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Santrauka
Šio tyrimo tikslas − atlikti literatūros analizę ir pristatyti 
hemorojaus rizikos veiksnius, klinikinį pasireiškimą, 
diagnostikos metodus bei gydymo variantus. Hemoro-
jus dažna liga, su kuria susiduria nemažai vidutinio am-
žiaus žmonių. Ji yra daugiaetiologinė, tad nėra vieno 
rizikos veiksnio, kurio pakaktų vengti. Prevencijai pa-
tartina mityba, kurioje yra daug skaidulinių medžiagų 
(pvz.: vaisiai, tamsios daržovės), aktyvus gyvenimo 
būdas ir tinkamų tuštinimosi įgūdžių lavinimas (vengti 
per ilgo sėdėjimo ar intensyvaus stanginimosi). Gydy-
mas priklauso nuo hemorojaus mazgų dydžio ir išvešė-
jimo, ketvirto laipsnio hemorojus gydomas operabiliai. 
Operacijos metodų yra įvairių, tačiau auksiniu standartu 
laikomos atvira Milligan-Morgan bei uždara Ferguson 
hemoroidektomijos, nes yra paprastos atlikti, retai reci-
dyvuojančios bei efektyvios.

Įvadas
Hemorojus − tai išangės kanale esančių kaverninių kū-

nelių simptominis padidėjimas ir nuslinkimas žemyn [1]. 
Ši liga išsivysto gyvenimo eigoje vidutiniškai apie 45 – 65 
metus ir yra vienas dažniausių anorektalinių sutrikimų. Pa-
skaičiuota, kad Austrijoje 39 proc. suaugusiųjų populiacijos 
serga hemorojumi, iš kurių apie pusė jaučia simptomus [2]. 
JAV tai ketvirta pagal dažnumą gastrointestinių susirgimų 
diagnozė, nustatyta apie 10 milijonų pacientų (apie 4,4% 
populiacijos) [3]. 

Tyrimo tikslas − atlikti literatūros analizę ir pristatyti 
hemorojaus rizikos veiksnius, klinikinį pasireiškimą, dia-
gnostikos metodus bei gydymo variantus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Taikyta sisteminė mokslinės literatūros apžvalga ir ana-

lizė. Duomenų ieškota PubMed, Google Scholar duomenų 
bazėse.  Pagal raktinius žodžius bei pavadinimus atrinkti 
visaverčiai tekstai. Remtasi publikacijomis anglų kalba, nau-

doti raktažodžiai: hemorojus, rizikos veiksniai,  klinikinis 
pasireiškimas, diagnostika, gydymas.

Tyrimo rezultatai
Hemorojaus rizikos veiksniai yra sunkių svorių kėlimas, 

nėštumas, amžius (45-65 m.), teigiama šeiminė anamnezė, 
dažnos konstipacijos, per ilgas stanginimasis, ilgai trunkantis 
sėdėjimas (hipodinamija), nutukimas, mažai skaidulų turinčio 
maisto vartojimas [4,5]. 

Hemorojaus klinikinis pasireiškimas.  Apie 40 proc. 
atvejų hemorojus būna asimptominis [2]. Pagal lokaciją, 
mazgai gali būti vidiniai arba išoriniai, nuo to priklauso 
simptomatika. Vidiniai hemoroidiniai mazgai pagal pro-
lapso laipsnį ir dydį klasifikuojami pagal Goligher‘s skalę į 
keturis laipsnius: pirmojo laipsnio − neprolapsuojantys maz-
gai; antrojo  – mazgai, kurie tuštinantis prolapsuoja, tačiau 
savaime sugrįžta atgal; trečiojo – prolapsuojantys mazgai, 
kuriuos į analinį kanalą reikia grąžinti manualiai; ketvirtojo 
– mazgai, kurie prolapsuoja ir jų nebegalima sugrąžinti į 
analinį kanalą [1]. Būdingiausias simptomas yra kraujavimas 
ryškiai raudonu arteriniu krauju. Kraujavimas dažniausiai 
būna tuštinantis ir neskausmingas. Pacientai kraują pastebi 
ant tualetinio popieriaus arba ant išmatų. Dažnai skundžia-
masi analinių audinių iškritimo pojūčiu. Prolapsavę vidiniai 
hemoroidiniai mazgai gali prisidėti prie nežymaus išmatų 
nelaikymo, gleivių išsiskyrimo, perianalinio pilnumo jausmo 
bei perianalinės odos dirginimo. Skausmas juntamas žy-
miai rečiau, negu turint išorinių hemoroidinių mazgų, kurių 
esant, skausmas juntamas dėl perianalinės inervacijos, kuri 
susijusi su vykstančia tromboze. Pacientai įprastai įvardija 
skausmingą perianalinį darinį, kuris itin jautrus palpacijai. 
Kraujavimas, turint išorinius hemoroidinius mazgus, nėra 
toks dažnas, tačiau gali atsirasti dėl nekrozės sukeltų išopė-
jimų trombuotame hemorojuje ir, vykstant šiam kraujavi-
mui, kraujas būna tamsesnis ir tirštesnis, negu kraujuojant 
dėl vidinio mazgo [3].

