
Jejunum epiteloīda
angiosarkoma pacientam ar 

Osler–Weber–Rendu sindromu.
Jevgēnijs Demičevs

RAKUS «Gaiļezers»

Vispārējas un neatliekamas ķirurģijas klīnikas

3. gada rezidents.



Gadījuma  apraksts

• 74 g.v. sieviete

• Sūdzības par galvas reiboni, pieaugošs vājums un nespēks, 
sirdsklauves. Sūdzības pastiprinās pie fiziskām aktivitātēm.

• Zināmas blakusslimības: Primāra arteriāla hipertensija II, 
Hroniska sirds mazspēja II fk., miokarda infarkts ar sekojošu 
PCI ar stentu pirms 7 mēnešiem. Jau ~ 2 gadus zināma dzelzs 
deficīta anēmija.

• Regulāri lieto: Clopidogrel, Omeprazole, Ramipril, Ivabradin



• Iestāšanas brīdī pie samaņas, hemodinamiski stabila

• Āda bāla

• Hemoglobīna līmenis 5,79 g/dL –hipohroma mikrocitāra
anēmija.

• Stacionēta gastroenteroloģijas nodaļā asins komponentu 
transfūzijām un turpmākai izmeklēšanai. 



Izmeklējumi

•Pozitīvs slepto asiņu tests.

• Ezofagogastroduodenoskopija – hiperēmiska
gastropātija.

•Kolonoskopija – vizuāli neizmainīta resno zarnu 
gļotāda.



•Vēdera dobuma datortomogrāfija ar i/v k/v: 
Hipervaskulārs veidojums jejunum proksimālajā daļā 
intralumināli – neiroendokrīns tumors?

•Citur līdzīgus hipervaskulārus veidojumus nekonstatē. 

•Pēc ķirurga konsultācijas pacientei piedavāta
operācija, kurai viņa piekrīt.  Pārvesta uz ķirurģijas 
nodaļu, tiek gatavota operācijai.
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Operācija

• Veikta augšēja vidus laparotomija.

• Pēc vēdera dobuma revīzijas konstatē eksfitu tumoru ~5 cm no Treitz
saites. Tumorsmobīls attiecībā pret apkārtējiem audiem. Specifiski 
izmainīti limfmēzgli apzarnī makroskopiski netika konstatēti. 

• Veikta duodena apakšējas horizontālas daļas mobilizācija un jejunum
segmenta rezekcija 5cm proksimāli un 20cm distāli no tumora.

• Duodeno-jejuno anastamoze gals-sānā.

• Vēdera dobuma slēgšana.



Pēcoperācijas periods

•Nekomplicēts

• Izrakstīta 5. pēcoperāciajs dienā.



Patohistoloģiskais atzinums

• Tievas zarnas sienas kavernozā hemangioma ar stromas miksematozi. 
Blakus ar kavernozu hemangiomu, epiteloīdveida hemangiosarkoma, 
angiosarkomas audi ar infitratīvu augšanu gļotādas stromā, 
muskuļslanī, serozas cauraugšanu un izplatību pa serozu. 

• Blakus esošos tievās zarnās sienās Randju-Oslera slimības pazīmes 
(angiomatoze, kavernozas hemangiomas, multiplas varikozi 
paplašinātas vēnas zemgļotādas slanī ar venozās asinsvadu sieniņas 
nevienmērīgu atrofiju)



Diagnoze

• Jejunum epiteloīdšūnu veida angiosarkoma
pT2N0M0L-V+ uz Osler-Weber – Rendu sindroma fona.



Konsilija slēzdiens

• Specifiska terapija nav indicēta.

• Ģimenes ārsta uzraudzība.

• Kontrole dinamikā pie onkologa pēc 3 mēnešiem.

• Pirms kontroles CT plaušām un vēdera dobumam.



Angiosarkoma

• Angiosarkoma ir agresīvs mīksto audu 
sarkomas veids, kurš attīstas no 
asinsvada sieniņas šūnām.

• ~1% no visām mīksto audu sarkomām.

• Angiosarkomai rakstirīga lokāli recidīvi 
un metastazēšana. 

• Vidēja dzivildze 6 16 mēneši.

(https://www.singaporedoc.com/cancer/453
-sarcoma-a-complex-agressive-cancer-4-
main-types)

Gaballah et al. 2017 Angiosarcoma: clinical 
and imaging features from head to toe.



Gastrointestināla trakta angiosarkoma

• Gremošanas trakts ir viena retākajam angiosarkomas primāram 
lokalizācijām.

• KZT lokalizācija ir aprakstīta tikai atsevišķos gadījumu aprakstos un 
mazajos pētījumos.

Allison et al. (2004); Nai et al. (2018); Li et al. (2017); Siderits et al. (2018)



Osler–Weber–Rendu sindroms

• S. Pārmantota hemorāģiska telangiektāzija. 
(Hereditary hemorrhagic telangiectasia)

• Reta austosomāli dominanta slimība, kas 
izraisa vaskulāru displaziju ar tendenci uz 
asiņošanu. 

• Prevalence Eiropā 1 uz 5 000 – 10 000 
populācijas.

McDonald et al. (2015) Hereditary hemorrhagic telangiectasia: genetics and molecular diagnostics in a new era.



Osler–Weber–Rendu sindroms

• Klīniski izpaužās ar ādas un gļotādu teleangiektāzijām, arteriovenozām
malformācijām.

• Raksturīga asiņošana ar sekojošu dzelzs deficīta anēmiju. 

• Pacientiem ar OWR sindromu slimības izpausmes un asiņošanas 
smagums var būt ļoti dažāds.

McDonald et al. (2015); Kritharis et al. (2018)



Diskusija

• Tievo zarnu audzēji ir reti (3-6% no gastrointestināla 
trakta tumoriem)

• Ļaundabīgie audzēji sastāda ~2% no tiem.

•Pasaules literatūrā nav randomizēto pētījumi vai meta-
analīžu. Līdz ar ko nav vienotu rekomendāciju par 
ārstēšanu.



• Saistība starp OWR sindromu un angiosarkomu nav 
skaidra. 

•Arterio-venozās malformācija malignizācija pie OWR 
sindroma nav aprakstīta pasaules literatūrā.

•Ņemot vērā ka abi stāvokļi ir reti, nav skaidrs vai tie ir 
divi atsevišķi stāvokļi vai notikusi AVM malignizācija.
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