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Įvadas
Kepenų epitelioidinė hemangioendotelioma (toliau
- EHE) yra retas, didelio piktybiškumo navikas, turintis
kraujagyslinį komponentą, išsivystantis iš epitelioidinių
endotelio ląstelių. Pasaulio mokslinėje literatūroje nuo
1982 m. Weiss ir Enzinger aprašė tik apie 500 atvejų (1).
Kepenų EHE dažniausiai diagnozuojama moterims nei
vyrams, santykiu 2:1. Vidutinis pacientų amžius 45 - 50
m. Paprastai liga pasireiškia be aiškios klinkinės išraiškos,
kaip pirminė patologija, nesant lėtinės kepenų ligos (2,3).
Etiologija nėra žinoma. Manoma, kad galimai predisponuojantys faktoriai yra oraliniai kontraceptikai, dažų,
cheminių medžiagų (pvz., vinyl chloride), pesticidų ilgalaikė inhaliacija ir predispozicija, hipotirozė, kepenų
trauma (2,3). Predisponuojantys faktoriai nėra specifiški,
nėra skirtumo nei tarp amžiaus grupių, nei tarp lyties. Jei
vieniems pacientams vieni iš faktorių buvo kaip galimai
priežastiniai, tai kitiems, sirgusiems šia patologija, minėtų
priežastinių faktorių nebuvo (2,3).
Ligos progresavimas nėra specifinis. Dažniausiai EHE
ląstelės yra mažai aktyvios, todėl navikas auga pakankamai lėtai. Tačiau kartais naviko ląstelės auga greitai, ypač
jei jos yra aktyvios ir atipinės, mikroskopiškai randamas
didelis skaičius mitozių. Toks ląstelių augimas lemia greitą

