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Santrauka
Ewing’o sarkoma – itin retai suaugusiems diagnozuojama 
piktybinė onkologinė liga, kuri pažeidžia kaulus, o re-
čiau ir minkštuosius audinius. Beveik trečdaliui pacientų 
diagnozavus ligą, navikas jau būna išplitęs, o tai reiškia 
blogesnę prognozę nei lokalios ligos atveju. Ewing’o sar-
koma dažniausiai pažeidžia kaulus, todėl liga pasireiškia 
nespecifiškai – būdingi kaulų skausmai, stipresni naktį, 
bendras silpnumas, naktinis prakaitavimas, karščiavimas, 
svorio netekimas, įvykus kaulo žievės destrukcijai gali 
būti apčiuopiamas darinys, o tumorui esant periartikulia-
riai būdingas ribotas sąnario judesys. Metastazės dažniau-
siai aptinkamos kauluose bei plaučiuose. Ligos gydymas 
priklauso nuo naviko dydžio, išplitimo ir kitų veiksnių. 
Remiantis naujausio, randomizuoto tyrimo duomenimis, 
pranašiausia gydymo schema yra VDC-IE (vinkristinas, 
doksorubicinas, ciklofosfamidas bei ifosfamidas su eto-
posidu). Šiame straipsnyje pristatomas vidutinio amžiaus 
paciento, sergančio Ewing’o sarkoma, klinikinis atvejis. 
Pacientui nustatytos dauginės metastazės kauluose, pa-
skirtas gydymas pagal VIDE schemą.

Įvadas
Ewing sarkoma (ES) priskiriama Ewing sarkomos navikų 

šeimai (angl. Ewing sarcoma family of tumors, ESFT), kuriai 
taip pat priklauso ekstraskeletinė ES (angl. Extraosseous 
Ewing sarcoma), primityvus neuroektoderminis tumoras 
(angl. Primitive neuroectodermal tumour, PNET) bei Askino 
navikas. Tai reti, mažų apvalių ląstelių navikai, dažniausiai 
lokalizuoti kauluose, tačiau randami ir minkštuosiuose au-
diniuose. ES dažniausiai nustatoma vaikams, paaugliams 
ar jauniems suaugusiems – tai antras pagal dažnį sarkomos 
tipas šioje amžiaus grupėje [1]. Suaugusiems ši onkologinė 
liga diagnozuojama žymiai rečiau – vos 6 proc. visų Ewing’o 
sarkomos atvejų nustatomi 40 m. ir vyresniems žmonėms 
[2]. Pacientų, kurių liga neišplitusi, 5 m. išgyvenamumo 
rodiklis siekia 72 proc., tačiau metastazavusio vėžio atveju 

– 35 procentus [3]. Šis navikas linkęs metastazuoti į kaulus 
ir plaučius, peraugti minkštuosius audinius, o klinikiškai 
pasireiškia skausmu ir bendro negalavimo simptomais.

Tyrimo tikslas − supažindinti įvairių specialybių gy-
dytojus su šia retai suaugusiems pasitaikančia patologija, 
pristatyti Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose 
gydyto paciento klinikinį atvejį ir trumpai apžvelgti Ewing’o 
sarkomą nagrinėjančią literatūrą.

