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sveikata

Nuo šiol mo der nio je po lik li ni kos 
la bo ra to ri jo je at lie ka mi ne tik 
sku būs ru ti ni niai, bet ir ki ti, ino
va ty vūs, ki to se gy dy mo įstai go
se neat lie ka mi ar ba kur kas dau
giau kai nuo jan tys, pa vyz džiui, 
to kie kaip mais to pro duk tų ne
to le ra vi mo ar stre so in di ka to rių 
ty ri mai.

Ats pin di sa vi jau ta
Ar ka da esa te su si mąs tę, kad 
skran dį rai žy ti jums ar vai kui 
pra dė jo gal būt vi sai ne dėl virš
ki ni mo sis te mos pa žei di mo, o dėl 
pa ti ria mos ner vi nės įtam pos, ir 
ge rai sa vi jau tai su si grą žin ti rei
kia vi sai ne gast roen te ro lo go pa
ta ri mų bei pa gal bos.

KMP Šan čių pa da li nio va do vė, 
gyd. psi chiat rė Ra sa Ma ri ja De ni
sen ko tei gė, kad stre so in di ka to
rių ty ri mai yra ak tua lūs kiek vie
nam, kas su si du ria su di des niu 
stre su dar be, na mie ar kur ki tur.

Il ga lai kis stre sas tu ri įta kos at
si ra du sioms psi chi nėms bei fi
zi nėms li goms ir jų pro gre sui. 
Tarp jų – dep re si jos, ne ri mo su
tri ki mų, lė ti nio skaus mo, krū ti
nės an gi nos, mio kar do in fark to, 
in sul to, ast mos, reu ma toi di nio 
art ri to, net ir tam tik rų pik ty bi
nių aug lių.

KMP la bo ra to ri ja pir mo ji Lie
tu vo je pra dė jo at lik ti kie ky bi nį 
bio lo gi nių stre so žy me nų ty ri mą, 
ku ris lei džia sau giai ir efek ty viai 
įver tin ti stre so veiks nių po vei kį 
or ga niz mui, ne prik lau so mai nuo 
jį su kė lu sių prie žas čių.

Anot spe cia lis tės, per di de lis 
stre so ly gis ga li pa si reikš ti ne
ri mu, karš čio, šal čio py li mais, 
ga li su trik ti dė me sys, at si ras
ti įvai riau sių so ma ti nių simp to
mų. „Žmo gus ga li jaus ti neįp
ras tą šir dies pla ki mą, im ti la biau 
pra kai tuo ti, svaig ti gal va, daž
niau nei įpras tai šla pin tis. Ta čiau 
tai yra simp to mai, bū din gi ir vi
daus li goms“, – var di jo R.M.De
ni sen ko.

Simp to mai – vie no di,  
gy dy mas – skir tin gas
Psi chiat rė aiš ki no, kad bū tent 
to dėl svar bu nu sta ty ti mi nė tų 
simp to mų prie žas tis, nes, net ir 
esant to kiems pa tiems nu si skun
di mams, ga li bū ti pa ski ria mas vi
siš kai skir tin gas gy dy mas.

Jei gu tai yra psi cho so ma ti nės 
prie žas tys – dėl stre so, pa ti ria
mos įtam pos, pa gal bos ir gy dy
mo ima si psi chiat rai. So ma ti nius 
su si rgi mus gy do šei mos ir vi daus 
li gų gy dy to jai.

„Stre so in di ka to rių ty ri mas la
bai svar bus diag nos ti kai, nes ki
taip sun ku at skir ti, dėl ko kių 
prie žas čių at si ra do so ma ti niai 
su tri ki mai“, – kal bė jo me di kė.

