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Santrauka
Įgimtos kraujagyslių malformacijos (ĮKM) – tai grupė 
heterogeninių ir labai retų kraujagyslių defektų, susida-
rančių intrauteriniu vaisiaus laikotarpiu. Šiuos defektus 
charakterizuoja nenormalus kraujagyslių ir (ar) limfagys-
lių vystymasis ir augimas. Liga gali pasireikšti labai indi-
vidualiai, priklausomai nuo malformacijos tipo, stadijos, 
lokalizacijos ir dydžio, todėl gydymas labai varijuoja. Per 
pastarąjį dešimtmetį padaryta pažanga, nustatant tam ti-
krų genų mutacijų sąsajas, lemiančias įgimtų kraujagyslių 
malformacijų genetiką ir patofiziologiją, suteikė naujų 
perspektyvų medikamentiniam ĮKM gydymui. Gydant 
tiesioginiu mTOR inhibitoriumi sirolimu, blokuojamas 
,,antiopoptozinis kelias“ ĮKM patofiziologinis kelias. Dėl 
to, įvairių tyrimų duomenimis, pasiekiami geri įgimtų 
lėtos tėkmės veninių, limfinių ir kapiliarinių malforma-
cijų gydymo rezultatai. Greitos tėkmės arterioveninių 
malformacijų gydymui šis vaistas neefektyvus. 

Įvadas
Įgimtos kraujagyslių malformacijos (ĮKM) – tai grupė 

heterogeninių ir labai retų kraujagyslių defektų, susidarančių 
intrauteriniu vaisiaus laikotarpiu. Šiuos defektus charakteri-
zuoja nenormalus kraujagyslių ir (ar) limfagyslių vystymasis 
ir augimas.  ĮKM gali būti arterioveninės, veninės (AVM), 
limfinės (LM), kapiliarinės (KM) ir mišrios [1]. Gydymas 
varijuoja priklausomai nuo malformacijos rūšies, stadijos, lo-
kalizacijos, dydžio bei išplitimo į aplinkinius audinius, todėl 
kiekvienas atvejis yra skirtingas ir reikalauja individualaus 
gydymo plano. Būtų galima išskirti kelis bendrinius gydymo 
metodus: gydymas lazeriu, endovaskulinis gydymas, visiška 
ar dalinė chirurginė rezekcija bei hibridinis gydymas, taikant 
endovaskulinio ir chirurginio gydymo kombinaciją [2]. 

Per pastarąjį dešimtmetį padaryta pažanga nustatant 

tam tikrų genų mutacijų sąsajas, lemiančias įgimtų krau-
jagyslių malformacijų genetiką ir patofiziologiją, suteikė 
naujų perspektyvų medikamentiniam ĮKM gydymui. Buvo 
nustatyta, kad dauguma kraujagyslinių malformacijų atsi-
randa dėl somatinių arba mozaikinių mutacijų, dėl kurių 
aktyvuojami RAS/MPK/ERK ir (arba) fosfatidilinozitolio-3 
kinazės (PI3K) / protein kinazės B (AKT) / mTOR  ląsteli-
nės signalizacijos tinklai.  RAS/MAPK/ERK kelias atlieka 
svarbų vaidmenį greitos tėkmės arterioveninių malformacijų 
vystymosi procese ir dar yra žinomas kaip ,,proliferacijos 
kelias“, kadangi susijęs su tokiais procesais, kaip ląstelės 
gyvavimo ciklo reguliacija, ląstelės proliferacija ir migra-
cija. Kitas su ĮKM atsiradimu asocijuojamas kelias - PI3K/
AKT/mTOR, dar žinomas, kaip  „antiopoptozinis kelias“. Šis 
kelias atlieka svarbų vaidmenį daugelyje ląstelėse vykstan-
čių procesų, tokių kaip ląstelės gyvavimo ciklo reguliacija, 
proliferacija, baltymų sintezė, taip pat atsakingas už ląstelės 
išgyvenimą [3].

