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Santrauka
Sergamumas kolorektaline karcinoma laipsniškai didėja. 
Dabartiniu metu ši onkologinė liga yra viena iš labiausiai 
paplitusių pasaulyje, sudaranti apie 10 proc. mirčių nuo 
onkologinių ligų. Pagrindiniai rizikos veiksniai: vyres-
nis amžius, teigiama šeiminė anamnezė, lėtinis kolitas, 
rūkymas, alkoholio vartojimas, metabolinis sindromas, 
menkas fizinis aktyvumas. Kolorektalinės karcinomos pa-
togenezėje dalyvauja tiek genetiniai, tiek aplinkos veiks-
niai. Didžioji navikų dalis yra sporadiniai, kilę iš polipų. 
Tiksli kolorektalinės karcinomos diagnostika apima fizinį 
ištyrimą ir kolonoskopiją su biopsija; gali būti pasitel-
kiama kompiuterinė tomografija,  kapsulinė endoskopija, 
CEA žymens tyrimas.

Įvadas 
Kolorektalinė karcinoma yra piktybinis navikas, kuris 

auga ant vidinės tiesiosios žarnos sienelės. Kaip ir daugeliui 
kitų navikų, jam būdingas invazyvus augimas ir metastaza-
vimas.  Sergamumas šia onkologine liga didėja. 2018 metų 
duomenimis, kolorektalinė karcinoma užima 3 vietą pagal 
dažnumą ir 2 vietą  pagal mirčių skaičių pasaulyje remian-
tis [1]. Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 1400 naujų 
šios ligos atvejų, per metus nuo jos miršta daugiau kaip 800 
žmonių [1,2].

Tyrimo tikslas − išanalizuoti bei aptarti įrodymais 
pagrįstą informaciją apie kolorektalinės karcinomos epide-
miologiją, rizikos veiksnius, patofiziologiją bei diagnostikos 
metodus.

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

lizė. Duomenų buvo ieškoma PubMed, Google Scholar, Up-
ToDate bei Cochrane duomenų bazėse. Visateksčiai straips-
niai atrinkti, jei jų pavadinimas, santrauka ar reikšminiai 
žodžiai nurodė, kad tyrimas tinkamas šiai apžvalgai. Naudoti 

raktažodžiai: kolorektalinė karcinoma, epidemiologija, rizi-
kos veiksniai, patofiziologija, diagnostika (angl. colorectal 
carcinoma, epidemiology, risk factors, pathophysiology, 
diagnostics).

Tyrimo rezultatai 
Kolorektalinė karcinoma užima 3 vietą pagal dažnumą 

ir 2 vietą pagal mirčių skaičių. 2018 metais pasaulyje buvo 
užregistruota per 1,8 mln. naujų ligos atvejų. Dar prieš keletą 
dešimtmečių kolorektalinė karcinoma buvo mažai paplitusi, 
tačiau šiuo metu tai yra vienas iš dažniausiai sutinkamų vė-
žinių susirgimų, sukeliantis apie 10 proc. mirčių nuo vėžio 
[1]. Tokį padažnėjimą galima susieti su pailgėjusiu gyventojų 
išgyvenamumu, netinkama mityba, rūkymu, mažu fiziniu ak-
tyvumu bei nutukimu [3]. Lietuvoje kasmet diagnozuojama 
apie 1400 naujų storosios žarnos vėžio atvejų ir beveik 800 
mirčių nuo šios ligos. 

Kolorektalinės karcinomos patogenezėje dalyvauja tiek 
genetiniai, tiek aplinkos veiksniai. Didžioji jų dalis yra spora-
diniai, o 75 proc. pacientų neigia kolorektalinio vėžio atvejus 
šeimoje. Žmogaus senėjimą galima laikyti vienu svarbiausių 
storosios žarnos vėžio (gaubtinės ir tiesiosios žarnos) rizikos 
veiksnių. Kiti rizikos veiksniai: teigiama šeiminė anamnezė 
(Linčo sindromas, šeiminė adenomatozinė polipozė), lėtinis 
kolitas, rūkymas, alkoholio vartojimas, antsvoris ir nutuki-
mas, II tipo cukrinis diabetas, raudonos mėsos vartojimas, 
mažas fizinis aktyvumas [4]. Pieno, viso grūdo, šviežių vai-
sių bei daržovių, skaidulų, vitaminų vartojimas, kasdienė 
mankšta mažina ligos riziką. 

