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Santrauka
Storosios žarnos vėžys yra dažna liga, galinti pasi-
baigti mirtimi. Tai opi visuomenės ir asmens sveika-
tos problema. Šį onkologinį susirgimą gydo ir prižiūri 
įvairūs specialistai, tačiau šeimos gydytojai yra itin 
reikalingi kolorektalinio vėžio profilaktikai, diagnos-
tikai bei tolesnei pacientų priežiūrai. 
Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinę literatūrą apie 
storosios žarnos vėžį, jo prevenciją, diagnostiką, 
priežiūrą ir šeimos gydytojų vaidmenį šiame procese.
Metodika. Atlikta literatūros paieška ClinicalKey ir 
PubMed duomenų bazėse. Ieškota straipsnių anglų 
kalba, naudojant raktažodžius ir jų kombinacijas: kol-
orektalinis vėžys, šeimos gydytojai, storosios žarnos 
vėžio patikros programa, prevencija, priežiūra (angl. 
colorectal cancer, family medicine (or) family doctor 
(or) general practitioner, colorectal cancer screening 
(or) prevention (or) care). Atrinkta 12 straipsnių ir 
atlikta jų analizė.
Rezultatai. Remiantis išanalizuotais moksliniais straip-
sniais, nustatyta, kad kolorektalinio vėžio sergamumo 
ir mirtingumo rodikliai išlieka aukšti, todėl  patikros 
programų taikymas yra itin aktualus. Šeimos gydyto-
jas yra tas asmuo, kuris gali pacientus padrąsinti bei 
paskatinti dalyvauti vėžio prevencijos programoje, 
o ligos atveju − suteikti pacientui svarbią priežiūrą, 
patarimus ir emocinę pagalbą.
Išvados. Storosios žarnos vėžys − aktuali problema, 
todėl svarbu šią ligą aptikti kuo anksčiau. Šeimos gy-
dytojas gali paskatinti pacientą dalyvauti storosios 
žarnos vėžio prevencinėje programoje bei suteikti 
žinių apie šią ligą. Kolorektaliniu vėžiu sergantiems 
asmenims šeimos gydytojo priežiūra yra reikalinga 
bei vertinama pacientų. 

Įvadas 
Storosios žarnos vėžys yra opi sveikatos priežiūros sek-

toriaus problema. Nors šio vėžio atvejų pasaulyje mažėja dėl 
dažnesnio patikros programų vykdymo ir ankstyvos stadijos 
vėžio aptikimo, kolorektalinis vėžys išlieka trečias pagal 
dažnumą vėžys ir trečia mirties nuo vėžio priežastis pasaulyje 
[1]. Amerikos vėžio draugijos (angl. American Cancer Soci-
ety) duomenimis, vidutinis vyrų, sergančių storosios žarnos 
vėžiu, amžius yra 68 m., moterų 72 m., o sergančių tiesi-
osios žarnos vėžiu asmenų vidutinis amžius 68 metai [1]. Šią 
onkologinę ligą svarbu diagnozuoti kuo anksčiau. Tam tikslui 
Lietuvoje vykdoma  Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos finansavimo programa [8]. Šeimos gydytojų 
vaidmuo šioje programoje itin svarbus – jie rekomenduoja 
79 proc. atliekamų tyrimų [2], dalyvauja kolorektalinio vėžio 
prevencinės programos veikloje, plėtoja šios ligos ankstyvąją 
diagnostiką, atlieka ambulatorinę  sergančiųjų priežiūrą [3,4]. 

Tyrimo tikslas − išanalizuoti mokslinę literatūrą apie 
storosios žarnos vėžį, jo prevenciją, diagnostiką, priežiūrą 
ir šeimos gydytojo vaidmenį šiame procese.

Tyrimo objektas ir metodai
Atlikta literatūros paieška, naudojant PubMed bei Clini-

calKey duomenų bazes. Straipsnių ieškota taikant tokias 
raktažodžių kombinacijas: kolorektalinis vėžys, šeimos 
medicina, šeimos gydytojai, storosios žarnos vėžio patik-
ros programa, prevencija, priežiūra (angl. colorectal cancer, 
family medicine (or) family doctor (or) general practitioner, 
colorectal cancer screening (or) prevention (or) care).

Apžvalgai  atrinkti ne senesni kaip 5 metų straipsniai 
anglų kalba. Atlikta 11 straipsnių viso teksto analizė. Šiame 
straipsnyje pateikiami apibendrinti analizės rezultatai. 

