeluuring on tõendatult efektiivne viis 
avastada haigus algfaasis ning vähendada sellest tingitud 
suremust.

• Perearstide motiveerimiseks on haigekassa välja töötanud 
jämesoolevähi sõeluuringu motivatsioonipaketi.
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Perearsti roll jämesoolevähi sõeluuringus 
Ruth Kalda, perearst

Perearstidel on jämesoolevähi sõeluuringus oluline roll, sest patsient 
pöördub võimalike küsimuste korral esmalt oma perearsti poole. Jä-
mesoolevähi sõeluuringus saavad patsiendid väljaheiteproovi jaoks 
vajaliku materjali perearstikeskusest. Seejärel peavad nad proovi 
posti teel laborisse saatma, selleks on neile antud spetsiaalne ümb-
rik. Perearst avab tervise infosüsteemis patsiendi haigusloo ja koos-
tab saatekirja uuringule. 

Perearst nõustab patsienti kogu protsessi vältel ja vastab tekkinud 
küsimustele. Kui peitvere test mingil põhjusel ei õnnestunud, näiteks 
proovimaterjali halva kvaliteedi tõttu, siis saab patsient laborist teate, 
et ta peab minema perearstikeskusesse uue testi järele. 

Kui väljaheiteproovi tulemuse selgudes on tekkinud kahtlus, et pat-
sient peab minema edasisele uuringule koloskoopiasse, tuleb pere-
arstil selgitada, mida koloskoopia endast kujutab ning kuidas selleks 
valmistuda. Samuti annab ta patsiendile soolepuhastuseks vajaliku 
ravimi ning peab kindlaks tegema, kas konkreetsel patsiendil on ko-
loskoopiauuringuks vastunäidustusi. Seejärel peab perearst väljasta-
ma infosüsteemi kaudu saatekirja. 

Kui koloskoopiauuringu tulemustega on kõik korras, tuleb patsiendile 
sellekohane teade ja kui tal ei teki varem kaebusi, läbib patsient uu-
ringu uuesti alles 10 aasta pärast.

Kui koloskoopialeius on midagi korrast ära või uuring ebaõnnestub, 
tegeleb patsiendiga edasi eriarst. Loomulikult võib patsiendil ka siis 
tekkida palju küsimusi, millele ta soovib perearstilt vastuseid saada 
ja seetõttu on hea kui nii perearst kui ka pereõde oleksid kursis ka 
edasise patsiendi haiguslooga, mille kohta nad saavad informatsiooni 
TIS-st.

Hollandis on sõeluuringuprogramm üsna sarnane sellega, mida pla-
neeritakse meil, kuid ühe erandiga – patsiendid ei pea tulema välja-
heiteproovide andmiseks vajalike vahendite saamiseks perearsti juur-
de, vaid need saadetakse patsiendile postiga koju. Perearst lisandub 

süsteemi hetkel, kui on vaja edasisi uuringuid ja patsient tuleb saata 
endoskoopiasse. Enne seda toimub patsiendi informeerimine ja ette-
valmistamine registri baasil ning tsentraliseeritult. 

Eestis otsustati aga peitevere teste jagada perearstikeskuste vahen-
dusel mitmel põhjusel: esiteks peaks see suurendama patsientide 
motiveeritust uuringus osaleda, sest eeldatavasti perearstid ja pe-
reõed toetavad ja julgustavad patsiente seda tegema ja teiseks võib 
patsientidel nii või teisiti tekkida küsimusi seoses kutsega mille nad 
saavad. Võib ka juhtuda, et patsiendid alati ei loe hoolikalt informat-
siooni, mis on koos proovinõuga paberil kaasa ja nad ei pruugi ka saa-
da aru, mille jaoks ja kui oluline see on. Siin ongi perearstil ja pere õel 
oluline roll. Lisandub nõustamine ja selgitustöö, kui oluline on uurin-
gus osalemine ja mis hakkab edasi toimuma. 

patSientide nõuStamine 
Patsientide nõustamine on alati väga individuaalne. Mõned patsien-
did on enda tervist puudutavate uuringute tegemisest väga huvita-
tud, teised mitte, kuid igal juhul tuleb patsiendile kõigepealt infor-
matsiooni jagada. Paljud inimesed ei ole jämesoolevähi sõeluuringu 
vajalikkusest veel teadlikud. 

