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Abstract
Echinococcosis – rare infectious zoonosis, caused by tapeworm. Main species of tapeworms are considered to be
Echinococcus granulosus and E. multilocularis, that can cause human cystic and alveolar echinococcosis
respectively. In this article, we will discuss about Alveolar echinococcosis (AE) that is mostly found in the
northern hemisphere and spreads through fecal–oral route. It is a chronic and progressive disease, which diagnosis
is still seeking for improvement in the early stages of echinococcosis. The most effective treatment to this day is
radical surgery followed by chemotherapy with benzimidazoles. When the radical surgery is not possible to use
the only remaining option is chemotherapy, which often may be a life-long treatment with its side effects.
Untreated alveolar echinococcosis can lead to lethal outcomes. With this article, we aim to review and discuss
AE epidemiology globally; compare its distribution in Lithuania and neighboring countries. Furthermore, usual
clinical manifestations, diagnosis of the disease, present and future treatment possibilities will be reviewed.
Whereas AE remains a life threatening chronic disease, this article could be useful for doctors that wants to know
more about this infectious disease.
Keywords: Alveolar echinococcosis; echinococcus multilocularis; treatment perspective.
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Ką gydytojai turėtų žinoti apie alveolinę echinokokozę
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Santrauka
Echinokokozė – reta infekcinė zoonozė, sukelta echinokokų. Pagrindiniais ligos sukelėjais išskiriami:
Echinococcus granulosus ir E. multilocularis, atitinkamai galintys sukelti cistinę ir alveolinę echinokokozes.
Šiame straipsnyje aptarsime alveolinę achinokokozę (AE), kuri daugiausia paplitusi šiauriniame pusrutulyje,
perduodama feko-oraliniu keliu. Tai lėtinė, progesuojanti ir ilgu asimptominiu inkubaciniu periodu pasižyminti
liga, kurios diagnostika vis dar tobulinama siekiant ją nustatyti kuo ankstyvesniu periodu. Efektyviausias gydymo
būdu laikoma radikali chirurgija ir po jos sekanti chemoterapija benzimidazolo grupės vaistais. Kuomet chiruginis
gydymas nėra galimas, vienintelė išeitis yra chemoterapija, kuri neretai trunka visą gyvenimą ir turi šalutinių
reiškinių. Negydoma alveolinė echinokokozė gali baigtis letaliomis išeitimis. Šiuo straipsniu mes siekiame
apžvelgti ir aptarti alveolinės echinkokozės epidemiologiją pasaulyje, palyginti ligos paplitimą Lietuvoje ir
kaimyninėse valstybėse. Taip pat straipsnyje yra aptariama ligos klinika, diagnostika, gydymo aktualijos ir ateities
perspektyvos. Kadangi AE išlieka gyvybei pavojinga chroninė liga, šis straipsnis turėtų būti naudingas
gydytojams, norintiems artimiau susipažinti su šia infekcine zoonoze.
Raktažodžiai: Alveolinė echinokokozė; echinococcus multilocularis; gydymo perspektyvos.
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Įžanga

šeimininko. Kai kiaušinėliai pasiekia tarpinio

Echinokokozė – tai helmintinė zoonozinė liga,
sukelta echinokokų. Išskiriamos dvi pagrindinės šių
prazitų rūšys: Echinococcus granulosus ir E.
multilocularis,

kurie

gali

žmonėms

sukelti

šeimininko skrandį ir plonąjį žarnyną, per epitelinį
sluoksnį jie patenka į veninę ir limfinę sistemas, su
kuriomis yra transportuojami į kepenis ar kitus
orgonus [7].

atitinkamai cistinę ir alveolinę echinokokozes [1].

Žmonės yra atsitiktiniai tarpiniai šeimininkai ir

Abi šios ligos yra progresuojančios ir chroninės

dažniausiai

eigos, negydoma E. multilocularis infekcija gali

kaspiniuočio kiaušinėlį [7]. 98% pirminės alveolinės

baigtis letalia išeitimi [1]. Alveolinė echinokokozė

echinokokozės infekcijos židinys būna kepenyse

turi

piktybiniams

[4], dažniausiai dešinėje skiltyje. Pažeidimas gali

navikams, kadangi dažnai auga invazyviai ar

būti nuo kelių milimetrų dydžio iki 15-20cm ir

metastazuoja į kitus organus [2,3]. Dėl ligos

daugiau [8]. Taip pat E. multilocularis iš pirminio

piktybiškumo [2] labai svarbu suteikti gydymą kiek

židinio gali metastazuoti į kitus organus [4,6].

