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Santrauka
Įvadas. Kasos navikai yra viena iš blogiausią gydymo 
prognozę turinčių onkologinių susirgimų. Kasos gal-
voje lokalizuoto naviko tūriniai procesai sukelia papil-
domų simptomų, ženkliai prastinančių paciento gyve-
nimo kokybę. Jai pagerinti gali būti taikoma daugybė 
įvairių procedūrų. 
Tikslas – apžvelgti ir įvertinti kasos naviko sukeltos tul-
žies latako obstrukcijos gydymo strategijų, ypač stenta-
vimo, veiksmingumą ir rezultatus, tulžies latako stenta-
vimo, perkutaninio drenažo, endoskopinio ultragarsinio  
tulžies drenažo bei kitų chirurginių procedūrų pasirin-
kimą, indikacijų vertinimą, esant rezektabiliam kasos 
galvos navikui ir nerezektabiliam  kasos navikui. 
Metodika. Pasinaudota mokslinėmis apžvalgomis, pa-
talpintomis PubMed duomenų bazėje. 
Rezultatai ir išvados. Pasirinkimas stentuoti tulžies la-
taką gali labai skirtis kiekvienu klinikiniu atveju, pri-
klausomai nuo ligos stadijos, nuo to, ar galima atlikti 
kasos rezekciją, ar reikia pacientui taikyti neoadjuvantinę 
chemoterapiją, ar gali būti taikomas tik paliatyvusis gy-
dymas. Tulžies latakų obstrukcija, sukelta kasos galvos 
naviko, dažnai asocijuojama su prasta gydymo baigtimi. 
Tobulėjant tyrimo ir gydymo technologijoms, chirurgų, 
gastroenterologų ir intervencinių radiologų pastangomis, 
gydymo galimybės sparčiai progresuoja. Tulžies pūslės 
dekompresija įvairia technika labai palengvina tolesnę 
ligos eigą, suteikia pacientams komfortą. Nors, tyrimų 
duomenimis, rezektabilaus naviko sukeltos tulžies latakų 
obstrukcijos pagrindinis gydymas turi būti chirurginis, 
yra įrodymų, jog priešoperacinis stentavimas gali suma-
žinti su mechanine gelta susijusių komplikacijų dažnį. 
Paliatyvus tulžies latakų stentavimas aktualesnis paci-
entams, kurių kasos navikai nerezektabilūs. Metaliniai 
stentai labai pagerina ligonių, kurių kasos navikai nere-
zektabilūs, gyvenimo kokybę. Jei ligonio prognozuoja-
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mas išgyvenamumas siekia per 4 mėnesius, metalinis 
stentas turi daugiau pranašumų, nei plastikinis ir sukelia 
mažiau komplikacijų. Geriausios navikų sukeltos tulžies 
takų obstrukcijos gydymo baigties pasiekiama daugiada-
lykėmis pastangomis, apimančiomis įgūdžius ir pažangą, 
nuolat siekiant optimizuoti rezultatus.