Otsuse, kas osaleda uuringus või mitte, saab patsient teha vaid põhja-
liku teabe põhjal. Kindlasti peame juba väljaheiteproovi analüüsinõu 
kätteandmisel mõtlema kaks sammu ette. See tähendab seda, et kui 
laborist tuleb näiteks vastus, et patsient peaks minema edasistele uu-
ringutele, peab ta teadma, mida edasine uuring tähendab. Koloskoo-
pia võib patsienti hirmutada. Perearst saab selgitada, et see on väga 
oluline ning kvaliteetne uuring, mis tõepoolest annab kõige täpsema 
võimaliku vastuse. Uuring võimaldab haiguse avastada võimalikult 

TÄHTIS TEADA
• Perearst peab patsienti kogu protsessi vältel nõustama ja 

vastama tekkinud küsimustele.
• Otsuse, kas osaleda uuringus või mitte, saab patsient teha 

vaid põhjaliku teabe põhjal.
• Patsient peab andma täielikult informeeritud nõusoleku. 
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varakult. Vajalik ravi on tänapäeval olemas ja õigeaegne ravi tähen-
dab, et patsient võidab nii eluaastaid kui ka elukvaliteeti. 

Ehkki palju sõltub konkreetsest patsiendist, arvan, et koloskoopiast 
kui edasisest võimalikust uuringust tuleks rääkida kohe. Patsiendid 
küsivad päris tihti, mis saab siis, kui uuringu vastus ei ole korras. Pat-
siendil on õigus teada, mis igas järgnevas etapis toimub. Patsienti 
tuleb informeerida, aga nii, et me teda ei hirmutaks. Patsient peab 
andma täielikult informeeritud nõusoleku. 

Jämesoolevähi tekkepõhjused ja 
riskitegurid 
Tiit Suuroja, onkoloog

Jämesoolevähi esinemissagedus kasvab aasta-aastalt. 2013. aasta 
andmetel registreeriti meil 924 jämesoolevähi esmasjuhtu. Seega 
võiksime esinemusandmete kontrollimiseks-korrastamiseks kuluvat 
ajanihet arvesse võttes väita, et praegu haigestub Eestis jämesoole-
vähki igal aastal peaaegu 1000 inimest. 

Jämesoolevähi esinemissagedus on kõige suurem just vanematel ini-
mestel. Mida kõrgem on keskmine eluiga ja mida rohkem on elanik-
konnas vanemaid inimesi, seda suurem on oodatav esinemus. 

Jämesoolevähi olulised riskitegurid on vanus (oluline riski tõus alates 
50. eluaastast), toitumisharjumused, eelnevate healoomuliste jäme-
soolekasvajate ehk polüüpide olemasolu anamneesis, jämesoole-
vähi esinemine lähisugulastel (näiteks üks jämesoolevähi või olulise 
adenoomi juhtum lähisugulasel kahekordistab riski), ülekaalulisus. 
Vähitekkelise potentsiaaliga on eelkõige adenomatoossed ehk näär-
melised polüübid. Oluliselt väiksemat, kuid siiski arvestatavat riski 
kujutavad ka teatud ehituse, läbimõõdu ja paiknemisega hüperplas-
tilised polüübid. 

Riski suurendab ka suitsetamine, samuti liigne punase liha tarvita-
mine toidus. Samas pole viimase teguri ühetähenduslik põhjuslikkus 
kvaliteetsetes teaduslikes uuringutes lõplikult tõestatud. Inimestel, 
kes liiguvad rohkem ja tarvitavad väiksema kalorisisaldusega toitu, 
on jämesoolevähi risk natuke väiksem. Riski suurendavad muu hul-
gas teatud kaasuvad haigused ja eelnevad operatsioonid – inimestel, 
keda on kas polüübi või jämesoolevähi tõttu eelnevalt opereeritud, 
on natuke suurem jämesoolevähi risk. 

Kolmveerand jämesoolevähi juhtudest on sporaadilised ehk ilma 
nähtava geneetilise põhjuseta. Umbes 25 protsenti juhtudest on 
pere kondlikud ehk eeldatavasti geneetiliselt tingitud, aga seejuures ei 
pruugi täpne geenidefektide arv, paiknemine, iseloom ja mehhanism 
teada olla. Umbes kaks kuni viis protsenti juhtudest on tõestatud, 
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konkreetsetest geenimuutustest tingitud – see tähendab, et on ole-
mas ja täpselt tõestatud konkreetsete mutatsioonide esinemise koos 
patogeneetilise mehhanismiga.

On uuritud ka tegureid, mis kolorektaalvähi riski vähendavad. Näiteks 
mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (muu hulgas aspiriini, tsele-
koksiibi jt) kasutamine, kolesteroolitaset alandavate statiinide kasuta-
mine, liikuv eluviis ja normaalne kehakaal. Ka östrogeenide ja kaltsiu-
mipreparaatide kasutamine vähendab mõnevõrra jämesoolevähi riski.

 

Jämesoolevähi olemus ja kulg 
Jämesoolevähi teke on astmeline ja multifaktoriaalne protsess. See 
tähendab, et vähi tekkeks on vajalik mitme põhjusliku mõjuri ena-
masti aastatepikkune koostoime. Kahjulikud harjumused, ülekaal, 
terviseteadlikkus, geneetiline foon, individuaalne immuunsus – kõigil 
neil teguritel on roll võimalikus vähitekkeprotsessis.