augimo

bruožų,

būdingų

galima anksčiau. Ilgas inkubacinis periodas, kuris
vidutiniškai trunka nuo dešimties iki penkiolikos
metų ir asimptomatinė ar nespecifinė ligos klinika,
nulemia

tai

kad

liga

dažniausiai

būna

užsikrėčia

Alveolinės

kai

echinokokozės

netyčia

suvalgo

epidemiologija

ir

sukeliama

E.

aktualumas
Alveolinė

echinokokozė,

diagnozuojama vėlai arba atsitiktinai [3,4]. Būtent

multilocularis lervinės stadijos, išlieka rimta

dėl anksčiau išvardintų priežasčių, Alveolinė

pasaulinio masto sveikatos priežiūros problema

echinokokozė (AE) yra retai nustatoma diagnozė

[16]. Daugiausiai ligos atvejų ir didžiausia endeminė

vaikams [2] ir įprastai yra patvirtinama 50-70 metų

zona yra nustatyta Kinijoje [9]. Kinijai priklauso

amžiaus pacientams [5]. AE išlieka gyvybei

beveik 90proc. viso pasaulio ekonominių išlaidų,

pavojinga liga, nes vis dar nėra išrastas pilnai

skritų AE gydymui, prevencijai ir ligos kontrolei

efektyvus medikamentinis gydymas, kuris būtų

[17]. Lietuvoje kiekvienais metais yra fiksuojami

skiriamas ankstyvose ligos stadijose [5].

nauji šios zoonozės atvejai. Dešimties metų
laikotarpyje, nuo 2008 iki 2017, viso buvo

E. Multilocularis gyvenimo ciklas

užfiksuota 320 kaspiniuočių sukeltų ligų, iš kurių

E. multilocularis gyvenimo ciklui reikalingi du

93,4proc. sudarė invazinė echinokokozė [10].

šeiminikai: galutinis – lapės ir kiti mėsėdžiai ir

Mirštamumas

tarpinis

echinokokas

padidėjo nuo 0,05 iki 1,87 atv./100,000gyv. [10].

dažniausiai yra randamas galutinio šeimininko

Palyginus su Europos Sąjunga, mirtingumo rodikliai

plonajame žarnyne [4]. Europoje, Raudonosios

nuo echinokokozės ir trichinozės Lietuvoje yra

lapės

aukšti. Kaip pavyzydys, 2016 metais tik tais

-

graužikai.

(Vulpes

Vulpes)

Suaugęs

yra

svarbiausias

E.

nuo

echinokokozės

multilocularis galutinis šeimininkas [6]. Suaugę

Bulgarijoje

echinokokai gamina kiaušinėlius ir su paskutiniu

echinokokoze, kuris siekė 3,8 atv./100,000gyv. [10].

segmentu,

Palyginus

pilnu

kiaušinėliu

arba

laisvus

buvo
Lietuvą

didesnis

Lietuvoje

su

sergamumas

kaimyninėmis

šalimis,

kiaušinėlius, kartu su išmatomis pašalina į aplinką.

situacija kintanti. 2017 metais echinokokozės

Kiaušinėliai esantys aplinkoje yra suėdami tarpnio

paplitimas Lenkijoje buvo ženkliai mažesnis už
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Lietuvos, tik 0,2 atv./100,000gyv. [11]. Tarp

kepenyse ir gali pasireikšti epigastiumo skausmu

Baltijos šalių 2016 metais, Latvija sekė po Lietuvos,

(1/3 pacientų), gelta (1/3 pacientų), bendry

su

silpnumu,

0,5atv./100,000gyv.,

o

Estijoje

nebuvo

hepatomegalija,

kritimu

diskomfortą

Dešimtmečius E. multilocularis buvo labiausiai

kvadrante [16,17 ir up]. Cholangitas, gali atsirasti

paplitęs centrinėje Europos dalyje, tačiau šiuo metu

AE pažeidus tulžies latakus, dėl to gali atsirasti

yra stebima nauja tendencija. Paskutiniuosius

portalinei hipertenzijai būdingi simptomai ir Budd-

dešimt metų ši zoonozinė liga pradėjo plisti šiaurės,

Chiari sindromas. Išplitus infekcijai į plaučius gali

rytų ir vakarų kryptimis. Viena pagrindinių tokio

pasireikšti krūtinės skausmas, kosulys, kraujo

pokyčio priežasčių – raudonųjų lapių (Vulpes

atkosėjimas arba dusulys. Echinokokozės židiniai

vulpes),

echinokoko

smegenyse, gali sukelti galvos skausmą, epilepsiją,

multilocularis šeimininkai, migracija [13]. Taip pat,

hemiparezę ar padidėjusi intrakranialinį spaudimą

didėjantis naminių gyvūnų transportavimas ir

[6,17]. Ekstrahepatinė E. multilocularis pirminė

laukinių žvėrių migracija, padeda echinokokozei

infekcija yra labai reta, tik apie 1% visų atvejų (up).

