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Abstract 

Ulcerative colitis is a chronic inflammatory disease that affects the mucosa of the large intestine. In patients with 

ulcerative colitis mucosal inflammation is starting in the rectum that can extend continuously to proximal segments of the 

colon. In the classic case, the disease begins to manifest in youth, but is sometimes diagnosed in older people as well. 

Ulcerative colitis usually presents with bloody diarrhoea but symptoms depends on the expansion of disease in the colon. 

Approximately 15% of patients can initially present with severe disease, which is characterized by systemic symptoms: 

weight loss, fever, general weakness. Ulcerative colitis characterized by extraintestinal lesions that are found in a third of 

patients, and a quarter of them have extraintestinal symptoms before presentation of typical ulcerative colitis symptoms. 

There is no single test method to confirm the diagnosis of this pathology. It is determined based on clinical data, 

colonoscopy, and histological examination. Laboratory tests are only additional in the diagnosis of ulcerative colitis. 

Radiological examination is also of little significance in confirming the diagnosis. For mild and moderate ulcerative 

proctitis topical mesalasine form in enemas or suppositories are recommended as first-line medications. For mild and 

moderate left colitis or pancolitis combination therapy 5 – ASA>3grams per day with topical mesalasine enemas or 

suppositories 1 time per day is recommended. Azathioprine is the first-line treatment for severe ulcerative colitis. When 

conservative treatment is ineffective according to literature golden standard surgical method for patients with ulcerative 

colitis restorative proctectomy by forming ileum as reservoir. 

The aim of this article is to review the clinical manifestations of current colitis, modern diagnostic possibilities, the latest 

treatment recommendations of the disease based on the latest scientific literature. The object of the research is the topic 

of ulcerative colitis in publications published in scientific databases. The literature search was conducted in 2020. 

December 2021 January scientific databases: PubMed, UpToDate, and Clinical Key. Recent scientific articles were 

analyzed by keywords: ulcerative colitis, inflammatory bowel disease, toxic colonic enlargement. Consistent methods of 

publication analysis were applied based on a systematic literature review and a meta-analysis checklist. 
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Santrauka 

 

Opinis kolitas (OK)- tai lėtinė uždegiminė liga, pažeidžianti storosios žarnos gleivinę. Pacientams, sergantiems opiniu 

kolitu, uždegiminis procesas įprastai prasideda nuo tiesiosios žarnos, vėliau  plinta proksimaliai link aklosios žarnos, 

kartais gali paveikti visą storąją žarną. Klasikiniu atveju, OK pirmieji simptomai pasireiškia jaunystėje, tačiau kartais  

nustatomas ir vyresniems žmonėms.  Pagrindinis sergančiųjų opiniu kolitu skundas- nuolatinis tuštinimasis su krauju, 

tačiau priklausomai nuo kolito išplitimo storojoje žarnoje, skiriasi klinikinė išraiška išraiška. Maždaug 15% visų pacientų  

pasireiškia sunkia ligos forma, kuriai yra būdingi sisteminiai simptomai: svorio mažėjimas, karščiavimas, bendras 

silpnumas). Opiniam kolitui būdingi ekstraintestinaliai (ne žarnyno) pažeidimai, kurie aptinkami trečdaliui pacientų, o 

ketvirtadaliui iš jų ekstraintestinaliniai simptomai atsiranda anksčiau nei diagnozuojamas kolitas. Nėra vieno  tikslaus 

tyrimo metodo, kuris leistų patvirtinti  opinio kolito diagnozę. Patologija nustatoma remiantis klinikiniais duomenimis, 

kolonoskopija  ir histologiniu tyrimu. Laboratoriniai tyrimai yra tik pagalbinės priemonės opinio kolito diagnostikoje. 

Radiologinis ištyrimas taip pat mažai reikšmingas diagnozės patvirtinimui. Lengvos ir vidutinio sunkumo eigos opiniam 

proktitui kaip pirmo pasirinkimo gydymui siūlomos vietiškai naudojamamos melsalazino aplikacijos klizmų arba 

žvakučių pavidalu. Lengvo ir vidutinio sunkumo kairiąjam arba išplitusiam kolitui rekomenduojama kombinuota terapija: 

5-ASA medikamentus skirti >3 g/d. su vietiškais naudojamomis melsalazino klizmoms ar žvakutėmis 1 k/d. 8 savaites. 