Astmeline protsess peegeldab elu jooksul omandatud mutatsioonide 
teket ja kuhjumist. Algselt on tegemist soole limaskesta healoomulise 
kasvajalise muutusega. Aja jooksul võib toimuda aga healoomulise 
muutuse ehk polüübi suurenemine ja ehituslik teisenemine. 

Täpsuse huvides olgu öeldud, et mitte kõik polüübid ei arene edasi 
soolevähiks. Võimalik on ka polüüpide taandareng, kuid umbes iga 
kahekümnes polüüp areneb edasi ja temast võib tekkida vähk. Just 
see ongi jämesoolevähi sõeluuringu aluseks – et me võiksime teatud 
hulga haigusjuhtumeid avastada kas varajases või isegi vähieelses 
ehk siis polüübi staadiumis. 

On olemas geneetilised sündroomid, mida iseloomustab vähi ebata-
valiselt kiire teke – näiteks Lynchi sündroom ehk pärilik mittepolü-
poosne kolorektaalvähk, mille korral võib vähk tekkida tavapärasest 
oluliselt kiiremini, näiteks eelnevalt visuaalselt terve soole limaskestal 
aasta-kahe jooksul. Tavaliselt on vähi tekkeprotsess aga aeglane ning 
ehkki jämesoolevähi tekkekiirus ei ole väga täpselt determineeritud, 
arvatakse, et vähieelsete muutuste tekkest kuni vähi väljakujunemi-
seni kulub vähemalt 10–15 aastat. 

Polüübid võivad tekkida ka noorematel inimestel – eriti, kui kaasneb pä-
rilik eelsoodumus. Kuid enamasti kasvab polüüpide esinemissagedus 

50-aastastel ja vanematel. Eri andmetel leitakse umbes viiendikul 
50-aastastest uuringut tehes soolest mingisugune polüüp, mis kinni-
tab avastatavate vähieelsete muutuste olulisust juba selles eagrupis. 

Polüüpide esinemise tõenäosus on naistel meestega võrreldes mõne-
võrra väiksem. Ilmselt on põhjuseks nii soospetsiifilised kui ka kesk-
konnafaktorid. Meestel kipub olema rohkem kahjulikke harjumusi, 
nad on keskmiselt vähem terviseteadlikud, pööravad endale vähem 
tähelepanu, pöörduvad hiljem arsti poole. Väga spekulatiivne on 
hormonaalse fooni roll – naistel võivad pakkuda mõningast kaitset 
naissuguhormoonid.

Kuna polüüp tekib samuti elustiilifaktorite kuhjumisest, võib speku-
leerida, et terviseteadliku käitumise korral neid ei tekiks. Samas on 
geneetiliste mutatsioonide kogunemine paratamatu vananemise-
ga kaasas käiv protsess. Ümbritseb meid ju koos meie kordumatu, 
individuaalse pärilikkusega iga päev terve hulk mittemuudetavaid 
keskkonnafaktoreid, mille kahjulik mõju pole täielikult välditav. Ka 
teatud toitu on meie kultuuriruumis väga raske, ehkki mitte võimatu 
vältida, ja raske on loota, et elanikkond tervikuna seda suudaks või 
tahakski. 

Kui inimene peab võtma mingil muul põhjusel mittesteroidseid 
põletiku vastaseid ravimeid, aspiriinisarnaseid preparaate, siis on või-
malik, et see vähendab polüüpide teket. Mittesteroidsete põletiku-
vastaste preparaatide efektiivsus polüüpide vältimisel ja ka taand-
arengul on tõestatud, kuid küsimus on kõrvaltoimetes näiteks mao 
limaskestale ja südame-veresoonkonnale. Lisaks on seni veel piiratud 
teadmised täpsetest annustest ja ravi kestusest.

milline polüüp on ohtlik?
Polüübid jagatakse teatud kriteeriumite alusel eri potentsiaaliga grup-
pidesse. Üldine reegel sätestab ohtlikumana rohkem kui sentimeetri-
se läbimõõduga polüübi. Teine riskinäitaja on polüübi histoloogiline 
ehk mikroskoopiline pilt – villoosse komponendi ja düsplaasia astme 
suurenemisel suureneb oht polüübi üleminekuks jämesoolevähiks. 
Ka polüüpide arv ja paiknemise muster sooles on seotud erineva ris-
kiga. Üldine reegel ütleb, et kõik vähemalt sentimeetrise või suurema 
läbimõõduga polüübid tuleb ravida ehk täielikult eemaldada. 
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Samas eemaldamine, nagu iga meditsiiniline tegevus, suurendab ala-
ti protseduuriga, näiteks koloskoopiaga, seotud riski. Teoreetiliselt 
suurendab riski juba arsti juurde minek – ka ootus ja hirm sõeluurin-
gu ning järgmise sõelumise ees tulevikus koos ebameeldiva vastuse 
võimalikkusega võivad saada stressiallikaks ja vaimse elukvaliteedi 
halvenemise põhjuseks. Mitme sõelumise korral ongi probleemiks 
võimalus, et leitakse pahaloomuline haigus, mis ei pruugi uuritava 
inimese eluea jooksul aktuaalseks muutuda. Sellest teadasaamine 
10–20 aastat enne prognoositavat surma mis iganes muul põhjusel 
võib aga iseenesest olla oluline stressifaktor. 