Įvadas 
Tulžies latakų obstrukcija, tai įvairių priežasčių suke-

liama tulžies latako blokada,  trukdanti tulžiai iš tulžies 
pūslės patekti į virškinamąjį traktą ir sukelianti mechaninę 
geltą. Tulžis sintezuojama kepenyse ir tulžies latakais teka 
į dvylikapirštę žarną, kur naudojama riebalų metabolizmo 
procesuose. Tulžį nuolat produkuoja hepatocitai, ją sudaro 
tulžies rūgštys, bilirubinas, riebalai, vanduo ir neorganinės 
druskos. Kepenyse susintezuota tulžis dešiniuoju ir kairiuoju 
hepatiniais latakais suteka į bendrą kepenų lataką. Beveik 
50 proc. tulžies toliau teka į cistinį lataką, kaupiama tulžies 
pūslėje, o likusi tulžis toliau teka bendruoju kepenų lataku, 
kuris susijungia su kasos lataku ties kasos galva. Šis jungti-
nis latakas atsiveria į dvylikapirštę žarną per Oddi sfinkterį. 
Tulžies latako obstrukcija gali įvykti bet kurioje kelio tarp 
hepatocitų ir Oddi sfinkterio vietoje ir sukelti rimtas kom-
plikacijas, tokias kaip kepenų disfunkcija, inkstų nepakan-
kamumas, kraujavimas ar infekcija [1]. Teigiama, jog tulžies 
latako obstrukcijos sukelta gelta gali turėti įtakos ląstelinio 
imuniteto išbalansavimui, todėl ilgai negydoma gelta gali 
skatinti tolimesnį tumoro augimą bei ligos metastazavimą 
[2]. Tulžies latakų obstrukcijos paplitimas labai priklauso 
nuo ją sukėlusios priežasties. Pavyzdžiui, potencialiai tulžies 
latakų obstrukciją sukeliančio kasos vėžio paplitimas yra 
5,5 atvejai 100 000 žmonių [3]. Tulžies pūslės akmenligės, 
kuri yra viena dažniausių tulžies latako obstrukcijos priežas-
čių, paplitimas labai varijuoja. Tulžies pūslės akmenų turi 
nuo 5 iki 64 proc. žmonių, priklausomai nuo populiacijos. 
Mažiausias sergamumas šia liga Skandinavijos regiono, 
didžiausias − Šiaurės Amerikos indėnų populiacijose [4]. 
Svarbu išsiaaiškinti, kokia yra tulžies latakų obstrukcijos 
priežastis, nes nuo to priklauso jos gydymas. Tulžies latakų 
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obstrukcijos priežastys gali būti intrahepatinės ir ekstrahe-
patinės. Intrahepatinės: hepatoceliuliniai pažeidimai, tokie 
kaip virusinis hepatitas, toksinis vaistų sukeltas hepatitas, 
alkoholinis hepatitas, vaistų indukuota cholestazė, kepenų 
cirozė, kepenyse esantys abscesai, cistos, tumorai. Ekstrahe-
patinės priežastys skirstomos į intraluminalines ir ekstralu-
minalines. Intraluminalinės: tulžies akmenligė, neoplazmos, 
choledochinės cistos, tulžies latako striktūros (dažniausiai 
jatrogeninės kilmės), parazitai, pirminis sklerozuotas cholan-
gitas, infekcijos, parenterinis matinimas. Ekstraluminalinės 
priežastys: metastatiniai navikai ir limfmazgių padidėjimas 
porto-hepatinėje srityje, pankreatitas, neoplazmos: cholan-
giokarcinoma, ampulla Vateri karcinomos, kasos navikai, 
choledochinės cistos [5]. Tulžies latakų obstrukcija pikty-
biniais dariniais, tokiais kaip cholangiokarcinoma, kasos 
adenokarcinoma ar kitais navikais, yra dažna problema, 
sukelianti staigius sekinančius simptomus,  tad dažniausiai 
tenka gydyti operaciniu būdu. Optimalus gydymo planas 
apima sprendimą, ar reikia papildomo gydymo prieš naviko 
rezekciją. Šis sprendimas priklauso nuo naviko tipo, pik-
tybiškumo, ligos stadijos. Priešoperacinis tulžies drenažas 
pavojingas dėl infekcijos rizikos, tačiau kai kuriais atvejais 
gali būti labai naudingas. Pacientams, kuriems reikalingas 
neoadjuvantinis chemoterapinis gydymas, dažnai taikoma 
tulžies pūslės dekompresija dėl ilgo operacijai paruošiamojo 
laikotarpio [6]. 