Sunkiam OK gydyti kaip pirmo pasirinkimo medikamentas rekomenduojamas azatioprinas. Skiriant palaikomąjį gydymą 

svarbu tinkamą medikamentą pasirinkti pagal tai, kurių vaistų poveikiui esant buvo pasiekta remisja. Kai neveiksmingas 

konservatyvus gydymas, literatūroje kaip pirmo pasirinkimo operacinis metodas pacientams sergantiems OK - 

atkuriamoji proktoektomija suforuojant klubinės žarnos rezervuarą. 

Šio straipsnio tikslas- remiantis naujausia moksline literatūra apžvelgti opinio kolito klinikinę išraišką, šiuolaikinės 

diagnostikos galimybes, naujausias gydymo. Atlikto tyrimo objektas – nagrinėjama  opinio kolito tema mokslinėse 

duomenų bazėse paskelbtose publikacijose. Literatūros paieška buvo atliekama 2020m. gruodžio- 2021m. sausio 

mėnesiais mokslinėse duomenų bazėse: PubMed, UpToDate, ir Clinical Key. Analizuoti naujausi moksliniai straipsniai 

pagal raktinius žodžius: opinis kolitas, uždegiminės žarnyno ligos, toksinis storosios žarnos išsiplėtimas. Taikyti 

nuoseklūs publikacijų analizės metodai, remiantis sisteminės literatūros apžvalgos ir metaanalizės kontroliniu sąrašu. 

 

Raktažodžiai: opinis kolitas, uždegiminės žarnyno ligos, toksinis storosios žarnos išsiplėtimas. 
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Klinikinė ligos išraiška 

Mokslinėje literatūroje nurodoma, jog pirmieji opinio 

kolito simptomai įprastai pasireškia jauno amžiaus 

žmonėms, tačiau liga gali būti diagnozuota bet kuriame 

amžiuje. Vienodai dažnai serga tiek vyrai, tiek moterys. 

Klasikiniu atveju, pacientai skundžiasi tuštinimusi su 

kraujo priemaiša, staiga atsiradusiu skubiu noru 

tuštintis, tuštinimusi nakties metu ir tenezmais. Iki 15% 

[8] atvejų pasireiškia sunkia forma, kuriai būdingi 

sisteminiai simptomai (karščiavimas, kūno svorio 

mažėjimas, bendras silpnumas). Opinis kolitas 

prasideda palaipsniui, progresuoja per kelias savaites ar 

mėnesius [1, 2, 3]. Priklausomai nuo pažeidimo 

išplitimo storojoje žarnoje, skiriasi klinikinė  ligos 

forma. Pavyzdžiui, proktitui būdingas skubus noras 

tuštintis ir tenezmai. Esant pankolitui vyrauja 

viduriavimas su krauju ir pilvo skausmas. Iki 10% 

žmonių, sergančių proktitu ar kairiuoju kolitu, gali 

kamuoti paradoksalus vidurių užkietėjimas. Dėl 

viduriavimo sukelto odos dirginimo, gali atsirasti 

išangės įtrūkimai ar aplinkinės odos eritema, tačiau 

perianalinės fistulės  turėtų sukelti Krono ligos įtarimą. 

Clostridium difficile infekcija siejama su padidėjusia 

operacijos ir mirtingumo rizika, todėl esant 

viduriavimui ir opinio kolito įtarimui, pacientai turi būti 

ištirti dėl Clostridium difficile infekcijos [8, 9, 12]. 

Remiantis moksliniais tyrimais, nustatyta, kad 

ekstraintestinalinis pažeidimai  būdingi trečdaliui OK 

sergančių, o ketvirtadaliui šie pažeidimai pasireiškia 

anksčiau, nei diagnozuojamas opinis kolitas [8]. Liga 

susijusi  su daugybe ekstraintestinalinų manifestacijų, 

kurios  paveikia  odą, sąnarius, akis, kepenis rečiau -

kitas organų sistemas [2,3,4]. Mazginė eritema, 

gangreninė pyoderma - tai  dažniausiai pasitaikantys 

imunologiniai odos pažeidimai [4 ,5]. Artritas yra 

labiausiai paplitęs ne virškinimo trakto sutrikimas, 

susijęs su  OK, ir gali būti periferinis arba ašinis.  

