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Santrauka
Kolorektalinis navikas yra vienas dažniausių onkolo-
ginių susirgimų ir vyrams, ir moterims. Storosios žar-
nos adenokarcinoma sudaro didžiąją dalį visų storosios 
žarnos vėžio rūšių, todėl svarbu suprasti šio susirgimo 
diagnostiką ir gydymą. Kolorektalinė adenokarcinoma 
diagnozuojama fibrokolonoskopijos tyrimu. Efektyviau-
sias gydymas yra chirurginis.

Įvadas 
Kolorektalinis vėžys – tai navikinis gaubtinės ar (ir) tie-

siosios žarnos sienelių susirgimas, kuris dažniausiai išsivysto 
iš nedidelių storosios žarnos sienelėje išaugusių augliukų 
(polipų). Pasauliniu mastu gaubtinės ir tiesiosios žarnos na-
vikas yra trečias pagal dažnumą pasitaikantis onkologinis 
vyrų ir antras pagal dažnumą moterų susirgimas. 2012 metų 
duomenimis, naujų atvejų skaičius siekė 1,4 milijono, mir-
čių skaičius – 0,5 milijono [1]. Sulig kiekvienais metais šie 
skaičiai auga. Manoma, kad priežastis yra užleistas navikinis 
procesas bei vėlyva jau išplitusio ar metastazavusios į kitus 
organus vėžio diagnostika. Pastebėta storosios žarnos vėžio 
dažnio priklausomybė nuo geografinės padėties. Liga dažniau 
pasireiškia ekonomiškai išsivysčiusiose nei besivystančiose 
šalyse ir tam įtakos turi tokie gyvenimo būdo veiksniai, kaip 
riebaus ir kaloringo maisto bei alkoholio vartojimas, pasyvus 
gyvenimo būdas, didėjanti nervinė įtampa, rūkymas, aplinkos 
užterštumas ir radiacija. Didžiausias sergamumo storosios 
žarnos vėžiu rodiklis registruojamas Šiaurės ir Vakarų Eu-
ropoje, Šiaurės Amerikos šalyse, Australijoje, Naujojoje 
Zelandijoje ir turi tendenciją augti [2].

Tyrimo tikslas − išanalizuoti ir aptarti įrodymais pagrįstą 
informaciją apie kylančiosios gaubtinės žarnos piktybinio 
naviko diagnostiką ir gydymą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Pasirinkta taikyti mokslinės literatūros apžvalgą ir ana-

lizę. Informacijos buvo ieškoma PubMed, UpToDate duo-
menų bazėse. Visateksčiai straipsniai atrinkti, jei jų pavadi-
nimas, santrauka ar reikšminiai žodžiai nurodė, kad tyrimas 
yra tinkamas šiai apžvalgai. Paieškoje naudoti raktažodžiai: 
storosios žarnos vėžys, kylančiosios gaubtinės žarnos vė-
žys, adenokarcinoma, kolonoskopija, laparotomija (angl. 
colorectal cancer, ascending colon, adenocarcinoma, colo-
noscopy, laparotomy).

Tyrimo rezultatai
Diagnostika. Storosios žarnos vėžio diagnostikai nau-

dojami įvairūs instrumentiniai tyrimai. Fibrokolonoskopija 
– tai didžiausio jautrumo ir specifiškumo tyrimas, kurio metu 
galima tiksliai identifikuoti naviką, rasti bei pašalinti mažus 
polipus. Tyrimai rodo, jog kolonoskopija yra tiksliausias me-
todas nustatyti kolorektalinę karcinomą ir sumažinti mirčių 
nuo šios ligos skaičių [3]. Alternatyvūs tyrimai kolonosko-
pijai yra sigmoidoskopija, rektoskopija. Jų metu neištiriamas 
visas storasis žarnynas, todėl patartina šiuos tyrimus atlikti 
kartu su slapto kraujo išmatose tyrimu. Diagnostikai gelbsti 
ir digitalinis tyrimas per rectum, rentgenografija, dviguba 
kontrastinė bario klizma (naudojant rentgeno spindulius bei 
kontrastinį bario skystį, galima geriau apžiūrėti žarnų glei-
vinių paviršių), pilvo organų sonoskopija, kompiuterinės 
tomografijos bei magnetinio branduolių rezonanso tyrimai 
(dažniausiai proceso išplitimui patikslinti). Vienas alterna-
tyvių storosios žarnos tyrimų yra kompiuterinės tomogra-
fijos kolonografija (KTK). Tai neinvazinis tyrimas, gerai 
toleruojamas pacientų. Daliai pacientų po teigiamo slapto 
kraujo išmatose nustatymo (iFOBT), kolonoskopijos tyrimas 
gali būti kontraindikuotinas dėl gretutinių patologijų. Yra 
nemažai tyrimų, pristatančių labai gerus KTK rezultatus 
ir skatinančių šio metodo naudojimą kasdienėje storosios 
žarnos vėžio atrankinėje patikroje [4]. Diagnostikos tikslais 
atliekamas ir radioimuninis tyrimas, kurio metu nustatomas 
karcinoembrioninis (CEA) antigenas. Šio tyrimo tikslumas, 
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esant storosios žarnos vėžio išplitimui bei jo metastazėms, 
siekia 100 procentų. Siekiant prognozuoti tolesnį ligonio 
gydymą, atliekamas ir histologinis biopsinės medžiagos 
tyrimas.