Sirolimas – tai tiesioginis mTOR inhibitorius, pasižymin-
tis antitumoriniu ir antiangiogenetiniu poveikiu. Naujausių 
tyrimų rezultatai parodė, kad įgimtas kraujagyslių malforma-
cijas gydant su šiuo vaistu, galima kompensuoti iki gydymo 
pradžios atsiradusią pažaidą. Buvo pastebėta, kad gydant 
sirolimu sumažėja įgimtos kraujagyslinės malformacijos 
dydis ir palengvėja simptomai, taip ženkliai pagerinama 
pacientų gyvenimo kokybė. Vaistas, būdamas mTOR in-
hibitoriumi ir veikdamas skirtingus ląstelių signalizacijos 
kelius, pasižymi antiangiogeniniu ir antiproliferaciniu povei-
kiu. Veikdamas į PI3K / AKT / mTOR signalizacijos tinklą, 
sirolimas inicijuoja prieš tai užslopintą apoptozę ir slopina 
ląstelių migraciją bei proliferciją. Blokuodamas nuo ciklino 
priklausomos kinazės E komplekso aktyvumą, pasižymi 
kraujagyslių endotelio augimo ekspresiją slopinančiu akty-
vumu. Prisijungdamas prie imunofilino FK506 surišančio 
baltymo-12, inhibuoja serino aktyvumą ir treonino kinazių 
mTOR kompleksą 1 ir 2, todėl blokuojama ribosomų su-
bvienetų aktyvacija. Rezultatas − mažėja baltymų sintezė, 
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reikalinga angiogenezei. Šie veikimo mechanizmai sąlygoja 
gerus rezultatus, gydant sirolimu [3–5].

Tyrimo tikslas − išanalizuoti literatūrą ir aptarti arte-
rioveninių, veninių, limfinių ir kapiliarinių ĮKM gydymo 
sirolimu rezultatus.  

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Sisteminė mokslinės literatūros apžvalga ir analizė atlikta 

naudojantis Pubmed ir Elsevier duomenų bazėse esančiais 
patikimų šaltinių straipsniais ir tyrimais. Į literatūros apž-
valgą įtraukti 8 straipsniai, kuriuose analizuojama įgimtų 
kraujagyslių malformacijų etiologija, embriologija, genetika 
ir gydymo sirolimu rezultatai.

Tyrimo rezultatai  
Venines malformacijas gydant su vietinio poveikio te-

pamu sirolimu, 24 mėnesių laikotarpiu VM sumažėjimas be 
atkryčio buvo pastebėtas 88,9 proc.  pacientų [4]. J. Ham-
mer ir kt. atliktame prospektyviniame  II fazės klinikiniame 
tyrime, vertinant rezultatus 1 metus po gydymo sisteminio 
poveikio peroraliniu sirolimu,  pastebėta, jog dalinis atsakas 
buvo stebimas visiems pacientams. Visiško išgijimo nepa-
stebėta nei vienam pacientui, tačiau skausmo sumažėjimą 
ir gyvenimo kokybės pagerėjimą pažymėjo visi tiriamieji. 
Vaistas buvo gerai toleruojamas visų pacientų. Dažniausiai 
pasireiškęs šalutinis poveikis – galvos skausmas, odos bėri-
mas, mukozitas, nuovargis ir diarėja, kontroliuojamas taikant 
simptominį gydymą [5].

Limfines malformacijas gydant su sistemiškai veikiančiu 
peroraliniu sirolimu, nespecifinis malformacijos sumažė-
jimas buvo stebimas 77,8 proc. pacientų, dalinis atsakas 
stebimas 22,2 proc., o visiškas atsakas į mTOR inhibitorių 
stebimas 3,7 proc.  atvejų. Pleuros efuzijos pagerėjimas buvo 
pastebėtas 9,9 proc.  pacientų, 16,5 proc.  sumažėjo iš odos 
išsiskiriantis eksudatas ir pūslių formavimasis, 4,9 proc.  
pažymėjo ženklų skausmo sumažėjimą. Vis dėlto, 4,9 proc.  
pacientų liga progresavo ir vartojant sirolimą. Gydant su vie-
tiškai veikiančiu mTOR inhibitoriumi, kliniškai reikšmingo 
pagerėjimo nebuvo [4]. 