 

 

Periferines artropatijas galima suskirstyti I ir II tipo. I 

tipas yra ūminio tipo,  pauciartikuliarinis (pažeisti <6 

sąnariai). II tipas - lėtinis ir apima daugiau nei 6 sąnarius 

(dažniausiai metakarpofalangealinius). Taip pat gali 

pasireikšti spondiloartritas bei sakroileitas (būdingas 

sustingimas ir skausmas, kuris palengvėja 

mankštinantis). Sergant opiniu kolitu didėja 

osteoporozės rizika, ypač  vartojant sisteminius GKS [4, 

5, 6]. Opinis kolitas taip pat glaudžiai sietinas su 

autoimuniniu hepatitu ir pirminiu sklerozuojančiu 

cholangitu (PSC). Ši patologija yra dažniau aptinkama 

vyriškos lyties pacientams, kuriems diagnozuojamas 

išplitęs OK. PSC simptomai (niežulys, gelta, bendras 

silpnumas), gali pasireikšti vėlai, todėl svarbu, kad būtų 

atliekamas profilaktinis kepenų fermentų tyrimas. 

Sergantys opiniu kolitu ir pirminiu sklerozuojančiu 

cholangitu turi didesnę riziką susirgti storosios žarnos 

vėžiu ir cholangiokarcinoma, nei sveika populiacijos 

dalis, todėl pacientai  būti  tiriami dėl šių susirgimų, 

periodiškai atliekant profilaktines kolonoskopijas. Su 

OK siejamos ir akių patologijos: uveitas, skleritas, regos 

nervo uždegimas [4, 6, 7]. Venų tromboembolijos rizika 

sergantiems uždegimine žarnyno liga, padidėja tris-

keturis kartus ir yra dar didesnė, jeigu pacientas 

gydomas kortikosteroidais, todėl svarbu taikyti 

tromboembolijų profilaktiką [9, 10, 11]. 

Diagnostika 

Nėra vieno tyrimo metodo, kuris patvirtintų opinio 

kolito diagnozę. Visiems pacientams, kuriems įtariamas 

opinis kolitas, reikia atlikti išmatų tyrimus dėl 

Clostridium difficile infekcijos. Pacientams gali būti 

nustatyta geležies stokos anemija, leukocitozė ar 

trombocitozė. Hipoalbuminemija išsivysto esant sunkiai 

ligos formai ir yra rizikos veiksnys kolektomijai ir 

prastam atsakui į biologinę terapiją. Uždegimo 

žymenys, tokie kaip ENG ir CRB, gali būti padidėję 

(sunkus) arba normalūs (lengvas ar vidutinio sunkumo 

opinis kolitas) [14, 15, 18]. Neinvaziniai išmatų 



Journal of Medical Sciences. Mar 30, 2021 - Volume 9 |  Issue 2.  Electronic - ISSN: 2345-0592  

 

 158 

biologiniai žymenys yra labai specifiški žarnyno 

uždegimui nustatyti [12]. Kalprotektinas, baltymas, 

aptinkamas išmatose, kuris gerai korealiuoja su 

neutrofilų kiekiu storajame žarnyne, ir gerai tinka 

uždegiminėms žarnyno ligoms diferencijuoti nuo 

funkcinių  sutrikimų (jei nėra nustatomas kalprotektino 

kiekio padidėjimas išmatose, tikimybė, kad pacientas 

sirgs uždegimine žarnyno liga-mažesnė nei 1%) bei 

padeda įvertinti opiniu kolitu sergančiųjų atsaką į 

gydymą ar atkrytį [12, 13, 14].  

 Opinis kolitas diagnozuojamas esant viduriavimui 

ilgiau nei keturias savaites, endoskopijos metu nustatyto 

aktyvaus uždegimo bei biopsijos pokyčių įrodymais. 

Endoskopijos metu randama: kraujagyslių piešinio 

išnykimas, eritema, petechijos, edema, erozijos ar 

kraujavimas. Ankstesnių uždegiminių procesų vietose 

gali būti aptinkama pseudopolipų. Tyrimo rezultatai  

vertinami pritaikant įvairias sistemas: viena dažniausiai 

naudojamų  Mayo skalė ( 1 lentelė).  Kolonoskopijos 

metu randami požymiai nėra specifiniai, todėl žarnyno 

gleivinės biopsija  yra būtina norint patvirtinti arba 

atmesti diagnozę. Histologiškai nustatoma netaisyklinga 

kriptų architektūra, kriptų sutrumpėjimas, kriptų 

abscesai, pagausėjęs limfocitų ir plazminių membranų 

skaičius pamatinėje membranoje, mucino sumažėjimas, 

ar paneto ląstelių metaplazija [14, 15, 16]. Europos 

Krono ligos ir opinio kolito organizacijos [14] 