Tyrimo rezultatai
Kolorektalinis vėžys – rizikos veiksniai, epidemiologija, 

vystymasis, klinika, prognozė. 
Kolorektalinis vėžys – onkologinė liga, kuri gali 

išsivystyti bet kuriam asmeniui. Šio vėžio atsiradimui įtakos 
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turintys veiksniai, tokie kaip nutukimas, mažas fizinis ak-
tyvumas, rūkymas, alkoholio vartojimas, dažnas riebaus 
maisto, raudonos mėsos vartojimas skatina ir jo vystymąsi, 
tačiau yra modifikuojami – sumažinus kūno masę, padidi-
nus fizinį aktyvumą, atsisakius rūkymo, alkoholio, riebaus 
maisto, į mitybos racioną įtraukus daug skaidulų, folio 
rūgšties, kalcio, vitaminų B6 ir D turinčio maisto, kolorek-
talinio vėžio rizika mažėja. Neseniai atliktose studijose 
nustatyta, jog 10 ng padidėjus cirkuliuojančio vitamino D, 
kolorektalinio vėžio vystymosi rizika sumažėja 26 procentais  
[5]. Kiti kolorektalinio vėžio rizikos veiksniai yra nemodifi-
kuojami: vėžio atvejai šeimos istorijoje, Lynch’o sindromas, 
uždegiminės žarnų ligos, tokios kaip Krono liga bei opinis 
kolitas, afroamerikiečių rasė, vyriška lytis, kuri didina susir-
gimo riziką 25 proc., bei amžius [5–7]. Asmenys, kurie turi 
genetinę predispoziciją vėžiui vystytis, dažniausiai suserga 
būdami jauno amžiaus. Dažniausias paveldimas vėžio sin-
dromas yra nepolipozinis gaubtinės žarnos vėžys – Lynch’o 
sindromas, kurį sukelia genų MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 
mutacijos. Ši liga paveldima autosominiu dominantiniu būdu. 
Antras pagal dažnumą - šeiminė adenomatozinė polipozė, 
kurią sukelia APC geno mutacijos [1]. 

Nesant genetinės predispozicijos, kolorektalinis vėžys 
dažniausiai pasireiškia sulaukus 50 ir daugiau metų – 
daugiausia vėžio atvejų pasitaiko šioje amžiaus kategori-
joje. Dėl šios priežasties daugelyje šalių, tarp jų ir Lietuvoje, 
storosios žarnos patikros programa pradedama vykdyti as-
menims, sulaukusiems 50 metų. Programos vykdymo metu 
atliekamas slapto kraujavimo testas išmatose (iFOBT). 
Gavus teigiamą testo atsakymą, pacientas siunčiamas gy-
dytojo specialisto konsultacijai, detalesniam ištyrimui, o 
gavus neigiamą atsakymą, laikoma, jog pacientas storosios 
žarnos vėžiu neserga ir kitas testas atliekamas praėjus 2 
metams. Ši patikros programa Lietuvoje pradėta vykdyti 
2014 m. liepos 1 dieną [8]. Dėl patikros programos vyk-
dymo, ankstyvo vėžio aptikimo ir gydymo, vėžio atvejų šioje 
amžiaus kategorijoje laipsniškai mažėja. Rasta duomenų, kad 
JAV mirtingumas dėl taikomų patikros programų pastebimai 
sumažėjo – maždaug 35 proc. nuo 1990 iki 2007 metų [5]. 

Pastebėta, kad tarp jaunų žmonių storosios žarnos atvejų 
po truputį daugėja.  R. Siegel su bendraautoriais 2018 m. at-
liktame tyrime nustatė, jog JAV nuo 1994 m. storosios žarnos 
vėžio atvejų jaunų žmonių kategorijoje kasmet daugėja 2 pro-
centais. F. Vuik su bendraautoriais 2018 m. atliktame tyrime 
pastebėjo panašias tendencijas ir Europoje, kur 1990-2008 
m. jaunų žmonių storosios žarnos vėžio atvejų padaugėjo 1,5 
proc., o 2008-2016 m. 7,4 procento. Dėl šios priežasties kai 
kuriose šalyse, pavyzdžiui, JAV, atsiranda siūlymų ankstinti 
patikros programos dalyvių amžių [1].