yra

galutiniai

pasiekti naujas teritorijas [12]. Daugelyje Europos
Sąjungos šalių, įtraukiant Baltijos šalis, Lenkiją,

viršutiniame

ir

užregistruota nei vieno echinokokozės atvejo.

kurios

dešiniajame

svorio

pilvo

E. Multilocularis diagnostika ir sunkumai

Slovakiją ir Rumuniją, fiksuojamas didėjantis E.

Alveolinė echinokokozė yra labai reta liga,

multilocularis užkrėstų lapių endemiškumas [13].

ypatingai ne endeminėse zonse, todėl diagnostika

Nepaisant ligos plitimo ir didėjančios užsikrėtimo

sukelia daug sunkumų [20]. Ankstyva šios

rizikos, echinokokinė infekcija pagrindinai išlieka

infekcijos diagnostika ir adekvatus paciento sekimas

suaugusiųjų pacientų diagnozė. Ši zoonozė yra kur

yra pagrindiniai faktoriai, kurie gali padėti pagerinti

kas rečiau diagnozuojama pediatriniams ligoniams.

pacientų gyvenimo kokybę [18]. Taip pat ankstyvas

Vienoje alveolinės echinokokozės apžvalgoje, kuri

AE gydymas in vivo yra žymiai efektyvesnis, nei

buvo atlikta centrinės Europos šalyse nuo 1982 iki

pradėtas ankstyvuoju po infekciniu laikotarpiu,

2000 metų, viso užregistruoti 559 pacientai, iš kurių

nepriklausomai nuo paskirto vaisto [1]. Alveolinės

tik 2,1proc. buvo jaunesni nei 20 metų ir tik 4

echinokokozės diagnostika susideda iš pacientų

pacientai 5-7 metų amžiaus. Lietuvoje nuo 2008 iki

medicininės

2018m. registruoti tik 5 pacientai, ne vyresni nei 18

radiologinių tyrimų, labaratorinių testų rezultatų ir

metų [10]. Taigi, AE dėl savo ilgo inkubacino ir

jei yra galima, nuo histopatologinio vertinimo

asimptomatinio periodo įprastai yra diagnozuojama

[20,7]. E. multilocularis diagnozė yra nustatoma, jei

suaugusiems, o ne vaikams.

mažiausiai du iš keturių kriterijų yra randami: 1.

Klinika

tipinės

anamnezės,

morfologijos

klinikinių

pažeidimai,

radinių,

nustatyti

vaizdiniais tyrimais; 2. randami specifiniai serumo

E. multilocularis sukelta klinika daugeliu atvėju yra

antikūnai prieš E. multilocularis antigenus, nustatyti

asimptomatinė arba nespecifinė ir priklauso nuo to,

labaratoriniais

testais;

koks organas ar organų sistema yra pažeisti [6,16 ir

metacestoidų

identifikavimas

up]. Ilgas asimptomatinis periodas nulemia tai, kad

medžiagoje; 4. parazito nukleorūščių radimas

daugiau nei vienam iš trijų pacientų alveolinė

klinikiniuose mėginiuose [21]. Rūšiais specifinių

echinokokozė yra diagnozuojama atsitiktinai [6].

antigenų, Em2 ir Em2 plus, radimas ELISA tyrimo

Dažniausiai AE sukelti pažeidimai lokalizuojasi

metodu

yra

3.

laikomas

E.multilocularis
patologinėje

vertingiausiu
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immunodiagnostiniu testu alveolinės echinokokozės