Klinikinis atvejis
41 metų vyras kreipėsi į Vilniaus universiteto ligoni-

nės Santaros klinikas dėl 2,5 mėnesio trunkančio stipraus 
skausmo krūtininėje bei juosmeninėje stuburo dalyse, kirkš-
nyse, klubų bei menčių srityse. Skausmas migruojančio 
pobūdžio, būdingi dilgčiojimo, tirpimo pojūčiai. Pacientas 
skundžiasi naktiniu prakaitavimu, bendru silpnumu, svorio 
netekimu. Nugaros skausmai prasidėjo prieš 1,5 metų, in-
termituojančio pobūdžio. Kreipimosi metu atliktoje kaklo 
MRT stebėti degeneraciniai pokyčiai. Paskirtas gydymas 
nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo. Prasidėjusi COVID-19 
pandemija pristabdė tolesnį šio paciento ištyrimą. Prieš keletą 
savaičių iki kreipimosi į VUL SK, pacientui buvo atliekami 
vaizdo tyrimai: krūtininės ir juosmeninės dalių magnetinio 
rezonanso tyrimo (MRT) vaizduose stebėtos daugybinės 
metastazės kaulų čiulpuose, židiniai hiperintensinio signalo 
T2 sekose bei hipointensinio signalo T1 sekose. Atlikta viso 
kūno kompiuterinė tomografija (KT), rodanti dauginius oste-
olizinius židinius kauluose, o ženkliausi patologiniai pokyčiai 
stebimi 12 torakaliniame slankstelyje bei dešiniajame gakti-
kaulyje šalia gaktinės sąvaržos su peraugimu į minkštuosius 
audinius (1 pav.).  Laboratoriniai tyrimai parodė padidėjusius 
uždegiminius rodiklius: nustatyta neutrofilinė leukocitozė 
(WBC – 13,23 x 109/L, NEU – 10,7 x 109/L), padidėjęs C-
reaktyvusis baltymas (CRB – 293,9 mg/L), padidėję šarminės 
fosfatazės (ŠF – 236 U/L), laktatdehidrogenazės (LDH – 
654 U/L) bei kreatinkinazės (375 U/L) rodikliai. Krūtinės 
priekinė ir šoninė rentgenogramos bei pilvo ultragarsinis 
tyrimas be pokyčių. Įtarus bakterinę infekciją, pacientas 
hospitalizuotas į vidaus ligų skyrių. Skirta antibiotikotera-
pija amoksicilinu su klavulanine rūgštimi ir tęstas tolesnis 
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ištyrimas. Po šešių dienų gydymo antibiotikais, uždegiminiai 
rodikliai sumažėjo: WBC 6,93 x109/L, NEU  3,9 x109/L, 
CRB – 36 mg/L, LDH – 230 U/L, kreatinkinazė – 53 U/L, 
tačiau išliko saikingai padidėjusi šarminė fosfatazė (199 
U/L). Atliktame kaklo MRT stebimi metastaziniai poky-
čiai šonkauliuose ir slankstelių kūnuose nuo pirmojo kaklo 
iki 6 krūtinės slankstelio (2 pav.). Įtariant pirminį naviką 
dubens srityje – deš. gaktikaulyje – nuspręsta atlikti šios 
srities stulpelinę biopsiją. Atlikus bioptato histopatologinį 
bei imunohistocheminį tyrimą, nustatyta EWSR1 (22q12) 
translokacija bei teigiamos ląstelių branduolių reakcijos 
FLI1, ERG bei CD99 žymenims, o tokie pokyčiai būdingi 

Ewing’o sarkomai. Paskirtas chemoterapinis gydymas pagal 
VIDE schemą (vinkristinas, ifosfamidas, doksorubicinas 
ir etoposidas), kuris vis dar tęsiamas rengiant šį straipsnį.

Diskusija
Nors Ewing’o sarkomos klinikinis pasireiškimas nespe-

cifinis ir diagnozuoti šią retą ligą nėra lengva, siekiant kuo 
geresnio rezultato, svarbu kiek įmanoma anksčiau pradėti gy-
dyti sarkomą. ES iš pradžių pasireiškia lokalizuotu skausmu, 
intensyvesniu naktį. Esant peraugimui į minkštuosius au-
dinius, gali būti čiuopiamas darinys, jautrus palpacijai. Jei 
pažeidimo vieta periartikuliarai, skausmą gali lydėti judesių 
apribojimas. Būdingi ir kiti, nespecifiniai simptomai: ben-
dras silpnumas, nuovargis, karščiavimas, svorio netekimas. 
Pirminis navikas 47 proc. atvejų lokalizuotas galūnėse, 53 
proc. – ašiniame skelete, iš kurio dažniausia sritis yra dubens 
kaulai [3]. Naviko dydis >10 cm, paciento amžius ≥20 m., 
vyriška lytis, LDH padidėjimas, tumoras ašiniame skelete 
bei metastazės – tai veiksniai, asocijuojami su prastesne 
ligos prognoze [3,4]. Laboratoriniuose tyrimuose stebima 
anemija, padidėję ŠF ir LDH rodikliai [5]. Vaizdo tyrimuose 
stebimi nespecifiniai, neaiškių kraštų osteoliziniai pažeidi-
mai kauluose, dažniausiai ilgųjų kaulų metafizėje, rečiau 
diafizėje. Iki 40 proc. atvejų randamas naviko peraugimas į 
minkštuosius audinius dėl židininės destrukcijos žievėje, 21 
proc. – žievės sustorėjimas, 15 proc. atvejų – patologiniai 
lūžiai [6]. Įvairių tyrimų duomenimis, metastazių dažniausiai 
randama plaučiuose (32-58 proc.), kauluose (60 proc.), kitose 
srityse (8 proc.) [7,8]. Atlikus citogenetinį įvertinimą, apie 
90 proc. atvejų randama translokacija tarp 11 ir 22 chromo-
somų (t(11;22)(q24;q12)), kas rodo EWSR1 ir FLI1 susilie-
jimą. 5-10 proc. būdingas EWSR1 ir ERG genų susiliejimas 
(t(21;22)(q22;q12)). ES gydymas, priklausomai nuo naviko 
charakteristikų, gali būti chirurginio, radioterapinio ir che-
moterapinio gydymo kombinacija.