Šiuo atveju nagrinėsime tulžies latakų obstrukciją, su-
keltą kasos galvos naviko. Piktybinė tulžies latako obstruk-
cija yra pacientą labai varginanti kasos vėžio pasekmė, kuri 
gali pasunkinti paciento būklę, įskaitant cholangitą, atidėtą 
tiek chirurginį, tiek chemoterapinį gydymą, suprastėjusią 
gyvenimo kokybę ir padidėjusį mirtingumą. Kasos duktalinė 
adenokarcinoma turi prastą penkerių metų išgyvenamumo 
progozę – tik 6 proc. pacientų išgyvena tiek laiko. Pastebėta, 
kad tulžies latako obstrukcija koreliuoja su sumažėjusiu iš-
gyvenamumo laiku. Ekstrahepatinių tulžies latakų obstruk-
cija dėl piktybinių procesų tampa iššūkiu diagnostikai ir 
gydymui, nes net 70 proc. pacientų, sergančių kasos galvoje 
lokalizuotu  kasos vėžiu, į gydytojus kreipiasi dėl tulžies 
latakų obstrukcijos simptomatikos, prieš tai nediagnozavus 
onkologinės ligos [7]. Daugeliu atveju neigiamą tulžies obs-
trukcijos sukeltą būseną galima pagerinti dekompresija. Ši 
procedūra skiriama pagerinti paciento komfortą: sumažinti 
geltą,  kūno niežulį [8] ir palengvinti tolimesnį gydymą, nes 
dekompresija gali sumažinti bendrą bilirubino kiekį iki tokio 
lygio, kad šis būtų 1,5 karto mažesnis nei viršutinė leistina 
riba, o tai gali būti naudinga išvengti sisteminio toksiškumo, 
vykdant  kai kuriuos chemoterapijos protokolus [9].

Tulžies latakų stentai yra labai svarbūs atliekant dekom-
presijos procedūras ir plačiai naudojami visame pasaulyje 

daugiau nei 20 metų. Atsiranda vis daugiau tyrimų, kuriuose 
nurodomas padidėjęs populiarumas savaime išsiskleidžiančių 
metalinių stentų (SEMS), lyginant juos su plastikiniais [10]. 
Kasos vėžiu sergantiems pacientams metaliniai stentai nau-
dojami dažniau, nei plastmasiniai, nes su metaliniais galima 
ilgesnė dekompresija, jie  lėčiau okliuzuojasi. Pacientams, ku-
rių liga labai pažengusi ir gydymas tik paliatyvus, stento me-
džiagos pasirinkimas priklauso nuo numatomos išgyvenimo 
trukmės. Plastikiniai stentai implantuojami tiems ligoniams, 
kurių išgyvenimo trukmė numatoma mažesnė nei 4 mėnesiai 
[6]. Endoskopinis tulžies latakų stentavimas yra techniškai 
sėkmingas daugiau nei 90 proc. visų atliekamų procedūrų 
[11]. Endoskopinė retrogradinė cholangiopankreatograma 
(ERCP) su bendro tulžies latako stentavimu tapo standartine 
procedūra, atliekant tulžies pūslės dekompresiją [9].

Tyrimo tikslas − apžvelgti ir įvertinti kasos naviko su-
keltos tulžies latako obstrukcijos gydymo stategijų, ypač 
stentavimo, veiksmingumą ir rezultatus. Darbe aptariamas 
ne tik tulžies latako stentavimas, bet ir perkutaninis drena-
žas, endoskopinis ultragarsinis tulžies drenažas bei kitos 
chirurginės procedūros.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Pasirinkimas stentuoti tulžies lataką gali labai skirtis kie-

kvienu klinikiniu atveju, priklausomai nuo ligos stadijos, 
nuo to, ar galima atlikti kasos rezekciją, ar reikia pacientui 
taikyti neoadjuvantinę chemoterapiją, ar, galbūt, pacientui 
metastazavusi onkologinė liga ir galimas tik paliatyvus gy-
dymas. Darbe siekiama išsiaiškinti, kokie gydymo būdai 
taikomi plačiausiai ir turi geriausias baigtis pacientui. Šiam 
tikslui įgyvendinti buvo pasinaudota mokslinėmis publika-
cijomis, patalpintomis  PubMed duomenų bazėje. Paieškoje 
naudoti raktažodžiai ir jų deriniai: tulžies latakų obstrukcija, 
kasos navikai, chirurginis gydymas, stentai (angl. biliary 
obstruction, pancreatic cancer, surgical treatment, stents).