Oluline on polüübi eemaldamise kvaliteet – kui see on eemaldatud 
täielikult ehk tervete kudede piires, siis on taastekke risk äärmiselt 
väike. Seda eeldusel, et tegemist on healoomuliste muutustega. Kui 
tegemist on düsplaasia ehk vähieelse seisundi või vähiga, siis võib po-
lüüp pärast eemaldamist tagasi tulla ehk retsidiveeruda. 

Teatud suurusest on vähkkasvajal potentsiaali anda ka algkollet ümb-
ritsevate lümfisõlmede metastaase ja kaugmetastaase – viimast juh-
tub algava jämesoolevähi korral õnneks üliharva. 

Ideaalne sõeluuring on selline, mis hoiab ära vähi tekke, seega ra-
vib vähki vähieelse seisundi ravimise kaudu või veel parem, hoiab 
ära ka vähieelse seisundi tekke. Sel juhul räägitakse esmasest 
preventsioonist. 

Sõeluuringu Sihtrühm 
Uuritavate vanusest ja ka sõeluurimiseks valitud meetodist rääkides 
tuleb eristada individuaalset ja programmilist sõeluuringut. Indivi-
duaalsest seisukohast oleks üldpõhimõtteks võimalikult varane ja 
võimalikult põhjalik uurimine. See tähendaks esimese uuringumetoo-
dikana kohest ja kvaliteetset koloskoopiat. 

Programmilisena peab sõeluuringut disainides aga arvestama nii 
sõeluuringuprogrammi terviklikku maksumust, oodatavat osavõttu, 
ohutust kui ka seda, kui suur on tõenäosus kohata vastavas eagru-
pis vähieelset muutust. Eeltoodud faktorite koosmõju tulemusel ongi 
enamikus riikides mindud peitvere testi kasutamise teed, rakendades 
endoskoopilist uuringut vaid positiivse testivastusega inimestel.

Vanusegrupi määratlemisel on oluline riigi keskmine eluiga koos 
vanuse põhise soolise struktuuriga. Lisaks on peitvere test tundlikum 
just suurte polüüpide ja algavate vähkide korral.

Tähtsusetud pole ka tervishoiusüsteemi rahalised ja inimressursid. 
Seetõttu olemegi planeerinud, et sõeluuring katab 60–69-aastased 
inimesed.

TÄHTIS TEADA
• Umbes 25 protsenti jämesoolevähijuhtudest on pärilikud 

viiel protsendil juhtudest on seejuures teada konkreetne 
patogeneetiline mehhanism. Ülejäänud 75 protsendi puhul 
räägitakse sporaadilisest jämesoolevähist. 

• Jämesoolevähk on multifaktoriaalne ja astmelise tekkega 
haigus. Kasvaja väljakujunemine vähieelsest muutusest võ-
tab keskmiselt aega 10–15 aastat. Vähi tekkele eelneb diag-
noositavate ja ravitavate polüüpide teke. 

• Polüübi ohtlikkuse määravad selle läbimõõt (üle 1 cm), his-
toloogiline pilt ja teatud määral ka paiknemine. Vähemalt 
sentimeetrise läbimõõduga polüübid tuleb avastamisel 
kindlasti eemaldada. 

• Hästi eemaldatud polüüp on terveks ravitud polüüp.
• Sõeluuring võimaldab vähieelse seisundi ravi, mis hoiab 

omakorda ära vähi tekke. 
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Sõeluuringu etapid 
Tuuli Kullik, Eesti Haigekassa tervishoiuspetsialist

Sõeluuringus osalevad 60–69-aastased ravikindlustatud mehed ja 
naised iga kahe aasta tagant. Sõeluuringu esimesel aastal alustatakse 
ühe aasta vanuserühmaga, 2016. aastal on planeeritud sõeluuringus 
osalema 1956. aastal sündinud 60-aastased inimesed. Igal aastal li-
sandub üks sünnikohort, kuni viie kohordini.

Pereõe vastuvõtul saab inimene peitvere testiks vajaliku komplekti, 
kus on test, ankeet, infomaterjal ja makstud vastusega ümbrik, kuhu 
on peale trükitud labori aadress.

Perearstikeskusesse on vastavalt sihtrühma suurusele tarnitud sõel-
uuringuks vajalikud peitvere testi komplektid ja koloskoopiaeelseks 
soolepuhastuse protseduuriks vajaliku ravimi (lahtisti).