Praeitame dešimtmetyje vykdyti keli didelės apimties 
tarptautiniai daugiacentriniai III fazės randomizuoti klini-
kiniai tyrimai, tokie kaip EURO EWING 2012, EWING 
2008 bei ISG/AIEOP EW-1. Lietuvoje ir visoje Europoje 
chemoterapijos indukcijos fazėje įprastai naudojama VIDE 
kombinacija, Jungtinėse Amerikos Valstijose – VDC-IE 
(VDC – vinkristinas, doksorubicinas, ciklofosfamidas, IE 
– ifosfamidas bei etoposidas). EURO EWING 2012 tyrime 
tarpusavyje lygintos šios abiejuose regionuose naudojamos 
vaistų kombinacijos. Į tyrimą įtraukti 640 pacientų iš 10 
Europos valstybių. Paskelbti rezultatai – VDC-IE vaistų 
kombinacija pranašesnė už VIDE pagal bendrojo išgyve-
namumo (angl. overall survival) ir pagal išgyvenamumo be 
įvykių (angl. event-free survival) rodiklius, o tarp ūminio 
toksiškumo rodiklių skirtumo nerasta [9,10]. Tiriamas ir 

1 pav. Dubens kompiuterinės tomografijos vaizdas, frontalinė 
plokštuma 
Rodykle pažymėta gaktikaulio žievės destrukcija ir naviko peraugimas į minkš-
tuosius audinius.

2 pav. Kaklo srities magnetinio re-
zonanso tyrimas, sagitalinė plokš-
tuma, T2 TSE W seka
Rodyklėmis pažymėti hiperintensinio signalo 
metastaziniai židiniai slankstelių kūnuose.
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naujų vaistų, veikiančių specifiškai dėl susiliejusių genų 
susidariusį onkobaltymą, efektyvumas,  tačiau šie tyrimai 
dar gana ankstyvose fazėse. 

Išvados  
1. Ewing’o sarkoma dėl itin mažo paplitimo tarp suau-

gusiųjų  bei nespecifinio pasireiškimo išlieka dideliu dia-
gnostiniu iššūkiu gydytojams. Pasireiškus kaulų skausmams, 
intensyvėjantiems naktį, nuovargiui,  naktiniam prakaitavi-
mui, svorio netekimui ir kitiems minėtiems simptomams, į 
diferencinę diagnostiką reikėtų įtraukti ir Ewing’o sarkomą. 

2. Šiai ligai diagnozuoti svarbūs radiologiniai tyrimai bei 
diagnozės patvirtinimas biopsija ir imunohistochemine ana-
lize. Išskiriami prognostiniai veiksniai, padedantys nuspėti 
ligos eigą – naviko išplitimas, dydis, paciento amžius ir kt. 
Gydymo taktika priklauso nuo naviko bruožų. 

3. Naujausio randomizuoto tyrimo duomenimis, geriau-
siai efektyvumą chemoterapijos indukcijai demonstruoja 
VDC-IE vaistų kombinacija.
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Summary
Ewing sarcoma is a malignant neoplasm which involves bone 

and soft tissue and is rarely seen in adults. Metastases at diagno-
sis is present for a one third of the cases, which suggest a worse 
prognosis than in case of localized disease. Clinical presentation 
is nonspecific: regional pain, fatigue, nocturnal sweats, fever, loss 
of weight as well as palpable mass in case of cortical destruction 
or loss of joint motion if periarticular lesions are present. Metas-
tases are usually found in lungs and bones. Treatment depends on 
the size of tumour, whether it is localized or metastasized and ot-
her factors. Management of Ewing sarcoma depends on tumor‘s 
size, whether it has metastasized and other factors. Recent rando-
mized trial reported VDC-IE (vincristine, doxorubicine, cyclophos-
phamide and ifosfamide plus etoposide) as the best available treat-
ment. We report a case of a 41-year-old man with Ewing sarcoma. 
Patient was diagnosed with multiple metastases and was adminis-
tered VIDE drug combination as treatment.
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