Bū na, kad žmo gus il gus me
tus yra gy do mas kar dio lo go nuo 
aukš to krau jos pū džio, ta čiau, pa
cien tui pa te kus pas psi chiat rą, 
krau jos pū dį pa vyks ta nor ma li
zuo ti. „Ir tai nė ra ste buk las, nes 
pa di dė jęs krau jos pū dis yra vie
nas ga li mų stre so pa da ri nių, kaip 
ir skran džio skaus mai“, – pa tei

Kau no mies to po lik li ni kos  
la bo ra to ri jo je – iš skir ti niai ty ri mai

Įvai rūs la bo ra to ri niai ty ri mai la bai pa leng vi na li gų diag nos ti ką, 
ne lei džia gy dy to jams ir pa cien tams klai džio ti rū ke, ieš kant 
ne ga la vi mų prie žas ties. Kau no mies to po lik li ni ka (KMP) kar
te lę dar la biau kils te lė jo ir šio je sri ty je. 

ti įver tin ti ve ge ta ci nės ner vų sis
te mos būk lę.

Visų trijų indikatorių koncentra
cijos pokyčiai tam tikru laiko mo
mentu, surenkant seiles tyrimui, 
nustatyti laboratorijoje svarbūs 
galutinei išvadai, kurią pateikia 
laboratorinės medicinos gydyto
jas, įvertinęs kompleksiškai. 

Šie ty ri mai taip pat yra ir bū
das įver tin ti psi cho lo gi nės bei 
me di ka men ti nės te ra pi jos efek
ty vu mą, gy dant stre są.

Tiks lūs re zul ta tai
Mais to ne to le ra vi mo tes tai, anot 
KMP Cent ro pa da li nio gyd. gast
roen te ro lo gės Re dos Vyš niaus
kai tės, ga lė tų bū ti iš si gel bė ji mu 
ki tai gru pei gy ven to jų. To kių, 
ku riuos ka muo ja žar ny no veik
los su tri ki mai. „Bū na, kad krei
pia si pa cien tai, sa ko, gy dy to ja, 
net ne ži nau, ką val gy ti. Blo gai ir 
nuo to, ir nuo to, ir nuo ano“, – 
pa sa ko jo me di kė.

Pag rin di niai simp to mai, ga
lin tys reikš ti, kad blo gą sa vi jau
tą ir ne ga la vi mus le mia tam tik ri 
mais to pro duk tai, ku rių or ga niz
mas ne to le ruo ja, yra vi du ria vi
mas, sun ku mo jaus mas skran dy
je, pil vo pū ti mas. Pil vą ga li pūs ti 
ir skau dė ti.

Ne re tai tai, kad or ga niz mas ne
to le ruo ja kai ku rių mais to pro
duk tų ar juos to le ruo ja sun kiau, 
įta ria ir pa tys pa cien tai. Ta čiau 
kai ka da re zul ta tai, kaip pa sa ko
jo R.Vyš niaus kai tė, pa cien tus la
bai nu ste bi na.

KMP La bo ra to ri jos ve dė ja, me
di ci nos moks lų dak ta rė Ra mu nė 
Še pe tie nė ko le gę pa pil dė, kad 
or ga niz mas pro duk tus, ku riuos 
anks čiau kuo pui kiau siai su virš
kin da vo ir įsi sa vin da vo iš jų gau
tas me džia gas, il gai niui ga li im ti 
vis sun kiau to le ruo ti dėl įvai riau
sių prie žas čių.

216 skir tin gų mais to pro duk tų
Vie ni daž niau sių pro duk tų, ku
riems ga li iš ryš kė ti ne to le ran ci
ja, yra pie no pro duk tai dėl juo se 
esan čio di sa cha ri do lak to zės bei 
grū di nės kul tū ros (dėl gli ti mo ar 
į jį pa na šių bal ty mų). „O vi sa ki
ta – la bai in di vi dua lu“, – dės tė 
R.Vyš niaus kai tė.