Tyrimo rezultatai ir aptarimas 
Daugiau nei du trečdaliai kasos naviko atvejų lokali-

zuojasi kasos galvoje ir pasireiškia stabiliai progresuojančia 
gelta, kurią sukelia tulžies latako obstrukcija. Neskausminga 
mechaninė gelta tradiciškai asocijuojama su chirurgiškai 
rezektabiliais navikais [12]. Navikas, spausdamas tulžies 
latakus, sukelia geltą, kuri biochemiškai pasireiškia nepro-
porcingai padidėjusiu konjuguotu bilirubino ir šarminės fos-
fatazės kiekiu kraujyje. Šlapimas tampa tamsus dėl didelės 
konjuguoto bilirubino koncentracijos ir urobilinogeno stokos. 
Išmatos šviesios dėl sterkobilinogeno stokos. Kylanti bili-
rubino koncentracija kraujyje sukelia ūmų niežulį. Sutrikus 
kepenų funkcijai, pacientai pradeda skųstis bendru silpnumu, 
apetito praradimu, svorio netekimu, atsiradusiomis hemato-
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momis, kurias sukelia krešėjimo faktorių netekimas [13].
Diagnozė prasideda nuo paprasto koaguliacijos, kepenų 

bei inkstų funkcijos įvertinimo, bilirubino, AST, ALT, alfa-
amilazės koncentracijos nustatymo kraujo serume.  Pirmi-
nio vertinimo instrumentiniai tyrimai apima vaizdo tyrimus 
(ultragarsnis pilvo tyrimas, pilvo ir dubens kompiuterinė 
tomografija) ir endoskopinę retrogradinę cholangiopankrea-
tografiją – ERCP. Šių tyrimų tikslai yra atpažinti piktybinius 
ir gerybinius darinius, paimti audinių mėginius, įvertinti 
lokalios ligos išplitimą ir ekskliuduoti tolimąsias metastazes. 

Kasos galvos naviko sukeltos  tulžies latako obstrukci-
jos pirmo pasirinkimo gydymas yra endoskopinis tulžies 
latako stento implantavimas. Esant rezektabiliam  tumo-
rui, užspaudžiančiam  tulžies lataką,  priešoperacinė tulžies 
pūslės dekompresija indikuojama tik tada, kai žinoma, jog 
operacija bus atidėta vėlesniam laikui arba jau yra geltos 
komplikacijų. Esant nerezektabiliam  tumorui, metaliniai 
stentai dedami dažniau, nei plastikiniai, nes jie lėčiau okliu-
zuojasi. Kai endoskopinė stentavimo procedūra negalima 
dėl kokių nors priežasčių, galima rinktis  perkutaninį arba 
chirurginį gydymą [9].

Jei navikas rezektabilus, pirmiausiai svarstoma, ar reika-
linga tulžies dekompresija. Chirurginė rezekcija yra vienin-
telis gerą prognozę turintis sergančiųjų kasos vėžiu gydymo 
būdas, tačiau tik nedidelė dalis pacientų yra tinkami kan-
didatai chirurginėms procedūroms. Diskutuojama, ar gelta 
turi būti panaikinta prieš chirurginę intervenciją. Teoriškai, 
sumažėję geltos simptomai pagerina chirurginio gydymo 
baigtį, nes nėra imuninio atsako sutrikimo ir koagulopatijų. 
Dešimties metų laikotarpiu buvo atlikta nemažai tyrimų, 
kuriuose nagrinėta tulžies dekompresija stentu, prieš pan-
kreatikoduodenektomiją. Daugeliu atveju priešoperacinė 
intervencija sukeldavo komplikacijų: infekcijas, abscesus, 
kasos fistules ar žaizdų infekciją [14].

Apie 15-20 proc. sergančiųjų kasos adenokarcinoma 
galimas chirurginis gydymas. Dažnai atliekama klasikinė 
Whipple procedūra, kuri apima kasos galvos ir kablinės atau-
gos, dvylikapirštės, 15 cm proksimalinės tuščiosios žarnos, 
tulžies pūslės, bendro tulžies latako ir distalinės skrandžio 
dalies pašalinimą, sudarant anastomozę tarp bendrojo tulžies 
latako, likusios kasos dalies, skrandžio ir tuščiosios žarnos 
[9]. Skrandžio prievartį išsauganti pankreatikoduodenosto-
mija suteikia tokius pat ilgalaikius išgyvenamumo rezulta-
tus, bet standartinė Whipple procedūra pranašesnė tuo, jog 
jos trumpesnė atlikimo trukmė, pacientas praranda mažiau 
kraujo, sumažėja kraujo perpilymo poreikio rizika. Abi pro-
cedūros  siejamos su tam tikra rizika: vėluojančiu skrandžio 
išsituštinimu, pankreatine fistule, anastomozės nesandarumu, 
žaizdų infekcija, intraabdominaliniu abscesu, kraujavimu, 
diabetu ir kasos egzokrininės funkcijos nepakankamumu 

[15]. Penkerių metų išgyvenamumo rodikliai po chirurginės 
rezekcijos siekia nuo 10 iki 30 procentų. Neigiami prognosti-
niai veiksniai apima blogą histologinę diferenciaciją, naviką 
rezekcijos kraštuose, metastazes limfmazgiuose bei naviko 
dydį, didesnį nei 2 cm [16]. 