praktinėse gairėse rekomenduojama paimti mažiausiai 

dvi biopsijas iš šešių skirtingų sričių (galinės žarnos, 

kylančios, skersinės, nusileidžiančios, sigmoidinės 

storosios žarnos ir tiesiosios žarnos), įskaitant normaliai 

atrodančias sritis, nes tik mikroskopijos metu gali būti 

nustatyti uždegiminiai pokyčiai. 

Radiologiniai tyrimai  diagnozuojant OK yra mažai 

reikšmingi. Ūminiu sunkiu opiniu kolitu sergantiems 

pacientams labai svarbu atlikta apžvalginę pilvo 

rentgenograma dėl toksinio storosios žarnos išsiplėtimo. 

MRT, KT yra mažai jautrūs ir nespecifiški opiniam 

kolitui [17]. 

 

 

1 lentelė. Opinio kolito endoskopinio aktyvumo Mayo skalė [18]. 

0 Remisija Normali gleivinė 

1 Mažas aktyvumas Edema, difuzinė eritema, išnykęs pogleivio kraujagyslių tinklas 

2 Vidutinis aktyvumas Gleivinės granuliacijos, erozijos, kontaktinis kraujavimas 

3 Didelis aktyvumas Opos, spontaninis kraujavimas 

 

Ligos sunkumo įvertinimas 

OK būdingas pažeidimo plitimas nuo tiesiosios link 

aklosios žarnos. Norint paskirti tinkamiausią gydymą, 

svarbu įvertinti OK sunkumą ir išplitimą. Uždegimo 

išplitimas yra vertinamas remiantis Monrealio 

klasifikacija (2 lentelė).  Remiantis 2012m.  F. Magro ir 

kitų bendraautorių atliktais demografiniais-klinikiniais 

tyrimais [20], 30-60% opiniu kolitu sergančių pacientų 

diagnozuojamas proktitas, 16-45%- kairysis kolitas ir 

14-35% išplitęs opinis kolitas. 

2 lentelė. Opinio kolito išplitimas pagal 

Monrealio klasifikaciją [9]. 
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Terminas Išplitimas Apibūdinimas 

E1 Proktitas Uždegimas tik tiesiojoje žarnoje, iki 

rektosigminės jungties. 

E2 Kairysis kolitas (distalinis) Uždegimas išplitęs iki blužnies linkio. 

E3 Išplitęs kolitas  (pankolitas) Uždegimas išplitęs už blužnies linkio arba 

visoje storojoje žarnoje. 

 

Opinio kolito aktyvumo sunkumą galima objektyviai 

įvertinti naudojant klinikinę ligos aktyvumo skalę. 

Klinikinėje praktikoje patologijos sunkumui nustatyti 

dažniausiai naudojama Monrealio klasifikacija 

(3lentelė) . OK sunkumas yra skirstomas: lengvas opinis 

kolitas, vidutinio aktyvumo, sunkus opinis kolitas ir 

remisija, atsižvelgiant į viduriavimo dažnį ir sunkumą, 

sisteminių simptomų, laboratorinių ir instrumentinių 

tyrimų rezultatus [9, 8, 19, 20]. 

 

 

(3 lentelė) Opinio kolito aktyvumo Monrealio klasifikacija [20]. 

Terminas Aktyvumas                  Eiga 

S0 Remisija Besimptomė 

S1 Lengvas Tuštinimasis ≤ 4 k/d. (su ar be kraujo), nėra sisteminių intoksikacijos požymių, 

normalūs uždegimo žymenys (ENG); 

S2 Vidutinis Tuštinimasis ≥ 4 k/d. su krauju, minimalūs arba nėra sisteminės intoksikacijos 

požymių; 

S3 Sunkus Tuštinimasis ≥ 6k/d. su krauju, pulsas >90 k./min arba T° > 37,5°C, arba, HGB < 

105 g/l, arba ENG > 30 mm/h. 