Gydymas. Gaubtinės žarnos vėžiui taikomas chirurgi-
nis gydymas. Esant aklosios žarnos bei kylančios gaubtinės 
žarnos dalies vėžiui, atliekama dešinioji hemikolektomija. 
Atlikus pararektalinį pjūvį, audiniai prapjaunami pasluoks-
niui. Akloji ir kylančioji gaubtinė žarna ir jos pasaitas nu-
preparuojamas nuo šoninės pilvo sienos ir retroperitoninio 
tarpo. Perrišami a. ileocolica, a. colica dextra kamienai bei 
a. colica media dešinioji šaka. Storosios žarnos segmentas 
rezekuojamas ir pašalinamas kartu su visu pasaitu. Opera-
cijos pabaigoje suformuojama plonosios- storosios žarnos 
jungtis. Dažniausiai naudojami „galas su galu“ ar „galas 
su šonu“ jungties būdai. Esant pažengusiai vėžio stadijai, 
gydymui naudojama chemoterapija (gydymas specifiniais 
vaistais nuo vėžio), spindulinė terapija (gydymas jonizuojan-
čia spinduliuote) ir taikinių (biologinė) terapija. Spindulinė 
terapija taikoma prieš operaciją arba po jos. Priešoperacinės 
spindulinės terapijos tikslas – sumažinti naviką, padidinti 
operacijos radikalumą, mažinti navikinių ląstelių disemina-
cijos riziką. Tiek priešoperacinė, tiek pooperacinė spindulinė 
terapija mažina lokalių navikų ataugimo dažnį. Įrodyta, kad 
pooperacinė chemoterapija 5 proc. pagerina penkerių metų 
išgyvenamumą po radikalių storosios žarnos vėžio operacijų. 
Chemoterapija  skiriama kaip paliatyvi priemonė, esant išpli-
tusiam vėžiniam procesui, bandant sulėtinti naviko progre-
savimą. Dažnai skiriamas ir kombinuotas gydymas: ligoniui 
vienu metu taikoma ir chemoterapija, ir spindulinė terapija. 
Pažengusios stadijos vėžys gali būti gydomas specifinius 
taikinius veikiančiais vaistais. Bevacizumabas (Avastin) 
neleidžia susidaryti naujoms kraujagyslėms, kurios būtinos 
augliui augti. Cetuksimabas (Erbitux) ir panitumumabas 
(Vestibix) veikia cheminius signalus, sukeliančius ląstelių 
dalijimąsi.

Išvados
1. Predisponuoti storosios žarnos vėžio išsivystymą gali 

paveldimumas, rūkymas, alkoholio vartojimas, mažai skai-
dulų ir daug riebalų turinti dieta, sėdimas gyvenimo būdas, 
uždegiminės žarnyno ligos.

2. Rizika susirgti storosios žarnos vėžiu didėja su am-
žiumi.

3. Siekiant nustatyti bei išgydyti ikivėžines būkles bei 
ankstyvųjų stadijų vėžį, sėkmingai taikoma prevencijos 
programa.

4. Didžiausią jautrumą ir specifiškumą turintis tyrimas – 
fibrokolonoskopija, tačiau ir kiti tyrimai ar jų kombinavimas 
turi didelės prognostinės reikšmės.

5. Gaubtinės storosios žarnos dalies vėžio gydymas – 
operacinis.
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Summary
Colorectal cancer is one of the most common oncological di-

seases in both men and women. Also, colon cancer makes up the 
vast majority of all colon oncologies. Therefore, this disease is im-
portant in the medical world. Colorectal adenocarcinoma is diagno-
sed by fibrocolonoscopy. The most effective treatment is surgery.

Correspondence to: giedrius.tamaliunas@gmail.com

Gauta 2022-03-17


