
Taotlus nr 1292 „Mao-ja söögitorukasvajate kemoteraapia. Kehtivate keemiaravi skeemide 

uuendus“ 

Meditsiinilise tõenduspõhisuse hinnang 

LISAANDMED 

1. Taotluse punktis 10.5 on märgitud, et ravimite manustamisele eelneb rutiinne 

premedikatsioon. Palun täpsustage, mis ravimeid ja mis annuses on vaja kasutada 

FLOT ravikuuri premedikatsiooniks. 

Vastus:  

Premedikatsioon tavapäraselt: deksametasoon 3 päeva 8 mg päevas alates 1 päev enne 

ravi algust p.o või ravipäeval 20mg i.v.; 5HT3 1 annus (nt granisetroon 1mg) i.v. 

2. Olete eksperthinnangu punkti 12 alapunktis 1 märkinud, et uus teenus asendaks 

kolmikravi skeeme ECF/ECX/EOX täielikult (neoadjuvantse ravi mahu osas). Hetkel 

sisalduvad teenuses 323R kolmikravi skeemid (vt ka allolevast tabelist) kapetsitabiin + 

tsisplatiin + epirubitsiin (ECX), dotsetakseel + tsisplatiin + fluorouratsiil (DCF) ja 

epirubitsiin + oksaliplatiin + fluorouratsiil (EOX). Palun täpsustage, kas FLOT skeem 

asendaks praegu teenuse 323R hulka kuuluvatest kahte (ECX ja EOX) või kolme 

(ECX, EOX ja DCF) raviskeemi. 

Vastus: asendaks täielikult kahte (ECX ja EOX) skeemi, kolmas (DCF) skeem jääks 

endiselt väikeses mahus (nt 5% FLOT skeemi kandidaatidest) alles puhuks, kui 

oksaliplatinile esineb vastunäidustus (ülitundlikkus). Kasutust leiaksid nii ECX, EOX 

kui ka DCF endiselt palliatiivses ravis agressiivset keemiaravi taluvatele, kiiret 

ravivastust vajavatele haigetele. 

3. Palun märkige alloleva tabeli eelviimasesse veergu ravikuuride osakaalud pärast 

FLOT-skeemi lisandumist (täidetavad väljad märgitud kollasel taustal). 

4. FLOT skeemi raames on nii enne kui pärast operatsiooni ette nähtud 4 ravikuuri 

(kokku maksimaalselt 8 kuuri). Missugune on ette nähtud ravikuuride arv hetkel 

teenuses 323R sisalduvate skeemide korral? Palun kanda vastus tabeli viimasesse 

veergu (täidetavad väljad märgitud oranžil taustal). 

Vastus:  ravikuuride arvu on võimalik ette prognoosida perioperatiivses ravis (3 tsüklit 

enne ja 3 pärast operatsiooni v.a. FLOT). Palliatiivses ravis sõltub ravikuuride arv 

suuresti ravi efektiivsusest ja talutavusest. Enamasti jääb see 3-6-9 tsükli juurde. 

5. Kas kõigi hetkel teenuses 323R sisalduvate ravikuuride näol on tegemist 3-nädalaste 

ravikuuridega (ravimite annused vastavad kolme nädala vajadusele)? Kui ei, siis palun 

selgitada. 

Vastus: Karboplatiin + paklitakseel skeemi järgi manustatakse kemoradiatsiooni 

käigus 5 kuuri (1 kuur  nädalas; tabelis sisaldub kõigi viie tsükli jaoks vajaminev 

annus ravimeid,), ülejäänud skeemid 3-nädalased. 
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ECX epirubitsiin i.v. 90 mg 12,95 162,10 0,1940  0.075  6 

  tsisplatiin i.v. 100 mg 13,08     

  

  

  kapetsitabiin p.o. 47250 mg 35,02       

  5 HT3 i.v. 1 annus 3,49       

  

deksametasoon 

p.o. 36 mg 6,70       

  aprepitant p.o. 285 mg 90,87       

                

FUP tsisplatiin i.v. 150 mg 19,62 330,50 0,2620  0,28  6 

  fluorouratsiil i.v. 8750 mg 209,83     

  

  

  

deksametasoon 

p.o. 36 mg 6,70       

  5 HT3 i.v. 1 annus 3,49       

  aprepitant p.o. 285 mg 90,87       

                

DCF dotsetakseel i.v. 135 mg 21,89 304,20 0,1940  0,15  6 

  tsisplatiin i.v. 135 mg 17,66     

  

  

  fluorouratsiil i.v. 6750 mg 161,87       

  

deksametasoon 

p.o. 36 mg 6,70       

  5 HT3 i.v. 1 annus 3,49       

  tsimetidiin i.v. 300 mg 0,96       

  

difenhüdramiin 

i.v. 50 mg 0,78       

  aprepitant p.o. 285 mg 90,87       

                
EOX epirubitsiin i.v. 90 mg 12,95 216,78 0,1940  0,085  6 
  oksaliplatiin i.v. 230 mg 16,91     

  

  
  fluorouratsiil i.v. 7560 mg 181,29       
  5 HT3  2 annus 5,64       

                

kapetsitabiin 

+ 

trastuzumab kapetsitabiin p.o. 

48000 

mg 35,58 2 483,65 0,0970  0,1 ~6 

  trastuzumab i.v. 475 mg 2 329,37     

  

  

  tsisplatiin i.v. 135 mg 17,66       

  

deksametasoon 

p.o. 

36 

mg 6,70       

  5 HT3 i.v. 1 annus 3,49       

  aprepitant p.o. 285 mg 90,87       

                

trastuzumab trastuzumab i.v. 475 mg 2 329,37 2 329,37 0,0290  0,03 ~6 



mono 

                  
Karboplatiin 

+ paklitakseel karboplatiin i.v. 1500 mg 73,58 113,85 0,0300  0,03  5 

  paklitakseel i.v. 450 mg 31,47     

  

  

  

deksametasoon 

i.v. 40 mg 2,05       

  ranitidiin i.v. 500 mg 4,18       

  klemastiin i.v. 10 mg 2,57       

FLOT   0,2500 8 

 