 

Gydymas 

Remisijos indukcija. Gydymo tikslas yra simptomų - 

viduriavimo, kraujavimo ir storojo žarnyno gleivinės 

normalizavimas. Gydymo veiksmingumas yra 

vertinamas remiantis simptomais, laboratoriniais 

tyrimais, endoskopiniu storosios žarnos tyrimu bei 

histologiniu storosios žarnos ištyrimu [21-25]. 

Remiantis tarptautinėmis gastroenterologų 

rekomendacijomis, lengvos ir vidutinio sunkumo eigos 

opiniam proktitui, kaip pirmo pasirinkimo vaistai, 

siūlomi vietiškai naudojamami melsalazino aplikacijos 

klizmos, žvakučių pavidalu [21,22,26]. Esant 

vidutiniam ir lengvam proktitui rekomenduojama 

pradinė melsalazino dozė 1 g/d., nepasiekus remisijos 2 

k/d. keturias savaites, jeigu gydymas veiksmingas dozė 

mažinama iki 1 g/d. [27]. Remisijos indukcija, 

literatūros duomenimis, tęsiama 4-6 savaites [21 - 24 ]. 

Pacientams, kurie netoleruoja melsalazino, vietoj jo gali 

būti skiriamas hidrokortizonas, tačiau gliukokortikoudai 

turėtų būti vartojami ne ilgiau kaip 8 savaites, dėl 

sukeliamo šalutinio poveikio [29]. Pacientui atsisakius 

vietiškai vartojamo melsalazino, galima skirti tabletinę 

melsalazino formą >3 g/d. arba sulfalazino 4 g/d. Jeigu 

gydymas neveiksmingas siūloma prie pradinės vietiškos 

melsalazino dozės pridėti gliukokortikoidus ar tabletinę 

melsalazino formą [21,22]. 
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Gydymo gairėse lengvo ir vidutinio sunkumo kairiąjam 

arba išplitusiam kolitui rekomenduojama kombinuotą 

terapiją 5 – ASA, medikamentus skiriant >3 g/d. su 

vietiškais naudojamomis melsalazino klizmomis 1 k/d. 

8 savaites [21,22]. Meta analizėje, kurioje buvo įtraukti 

321 pacientai su kairės pusės ir išplitusiu kolitu, 

kombinuota terapija peroraliniu ir vietiškai skiriamu 5 – 

ASA medikamentiniu gydymu lyginant su vienguba 

terapija buvo veiksmingesnė, remisijos indukcija siekė 

iki 95 proc. atvejų [23]. Alternatyvų gydymą 

pacientams, kuriems nepavyko pasiekti remisijos per 2 

– 4 savaites, siūloma pakeisti vietiškai naudojamą 

melsalaziną į gliukokortikoidus, tačiau tęsti 5 – ASA 

vartojimą. Beje, nesant altternatyvaus gydymo efekto 

gali būti pridedamas budenozidas. Rekomenduojama 

budenozido dozė 9 mg/d. 8 savaites [28]. Atlikti 

klinikiniai tyrimai rodo, jog pacientams, kuriems 

remisijos indukcija buvo nesėkminga vartojant 

budenozidą, tikslingiausia pereiti prie peroralinių 

gliukokortikoidų [29]. Praktinėse gairėse siūloma 

pradinė prednizolono dozė pirmą savaitę 40mg, po to 

dozė mažinama kas saveitę iki minimalios dozės 

[21,22,29].  

Sunkiam opiniam kolitui gydyti, kaip pirmo pasirinkimo 

medikamentas, rekomenduojamas azatioprinas. 

Remiantis literatūros duomenimis, pacientams, kurie 

netoleruoja azatioprino, kaip alternatyva gali būti 

skiriamas metotreksatas. Vartojant metotreksatą svarbu 

pridėti  1mg/d. folio rūgšties, virškinamojo trakto 

protekcijai [34]. Kito pasirinkimo vaistas infliksimabas, 

remiantis literatūros duomenimis, vartojant azatiopriną 

su infliksimabu remisijos indukcija buvo geresnė 

lyginant su monoterapija infliksimabu [24]. Alternatvus 

medikamentinis gydymas nepavykus pasiekti remisijo 

yra tofazitinibas, kurį siūloma vartoti esant 

neveiksmingam gydymui infliksimabu [35]. Esant 

sunkiam opiniam kolitui peroralinia gliukokortikoidai 

taip pat pasižymi efektyvumu norint greitai pasiekti 

remisiją. Iš 445 pacientų meta analizės duomenimis 95 

proc. gliukokortikoidus vartojančių pacientių pasiekė 

remisiją [25]. Kito pasirinkimo medikamentai-

intraveniniai gliukokortikoidai esant refrakteriniam 

opiniam kolitui arba nefektingam gydymui preoraliniais 

gliukokortikoidus [33]. 