Klinikiniai tyrimai, vertinantys neoadjuvantinės che-
moterapijos ir chemoterapijos po chirurginės rezekcijos 
efektyvumą, vertinami prieštaringai ir jų rezultatai labai 
skirtingi. Remiantis naujausiais duomenimis, neoadjuvan-
tinė chemoterapija leukovorinu ir fluorouracilu gali pailginti 
išgyvenamumą, bet adjuvantinė chemoradioterapija jokio 
poveikio išgyvenamumui neturi [13].

Kai navikas nerezektabilus, lokaliai pažengusi liga gy-
doma tulžies pūslės drenažu ir neoadjuvantine chemotera-
pija. Tulžies pūslės drenažas atliekamas stentuojant, jei yra 
galimybė atlikti ERCP, pasirinktinai nuo ligonio būklės. Šiuo 
atveju tinkamiausi metaliniai stentai. Jei nėra galimybės 
atlikti ERCP, atliekamas perkutaninis arba endoskopinis 
ultragarsinis drenažas [9]. Lokaliai pažengusiai ligai taikoma 
išorinė spinduliacija ir intraoperacinė radioterapija - suma-
žina lokalią progresiją pacientams su nerezektabiliais, loka-
liai pažengusiais navikais, bet neveikia nei išgyvenamumo, 
nei metastazavimo. Kombinuota radioterapija su fluoruracilo 
chemoterapija žymiai pagerina išgyvenamumo rodiklius, 
lyginant tik su kombinuota radioterapija. Radioterapija su 
gemcitabino preparatu neturi geresnio poveikio nei radio-
terapija su fluorouracilu, tačiau žymiai padidina sisteminį 
toksiškumą [13].

Paliatyvus gydymas. Paliatyvi tulžies pūslės dekom-
presija, skirta palengvinti geltos simptomatiką, gali būti 
atliekama choledochojejunostomijos arba  cholecistojeju-
nostomijos būdu. Šios procedūros gali būti atliekamos tuo 
pačiu metu, kaip ir gastrojejunostomija, kuri palengvina 
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos obstrukciją. Endoskopinio 
metalinių stentų naudojimo okliuzijos rizika daug mažesnė, 
nei plastikinių. Stentavimas pašalina obstrukcinės geltos 
simptomus daugiau nei 97 proc. ligonių, tačiau gali sukelti 
tokias komplikacijas, kaip kraujavimas, infekcija ar pan-
kreatitas. Jei prognozuojama, kad pacientas gyvens mažiau 
nei 4 mėnesius, renkamasi plastikinius stentus, jei gyvens 
ilgiau nei 4 mėnesius, implantuojmas metalinis stentas [9]. 
Metaliniai stentai pranašesni tuo, kad mažiau kainuoja, o po 
stentavimo ligonis greičiau išvyksta namo po procedūros, 
lyginant su plastikinio stento implantacija [13]. Paliatyvusis 
gydymas sergantiems kasos vėžiu labai svarbus, nes taikomas 
didžiajai daliai pacientų. Pacientai turi būti intensyviai ste-
bimi ir, žymiai suprastėjus kasos funkcijai, pradėti aktyviai 
gydyti. Svarbu koreaguoti mechaninės geltos simptomus, 
dvylikapirštės žarnos obstrukciją, kacheksiją, malabsorb-
ciją, sukeltą kasos egzokrininės funkcijos nepakankamumo. 
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Egzokrininės funkcijos nepakankamumas turi būti gydomas 
kasos fermentų pakaitalais: pankrealipaze prieš, po ir val-
gymo metu. Svorio netekimas gali būti koreguojamas apetitą 
skatinančiais medikamentais, pavyzdžiai megestroliu, dro-
nabinoliu ar kortikosteroidais, didelio kaloringumo dieta bei 
maisto papildais. Skausmas, sukeliamas kasos naviko, turėtų 
būti koreguojamas opiodiniais analgetikais, radioterapija, 
chemoterapija ar celiakinio rezginio neurolize. Pastarasis 
skausmo malšinimo būdas pranašus tuo, kad nesukelia opio-
diniams analgetikams būdingų nepageidaujamų efektų,  gali 
būti lengvai atliekamas operaciniu būdu, perkutaniškai arba 
endoskopinės ultrasonografijos būdais [13].