lokalaus naviko augimą bei tolimųjų metastazių atsiradimą
įvairiose kūno vietose. Dėl nespecifinio naviko augimo ligos klinikinė eiga yra nenuspėjama, kas dažnai lemia skirtingų gydymo būdų pasirinkimą. Žinoma atvejų, kai liga
būna visiškai asimptominė ir trunka iki 15-20 metų, todėl
visada būtinas paciento sekimas iki kol liga taps aktyvi
(10).
Liga yra visiškai neprognozuojama, gali pasireikšti recidyvu po gydymo toje pačioje anatominėje ar gretimoje
vietoje. Trečdaliu atvejų liga pasireiškia metastazėmis į
limfmazgius, kaulus, plaučius. Taip pat žinoma atvejų kai
liga pereina į spontaninę remisiją (10).
Diagnostika remiasi klinika, tokia, kaip skausmai po
dešiniuoju šonkaulių lanku, bendras silpnumas, dusulys,
padidintas prakaitavimas, tačiau minėti simptomai yra
visiškai nespecifiniai. Didesnę diagnostinę reikšmę teikia
radiologiniai tyrimai, tokie kaip pilvo organų sonoskopija
(UG), kompiuterinė tomografija (KT), magnetinis branduolių rezonansas (MBR), pozitronų emisijos tomografija (PET), krūtinės ląstos rentgenograma. EHE židinys
dažniausiai lokalizuojasi lateralinėse kepenų dalyse, jis
sudarytas iš fibrozinio hipovaskuliaraus centrinio branduolio ir periferinio hipervaskuliaraus apvado, kuris išlieka ir
vėlyvoje i/v kontrastavimo fazėje UG, KT ar MBR tyrimų metu. Norint patvirtinti kepenų EHE diagnozę, būtina
biopsija su imunohistochemija. Imunohistochemija atliekama su VIII antigeno faktoriumi bei endotelio ląstelių faktoriais - CD31, VWF (von Willebrand) ir kitais (1).
Taigi, visais atvejais diagnostiką lemia bet koks radiologinis tyrimas, kurio metu stebimas darinys ir darinio
biopsija su imunohistochemija.
Reikia pabrėžti, kad daugelį atvejų gydymas iš dalies
yra eksperimentinis. Jei vienas gydymo metodas tinka vienam pacientui, tai nereiškia, kad tinka kitam. Kiekvienas
pacientas ir jo liga yra individuali ir gydymas parenkamas
individualiai (4).
EHE darinių skaičius, dydis, lokalizacija apibrėžia chirurginio gydymo galimybes. Gydymo standartas išlieka
chirurgija – kepenų rezekcija arba transplantacija, tačiau
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Santrauka
Kepenų epitelioidinė hemangioendotelioma (EHE)
yra retas, didelio piktybiškumo navikas, turintis
kraujagyslinį komponentą, išsivystantis iš epitelioidinių endotelio ląstelių. Pasaulio mokslinėje literatūroje yra aprašyta tik apie 500 atvejų.
Tikslas: apžvelgti šią retą, piktybinę patologiją, pateikti diagnostikos ir gydymo standartus. Pristatyti
du kepenų EHE klinikinius atvejus, gydant ligonius
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nė vienas iš šių dviejų chirurginių gydymo metodų neįrodė
pranašumo (4). Kepenų rezekcija geriau, jei įmanoma radikaliai rezekuoti ir pakanka likutinio kepenų tūrio. Kepenų
transplantacija rekomenduojama, jei židinių skaičius didesnis nei 10 arba apima daugiau nei 4 kepenų segmentus, taip
pat jei židinys didelis ir nepakaktų likutinio kepenų tūrio.
Literatūroje pirminiai pranešimai skelbia, kad 5 m. išgyvenamumas po kepenų rezekcijos – 28% (4), po kepenų transplantacijos – 64%, bet ar transplantacija geriau, klausimas
diskusinis (5).
Jei diagnozuojamas ekstrahepatinis ligos plitimas arba
metastazinė liga, gydymo taktikos pasirinkimas taip pat
diskusinis. Gydymui galima rinktis sisteminę chemoterapiją +/– metastazektomiją, taip pat nėra kontraindikacijų
kepenų rezekcijai ar kepenų transplantacijai, jei navikas
rezektabilus ar pašalinamas (5). Esant ekstrahepatinei ligai,
išgyvenamumas 59 – 202 mėnesiai (6). Metastazinė liga
nekoreliuoja su išgyvenamumu. Todėl rezultatų skirtumai
net neleidžia sudaryti tikslių gydymo algoritmų ir nustatyti
tinkamiausią bei efektyviausią gydymo metodą konkrečiu
klinikiniu atveju. Negydant 5 m. išgyvenamumas – 5% (7).
Sisteminės chemoterapijos vaidmuo yra abejotinas, nes
literatūroje bei klinikinėje praktikoje nėra duomenų apie
šio gydymo efektyvumą bei reikšmingumą (8,10). Šio gydymo taikymas išlieka daugiau eksperimentinio pobūdžio
ir gali būti skiriamas, kai chirurginio gydymo galimybės
yra išsemtos arba negalimos. Taip pat yra aprašyta atvejų,
kai dėl sisteminės chemoterapijos metastazinė liga stabilizuojasi ir nėra jos progresavimo iki kelių metų (9). Sisteminei chemoterapijai skiriami docetakselis, talidomidas,
doksorubicinas, gemcitabinas bei angiogenezės inhibitoriai
- sorafenibas, bevacizumabas. Kadangi kepenų EHE navikas turi kraujagyslinį komponentą ir išsivysto iš epitelioidinių endotelio ląstelių, tai chemoterapinių vaistų tikslas
stabdyti angiogenezę (9,10).
Radioterapinis arba spindulinis gydymas gali būti taikomas, siekiant sumažinti naviko dydį. Po to, pagal galimybes, būtų galima taikyti efektyvesnį chirurginį gydymą.
Taip pat spindulinis gydymas gali būti kaip alternatyva mažinant naviko dydį, siekiant sumažinti paciento skausmą
dėl naviko dydžio bei spaudimo (10).
Galimi ir kiti, bet retesni gydymo būdai. Radiodažnuminė termoabliacija – metodas, kai termiškai sukeliama
kepenų židinių destrukcija. Tinka židiniams iki 5 cm. dydžio (10). Kraujagyslių embolizacija – tikslas embolizuoti
kraujagyslę, maitinančią naviką, tokiu būdu sukeliant naviko žūtį (10). Frakcionuota stereotaksinė radioterapija – kai
reikalingas tikslus spindulinis gydymas židiniams sunaikinti, nepažeidžiant aplinkinių audinių. Tinka metastazėms
iš galvos smegenų šalinti (10).