Remisijos palaikymas. Pagrindinis tikslas apsaugoti nuo 

OK atkričių. Skiriant palaikomąjį gydymą svarbu 

tinkamą medikamentą pasirinkti pagal tai, kurių vaistų 

poveikiui esant buvo pasiekta remisja [21,22]. 

Remiantis literatūros duomenimis, palaikomoji terapija 

rekomenduojama, kai pasireiškia >1 ligos paūmėjimo 

epizodas per metus, o esant kairiąjam ar išplitusiam 

opiniam kolitui, remisijos palaikymo terapija 

rekomenduojama neatsižvelgiant į paūmėjimų dažnį 

[31,36]. Dažniausiai naudojami medikamentai 5 – ASA, 

esant  opiniam proktitui taip pat gali būti naudojamos 

vietiškos melsalazino formos [29]. Sunkiam OK pirmo 

pasirinkimo medikamentus rinktis stipresnius 

imunosupresantus, literatūroje rekomenduojamas 

azatrioprimas. Kai gydymas neefektyvus alternatyviam 

gydymui gali būti pasirinktas infliksimabas arba 

intraveniniai gliukokortikoidai. Paskutinis 

konservatyvaus gydymo variantas intraveninis 

ciklosporino, kuriam esant neefektyviam siūloma 

svarstyti chirurgines intervencijas [31,33].  

Chirurginis gydymas. Tarp indikacijų opinio kolito 

chirurginiam gydymui yra storosio žarnos perforacija, 

gyvybei pavojingas masyvus kraujavimas bei toksinis 

žarnos išsiplėtimas [30, 31]. Taip pat esant nuolatiniams 

OK simptomams, kai neefktyvus konservatyvus 

gydymas ar pacientams, kurie serga OK  ≥ 10 metų, jog 

išvengtume gaubtinės žarnos vežio rekomenduojamas 

chirurginis gydymas [31]. Mokslinėse apžvalgose, kaip 

pirmo pasirinkimo operacinis metodas pacientams, 

sergantiems OK - atkuriamoji proktoektomija 

suforuojant klubinės žarnos rezervuarą (ileo – pouch 

analinė – anastomozė (IPAA)). Dažniausiai ši operacija 

atliekama dviem etapais, tačiau praktinėse 

rekomendacijose nurodoma, jog galima ir trijų etapų 

operacija operuojant skubos tvarka. Skiriami 3 klubinės 

žarnos rezervuaro suformavimo tipai – „J“, „S“ arba 
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„W“, iš kurių dažniausiai naudojama „J“ [30,32]. 

Remiantis klinikinės medicinos šaltinių duomenis, antro 

pasirinkimo chirurginis metodas - totali kolektomija su 

ileorektaline anastomoze, kurios metu pašalinama visa 

storoji žarna, o distalinis plonųjų žarnų galas 

sujungiamas su tiesiąja žarna. Totali proktokolektomija 

suformuojant nuolatinę ileostomą atliekama 

pacientams, kurie neprieštarauja nuolatinės stomos 

buvimui  [31-33].  

Išvados 

 
1. Pagrindinis opinio kolito simptomas yra pastovus 

viduriavimas su krauju. Daliai pacientų liga pasireiškia 
sunkia forma, kuriai būdingi sisteminiai simptomai. 
 

2. Nėra vieno tyrimo metodo, kuris leistų patvirtinti  opinį 
kolitą. Diagnozė nustatoma remiantis klinikiniais 
duomenimis, kolonoskopija  ir histologiniu tyrimu. 
 

3. Veiksmingai lenvo ir vidutinio sunkumo OK sukelto 
proktito gydymas pasiekiams vietiškomis melsazalino 
formomis. 
 

4. Skiriant tinkamą gydymą remisijos palaikymui svarbu 
atsižvelgit į remisijos indukcijai naudotus vaistus. 
 

5. Dažniausiai opinio kolito chirurginis gydymo metodas 
pasirenkas esant opinio kolito komplikacijoms šio metu 
kaip auksinis standartas naudojama atkuriamoji 
proktoektomija. 
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