Klasikiniame kolorektalinės karcinomos formavimosi 
modelyje didžioji dalis navikų formuojasi iš polipų su abe-
rantine kripta, progresuoja į ankstyvąją adenomą su tubuliniu 
arba tubulovilioziniu histologiniu piešiniu. Ankstyvoji ade-
noma progresuoja į pažengusią adenomą, jau su vilioziniu 
histologiniu piešiniu, kol tampa piktybiniu kolorektaliniu 
naviku. Šis procesas skatinamas besikaupiančių genetinių 
mutacijų ir paprastai trunka apie 10-15 metų, tačiau kai 
kuriais atvejais gali vystytis greičiau, pvz. Linčo (Lynch) 
sindromo atveju [5].
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Diagnostika prasideda nuo fizinio ištyrimo. Apžiūros 
metu galima matyti iškilimą bei asimetriją dėl naviko masės 
arba susikaupusių išmatų. Rektalinio – digitalinio tyrimo 
būdu galima ne tik aptikti naviką, bet ir nustatyti jo atstumą 
nuo išangės, vietinį išplitimą,  čiuopti padidėjusius pasaito 
limfmazgius. Būtina patikrinti kirkšnies limfmazgius [3].

Kolonoskopija yra auksinis standartas diagnozuoti ko-
lorektalinę karcinomą [3]. Šio metodo didelis diagnostinis 
tikslumas, galintis parodyti tikslią naviko lokalizaciją. Ko-
lonoskopijos metu galima apžiūrėti storąjį žarnyną, paimti 
polipo arba naviko biopsiją ir net jį pašalinti. 

Kapsulinės endoskopijos metu pacientas nuryja belaidę 
kapsulę, kuri leidžia apžiūrėti beveik visą gastrointestininį 
traktą. Vėžio aptikimas šiuo metodu pacientams, turintiems 
kolorektalinį naviką, siekė 74 procentus [6].

Kompiuterinės tomografijos kolonografija naudoja mažų 
dozių KT, kad sudarytų vidinį storosios žarnos vaizdą. Šis 
metodas pasižymi dideliu jautrumu, tačiau sunkiai aptinka 
nedidelius (6-9 mm) pažeidimus, yra apšvita [7].

Karcinoembrioninio antigeno (CEA) tyrimas gali padėti 
nustatyti kolorektalinę karcinomą. CEA žymuo gali nurodyti 
pasikartojantį kolorektalinį vėžį (jautrumas 80%, specifišku-
mas 70%) ir yra vienas geriausių metodų nustatyti ankstyvą 
vėžio metastazavimą į kepenis [3]. 

Išvados 
1. Sergamumas kolorektaline karcinoma didėja. 2018 

m. pasaulyje buvo per 1,8 mln. naujų ligos atvejų. Ši liga 
sudaro apie 10 proc. mirčių nuo onkologinių ligų pasaulyje.

2. Pagrindiniai susirgimo riziką didinantys veiksniai: 
vyresnis amžius, teigiama šeiminė anamnezė, lėtinis koli-
tas, rūkymas, alkoholio vartojimas, metabolinis sindromas, 
menkas fizinis aktyvumas.

3. Diagnostika pradedama nuo fizinio ištyrimo. Auk-
sinis diagnostikos standartas yra kolonoskopija. Gali būti 
taikoma kompiuterinė tomografija, kapsulinė endoskopija, 
CEA žymens tyrimas. 
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Summary
 Incidence of colorectal carcinoma is increasing worldwide, it 

is currently one of the most common cancers, representing around 
10 per cent of cancer mortality. Several risk factors are known to 
increase the risk of developing colorectal carcinoma: advanced age, 
familial colorectal cancer history, alcohol abuse, smoking, meta-
bolic syndrome, lack of physical activity. Pathophysiology of co-
lorectal cancer includes both genetic and environmental risk fac-
tors. Most cases of colorectal tumors are sporadic, derived from 
polyps. Main diagnostic investigations include physical exam as 
well as colonoscopy with biopsy; CT, capsule endoscopy and CEA 
marker test can also be utilized. 

Conclusions: 1. Incidence of colorectal carcinoma is incre-
asing worldwide; over 1.8m new cases were diagnosed in 2018 
and this disease represents around 10 per cent of cancer mortality. 
2. Several risk factors that increase the risk of developing colorectal 
carcinoma have been identified: advanced age, familial colorectal 
cancer history, alcohol abuse, smoking, metabolic syndrome, lack 
of physical activity. 3. Diagnostic work up begins with a physi-
cal exam; colonoscopy is considered to be the golden standard in 
diagnosing colorectal carcinoma. Various other diagnostic moda-
lities can also be utilized, including CT colonography, capsule en-
doscopy and CEA marker test. 
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