Diagnostika, gydymo variantai, indikacijos opera-
cijai. Pacientams, besiskundžiantiems rektaliniu skausmu 
bei kraujavimu, nereikėtų atidžiau neištyrus ir neapklausus 
diagnozuoti hemorojų. Visapusis klinikinis ištyrimas bei 
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apžiūra itin svarbu, nes gali padėti identifikuoti kitą ligą, 
pvz., rektalinį vėžį, dėl kurio ir galėjo kilti kraujavimas. 
Diagnostikoje labai svarbus vaidmuo tenka išorinei apžiūrai 
bei digitaliniam ištyrimui.  Pacientas turėtų būti kairėje late-
ralinėje arba krūtinės-kelių padėtyje ir apžiūrint išoriškai bus 
matyti, ar yra nukasymų, trombuotų išorinių hemoroidinių 
mazgų, kurie išoriškai matomi kaip kieti, purpurinio atspal-
vio mazgeliai, jautrūs ir skausmingi liečiant. Prieš pereinant 
prie digitalinio ištyrimo, reikėtų paprašyti paciento pasistan-
ginti ir stebėti, ar hemoroidiniai mazgai prolapsuoja į išorę 
ar ne. Digitalinio tyrimo metu reikėtų pirštu įvertinti analinio 
sfinkterio tonusą, palpuojant ieškoti, ar nėra kokių nors da-
rinių, kaip pvz., abscesų ar sukietėjimų tiesiojoje žarnoje. 
Kadangi digitaliai galima ištirti tik ribotą tiesiosios žarnos 
atkarpą, svarbu atlikti ir instrumentinius tyrimus, tokius  kaip 
anoskopiją, lanksčią ar nelanksčią proktosigmoidoskopiją, 
kolonoskopiją [3–6]. 

Vadovaujantis Europos koloproktologų draugijos (angl. 
European Society of ColoProctology, ESCP) parengtomis 
hemorojaus gydymo rekomendacijomis, hemorojus gydomas 
pagal Goligher skalėje nustatytą laipsnį: pirmo laipsnio he-
morojų turintiems pacientams taikomas tuštinimosi įpročių 
mokymas, dietos pokyčiai bei medikamentinis gydymas 
(pvz.: Detralex tabletės, Posterisan žvakutės). Būklei ne-
gerėjant, siūlomos guminių žiedų ligatūros, infraraudonųjų 
spindulių koaguliacija ar skleroterapija. Visa kita išlieka taip 
pat, kaip ir gydant pirmojo laipsnio hemoroidinius mazgus. 
Kai yra trečiojo laipsnio hemorojus ir nepasiteisina anks-
čiau minėtas gydymas, indikuotina hemoroidektomija arba 
jai alternatyvios terapijos: lazerinė hemoroidinė operacija, 
Longo mechaninės siūlės hemoroidektomija ar hemoroidi-
nės arterijos ligavimas doplerio kontrolėje (DG-HAL). Jei 
hemorojus yra ketvirto laipsnio, siūloma Milligan-Morgan 
arba Ferguson hemoroidektomijos operacijos pašalinti pro-
lapsavusius mazgus [3, 4].

Operacinio gydymo metodikos ypatumai. Operacinis 
gydymas taikomas esant trečio arba ketvirto laipsnio he-
moroidiniams mazgams, taip pat pacientams, kurių hemo-
roidinių mazgų kraujagyslės trombavosi. Esant trombozei, 
svarbus susirgimo pradžios laikas, kadangi per pirmas 48 
valandas pasiekiamas aplinkinių audinių edemos ir juntamo 
skausmo pikas [8]. Tuo  laikotarpiu atlikta chirurginė inter-
vencija gali ženkliai sumažinti skausmą. Praėjus 72 valan-
doms nuo trombozės pradžios, skausmas nebeintensyvėja 
ir pradeda lėtai slopti, todėl atlikti hemorojaus eksciziją 
šiuo laikotarpiu netikslinga, nes procedūros skausmas bus 
didesnis už trombozės sukeltą skausmą. Suspėjus į 48 va-
landų intervalą, operaciją galima atlikti skubiosios pagalbos 
patalpose, nėra būtinybės naudotis operacine. Trombuotą 
mazgą reikėtų injekuoti anestetiku, atlikti elipsės formos 

inciziją ir ekscizuoti visa hemoroidinį mazgą. Paprasta in-
cizija ir drenažas nėra tinkami, kadangi galimi simptomų 
pasikartojimai dėl neadekvataus krešulio pašalinimo [3]. 
Atliktoje retrospektyvioje studijoje buvo lyginama, kiek 
užtruko visiškas simptomų išnykimas pacientams, kuriems 
taikyta ekscizija ir kuriems pasirinktas konservatyvus gydy-
mas – nustatyta, kad greičiau (3,9 dienos) simptomai išnyko 
pacientams, kuriems taikyta ekscizija, negu tiems, kuriems 
nebuvo taikyta (24 dienos) [9].

