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• M69 
• Kere pahaloomuline melanoom
• Immuunravi pembrolizumabiga alates 22.04.20
• Esmane pembrolizumab ravi järgne KT-uuring 12.08.20, seejärel

30.11.20
• PET/KT 13.01.2021
• Analüüsides kaasuvana hüpofüsiit





Täielik ravivastus?
Haiguse

retsidiiv/progressioon? 
Muu haigus?

Artefakt?
Mis edasi? 



Immuunravi 
onkoloogias

Immuunravi on selle viimase 
kümnendi võidukäik 
onkoloogias „immuno-
onkoloogia“
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• Ravi immuunkontrollpunkti inhibiitoritega

• Vähi tekke eelduseks on immunoloogilise 
reaktiivsuse langus. Immuunteraapia 
kasutab inimese enda keha 
antitumoroossset aktiivsust ning aitab esile 
kutsuda efektiivset antitumoroosset
vastust. 

• à eesmärk stimuleerida T-rakke ning 
tõkestada inhibeerivaid signaaleà tõsta 
immuunvastuse efektiivsust

• Kasutatakse antikehi, mille sihtmärgiks on 
molekulid, mis vahendavad tsütotoksiliste
T-lümfotsüütide supressioonimehhanisme
e raku inhibitsiooni. 

• Anti PDL-1 (anti programmed cell death
protein ligand 1)

• Anti CTLA-4  (anti cytotoxic T-lymphocyte
antigen 4)

• Anti PD-1  (anti-programmed cell death
protein 1)



Eesti haigekassa rahastuse all olevad
preparaadid (18.03.21 seisuga)

PEMBROLIZUMAB (Keytruda) 
- Kaugelearenenud melanoom,

- Kopsukasvaja

- Hodgkini lümfoom

NIVOLUMAB (Opdivo) 
- Kaugelearenenud heledarakuline neeruvähk

- Kaugelearenenud melanoom

- Klassikaline Hodgkini lümfoom

- Pea ja kaela piirkonna vähk

DURVALUMAB (IMFINZI) 
- Lokaalselt levinud mitteresetseeritav

mitteväikerakk-kopsuvähk

ATESOLIZUMAB (TECENTRIQ)
- Mitteväikerakk-kopsuvähk

Ipilimumab- sage saatekirjadel, kuid momendil veel mitte
haigekassa rahastuse all (4)



Radioloogilised väljakutsed-
ravivastuse hindamine

* Ravivastuse hindamine- Pseudoprogressioon? 
Võib eristada 4 stsenaariumit  
1) tuumori suuruse vähenemine
2) algne tuumori suuruse suurenemine/uute lesioonide teke, millele 
järgneb nende vähenemine 
3) algne tuumori suurenemine/ uued lesioonid, millele järgneb stabiilne 
haigus
4) stabiilne tuumor, muutusi ei teki 



Pseudoprogressioon
• 2-10% patsientidest (90-98% juhtudest tegemist siiski progressiooniga)

• 10% melanoomiga patsientidest

• 0,6- 5% mitteväikerakk-kopsuvähi patsientidest 

• Sagedasem noorematel patsientidel ja ravi alguses (aga võib tekkida ka oluliselt hiljem)

• Tuumori pildiline suurenemine, mis on tingitud T-rakkude infiltratsioonist tuumorkoesse, raviefekt võtab aega. 

• Tegemist ei ole tuumorirakkude hulga suurenemise ehk tõelise kolde suurenemisega

• Esmane tuumor võib suureneda--- > ravivastus pärast esmast tuumori suuruse mahu suurenemist

• Lisanduda võivad uued koldedà totaalne tuumori mahu (lesioonide liitmine!) vähenemine pärast uute lesioonide
lisandumist

On leitud, et pseudoprogressiooniga patsientidel on lühem ravivastuse püsimine, kui tüüpilise ravivastusega patsientidel, kuid
parem elulemus kui patsientidel tüüpilise progressiooniga. 
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PET/KT-l on pseudoprogressioonil kõrge metaboolsus
(3)



RECIST vs i-RECIST

• iRECIST on täielikult välja 
töötamisel

• “Kinnitamata progressiooni “ 
mõiste kasutuselevõtt

• Vajalik progressioon kahel 
järjestikusel uuringul vähemalt 4 
nädalase vahega , et 
radioloogiliselt kirjeldada uuringut 
progressiooniks. 

• Uute lesioonide tekkel liidetakse 
need

In a study comparing irRC and RECIST 1.1 in 327 patients 
with advanced melanoma treated with pembrolizumab, 
7% (24 of 327) of the patients demonstrated 
pseudoprogression (15). Patients assessed as having PD 
according to RECIST 1.1 but non-PD according to irRC had 
longer overall survival than patients with PD according to 
both RECIST 1.1 and irRC (median overall survival: 22.5 vs 
8.4 months) (15), indicating an added value of irRC
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Osaline ravivastus
pärast esialgset
tuumormahu
suurenemist (5)



Tuumormahu
vähenemine
pärast uue
lesiooni teket

(5) 



Analoogne lähenemine ka FDG-PET/KT



Hüperprogressioon 

• Paradoksaalne tuumori suurenemine
pärast ravi alustamist. 

• Kirjeldatud anti-PD1/PD-L1 teraapial ( 
~10% juhtudest) , sagedasem eakatel

• Ravist tingitud hüperprogressioon vs 
progressiivne haigus

• - praegu soovitatud hinnata enne ravi
kasvukiirust vs pärast ravi , >_ 2 korda
tõus tuumorikasvus võiks olla viide
hüperprogressiivsele haigusele. 