Chemoterapininis gydymas, esant metastatiniams na-
vikams. Jei navikas, kuris užspaudžia tulžies lataką, yra 
metastatinės kilmės, taikomas gydymas vienu ar keliais 
chemoterapiniais preparatais. Naudojant gemcitabiną kaip 
pirmo pasirinkimo terapiją, stebimas 12 mėnesių ilgesnis 
išgyvenamumas, stabilizuojamas skausmas, pagerėja ben-
dra paciento būklė. Nors leucovorino ir fluorourocilo kom-
binacija yra efektyvi kaip neoadjuvantinė chemoterapija 
rezektabilaus naviko atveju, nestebima, kad ši kombinacija 
būtų efektyvesnė, nei fluorouracilo monoterapija, esant ne-
rezektabiliam tumorui [17].

Perkutanininis transhepatinis tulžies drenažas. Atvejais, 
kai pacientams negalima atlikti ERCP, arba ši procedūra būna 
nesėkminga, atliekama perkutaninė transhepatinė cholan-
giografija. Šis metodas neatsilieka nuo kitų, gerina paciento 
komfortą ir apsaugo nuo nepalankios gydymo baigties. Ši 
procedūra atliekama vietinėje nejautroje. Daugeliu atvejų 
punkcija atliekama 9-10 tarpšonkauliniame tarpe ties vi-
durine raktikaulio linija. Punkciją galima atlikti ir po krū-
tinkaulio kardine atauga. Intraoperacinės cholangiografijos 
būdu vizualizuojami tulžies latakai ir obstrukcijos vieta. 
Jeigu pavyksta kliūties vietą apeiti, taikomas vidinis-išorinis 
drenavimas. Tai toks drenavimas, kai drenas paliekamas iš 
vidaus susisiekiant su dvylikapiršte žarna. Jei kliūtis nepra-
einama − taikomas išorinis drenavimas, dreną paliekant taip, 
kad išskirtų tulžį į išorę. Tokį dreną išorėje reikia fiksuoti. Ši 
procedūra gali sukelti bakteremiją, cholangitą ar hemobiliją, 
drenai gali būti nesandarūs, dislokuotis ar užakti.  

Endoskopinis ultragarsinis tulžies drenažas. Jei negalima 
atlikti ERCP, naudojamos kitos endoskopinės alternatyvos. 
Endoskopinis ultragarsinis tulžies drenažas yra viena iš to-
kių procedūrų, kuria efektyviai galima atlikti tulžies pūslės 
dekompresiją. Endoskopinis ultragarsinis tulžies drenažas 
gali būti atliekamas daugybe skirtingų technikų, pavyzdžiui: 
choledochoduodenostomijos metu naudojant endoskopą; 
atliekant hepatinę gastrostomiją, kontroliuojamą endosko-
piniu ultragarsu. Tokiais atvejais, kai endoskopas pasiekia 
ampulę, plona aspiracinė adata perveriama per bendrą tulžies 

lataką arba kairįjį intrahepatinį lataką endoskopo kontrolėje, 
o paskui adatą pravedančioji viela į dvylikapirštę. Tuomet 
duodenoskopas gali būti naudojamas kanuliacijai ERCP ir 
retrogradiniam stento implantavimui. Kai ampulė negali būti 
pasiekta dėl įvairių priežasčių, kurios sukelia dvylikapirštės 
žarnos obstrukciją, choledochoduodenostomijos metu arba 
atliekant hepatinę gastrostomiją sukuriamas priėjimas prie 
tulžies latako tiek ekstrahepatiškai, tiek intrahepatiškai. Tai-
kant abu šiuos metodus, naudojami plėtikliai, kurie eina per 
ampulę į dvylikapirštę žarną, anterogradiškai išplečia traktą 
ir implantuoja stentą. Šiuo metu procedūros laikomos vis dar 
techniškai komplikuotomis, todėl atliekamos tik labai aukšto 
lygio klinikose, kuriose plačiai naudojama endoskopija. Šios 
procedūros komplikacijos gali būti tulžies nutekėjimas, krau-
javimas, pneumoperitoneumas [13]. 