Esant trečio ar ketvirto laipsnio hemorojui ir neefekty-
viam gydymui kitais metodais, taikomas operacinis gydymas 
– hemoroidektomija. Pagrindinės dvi labiausiai pasaulyje 
paplitusios technikos yra Milligan-Morgan, arba atvira, ir 
Ferguson, dar žinoma kaip uždara, hemoroidektomijos. Eu-
ropoje dažniau renkamasi operuoti pagal Milligan-Morgan 
techniką, o JAV – pagal Ferguson [10]. Atvira hemoroidek-
tomija naudinga kai yra ūmiai gangrenavę hemoroidiniai 
mazgai ir audinių edema bei nekrozė trukdo gleivinei užsi-
verti ir užgyti. Ši operacija paprastai pradedama suleidžiant 
anestetikų spinaliai ar epiduraliai, kad būtų geras matomumas 
į analinį kanalą  įstatomas anoskopas. Atliekama elipsės 
formos incizija, pasiekiama anorektalinė jungtis, randama 
kraujagyslinė kojytė, ji perrišama, o distalinė hemorojaus da-
lis pašalinama ištraukus toliau nuo sfinkterių, kad nebūtų jų 
pažeidimo. Iš įrankių operacijai gali būti naudojamos chirur-
ginės žirklės, skalpelis, kauterizuojanti įranga arba energiniai 
įtaisai, pavyzdžiui ultragarsinis skalpelis [3]. Pagrindinis šios 
operacijos minusas – postoperacinis skausmas, priklausantis 
nuo disekcijos dydžio šalinant mazgus, bei pjūvių žemiau 
dantytosios linijos. Skausmui malšinti patariami oraliniai 
analgetikai, glicerino tepalai, skaidulinių medžiagų gausi 
dieta, siekiant kuo labiau sumažinti konstipacijas, vonelės. 
Kita komplikacija – tai analinė stenozė, kuri gali pasireikšti 
kaip vėlyvoji komplikacija dėl audinių šalinimo arba neat-
sargios ir audinius žalojančios siuvimo technikos. Galimas ir 
pooperacinis kraujavimas, kuris būna apie 1-2 proc. pacientų, 
praėjus savaitei po operacijos [11]. 

Kaip alternatyva minėtoms hemoroidektomijoms ga-
lima ir hemoroidinių arterijų perrišimo doplerio (ultragarso) 
kontrolėje operacija. 1995 metais pirmąkart K. Morinaga ir 
bendraautorių aprašyta procedūra apima doplerio UG aparato 
naudojimą identifikuoti hemoroidines arterijas jų perrišimui. 
Tai dar vadinama transanaline dearterializacija. Ši operacija 
tinkama antro arba trečio laipsnio hemoroidinių mazgų  gy-
dymui. Pagrindiniai atlikimo principai – naudojamas UG 
daviklis identifikuoti pagrindines analinį kanalą maitinančias 
arterijas, tuomet arterijos perrišamos tirpia siūle, o hemo-
roidinė gleivinė susiuvama. Ši procedūra naudinga tuo, kad 
kelia mažesnį skausmą pacientui dėl pjūvio lokacijos virš 
dantytosios linijos [3]. 
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Išvados
1. Hemorojus − dažna liga, su kuria susiduria nemažai 

vidutinio amžiaus žmonių. Ji yra daugiaetiologinė, tad nėra 
vieno rizikos veiksnio, kurio pakaktų vengti. 

2. Prevencijai patartina mityba, kurioje yra daug skai-
dulinių medžiagų (pvz.: vaisiai, tamsios daržovės), aktyvus 
gyvenimo būdas ir tinkamų tuštinimosi įgūdžių lavinimas 
(vengti per ilgo sėdėjimo ar intensyvaus stanginimosi). 

3. Gydymas priklauso nuo hemorojaus mazgų dydžio 
ir išvešėjimo, ketvirto laipsnio hemorojus indikuotinas ope-
racijai. 

4. Operacijos metodų yra įvairių, tačiau auksiniu stan-
dartu laikomos atvira Milligan-Morgan bei uždara Ferguson 
hemoroidektomijos, jos yra paprastos atlikti, retai recidy-
vuojančios ir efektyvios.
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TREATMENT OF FOURTH-DEGREE 
HEMORRHOIDS

L. Diečkus
Keywords: hemorrhoids, risk factors, clinical presentation, 

diagnosis, treatment.
Summary 
Hemorrhoids is a common disease affecting significant amount 

of middle-aged population. It is polyetiological, therefore none of 
the risk factors can be singled out as the main cause of this condi-
tion. High-fiber foods (fruits, dark vegetables etc.), as well as active 
lifestyle and avoiding prolonged toilet time are effective ways to 
prevent this disease from developing. Treatment options depend 
on the size of hemorrhoids nodules, fourth degree nodes are treated 
surgically. Milligan-Morgan and Ferguson hemorrhoidectomy are 
considered to be gold standard options for surgical treatment be-
cause of their simplicity, low chance of relapse and effectiveness.  
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