• Uuritakse, sest nähtust esineb ka teiste
raviliikide saamisel
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Radioloogilised väljakutsed: 
Immuunravi kõrvaltoimed

• Seotud immuunreaktiivsuse ja T rakkude
infiltratsioonigaà hüperaktiivsusegaà
autoimmuunne protsess, mis võib väljenduda kogu
kehas

• Ani CTLA4 (ipilimumab) ravimitel sagedasem kui anti 
PD1/antiPDL1 ; ipilimumabil on leitud ka selge seos
ravimi doosiga

• Tavaliselt tekivad kõrvaltoimed esimese 3 kuu jooksul
ja on leitud, et kõrvaltoimetele tüüpiline ajaline teke: 

• Dermatiit 2-3nädalatà gastrointenstinaalsed
probleemid/hepatiit 6-7nädalat pärast ravi
alustamistàkopsuefektid 9 nädalat pärast ravi
alustamist à endokriinprobleemid 9-11 nädalat
pärast ravi alustamist

• * on arvatud, et mida paremini immuunsüsteem
reageerib mh kõrvaltoimete osas, seda parem
ravivastus

• Mida pikemat aega ravi kasutatakseà seda suurem
tõenäousus toksiliste efektide tekkeks.

(3)



Türeoidiit ja hüpofüsiit

(3)

Hüpofüsiit 10-13% patsientidest 
melanoomi ravi ipilimumabiga , 
üldiselt 0,7-7% patsientidest
à FDG kogunemine võib olla 

/soovituslik MRT (näärme 
suurenemine, 
kontrasteerumine) 

Türeoidiit 5-23% patsientidest



Pneumoniit

• 1-10% patsientidest, eriti sage anti-PD-1 
ravimite (nivolumab, pembrolizumab) puhul ( 
~2,7%)

• Soodustavad eelnev kiiritusravi ja kopsufibroos 
• 4 vormi: 
• krüptogeenne organiseeruv 65%, NSIP 15%, 

hüpersensitiivne pneumoonia 10%, Äge 
interstitsiaalne (AIP) e ARDS 10%

(3/8)



Hepatiit/pankreatiit

• Enamasti kliinilised diagnoosid ja 
väljenduvad analüüsides

• Sagedasti jõuavad KT-uuringule 
mts vms välistamiseks

• Hepatiit- hepatomegaalia, 
periportaalne turse, heterogeenne 
maksa kontrasteerumine
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Koliit 8-22% /8-38% (ipilimumab) patsientidest

• 3 alatüüpi: difuusne, segmentaarne, isoleeritud 
rektosigmoidaalne

• Tavaliselt 6-7nädalat pärast ravi alustamist 
- Difuusne koliit 75% juhtudest – difuusne sooleseina 

paksenemine või vedelikuga tidetud laienenud jämesool 
koos mesenteriaalsete soonte turse/laienemisega

- Segmentaarne koliit, mis on seotud divertikuloosiga 25%
- Mõõdukas sooleseina paksenemine koos ümbritseva 

rasvkoe infiltratsiooniga piirkonnas, kus on divertikuloos. 
Võrreldes bakteriaalse divertikuliidiga on patsiendi 
kaebused väiksemad. 



Sarkoidoosi laadne reaktsioon

• Sarkoidoosi laadne reaktsioon- süsteemne granulomatoosne reaktiivne
protsess, mis on eristamatu sarkoidoosist ja on ajutine seotud ravimitega. 
• 5-7% patsientidest
• Mediastinaalne, bilateraalne hilaarne lümfadenopaatia, mikronoodulid, 

peribronhiaalne tihenemine, mattklaas varjustused. Ka põrnas või maksas
võib olla koldeleidu. 
• FDG-PET/KT on lümfisõlmedes metaboolselt aktiivne märkaine

kogunemine. 
• Sarkoidne granulomatoos võib haarata lisaks kopsudele ja lümfisõlmedele

ka nahka, kardiovaskulaarsüsteemi, KNS.



M69    Sarkoidoosi laadne 
reaktsioon 

• Kere pahaloomuline melanoom

• FDG PET/KT-l retsidiivi ei ole

• Kopsudes on bilateraalne lümfisõlmede suurenemine, mis
on tingitud ilmselt immuunravist “sarkoidi laadne
reaktsioon”. 

• -à EBUSà “Hajus lümfoidne rakustik, histiotsüüte, 
pigmentmakrofaage, silinderepiteelirakke. Leiduvad
üksikud granuloomikahtlased histiotsüütiide kogumikud, ei
saa välistada granulomatoosset protsessi. Maliigsust ei
sedasta”. 

• Analüüsides kaasuvana hüpofüsiit- samuti pembrolizumabi
kõrvaltoime. Kuvatud MRT-uuringul ei ole. 

• 27.04 PET/KT-uuringul muutused olulise
taandumistendentsiga pärast 3 kuud ravipausi



Kokkuvõtteks

• Immuunravi (ICI) saavatel patsientidel on tavapärasest erinev
ravivastuse hindamine ja spetsiifilised kõrvaltoimed
• Pseudoprogressiooni võimalikkus tuleks vastuses kajastadaà

progressioon vajab kinnitamist järgmisel uuringul, vähemalt 4 nädalat
hiljem (mida hiljem, seda parem). 
• ICI-del on spetsiifilised kõrvaltoimed, mida peab teadma
- pneumoniit
- koliit
- sarkoidoosi laadne reaktsioon

Pembrolizumab
Nivolumab
Durvalumab
Atesolizumab
Ipilimumab



Aitäh kuulamast!

Suur tänu ka dr.Liina Karusoole kaasa mõtlemast J
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