Kolorektalinis vėžys dažniausiai vystosi iš adenominių 

polipų. Šie polipai būna gerybiniai, ikivėžiniai, tačiau praėjus 
10-15 metų, juose gali prasidėti genetiniai pokyčiai, po-
lipai gali virsti piktybiniais, tapti invazyviais – skverbtis 
į gretimus audinius, įaugti į žarnos sienelę ar ją peraugti. 
Dėl naviko neovaskuliarizacijos jis gali išplisti į limfinę, 
kraujotakos sistemas, sukelti tolimąsias metastazes, kurios 
dažniausiai lokalizuojasi kepenyse, plaučiuose, pilvaplėvėje 
[5,7]. Naviko simptomai gali būti įvairūs. Dažnai pasireiškia 
bendrieji negalavimo simptomai, geležies stokos anemija, 
kraujas išmatose, tenezmai, pilvo skausmai, galimi žarnų 
obstrukcijos simptomai, kūno masės mažėjimas, apetito 
stoka. Atsiradus metastazių, priklausomai nuo jų lokali-
zacijos, pacientas gali skųstis pilvo skausmais, gali atsir-
asti gelta, dispnėja, limfadenopatija [5]. Pastebėjus minėtus 
simptomus – anemiją, įtarus kraujavimą virškinamajame 
trakte, onkologinį procesą, gali būti taikomas slapto krau-
javimo testas, nors paciento amžius ir neatitinka storosios 
žarnos vėžio prevencijos programos atrankos kriterijų [9]. 
Ligos prognozė priklauso nuo ligos stadijos − kuo stadija 
ankstyvesnė, tuo prognozė geresnė. Prognozė priklauso ir 
nuo paciento amžiaus. G. Khan su bendraautoriais 2016 m. 
aprašė tyrimą, kuriame tyrėjai naudojo 1991-2005 m. nuo 
vėžio gydytų vyresnių kaip 50 m. pacientų duomenis ir 1971-
2005 m. gydytų jaunesnių nei 30 m. pacientų duomenis. 
Nustatyta, kad jaunesnių pacientų prognozė buvo prastesnė, 
nei vyresnių kaip 50 metų. A. Kolarich su bendraautoriais 
2018 m. paskelbtame tyrime, kuriame buvo nagrinėjami 
2004-2014 m. storosios žarnos vėžiu sirgusių pacientų 
Nacionalinės vėžio duomenų bazės (angl. National Cancer 
Database) duomenys, nustatyta priešingai – vyresnių kaip 
50 metų pacientų prognozė buvo prastesnė, nei jaunesnių.  
Manoma, jog gali būti, kad itin jauname (< 30 m.) amžiuje 
kolorektalinį, labai greitai progresuojantį vėžį sukelia kitos  
priežastys (paveldimumas), nei vyresniems [1].

Storosios žarnos vėžio prevencija, diagnostika, 
sergančiųjų priežiūra ir šeimos gydytojo vaidmuo šiame 
procese. Nors šis onkologinis susirgimas labai aktualus, 
tačiau visuomenės informuotumas apie kolorektalinį vėžį 
vis dar nėra pakankamas.  2015-2016 m. klausimyno forma 
Vengrijoje atliktas tyrimas nustatė, jog tik 32,7 proc. populi-
acijos žinojo, kokio amžiaus pacientams pradedama patikros 
programa. Tik 22,4 proc. respondentų teisingai atsakė, kaip 
dažnai šis tyrimas reikalingas. Kolorektalinio vėžio rizikos 
veiksnius bei simptomus įvardino dar mažiau tiriamųjų – 
atitinkamai 18,8 proc. bei 21,0 procentas tiriamųjų. Geres-
nis asmenų informuotumas buvo siejamas su aukštesniu 
išsilavinimu. Taip pat nustatytos sąsajos, jog labiau infor-
muoti pacientai buvo linkę dažniau lankytis pas šeimos 
gydytoją [10]. Šie rezultatai patvirtina, kad šeimos gydytojo 
vaidmuo labai svarbus, gerinant visuomenės supratimą apie 
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kolorektalinį vėžį. Vertinant pacientų požiūrį į šios srities 
specialistus bei jų svarbą ankstyvosios diagnostikos pro-
gramoje, dažniausiai gydytojui suteikiamas mokomasis vaid-
muo. Daugumos asmenų nuomone, prieš patikros programą 
reikalingas trumpas, bet informatyvus pokalbis su specialistu. 
Dialogas su gydytoju, patikros programos svarbos, jos atli-
kimo paaiškinimas bei specialisto rekomendacija paskatintų 
daugiau pacientų dalyvauti programoje. Pacientai gydytoją 
vertino kaip mokytoją, patikimą patarėją sveikatos priežiūros 
klausimais bei kaip asmenį, kuris gali priminti, kada laikas 
pasitikrinti dėl šio susirgimo ir atlikti  tyrimą [4]. Vertinant 
šeimos gydytojų norą atlikti šiuos vaidmenis ir dalyvauti 
kolorektalinio vėžio prevencijos programoje, pastebėtos 
tam tikros tendencijos. Nustatyta, jog vyresnio amžiaus spe-
cialistai bei asmenys, dirbantys komandoje su bendrosios 
praktikos slaugytoja, buvo labiau linkę skatinti pacientus 
dalyvauti šioje programoje. Šeimos gydytojai, kurie buvo 
geriau informuoti apie slapto kraujavimo išmatose tyrimo 
svarbą bei labiau pasitikėjo jo rezultatais, aktyviau dalyvavo 
skatinant prevencijos programą [11]. 