ankstyvoje echinokokozės stadijoje, kai pažeidimas

diagnostikai [19,20,22]. Ligos klinikai sekti ir

gali būti pilnai pašalintas ir nėra tolimųjų metastazių

geriausiam gydymo rezultatui pasiekti buvo sukurta

[1]. Po chirurginio židinio pašalinimo papildoma

PNM kasifikacijos sistema [23]. PNM klasifikacija

chemoterapija turėtų būti taikoma mažiausiai

yra labai panaši į TNM navikų klasifikaciją. Ji

dvejus, trejus metus [8,32], priklausomai nuo

nurodo kiek yra parazito sukeltų pažeidimo židinių,

klinikinio atvejo, gali trukti ir visą gyvenimą. Viena

į kelias organų sistemas išplito liga, taip pat

iš galimybių esant nerezektabiliam AE židiniui yra

įvertinamas ligos sunkumą. P kategorija rodo

kepenų transplantacija. Šis gydymo metodas turėtų

parazito išplitimą kepenyse, N kategorija – išplitimą

būti

į gretimus organus ir M kategorija – tolimąsias

simptomatiniai tulžies latakų echinokokozei, nes po

metastazes [8, 23]. Ultragarsinis tyrimas yra

kepenų

pripažintas pirmo pasirinkimo ir auksiniu standartu

infekcijos atsinaujinimui [18,33]. Taip pat didesnis

AE infekcijos diagnostikai ir ligos sekimui, nes šis

dažnis

tyrimas yra pigus, plačiai prieinamas ir neturi

transplantacijos yra vaikams, nei suaugusiesiems,

radiacinio paveikio atliekant procedūrą [18,24,25].

dėl numatomo ilgesnio vaikų išgyvenamumo [5].

Kompiuterinės tomografijos (KT) tyrimas yra
atliekamas norint tiksliai nustatyti pažeidimų
charakteristiką, anatomines vietas, kalcifikaciją ir
ligos išplitimą [20,24]. KT tyrimas yra labai svarbus
nustatant P, N, M klasifikaciją ir įvertinti ar
infekcijos židinys yra rezektabilus [20,24,27].
Magnetinio rezonanso tyrimas turi būti atliekamas
prieš operacinį gydymą [24,26,28]. Nors vaizdiniai
tyrimai yra vieni iš pagrindinių nustatant AE
diagnistiką, tačiau histopatologinis tyrimas ir PCR
padeda nustatyti galutinę ligos diagnozę [18]. Labai
svarbu, kad radiologai būtų susipažine su šia liga ir
mokėtų ją diagnozuoti ar įtarti vaizdiniuose
tyrimuose, nes dažnai AE yra sumaišoma su navikų
metastazėmis,

ypatingai

ne

endeminiuose

regionuose [18].

alveolinės

echinokokozės

gydymo

pažeidimo pašalinimas, po kurio seka chemoterapija
su benzimidazolų (BMZ) grupės vaistais, atvejais,
operacinis

chemoterapija

gydymas

taikoma

viena

esant

transplantacijos
rekurentinės

nepagydomai

yra

didelė

infekcijos

ir

tikimybė

po

kepenų

taikomas jau 40 metų [1]. Dažniausiai vartojamas ir
efektyviausias antiparazitinis vaistas prieš E.
multilocularis yra Albendazolas (ABZ) [29]. Kaip
alternatyvą albendazolui, jei jis yra netoleruojamas,
galima taikyti mebendazolą [1]. Tačiau, nutraukus
ar laikinai sustabdžius gydymą vaistais yra stebima
AE atsinaujinimas, nes šios grupės vaistai veikia
parazitostatiškai, o ne parazitocidiškai [30]. Taip
pat, po oralinio vaisto vartojimo, Albendazolo
koncentracija kraujo plazmoje yra žema, dėl
nepatikimos vaisto absorbcijos virškinamajame
trakte [29]. Dėl šios priežasties, gydymas ABZ yra
skiriamas didesnėmis nei reikiamomis dozėmis, kas
gali sukelti nepageidaujamas vaisto reakcijas, kai
pacientams

[31].

Pagrindinė

nepageidaujama ABZ sukeliama reakcija yra

strategiją sudaro: chirurginis parazito sukelto

kuomet

tik

Chemoterapinis gydymas šiai infekciniai ligai yra

kuriems

Gydymas ir ateities perspektyvos
Dabartinę

taikomas

neįmanomas
[29].

–

Radikali

chirurgija yra pirmo pasirinkimo gydymo metodas

hepatotoksinis poveikis [35]. Taip pat vis dar išlieka
atviras klausimas, kiek ilgai turėtų tęstis gydymas
ABZ, nes trūksta parametrų rodančių vaisto
efektyvumą [18]. Pagrindinė priežastis trukdanti
įvertinti vaisto efektyvumą yra ta, kad sunku
nustatyti E. multilocularis gyvybinguma in vivo
[34].
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Chemoterapijai

naujos

ekspresiją, užkrėstoje populiacijoje [16]. Detalesni

benzomidazolų formos, kurios būtų didesnio ir

tyrinėjimai, susiję su NKG2A receptorių vaidmeniu

stabilesnio bioprieinamumo [35]. Šie patobulinimai

silpninant kepenų NK ląsteles, gali būti labai

galėtų leisti sumažinti vaistų kiekį, sutrumpinti jų

naudingi atstatant įmunitetą ir tobulinant gydymą

skyrimo trukmę ir taip apsaugoti pacientus nuo

prieš E. multilocularis [16]. Naujų vaistų taikinių

įmanomų šalutinių reiškinių. Tam tikros mokslinės

paieška prisideda prie veiksmingesnių vaistų

apžvalgos

išradimo. Šiuo metu germinalinės ląstelės yra

(BMZ)