Perearsti infosüsteemis avatakse haiguslugu ja koostatakse saatekiri 
analüüsile või labori tellimus oma olemasoleva kanali kaudu (Medi-
post vms).

Patsient teeb vastavalt juhistele peitvere testi, täidab komplektis ol-
nud ankeedi, kuhu peab märkima kuupäeva, millal proov võeti, ja 
postitab makstud vastuse laborisse. 

Labor teeb analüüsi ja täidab TISis saatekirjavastuse. 

Kui test on negatiivne, saadetakse patsiendile koju sellesisuline teade 
ja kutsutakse ta kahe aasta pärast uuesti sõeluuringus osalema. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1952 68
1953 66 68
1954 64 66 68
1955 62 64 66 68
1956 60 62 64 66 68
1957 60 62 64 66 68
1958 60 62 64 66
1959 60 62 64 66
1960 60 62 64
1961 60 62 64
1962 60 62
1963 60 62
1964 60
1965 60

Vähi sõeluuringute register (VSR) kogub andmeid rahvastikuregistrist, 
vähiregistrist ja tervise infosüsteemist (TIS) ning moodustab sõeluu-
ringu sihtrühma. 

VSR saadab rahvastikuregistris olevale aadressile posti teel perearsti 
nimel kutse sõeluuringus osalevatele inimestele. Kutses on info, et 
sõeluuringus osalemiseks vajaliku peitvere testi komplekti saab ini-
mene kätte oma perearstikeskusest ja tal on vaja end registreerida 
pereõe vastuvõtule. Samuti on kirjas infotelefoni numbrid (perearsti 
infotelefon ja haigekassa nõuandetelefon).
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Joonis 1. Sõeluuringus osalemine, kui peitvere test on negatiivne

sõeluuringus 
osaleja

Registreerub 
perearstikeskuses 

pereõe vastuvõtule

ja saab 
peitvere testi 

komplekti

Teeb kodus 
peitvere 

testi

ja postitab 
makstud 

vastusega 
laborisse

Saab kirja testivastusega koju

Kui peitverd ei leitud, on 
sõeluuring lõppenud

Uuesti 
sõeluuringusse 
2 aasta pärast

Kutse 
sõeluuringus 
osalemiseks

60-aastane 
mees või 

naine

Väljaheites 
ei leidu 
peitverd



Kui test on positiivne, saadab VSR patsiendile koju kirja, kus on info 
täiendava uuringu vajalikkuse kohta ja kutse külastada uuesti pere-
arsti, et saada sõeluuringu koloskoopiaks saatekiri ja lahtisti. Haige-
kassa on eelnevalt sõeluuringu lepinguliste koloskoopiateenuse osu-
tajatega kokku leppinud, kuidas saab protseduurile registreerida ja 
kui pikk on uuringule pääsemiseks maksimaalne ooteaeg.

Patsient külastab perearstikeskust, kus perearst koostab saatekirja sõel-
uuringu koloskoopiasse, annab patsiendile lahtisti ja vajadusel nõustab.

Patsient registreerib end kas telefoni teel või digiregistratuuri kaudu 
sõeluuringu koloskoopiat tegeva endoskoopiakabineti protseduurile.

Endoskoopiakabinetis tehakse sõeluuringu koloskoopia. Vajadusel võe-
takse koloskoopia käigus biopsia(d) või eemaldatakse polüübid, need 
saadetakse histoloogilisele uuringule – endoskopist paneb patsiendile 
vastuvõtuaja 30 päeva pärast. Juhul kui patsient ei pöördu kokkulepi-
tud ajal vastuvõtule, võtab endoskoopiakabinet temaga ühendust. 

Patoloog teeb histoloogilise uuringu ja saadab uuringu vastuse saate-
kirjavastusena TISi.

Järgmisel vastuvõtul otsustab koloskoopiat tegev arst histoloogiavas-
tuse põhjal, millist ravi patsient vajab ning annab vajadusel saatekirja 
onkoloogile või kirurgile.

Joonis 2. Sõeluuringus osalemine, kui peitvere test on positiivne

sõeluuringus 
osaleja

Koloskoopia 

ilma leiuta

Registreerub 
perearstikeskuses 

pereõe vastuvõtule

Registreerub 
perearsti 

vastuvõtule

Saatekiri 
kolos-

koopiasse 
ja lahtisti 

väljastamine

Kodune 
ettevalmistus 

lahtistiga

ja saab 
peitvere testi 

komplekti

Teeb kodus 
peitvere 

testi

ja postitab 
makstud 

vastusega 
laborisse

Saab kirja testivastusega koju

Vaja registreeruda perearsti 
juurde ja seejärel endoskoopia 

kabinetti vastuvõtule

Endoskoopia 
kabinet

Endoskoopia kabinet, 
vajadusel ravi

Eemaldatakse polüüp 
või võetakse biopsia

Kiri tulemusega koju

Kutse 
sõeluuringus 
osalemiseks

60-aastane 
mees või 

naine

Väljahei-
tes leidub 
peitverd
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7. Asetage pulk proovinõusse tagasi ning sulgege keermega kork 
tugevalt.