Mais to pro duk tų ne to le ra vi mo 
ty ri mo me tu ieš ko mi spe ci fi nių 

an ti kū nų, iš ku rių kie kio ga li ma 
spręs ti, ar or ga niz mas to le ruo
ja tam tik rus mais to pro duk tus, 
kaip stip riai pa si reiš kia ne to le ra
vi mas. Kal bant konk re čiau, ti ria
ma, kaip or ga niz mas rea guo ja net 
į 216 skir tin gų mais to pro duk tų, 
su for muo da mas imu nog lo bu li no 
G (IgG) kla sės an ti kū nus, nu sta to
mus iš pa cien to krau jo. At sa ky me 
nu ro do ma reak ci jos į kiek vie ną ti
ria mą pro duk tą stip ru mas ba lais.

Iš siaiš ki nus, dėl ku rių mais to 
pro duk tų ky la bė dų, juos rei kė tų 
tie siog iš brauk ti iš ra cio no. Tuo
met pra de da ma ge riau jaus tis, 
pa ge rė ja dar bin gu mas, pa si kei čia 
gy ve ni mo ko ky bė. Ne to le ruo ja
mus pro duk tus vis tiek var to jant, 
dis kom for tas ka muos ir to liau.

La bo ra to ri jo je at lie ka mas ir ty
ri mas dėl gli ti mo ar į jį pa na šaus 
bal ty mo ne to le ra vi mo. Šis su sir 
gi mas dar va di na mas ce lia ki ja, 
ku ri yra sis te mi nė li ga, su ke lian
ti au toi mu ni nius žar nų, odos, ke
pe nų, są na rių, gim dos, šir dies ir 
ki tų or ga nų pa žei di mus.

Celiakija gali būti diagnozuota 
bet kokio amžiaus asmenims, ta
čiau dažniausiai nustatoma kū
dikiams, kai į jų maisto racioną 
įtraukiami ir grūdai. Celiakijos ty
rimo metu tiriami dviejų tipų an
tikūnai (IgA ir IgG) prieš audinių 
transgliutaminazę ir prieš gliadi
ną. Viename teste nustatomi iš 
viso keturi skirtingi antikūnai.

„Itin di de lį ty ri mų spekt rą už 
be ne pi giau sią kai ną, tai ko mą ša
lies la bo ra to ri jo se ga li me pa siū ly
ti vi siems to pa gei dau jan tiems ir 
ne pri si ra šiu siems prie po lik li ni
kos pa cien tams“, – kal bė jo la bo
ra to ri jos ve dė ja R.Še pe tie nė.

kė pa vyz džių R.M.De ni sen ko ir 
ak cen ta vo, kad stre so žy me nų 
ty ri mas la bai pri si de da prie tei
sin gos diag no zės, taip pat ir prie 
tin ka mai pa rink to gy dy mo. Taip 
pa cien tas gaus pa gal bą lai ku, jo 
or ga niz mas ne bus ap krau tas ne
rei ka lin gų vais tų, leng vės būk lė.

Stre so žy me nų ty ri mas itin 
pa lan kus vai kams, daž nai be si
skun džian tiems įvai riais ne ga la
vi mais, nes jis at lie ka mas iš sei
lių mė gi nio, ne rei kia im ti krau jo, 
nes tai ma žy liams su ke lia pa pil
do mo stre so.

Ty ri mo me tu iš pa cien to sei lių 
mė gi nio iš ti ria mi trys pa ra met rai, 
įver ti na mas stre so ly gis, truk mė 
bei po vei kis imu ni nei sis te mai. 
Pa vyz džiui, psi cho lo gi nio ir fi zi
nio stre so me tu kor ti zo lio iš ski
ria ma dau giau nei įpras tai. Taip 
pat nu sta to mas imu nog lo bu li no 
A (sI gA) ly gis bei iš ti ria ma sei
lių al faami la zė (sAA), lei džian
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KMP la bo ra to ri ja 
pir mo ji Lie tu vo je 
pra dė jo at lik ti kie
ky bi nį bio lo gi nių 
stre so žy me nų ty
ri mą, ku ris lei džia 
sau giai ir efek ty
viai įver tin ti stre so 
veiks nių po vei kį or
ga niz mui.