Mehrabi A. su bendraautoriais atliko 434 pacientų gydymo literatūros apžvalgą ir nustatė, kad iš jų kepenų transplantacija buvo taikyta 44,8% atvejų, joks gydymas netaikytas – 24,8% atvejų, sisteminė chemoterapija arba spindulinis gydymas – 21% atvejų, kepenų rezekcija – 9,4%
atvejų. 1 ir 5 m. pacientų išgyvenamumas 96% ir 54,5%,
atitinkamai, po kepenų transplantacijos, 39,3% ir 4,5%,
atitinkamai, netaikant jokio gydymo, 73,3% ir 30%, atitinkamai, taikant sisteminę chemoterapiją arba spindulinį gydymą, 100% ir 75%, atitinkamai, po kepenų rezekcijos (2).
Kadangi liga reta, turi skirtingą klinikinį pasireiškimą,
skirtingą ligos eigą, skirtingus gydymo rezultatus, todėl gydymo rezultatų skirtumai neleidžia sudaryti tikslių gydymo
algoritmų.
Tikslas - apžvelgti šią retą, piktybinę patologiją, pateikti diagnostikos ir gydymo standartus. Pristatyti du kepenų EHE klinikinius atvejus Klaipėdos universitetinėje
ligoninėje.
Metodai
2007 – 2013 m. laikotarpiu Klaipėdos universitetinėje
ligoninėje gydyti du pacientai. Abiem buvo diagnozuota
išplitusi kepenų EHE liga.
Rezultatai
Pacientas 1. E.B., 48 m. amžiaus vyras. 2007 09 21 buvo
hospitalizuotas į Klaipėdos universitetinės ligoninės pilvo
ir endokrininės chirurgijos skyrių dėl skausmų po dešiniuoju šonkaulių lanku, bendro silpnumo, dusulio, padidinto
prakaitavimo. Atlikus krūtinės ląstos ir pilvo organų radiologinius tyrimus diagnozuoti daugybiniai dariniai plaučiuose, tarpuplautyje ir kepenyse. Kepenų darinių biopsija
su imunohistochemija patvirtino EHE diagnozę. Pacientui
diagnozuota išplitusi kepenų EHE liga. Dėl ligos išplitimo
konsiliumo tvarka nuspręsta chirurginio gydymo netaikyti.
2008 07 03 pacientui pradėtas sisteminis chemoterapinis
(docetakselis) gydymas. Realizuoti 3 chemoterapinio gydymo kursai. Po gydymo ligonis jautėsi blogai, vargino
skausmai po dešiniuoju šonkaulių lanku, pilvo pūtimas.
Pilvo organų sonoskopijos metu diagnozuotas ascitas, įtartas ligos progresavimas. 2008 07 25 diagnostinė laparoskopija patvirtino ligos progresavimą, todėl konsiliumo metu
nuspręsta skirti tik simptominį gydymą. Pacientas visą laiką jautėsi blogai, vargino bendras silpnumas, pykinimas,
viso pilvo skausmai. Simptominio gydymo eigoje, išsekus
gyvybinėms funkcijoms, 2008 08 25 pacientas mirė. Galutinė biopsija su imunohistochemija patvirtino EHE diagnozę. Paciento mirtį sąlygojo progresuojanti EHE.
Pacientas 2. R.R., 45 m. amžiaus vyras. 2009 05 29
buvo hospitalizuotas į Klaipėdos universitetinės ligoninės
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4 pav. Imunohistochemija su CD31 faktoriumi