Išvados
1. Kasos galvos naviko sukeliama tulžies latakų obs-

trukcija dažnai asocijuojama su prasta gydymo baigtimi, 
tačiau tobulėjant tyrimo ir gydymo technologijoms, chirurgų, 
gastroenterologų ir intervencinių radiologų pastangomis, 
gydymo galimybės sparčiai progresuoja. Tulžies pūslės de-
kompresija taikant įvairias technikas labai palengvina tolesnę 
ligos eigą, suteikia pacientams komfortiškumo. 

2. Nors rezektabilaus naviko sukeltos tulžies latakų 
obstrukcijos pagrindinis gydymas turi būti chirurginis, yra 
įrodymų, jog priešoperacinis  stentavimas gali sumažinti su 
mechanine gelta susijusių komplikacijų dažnį. 

3. Paliatyvus tulžies latakų stentavimas aktualesnis paci-
entams, kurių kasos navikai nerezektabilūs. Metaliniai stentai 
labai pagerino tokių ligonių gyvenimo kokybę. Atvejais, kai 
ligonio prognozuojamas išgyvenamumas siekia per 4 mėne-
sius, metalinis stentas turi daugiau pranašumų, nei plastikinis 
ir sukelia mažiau komplikacijų. 

4. Geriausios navikų  sukeltos tulžies takų obstrukcijos 
gydymo baigties pasiekiama daugiadalykėmis pastangomis, 
apimančiomis įgūdžius ir pažangą, siekiant optimizuoti re-
zultatus.
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TREATMENT OPTIONS IN BILIARY TRACT 
OBSTRUCTION CAUSED BY PANCREATIC TUMOR 

OCCURING IN HEAD OF THE PANCREAS
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Summary
Introduction: Pancreatic tumors are one of the worst predicted 

oncological diseases. For pancreatic tumors localized in the pan-
creatic head, the volume-induced volumetric processes cause addi-
tional symptoms that significantly impair patients ’quality of life. 
Many different procedures can be used to improve it. Objectives: 
To review and evaluate the effectiveness and outcomes of bile duct 
obstruction in the treatment of pancreatic tumor treatment strate-
gies, particularly stenting. Selection of bile duct stenting, percuta-
neous drainage, bile drainage under endoscopic ultrasound control 
and other surgical procedures, evaluation of indications in the pre-
sence of resectable pancreatic head tumor and non-resectable pan-
creatic tumor. Methodology: Scientific reviews from the PubMed 
database were used for this purpose. Results and Conclusions: The 
choice of bile duct stenting may vary greatly from case to case, de-
pending on the stage of the disease, whether pancreatic resection is 
available, whether the patient requires neoadjuvant chemotherapy, 
or whether palliative care is available. Bile duct obstruction caused 
by a pancreatic head tumor is often associated with poor disease re-
solution. However, treatment options are advancing rapidly, along 
with a variety of advanced treatment techniques, thanks to surge-
ons, gastroenterologists, and interventional radiologists. Gallblad-
der decompression by various techniques greatly facilitates the furt-
her course of the disease, provides comfort to patients. Although 
studies have shown that primary treatment for bile duct-induced 
tumors that are resectable should be surgical, there is evidence that 
preoperative stenting may be beneficial in reducing the incidence 
of complications associated with mechanical jaundice. Undoubte-
dly, palliative stenting is more relevant in patients with unresecta-
ble pancreatic tumors and bile duct obstruction. Metal stents greatly 
improve the quality of life in patients with unresectable pancreatic 
tumors. If the patient‘s predicted survival exceeds 4 months, a me-
tal stent has more advantages than a plastic one and causes fewer 
complications. The best possible way out of bile duct-induced tu-
mors is a multidisciplinary effort that involves skills and progress 
to continually optimize outcomes.
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