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Santrauka 
Krono liga – tai lėtinė uždegiminė virškinamojo trakto 
liga, atsirandanti dėl genetinių, aplinkos ir žarnyno mi-
krofloros veiksnių sąveikos sutrikusio žarnyno gleivinės 
imuninio atsako. Tyrimo tikslas − įvertinti, susisteminti ir 
išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis 
apie Krono ligą, reikšmingus rizikos veiksnius, galinčius 
turėti įtakos šios patologijos vystymuisi, diagnostikos bei 
gydymo ypatumus.
Atlikta sisteminė mokslinės literatūros bei dokumentų 
apžvalga ir analizė. Duomenų buvo ieškoma Google 
Scholar, UpToDate, Cochrane bei Medline (PubMed) 
duomenų bazėse. Pasirinktos viso teksto publikacijos 
anglų kalba, kurių pavadinimas, santrauka, reikšminiai 
žodžiai ar jų deriniai nurodė, kad tyrimas tinkamas 
įtraukti į šią apžvalgą. Atrinkti, išanalizuoti ir apiben-
drinti 7 moksliniai straipsniai, atitikę įtraukimo kriterijus. 
Rezultatai. Pagrindiniai ligos simptomai yra lėtinis vi-
duriavimas, pilvo skausmas, svorio kritimas, bendras 
silpnumas. Auksiniu diagnostikos standartu išlieka endos-
kopija. Segmentinis žarnyno uždegimas, aftinės, išilginės 
ir vingiuotos opos, „grindinio“ vaizdas yra dažniausiai 
randami pakitimai. Laboratorinių tyrimų radiniai nėra 
specifiniai, radiologiniai tyrimai vertingi nustatyti ligos 
išplitimo mastą bei komplikacijas. Krono ligos gydymo 
tikslas yra indukuoti ir kuo ilgiau palaikyti remisiją, 
užkirsti kelią komplikacijoms. 
Išvados. Krono ligos išsivystymui įtakos turi genetinė 
predispozicija, aplinkos veiksniai ir žarnyno mikrofloros 
pokyčiai. Svarbiausi diagnostikos kriterijai − endoskopija 
ir histologiniai radiniai. Radiologiniais tyrimais nustato-
mas ligos išplitimo mastas ir komplikacijos. Gydymui 
skiriami gliukokortikoidai, imunosupresantai, biologin-
iai vaistai arba jų deriniai. Kilus komplikacijų, prireikia 
chirurginio gydymo. 

Įvadas
Krono liga – tai lėtinė uždegiminė virškinamojo trakto 

liga, kuriai būdinga recidyvuojanti eiga. Nors liga gali 
pažeisti bet kurią virškinamojo trakto dalį, dažniausiai 
pažeidžiama terminalinė klubinės žarnos dalis ir akloji 
žarna. Sergant Krono liga, nustatomi segmentiniai, nesi-
metriniai, transmuraliniai uždegiminiai žarnyno pokyčiai. 
Daliai pacientų būdingas ekstraintestininis pasireiškimas.  
Ligos etiologija ir patogenezė nėra iki galo aiški, manoma, 
kad dėl genetinio polinkio, aplinkos veiksnių ir žarnyno mi-
krofloros sąveikos sutrinka imuninis žarnyno gleivinės at-
sakas, todėl pažeidžiama žarnyno epitelio barjerinė funkcija. 
Liga dažniausiai manifestuoja antrame – ketvirtame gyven-
imo dešimtmetyje. Pastaruoju metu stebimas sergamumo 
Krono liga didėjimas. Didžiausias paplitimas stebimas 
išsivysčiusiose šalyse [1]. Pagrindiniai simptomai yra pilvo 
skausmas, lėtinis viduriavimas, svorio kritimas, nuovargis. 
Diagnozė patvirtinama remiantis paciento nusiskundimais, 
anamneze bei endoskopinių, histologinių, radiologinių ir 
laboratorinių tyrimų radinių visuma [2]. Gydymo tikslas 
yra indukuoti ir kuo ilgiau palaikyti ligos remisiją, siekiant 
išvengti ligos komplikacijų. Dažniausiai naudojami vaistai 
Krono ligos gydymui yra kortikosteroidai, imunosupresan-
tai ir biologinė terapija, tačiau daliai pacientų prireikia ir 
chirurginio gydymo [1].