1 pav. Krūtinės ląstos KT: 3.6 cm. dydžio darinys tarpuplautyje

5 pav. Imunohistochemija su VWF (von Willebrand) faktoriumi

2 pav. Pilvo organų KT: 4 cm. dydžio darinys kepenyse S3-S4A
segmentuose

6 pav. Kepenų S3-S4A segmentų operacinis preaparatas su
naviku

3 pav. Paprastas dažymas su hemotoksilinu – eozinu

pilvo ir endokrininės chirurgijos skyrių dėl skausmų po
dešiniuoju šonkaulių lanku, bendro silpnumo, padidinto

prakaitavimo. Atlikus krūtinės ląstos ir pilvo organų radiologinius tyrimus diagnozuota: 3,6 cm. dydžio darinys
tarpuplautyje (1 pav.) bei 4 cm. dydžio darinys kepenyse
S3-S4A segmentuose (2 pav.).
Pacientui sonoskopo kontrolėje atlikta kepenų židinio
perkutaninė biopsija. Pathistologinis tyrimo atsakymas su
imunohistochemija patvirtino kepenų EHE diagnozę. Darinio bioptato pathistolginio tyrimo metodika: paprastas
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7 pav. Pilvo organų KT: dariniai kepenyse – S8 segmente 13,5
mm ir S5 segmente 27,9 mm

8 pav. Pilvo organų KT: po termoabliacijos matomos destrukcijos
zonos

dažymas su hemotoksilinu – eozinu (3 pav.) ir imunohistochemija su CD31 faktoriumi (4 pav.) bei su VWF (von
Willebrand) faktoriumi (5 pav.). Imunohistochemijos metu
stebima tumoro ląstelių ekspresija ir išryškėjimas.
Patvirtinus kepenų EHE diagnozę, pacientas ruoštas operaciniam gydymui. 2009 06 05 operuotas, atlikta
kepenų S3-S4A segmentų rezekcija (6 pav.).
Po operacijos atlikus kontrolinę krūtinės ląstos KT, stebėtas tarpuplaučio darinio sumažėjimas iki 2 cm. dydžio.
Pacientas jautėsi gerai ir 3 metus buvo stebėtas Klaipėdos
universitetinės ligoninės chemoterapeutų.
2012 10 03 atlikus pilvo organų ir krūtinės ląstos KT
nustatytas ligos progresavimas: nauji dariniai kepenyse –
S8 segmente 13,5 mm. ir S5 segmente 27,9 mm. dydžio (7
pav.), taip pat 3,7 cm. dydžio darinys tarpuplautyje ir nauji
židiniai abipus plaučiuose iki 8 mm dydžio.
2013 01 10 operuotas, taikyta radiodažnuminė minėtų
kepenų darinių termoabliacija. Po mėnesio atlikus kontrolinę pilvo organų KT (8 pav.), naujų židinių kepenyse nestebima, po termoabliacijos matomos destrukcijos zonos.
Ligoniui visais gydymo etapais buvo skirtas chirurginis gydymo metodas bei radiodažnuminė kepenų darinių
termoabliacija, sisteminė chemoterapija netaikyta. Visiškai patenkinamos būklės pacientas tolimesniam sekimui
nukreiptas pas chemoterapeutus. Šiuo metu pacientas yra
darbingas. Gyvenimo kokybė gera.

rurgija – kepenų rezekcija arba transplantacija. Sisteminės
chemoterapijos vaidmuo abejotinas. Metastazinė liga nekoreliuoja su išgyvenamumu. Gydymo rezultatų skirtumai
neleidžia sudaryti tikslių gydymo algoritmų, todėl gydymo
taktika apsvarstoma kiekvienu konkrečiu klinikiniu atveju
multidisciplininio konsiliumo metu.