Gydant kapiliarines malformacijas, Marques ir kt. apra-
šyto dvigubai aklo, randomizuoto, placebo kontrolėje atlikto 
II fazės klinikinio tyrimo metu paaiškėjo, kad naudojant 1 
proc. vietinio poveikio sirolimą, kombinuojant jį su lazerine 
terapija, pasiekiami geresni gydymo rezultatai, lyginant su 
pacientų grupėmis, kurios gavo tik sirolimą, arba tik placebą, 
taip pat lyginant su pacientais, gydytais tik lazeriu. Autorių 
teigimu, gydymas su sirolimu buvo gerai toleruojamas. Daž-
niausiai stebėtas šalutinis poveikis – lengva Acnes forma, bei 
nestiprus ir trumpalaikis dilgčiojimas, atsirandantis tepimo 
metu [6].

Įvairių tyrimų duomenimis, arterioveninės malformacijos 
nereaguoja į gydymą su sirolimu [4,7]. Vis dėlto, literatūroje 
galima rasti atvejų aprašymų, parodančių, kad mTOR inhibi-
torių vartojimas gali užkirsti kelią patologijos recidyvavimui 
po intervencijos [8].

Siūloma, kad pradinė įsotinamoji sirolimo dozė suaugu-
siajam turėtų būti 2 mg per parą ir 0,8 mg/m2 du kartus per 
parą vaikui. Vėliau dozės parenkamos individualiai, stebint 
vaisto farmakokinetiką ir siekiant, kad sirolimo koncentracija 
kraujo plazmoje būtų 5–15 ng/mL [3].

Išvados
1. Naudojant mTOR inhibitorius, galima sėkmingai gy-

dyti lėtos tėkmės venines, limfines ir kapiliarines kraujagys-
lines malformacijas. Turimais duomenimis, arterioveninių 
malformacijų gydymui sirolimas yra neefektyvus.

2. Kapiliarinių malformacijų gydymas efektyvesnis, 
gydymą sirolimu kombinuojant su lazerine terapija.

3. Tyrimų duomenimis, gydymas sirolimu yra saugus ir 
gerai toleruojamas. Gali pasireikšti nepageidaujamas povei-
kis, dažniausiai  galvos skausmas, odos bėrimas, mukozitas, 
nuovargis ir diarėja. 

4. Pradinė gydymo sirolimu dozė - 2 mg per parą su-
augusiajam ir 0,8 mg/m2 du kartus per parą vaikui. Vėliau 
dozė parenkama individualiai, siekiant vaisto koncentracijos 
kraujo plazmoje 5–15 ng/mL.
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Summary
Congenital vascular malformations (CVM) – is a group of he-

terogenous and rarely encountered vascular defects, that forms du-
ring intrauterine fetal development. These defects are characteri-
zed by abnormal development and growth of blood vessels and / 

or lymph vessels. Since the manifestation of pathology is very di-
verse and acts upon the type of malformation and stage, it’s lo-
cation as well as size, therefore, the treatment is individual in every 
case. During the last decade, immense progression has been made 
in understanding the genetics and pathophysiology of CVM de-
velopment. Thus, new treatment perspectives emerged. Sirolimus 
is a direct mTOR inhibitor. It acts by blocking the “antiapoptotic 
way”, that is responsible for the development of CVM. Studies 
have found that sirolimus is efficient in treating slow-flow vascu-
lar malformations, such as venous, lymphatic, and capillary mal-
formations. However, it has been ineffective in treating fast flow 
arteriovenous malformations.

Conclussions. 1. mTOR inhibitors have been efficient in trea-
ting slow-flow vascular malformations, such as venous, lymphatic, 
and capillary malformations. However, according to the available 
data, it has been ineffective in treating fast flow arteriovenous mal-
formations. 2. It has been observed that better effect for the tre-
atment of capillary malformations have been achieved with com-
bination sirolimus and laser treatment. 3. As claimed by various 
clinical studies, treatment with sirolimus is safe and well tolera-
ted. However, some side effects including headache, rash, muco-
sitis, fatigue, and diarrhea can occur. 4. Initial dose of sirolimus 
suggested for adults is 2 mg per day and 0.8 mg/m2 twice a day for 
children. In continuation of treatment, it is recommended to keep 
sirolimus plasma concentration 5–15 ng/mL and adjust the dose 
accordingly. 
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