Tyrimo tikslas – išanalizuoti bei aptarti įrodymais 
pagrįstą informaciją apie Krono ligos rizikos veiksnius, 
diagnostiką bei gydymą. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Taikyta sisteminė mokslinės literatūros bei dokumentų 

apžvalga ir analizė. Duomenų buvo ieškoma Google Scholar, 
UpToDate, Cochrane bei Medline (PubMed) duomenų 
bazėse. Atrinktos prieinamos viso teksto publikacijos, jeigu 
pavadinimas, santrauka ar reikšminiai žodžiai nurodė, kad 
tyrimas tinkamas įtraukti į šią apžvalgą. Pasirinktos tik anglų 
kalba skelbtos publikacijos. Vartoti nurodyti raktažodžiai. 
Atrinkti, išanalizuoti ir apibendrinti 7 straipsniai.

KRONO LIGA: RIZIKOS VEIKSNIAI, DIAGNOSTIKA, GYDYMAS

Joana Vilkin-Jucienė
Vilniaus universiteto medicinos fakultetas

SVEIKATOS MOKSLAI / 
HEALTH SCIENCES IN EASTERN EUROPE

ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online
2023, 33 tomas, Nr.1, p. 78-80    

DOI: https://doi.org/10.35988/sm-hs.2023.018APŽVALGA / REVIEW



79

Tyrimo rezultatai
Rizikos veiksniai. Apie 12 proc. pacientų turi giminių, 

sergančių Krono liga. Aškenazių žydų populiacijoje (Ash-
kenazi) rizika susirgti Krono liga yra 3-4 kartus didesnė, 
negu kitose populiacijose, o afroamerikiečių ir azijiečių 
rizika susirgti  yra mažiausia. Galima genetinė predispozicija 
susirgti Krono liga, nustatyta per 200 su uždegiminėmis 
žarnyno ligomis susijusių alelių, iš kurių 37 yra specifiniai 
Krono ligai [1]. Didesnė rizika susirgti yra rūkantiems, 
mažai fiziškai aktyviems asmenims. Mažesnė rizika su-
sirgti Krono liga yra asmenims, kūdikystėje maitintiems 
krūtimi ne trumpiau negu 6 mėnesius. Gausus cukraus ir 
riebalų bei nepakankamas daržovių ir vaisių vartojimas 
sukelia neigiamus pokyčius natūralioje žarnyno mikroflo-
roje [3]. Ekstraintestininių Krono ligos manifestacijų rizika 
yra didesnė moterims ir vartojantiems kortikosteroidus [4].

Diagnostika. Pagrindiniai ligos simptomai yra lėtinis 
viduriavimas, pilvo skausmas, svorio kritimas, bendras sil-
pnumas [2]. Ekstraintestininės manifestacijos būdingos 50 
proc. pacientų: odos (mazginė eritema), sąnarių (stambių 
sąnarių artritas, aksialinės artropatijos) ar akių (uvei-
tas) pažeidimas. Dažniausi laboratorinių tyrimų radin-
iai: anemija, trombocitozė, hipoalbuminemija, vitaminų 
trūkumas, ūminės fazės baltymų, ypač C reaktyvaus baltymo 
padaugėjimas. Auksiniu diagnostikos standartu išlieka en-
doskopija. Segmentinis žarnyno uždegimas, aftinės, išilginės 
ir vingiuotos opos yra tipiški radiniai. Edeminės gleivinės 
plotai, atskirti gilių išilginių opų, sukuria vadinamąjį „grin-
dinio“ vaizdą. Biopsinėje medžiagoje histologiniai požymiai 
apima lėtinį židininį, transmuralinį uždegiminį infiltratą 
su išsaugota kriptų architektūra ir taurinėmis ląstelėmis, 
epitelioidinės granulomos [1]. Vaizdo tyrimai, tokie kaip 
ultragarsas, kompiuterinė ar magnetinio rezonanso tomo-
grafija yra vertingi, siekiant nustatyti ligos išplitimo mastą 
bei komplikacijas, tokias kaip striktūros ir fistulės [2,5].