Ankeet
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8. Täitke komplektis olnud ankeet. Kirjutage kindlasti ankeedile 
proovivõtmise kuupäev ja kellaaeg.

9. Pange proovinõu koos täidetud ankeediga makstud vastusega 
mulliümbrikusse.

10. Saatke ümbrik laborisse nii kiiresti kui võimalik. Proovinõud võib 
kuni analüüsimiseni säilitada külmkapis (+ 2 kuni + 8 °C juures) 
Proov tuleks postitada 24h jooksul.

Kui proov on jõudnud laborisse, tehakse seal analüüs ja täidetakse 
tervise infosüsteemis vastus. 

Kui test on negatiivne, saadetakse patsiendile koju sellesisuline teade 
ja kutsutakse ta kahe aasta pärast uuesti sõeluuringus osalema

Important
• Only a tiny amount of stool material is needed to perform the test properly.
• Your stool should not come into contact with urine or water.
• You must remove only the green cap.

Collecting the sample

1 It is best if you carry out the test on a Monday, 
Tuesday, Wednesday or Thursday.  
Important: your stool should not come into  
contact with urine or with the water in the toilet. 
You should, therefore, line the lavatory bowl with 
several sheets of toilet paper. 

2 You can also use a wad of toilet paper.
 You can find further tips on how to catch your stool 

at www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl

3 Go to the toilet and make sure that your stool falls 
onto the paper.

4 Twist the green cap anticlockwise to open the tube. 
Attached to the cap is a stool sampling stick with a 
ribbed section at its tip.

5 Dip the ribbed section of the stool sampling stick 
into four different parts of your stool. No more 
than a tiny amount of stool should stick to the 
ribbed section. Too much stool material makes the 
tube unusable.
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1. Proovi säilivusaeg ei ole pikk, seetõttu ei tohiks proovi võtta ning 
postitada reedeti, nädalavahetustel ning riiklikel pühadel. Kont-
rollige, millal teie postkasti tühjendatakse ning võtke proov soovi-
tavalt samal päeval!

2. Peitvere testi jaoks väljaheiteproovi võtmiseks ei ole eelnevad toi-
tumisalased piirangud vajalikud.

3.  Juhul kui on tegemist kõhulahtisusega, oodake proovivõtuga kuni 
kõhulahtisus on lahenenud.

4. Väljaheiteproov ei tohi kokku puutuda tualettpotis oleva veega. 
Veega kokkupuutumise vältimiseks võite asetada WC-potti paraja 
koguse tualettpaberit või panna WC-poti prill-laua alla puhta kile. 

Peitvere testi tegemise juhend 
patsiendile
Karel Tomberg, laboriarst

5. Väljaheiteproov tuleb võtta spetsiaalsesse proovinõusse. 

6. Vaja on ainult väikest kogust väljaheidet. Keerake proovinõult si-
nine kork koos pulgaga. Torgake pulgaga väljaheidet kolmest eri-
nevast kohast. 
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Koloskoopia 
Riina Salupere, gastroenteroloog

Koloskoopia on jämesoole endoskoopia, mis võimaldab arstil uurida 
jämesoolt painduva torukujulise videokaameraga varustatud instru-
mendi ehk endoskoobi abil. Uuring võimaldab leida silmaga nähtavaid 
haiguslikke muutusi jämesooles. Koloskoopia on täpsem kui jämesoo-
le röntgenuuring ning võimaldab vajadusel võtta uuringu käigus biop-
siaid ehk koeproove, mida hiljem saab mikroskoobiga uurida. 

Koloskoopia läbiviimiseks peab jämesool olema ettevalmistatud ja 
väljaheitest puhas. Soole puhastamiseks kasutatakse suu kaudu ma-
nustatavaid loputuslahuseid. Uuringu läbiviimiseks tuleb lamada selili 
või keerata vajadusel paremale või vasakule küljele. Koloskoop viiakse 
päraku kaudu jämesoolde ning õhuga jämesoolt laiendades on võima-
lik vaadelda jämesoole limaskesta. Vajadusel süstitakse enne uuringut 
veresoonde (veeni) ravimit, mis aitab lõõgastuda. Uuringu ajal võib 
soolevenituse tõttu tekkida mõningane ebamugavustunne. Koloskoo-
pia kestab sõltuvalt soolelingude paiknemisest kõhukoopas ja nende 
vahel olevaist liidetest 30–40 minutit või vahel ka kauem.