Išvados
Kepenų epitelioidinė hemangioendotelioma yra retas,
didelio piktybiškumo navikas. Diagnostika remiasi radiologiniais tyrimais ir darinių biopsija su imunohistochemija.
EHE darinių skaičius, dydis, lokalizacija apibrėžia chirurginio gydymo galimybes. Gydymo standartas išlieka chi-
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HEPATIC EPITHELIOID HAEMANGIOENDOTHELIOMA. PRESENTATION OF TWO CLINICAL CASES
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Summary
Introduction: Hepatic epithelioid haemangioendothelioma (HEH) is a rare and highly malignant tumor with a vascular component,-it arises from epithelioid endothelial cells. Only
about 500 cases are described in world scientific literature.
The aim: To review this rare, malignant pathology, to submit
standards of diagnostic and treatment. To present two clinical cases of HEH, which were treated at Klaipeda University hospital.
The methods: Two patients were treated at Klaipeda University hospital, period of treatment 2007 – 2013. Both patients were
diagnosed with advanced HEH.
The results: Patient 1: E.B., 48 years old man. In 21 09 2007
after performed radiological examinations of thoracic cavity and
abdominal organs were diagnosed multiple derivatives in the
lungs, mediastinum and liver. Biopsy of liver derivatives with immunohistochemistry confirmed the diagnosis of HEH. The patient
was diagnosed with advanced HEH. Due to the spread of the disease, surgical treatment was not applied. In 03 07 2008 the patient
started chemotherapy treatment (Docetaxel). In 25 07 2008 diagnostic laparoscopy confirmed disease progression, symptomatic
treatment was appointed. The patient died in 25 08 2008. Final
biopsy with immunohistochemistry confirmed the diagnosis of
HEH. The death of the patient was caused by progressive HEH.
Patient 2: R.R., 45 years old man. In 29 05 2009 after performed radiological examinations of thoracic cavity and abdominal
organs were diagnosed: 3.6 cm. size derivative in mediastinum

and 4 cm. size derivative in the liver. Biopsy of liver derivative
with immunohistochemistry confirmed the diagnosis of HEH. In
05 06 2009 the patient was operated, resection of liver segments
S3 – S4A was performed. After operation performed control
computed tomography (CT) of thorax, mediastium derivative decreased to 2 cm. size. The patient felt well and was observed by
chemotherapists of Klaipeda University hospital 3 years. In 03 10
2012 after performed computed tomography (CT) of abdominal
organs and thoracic cavity disease progression was determined:
new derivatives in the liver, 13.5 mm. size in S8 segment and 27.9
mm. size in S5 segment, also 3.7 cm. size derivative in mediastinum and new focals on both sides of the lungs up to 8 mm. size. In
10 01 2013 the patient was operated, radiofrequency ablation was
applied for liver derivatives mentioned above. One month later,
after performed control computed tomography (CT) of abdominal
organs new focals are not observed in the liver, destruction zones
are visible after termoablation. The patient condition is fully satisfactory, hereinafter his health should be observed by chemotherapists.
Conclusions: Hepatic epithelioid haemangioendothelioma. is
a rare, highly malignant tumor. The disease occurs without apparent clinical expression and tends to get worse quickly. Diagnosis
is based on radiological studies and biopsy derivatives with immunohistochemistry. Number, size, location of HEH derivatives
defines opportunities of surgical treatment. Surgery remains the
standard of treatment - liver resection or transplantation. The role
of systemic chemotherapy is uncertain. Metastazic disease does
not correlate with survival. Differences of treatment results do not
allow to conclude exact treatment algorithms, therefore the strategy of the treatment is discussed considering to the each specific
clinical case, during the time of multidisciplinary Counsel.
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