Gydymas. Krono ligos gydymo tikslas yra indukuoti ir 
kuo ilgiau palaikyti remisiją, siekiant suvaldyti uždegiminį 
procesą ir su juo susijusias komplikacijas [6]. Lengvai ar  
vidutinio sunkumo ligos formai pakanka gydymo vien 
kortikosteroidais – prednizolonu ar budezonidu. Viduti-
nio sunkumo ar sunkiai ligos formai remisijos palaikymui 
papildomai skiriami imunosupresantai –  tiopurinai (aza-
tioprinas, merkaptopurinas) ar metotreksatas. Sunkioms 
ligos formoms gydyti skiriama biologinė terapija. Anti-
TNF preparatai: infliksimabas, adalimumabas ir certoli-
zumabas yra efektyvūs ne tik indukcijai bet ir remisi-
jos palaikymui. Netoleruojantiems, arba nesant atsako į 
gydymą anti-TNF preparatais, gali būti skiriamas vedoli-
zumabas – monokloniniai antikūnai, pasižymintys selek-
tyviu žarnynui priešuždegiminiu poveikiu [1,7]. Chirur-

ginio gydymo prireikia pusei sergančiųjų atsiradus ligos 
komplikacijoms: fistulėms, striktūroms, abscesams [6].

Išvados
1. Genetinė predispozicija, aplinkos veiksniai ir pokyčiai 

žarnyno mikrofloroje turi įtakos Krono ligos išsivystymui.
2. Svarbiausiu diagnostiniu kriterijumi laikoma endos-

kopija ir histologiniai radiniai. Radiologiniai tyrimai vertingi 
nustatyti ligos išplitimo mastą bei komplikacijas. 

3. Siekiant indukuoti ir palaikyti ligos remisiją, priklau-
somai nuo ligos sunkumo formos, gydymui skiriami gliuko-
kortikoidai, imunosupresantai, biologiniai vaistai arba jų 
deriniai. Chirurginio gydymo prireikia, kilus komplikacijų.
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Summary
Crohn's disease is a chronic inflammatory disease of the gas-
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trointestinal tract resulting from abnormal mucosal immune res-
ponse caused by the interplay between genetic susceptibility, envi-
ronmental factors, and intestinal microflora. Common presenting 
symptoms include chronic diarrhea, abdominal pain, weight loss, 
fatigue. Endoscopy remains the gold standard for diagnosis. Se-
gmental bowel inflammation, aphthoid, longitudinal and serpigi-
nous ulcerations, ''cobblestone'' pattern are typical findings. La-
boratory findings are not specific, radiological imaging tests are 
valuable to assess the extent of disease and presence of compli-
cations. The goal of treatment is to induce and maintain remission 
preventing from complications. The aim of this study was to eva-
luate, systematize and analyze the data presented in the scientific 
literature on Crohn’s disease, what significant risk factors may inf-
luence the development of this pathology, what diagnosis and tre-
atment tactics are best chosen for this disease. 

Conclusions. 1. Genetic predisposition, environmental factors 
and changes in intestinal microbiota influence the development 
of Crohn’s disease. 2. The most important diagnostic criteria are 
characteristic endoscopic and histological findings. Radiological 
imaging tests are valuable to assess the extent of disease and pre-
sence of complications. 3. Depending on the severity of the dis-
ease, glucocorticoids, immunosuppressants, and biological drugs 
can be administered to induce and maintain remission of the dise-
ase. Surgical treatment is required if complications occur.
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