Koloskoopia puhul esineb tüsistusi harva ning nende tekkeriski vähen-
dab asjaolu, et sõeluuringu läbiviijateks on valitud suure koloskoopia-
kogemusega arstid. Verejooks, mis võib tekkida biopsia võtmise järel, 
on minimaalne ega vaja vereülekandeid või operatsiooni. Jämesoole 
seina perforatsiooni ehk soolemulgustuse tekkimisel võib aga operat-
sioon vajalikuks osutuda.

kuidaS peakS patSient koloSkoopiakS 
valmiStuma?
Soole põhjalik ettevalmistus on oluline eelkõige seetõttu, et halvasti 
ettevalmistatud sool on arstile tehniliselt keeruline halva nähtavuse 
tõttu. Patsiendile tuleb anda täpsed juhised, kuidas soole loputusla-
hust kodus kasutada.

48 tundi enne koloskoopiat on soovitatav madala kiudainesisaldu-
sega dieet. Söögiks sobib näiteks keedetud või aurutatud valge kala, 

keedetud kana, munad, juust, sai, või, margariin, küpsised, soovitatav 
on piisavalt juua. Ei soovitata süüa kiudainerikkaid toite nagu punane 
liha, punane kala, puuviljad, juurviljad, seened, pähklid, täisteratoo-
ted ja teised seemneid sisaldavad toidud. Koloskoopiale eelneval päe-
val tuleb hommikusöök valida eelmisel päeval lubatud toitude seast. 
Seejärel ei tohi kuni koloskoopiani süüa, aga peab piisavalt jooma 
(näiteks teed, kohvi, gaseeritud või tavalist vett, puljongit), lubatud on 
ka tarretised ja jäätis. Kohvile ja teele võib soovi korral lisada piima.

Koloskoopiaks ettevalmistamisel kasutatakse sooleloputuslahuseid 
vastavalt tootja soovitatud annustamis- ja manustamisviisile ning 
vastavalt sellele, kas koloskoopia on plaanitud hommikupoolsele või 
õhtupoolsele ajale. Loputuslahused on osmootselt tasakaalustatud, 
vältimaks vee liigset kaotust organismist ja elektrolüütide nihkeid. Lo-
putuslahuse joomisel on soovitatav püsida kodus tualeti läheduses, 
sest vajadus tualetti kasutada võib tekkida kiiresti. Vahel võib inimes-
tel olla probleeme joodava loputuslahuse kogusega (u neli liitrit) ja 
loputuslahuse soolaka maitsega, mis mõnel patsiendil võib põhjusta-
da iiveldustunnet. Abi on sellest, kui juua lahust jahedana või lisada 
maitseks näiteks mahla.

Tähelepanelik peab olema ka kasutatavate ravimitega. 

Pärast koloskoopiat saab patsient jätkata oma argielu. Kuna jämesool 
on uuringu eel väga puhtaks tehtud, ei pruugi järgmisel päeval tekki-
da roojamisvajadust. 

TÄHTIS TEADA
• Koloskoopia on täpne uuring, mis võimaldab leida silmaga 

nähtavaid haiguslikke muutusi jämesooles.
• Koloskoopia läbiviimiseks peab jämesool olema väljahei-

test puhas.
• Mõne ravimi võtmine tuleks enne koloskoopiat katkesta-

da, seetõttu on vajalik eelnevalt perearstiga kasutatavate 
ravimite osas nõu pidada. 

• Koloskoopia tüsistusi esineb harva.
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Jämesoolevähi ravivõimalused
Tiit Suuroja, onkoloog

Jämesoolevähi ravis on viimasel ajal toimunud mitu suurt muutust.

1. Tänapäevane teadmiste ja kogemuste tase võimaldab ki-
rurgiliselt ravida ka metastaseerunud jämesoolevähki, eriti 
maksa- ja kopsumetastaase. Esimene edukas maksametastaa-
side kirurgiline eemaldamine viidi läbi juba 1952. aastal. Nüüd-
seks on piirdunult metastaseerunud jämesoolevähi kirurgiline 
ravi selleks üldseisundilt ja kaasnevate haiguste profiililt sobivatel 
patsientidel muutunud igapäevaseks. Kirurgilise ravi edukust eel-
nimetatud näidustustel on suurendanud ka kirurgilise ravi kom-
bineerimine arenenud süsteemraviga.

2. Jämesoolevähk on ehituslike ja molekulaarsete parameetri-
te alusel grupeeritav 4–6 erineva ravile alluvuse, üldise prog-
noosi ja anatoomilise lokalisatsiooniga alagruppi.

 Lisaks räägitakse jämesoolevähi korral üha rohkem ka immu-
noloogilisest tingitusest – see, kas kasvaja allub immuunsüstee-
mi kontrollile või mitte, sõltub paljuski peremeesorganismi im-
muunstaatusest ja kasvaja iseloomust. See määrab omakorda 
suures osas jämesoolevähi üldised ravitulemused.

3. Traditsioonilise kirurgilise ravi ja laparoskoopilise ehk mini-
maal invasiivse kirurgilise ravi võrdne efektiivsus on tões-
tatud. Mõlemad on enam-vähem võrreldavate tulemustega 
olukorras, kus laparoskoopia tegemiseks on olemas piisav prot-
seduuriga seotud kogemus. 