Šeimos gydytojo vaidmuo svarbus ne tik kolorektalinio 
vėžio prevencijai bei diagnostikai, bet ir priežiūrai. Išgirdę 
šio naviko diagnozę ir prieš pradedėdami paskirtą gydymą, 
pacientai turėjo galimybę pasikonsultuoti su šeimos gydy-
toju. Šia konsultacija buvo siekiama aptarti paskirtą gydymą, 
jo galimas pasekmes bei įsitikinti, kad visa pateikta infor-
macija yra suprantama. Pokalbio metu buvo vertinama, ar 
pacientui reikalinga papildoma fizinė ir emocinė parama. 
Nors konsultacija nelėmė paciento pasirinkto gydymo būdo 
koregavimo, ji skatino dažnesnį šių asmenų komunikavimą 
storosios žarnos vėžio gydymo metu. Pacientai jautė 
reikšmingai didesnį pasitikėjimą ir pasitenkinimą šeimos 
gydytoju [12]. Atlikus kolorektaliniu vėžiu sergančių 
pacientų apklausą Velso princo ligoninės (Sidnėjus) onkol-
ogijos centre, daugelis tiriamųjų nurodė šeimos gydytojo 
holistinį požiūrį į asmenį kaip svarbiausią aspektą. Pacien-
tai apklausoje išsakė, kad iš šios srities specialisto nesitiki 
specifinio vėžio gydymo, bet vylėsi būti suvokiami ir gydomi 
kaip visuma,  neapsiribojant tik onkologine liga. Sergan-
tieji storosios žarnos vėžiu teigė, jog šeimos gydytojas yra 
svarbus specialistas, kuris vykdė pacientų tolesnį stebėjimą 
bei ilgalaikius paskirto gydymo efektus. Tiek onkologai, 
tiek pacientai pritaria, kad šeimos gydytojai galėtų perimti 
dalį onkologų atsakomybės. Tikimasi, kad didesnis šeimos 
gydytojų įtraukimas į kolorektalinių pacientų priežiūrą galėtų 
sumažinti onkologinių ligoninių užimtumą [3].

Išvados 
1. Storosios žarnos vėžys yra vienas iš dažniausių 

onkologinių susirgimų ir viena dažniausių mirties nuo vėžio 

priežasčių, todėl svarbu šią ligą aptikti kuo ankstesnės stadi-
jos.  Tam tikslui Lietuvoje vykdoma  Storosios žarnos vėžio 
ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa. 

2. Šeimos gydytojas gali daryti teigiamą įtaką pacientui, 
skatindamas dalyvauti Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos programoje bei sudarydamas sąlygas formuotis 
tinkamą supratimą apie šį onkologinį susirgimą. 

3. Kolorektaliniu vėžiu sergantiems asmenims šeimos 
gydytojo priežiūra yra reikalinga bei pacientų vertinama. 
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COLORECTAL CANCER IN 
A FAMILY DOCTOR’S PRACTICE

A. Klimovaitė, R. Patalavičiūtė, S.V. Alšauskė
Keywords: colorectal cancer, family medicine (or) family doc-
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Summary
Colorectal cancer is a common and fatal disease that remains 

an important issue in our society. This oncological disease is tre-
ated by many different specialists, however, family doctors are ex-
tremely important in prevention, diagnostics of colorectal cancer 

and patients’ follow-up. Electronic literature review was perfor-
med using ClinicalKey and PubMed databases, in English, using 
the following keyword combinations: colorectal cancer, family 
medicine (or) family doctor (or) general practitioner, colorectal 
cancer screening (or) prevention (or) care. It was established that 
colorectal cancer remains a relevant problem so it is important to 
detect this disease as early as possible, and a screening program 
helps to achieve this. It was also established that family doctors 
may encourage patients to participate in colorectal cancer’s pre-
vention program and lead to a better understanding of this dise-
ase. Family doctor’s care is needed and appreciated by patients 
with colorectal cancer.
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