patobulinti

demonstruoja,

įkrauti

siektinos

kad

benzomidazolai

nanomedžiagomis

turėti

siūlomos kaip galimi kertiniai taikiniai anti-

tiesioginį poveikį kaspiniuočių siurbtukams ir

echinokokozinių vaistų kūrimui [37]. Remiantis

cistoms, palyginus su įprastais BMZ. Vis dėl to,

įrodymais, vaistai, kurie veikia geriminalių ląstelių

BMZ įkrauti nanodalelių, pademonstravo augančią

funkciją, gali slopinti, bent jau in vitro, e.

mirštamumo

tendenciją

gali

sergant

pirminiu

multilocularis lervų augimą [38-40]. Vienas iš būdų

[35].

Ateityje

slopinti E. multilocularis germinalines ląsteles yra

elektromagnetiškai sukurti nanovaistai ir naujos

susilpninti Aurora kinazę, kuri kontroliuoja ląstelių

medžiagos su nanodalelėmis gali tapti alternatyviu

dalijimąsį

alveolinės

multilocularis

Aurora

nanotechnologijos gali būti panaudojamos ne tik

inhibitoriaus

MLN8237

kuriant naujus vaistus, bet ir tobulinant senuosius.

atskleidė, kad slopinant šį fermentą, buvo sukelti

2019 metais argentiniečių mokslininkų atliktame

sunkūs mitoziniai defektai, kurie lėmė parazito

tyrime buvo analizuojamas silikoninių nanodalelių

lervos augimo slopinimą [45]. Tai rodo, kad Aurora

modifikuotų su dichlorofenu (DCP) efektyvumas

kinazė gali būti kaip vaisto taikinys, kuriant naujus

prieš E. multilocularis. DCP yra halogenintas

medikamentus prieš AE [45]. Ląstelių apoptozės

fenolio

procesų (PD-1/PD-L1) blokavimas, taip pat gali būti

sklerozuojančiu

cholangitu

echinokokozės

junginys

gydymu.

naudojamas

Taip

pat

kosmetiniuose

[41-44].

kinazė

buvo

taikinys,

E.

dvigubo
rezultatai

naudojamas

savybių, taip pat jis buvo tiriamas kaip antihelmintis

gydyme prieš šią infekciją [46]. PD-1/PD-L1

vaistas in vivo ir in vitro [36,47]. Studijos rezultatai

programuoti ląstelės mirties procesai, tumoro

parodė, kad DCP kartu su nanodalelėmis veikia

vystymosi metu slopina limfocitų proliferaciją ir yra

stipriau nei vienas DCP ir kad terapinis poveikis

gausiai ekspresuojamas lėtinėje AE stadijoje [46].

prieš E. multilocularis lervos stadiją yra panašus

Klinikinis tyrimas su labaratorinėmis žiurkėmis

kaip ABZ suspensijos [36]. Dėl šios priežasties,

pademonstravo, kad suleidus inhibitoriaus (anti-

DCP kartu su nanotechnologijų pagalba galėtų būti

PDL1), kuris slopina PD-1/PD-L1 procesus, didėja

alternatyviu ir veiksmingu gydymu prieš E.

pagalbinių T ląstelių (Th1) atsakas ir sumažėja

multilocularis. Įvairios studijos analizuojančios

reguliacinių T ląstelių (Treg) atsakas antrinės

alveolinės echinokokozės patogenezę, taip pat būtų

alveolinės echinokokozės metu, o esant pirminei AE

naudingos kuriant efektyvesnius naujus vaistus.

stebėta mažesnis kepenų pažeidimo kiekis [46].

Pavyzdžiui,

E.

Nepaisant tyrimų gausos bandant išrasti ir tobulinant

atskleidė

jau sukurtus ar vartojamus vaistus, alveolinė

reikšmingą imuninių ląstelių – natūraliųjų žudikių

echinokozė vis dar išlieka reta, gyvybei grėsminga

(NK) sumažėjimą kepenyse ir ryškiai didesnę NK

liga.

multilocularis

ląsteles

kuris

užkrėstas

inhibuojančio

nagrinėjo

žiurkes,

receptoriaus

(NKG2A)

taikinys

kuriame

produktuose dėl savo baktericidinių ir fungicidinių

tyrimas,

kaip

Tyrimo,

immunoterapiniame
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