4. Kirurgiline tehnika on muutunud oluliselt säästlikumaks. Ki-
rurgilise ravi, ka avatud kirurgilise ravi traumaatilisus on vähene-
nud, operatsioonijärgne taastumine on oluliselt kiirenenud, ka-
sutusel on ERAS- (Enhanced Recovery After Surgery) programmid 
ehk kiirendatud operatsioonijärgse taastumise programmid, mis 
võimaldavad patsientidele kiirema ja ohutuma tagasituleku iga-
päevategevuste juurde.

 Pärasoolevähi korral õnnestub üha rohkematel juhtudel taas-
tada soolepidevus ja vältida stoomi loomist. Varem tähendas 

pärasoolevähi kirurgiline ravi kuni pooltele patsientidele vajadust 
tehisliku päraku järele. Tänapäeval on selliste juhtude osakaal 
oluliselt vähenenud, ulatudes enamasti 10–25 protsendini kõigist 
ravitud pärasoolevähiga haigetest.

5. Jämesoolevähi süsteemravi on viimase 20 aasta jooksul väga 
palju arenenud. Jämesoole keemiaravisse on tulnud hulgaliselt 
uusi, ka nn täppisravimeid, mis on palju edendanud haiguse kont-
rollimise võimalusi.

 Per se ei ole süsteemravi kuratiivsus oluliselt paranenud, aga hai-
guse kontrolli aeg on 20 aasta taguse ajaga võrreldes muutunud 
umbes neli-viis korda pikemaks – poolest aastast keskmiselt kol-
me aastani.

6. Pärasoolevähi ravis on kindlal kohal radio- ja radio kemo-
 teraapia. 
 See parandab koos kirurgilise raviga haiguse lokaalseid ravitule-

musi ja on teatud juhtudel pakkunud patsientidele haigusest ter-
venemise ka ilma kirurgilise ravita.

TÄHTIS TEADA 
• Jämesoolevähi ravivõimalused on oluliselt edasi arenenud 

– tänapäeval on sageli efektiivne ka metastaseerunud jä-
mesoolevähi kirurgiline ravi, arenenud on kirurgiline teh-
nika, eelkõige just säästlikkuse ja elukvaliteedi säilitamise 
suunas. 

• Elulemust hinnates on kordades paranenud jämesoole-
vähi süsteemravi võimalused. Kasutusel on uued, erineva 
toimemehhanismiga ravimid. Jämesoolevähk on muutu-
mas krooniliseks, ravi vajavaks, aga pikkade aastate vältel 
kontrollitavaks haiguseks.
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Logistikaplaan 
Joonis 3. Jämesoolevähi sõeluuringu logistika

30 31

EHK lepingud 
sõeluuringu 

koloskoopiaks 
tagavad 

vastuvõtuaja

VSR 
moodustab 
sõeluuringu 
sihtrühma

PA saab 
nimekirja 

patsientide 
sh EHK-st VSR-i kutse 

sõeluuringule. 
Infomaterjal ja 

kutse PAK visiidile 
testi saamiseks

VSR-i kiri/
kutse 

perearsti 
vastuvõtule

VSR-i kiri 
uuesti 

sõeluuringu 
sihtrühma, 
2 a pärast 
uus test

VSR-i kiri/
kutse 

uuele PAK 
visiidile testi 
kordamiseks

PAK annab 
patsiendile 

testi komplekti 
ja vajadusel 

nõustab

Patsient võtab 
ühendust PA-
ga ja seejärel 
registreerub 

koloskoopiasse

PA väljastab 
saatekirja 

koloskoopiasse 
ja annab kätte 

lahtistid

Koloskopist 
märgib põhjuse 

protokollis

Vajalik 
kordusuuring

VSR-i kiri 
Uuesti 

sõeluuringu 
rühma 10 a 

pärast

ENDOSKOOPIA 
kabinet teeb 
koloskoopia

Patoloog

Endoskoopia 
kabinetis otsus 

patsiendi 
edasise ravi 

kohta

Patsient võtab 
analüüsi ja 

postitab makstud 
vastusega 
ümbrikus 
laborisse

LABOR teeb 
peitveretesti 

analüüsi

Test 
positiivne

Patsient 
loobub 

uuringust

Test 
negatiivne

Kasvajalise 
leiuta

Histoloogia 
vastus

Test ei 
õnnestu

Mittetäielik 
uuring Biopsia

Patsient saab 
kõigi küsimustega 

pöörduda 
PA poole 

nõustamiseks

Endoskoopia 
kabinet 
annab 

vastuvõtu 
aja

Patsiendile 
peab jääma 

vabadus 
valida 

raviasutus

Raviotsuse 
ja patsiendi 

informeerimise 
eest vastutab 

koloskoopia teinud 
raviasutus




