
26 27

10 klausimų apie  streso įvertinimo tyrimą

SVEIKATA / savaitės tema

Tobulėjant medicinai 
atsiranda vis naujų 

sveikatos diagnostikos 
metodų. Vienas tokių – 

streso įvertinimo tyrimas. 
Kaip jis atliekamas, kodėl 
svarbu žinoti streso lygį ir 
ar įmanoma jį kontroliuoti, 
teiraujamės specialistės. 

Stipraus streso 
neigiamas 

poveikis organizmui 
įrodytas moksliškai. 
Įtampa gali 
išprovokuoti begalę 
psichinių ir fizinių ligų.

Konsultavo Kauno miesto 
poliklinikos laboratorijos vedėja, 
medicinos biologė ir kokybės 
vadybininkė ŽIVILĖ JACIKĖ

1 Kokią žalą stresas daro  organizmui?
Pirmiausia reikėtų priminti, kad ilgai 

trunkantis arba stiprus stresas, kurio 
negalime suvaldyti, daro didelę žalą 
organizmui. Labiausiai ir greičiausiai jis 
paveikia mūsų imuninę sistemą, todėl 
žmonės tampa neatsparūs infekcijoms, 
juos dažnai kamuoja peršalimo ir kitos 
ligos. Kadangi imunitetas turi mobili-
zuoti jėgas stresui įveikti, nepajėgia už-
tikrinti tinkamos organizmo apsaugos. 
Turbūt pastebėjote, kad, patyrus stiprų 
nervinį sukrėtimą, įtampą, jau kitą dieną 
ar po kelių išlenda lūpų pūslelinė arba 
iškyla miežis. Kol imunitetas stiprus, 
organizme tūnantys virusai ir blogosios 
bakterijos nuslopinamos, neleidžiama 
joms pasireikšti. Bet, vos imuninė siste-
ma nusilpsta, šios iškart suaktyvėja. 

2 Kokias ligas išprovokuoti ir kokius lėtinius negalavimus 
paūminti gali stresas?

Patiriant stresą, organizme vyksta žai-
biški pokyčiai. Išsiskiria tam tikrų hor-
monų ir cheminių medžiagų, padedan-
čių apsaugoti gyvybines funkcijas nuo 
žalojančių veiksnių. Įtampai atslūgus, 
visos jėgos telkiamos, kad tos funkcijos 

atsikurtų ir vėl galėtų veikti įprastomis 
sąlygomis. Tam organizmas išeikvoja 
labai daug maisto medžiagų, energijos. 
Taigi šie procesai nepraeina be pėdsako. 
Stipraus streso neigiamas poveikis 
organizmui įrodytas moksliškai. Įtampa 
gali išprovokuoti begalę psichinių ir 
fizinių ligų. Pavyzdžiui, depresiją, nerimo 
sutrikimus, lėtinį skausmą, širdies ir gal-
vos kraujagyslių sistemų ligas (krūtinės 
angina, miokardo infarktas, insultas). 
Nuolatinis stresas net gali sukelti ast-
mos priepuolius, bakterinę vaginozę, 
jau nekalbant apie nemigą, hipertoniją, 
reumatoidinį artritą ir piktybinius auglius. 
Atsparesniems žmonėms dėl ilgalaikės 
psichinės įtampos atsiranda peršalimo 
simptomų, kitiems atsinaujina lėtinės 
ligos (odos, virškinimo trakto arba 
alerginės). Stresas taip pat yra ir grožio 
priešas. Pirmiausia įtampą išduoda be 
priežasties lūžinėjantys nagai, slenkantys 
plaukai (galima ne tik pražilti, bet ir 
nuplikti).

3 Ar tiesa, kad stresas sukelia daug neigiamų psichologinių 
pasekmių?

Taip. Stresas gali sukelti valgymo su-
trikimus, nes vieni, patirdami įtampą, 

praranda apetitą, kiti, priešingai, ima 
piktnaudžiauti maistu. Ne tik momen-
tinis susinervinimas, bet ir ilgalaikė 
įtempta būsena daugeliui išprovokuoja 
nervinį valgymą, kai maistu norima tarsi 
kompensuoti psichologinį diskomfortą. 
Taigi stresas sukelia nutukimą, taip pat 
endokrininės sistemos ligas arba repro-
dukcinės sistemos negalavimus. Taip 
pat skatina sveikatai žalingus įpročius, 
pavyzdžiui, miego sutrikimus, priklauso-
mybę nuo alkoholio ir kitų psichotropinių 
organizmą žalojančių medžiagų. 

4 Kaip įvertinamas streso lygis?Šiandien jau įmanoma ir Lietu-
voje (Kauno miesto poliklinikos 

didžiuosiuose padaliniuose) atlikti kie-
kybinį biologinių streso žymenų tyrimą. 
Jis leidžia saugiai ir veiksmingai įvertinti 
streso poveikį organizmui. Įtampą su-
kėlusios priežastys tyrimui visiškai 
nesvarbios. Išsitirti streso lygį labai 
aktualu šiais spartaus tempo laikais, 
kai daugelis gyvename pašėlusiu ritmu, 
kai tenka atlaikyti didelę konkurenciją, 
patirti daug vidinių ir išorinių dirgiklių. 
Visa tai kelia psichinę įtampą, provo-
kuojančią sveikatos sutrikimus. 
Šis tyrimas yra nesudėtingas ir neinva-
zinis – užtenka seilių mėginio. Jį galima 
paimti patiems atvykus į laboratoriją – į 
plastikinį vienkartinį indelį (konteinerį) 
tereikia surinkti apie 2 ml seilių. Tyrimo 
rezultatai gaunami per 5–7 dienas. Iš 
paciento seilių mėginio gaunami trys 
parametrai: įvertinamas streso lygis, 
trukmė ir poveikis imuninei sistemai. 
Tiriami trys streso indikatoriai, labai 
veiksmingai parodantys įtampos lygį. 
Tai – streso hormonas kortizolis, imu-
noglobulinas A ir seilių alfa amilazė. 
Kol kas šis tyrimas nėra finansuojamas 
ligonių kasų, kainuoja 19,03 Eur. 

5 Kuo kortizolis svarbus tiriant streso žymenis?
Kortizolis – vienas svarbiausių 

streso hormonų (po adrenalino ir 
noradrenalino), gaminamas antinksčių 
žievėje. Jis leidžia įvertinti hipotalamo, 
hipofizės ir antinksčių grandinės ak-
tyvumą. Patiriant psichologinį ir fizinį 
stresą kortizolio išskiriama daugiau nei 
įprastai. Šio hormono rodmenys pakyla 
ne tik jaučiant įtampą, bet ir sergant 
depresija, dirbant pamaininį darbą. Taip 
pat šis rodiklis gali išduoti, ar neseniai 
gėrėte kavos, intensyviai sportavote. 
Atlikus tyrimą įmanoma nustatyti ne tik 
streso lygį, bet ir kitas ligas – antinksčių 
patologiją, Adisono sindromą (antinks-
čių funkcijos nepakankamumas).

6 Kaip su stresu susijęs imuno-globulinas A? 
Imunoglobulinas A (sIgA) lemia ge-

bėjimą apsiginti nuo įvairių virusų, mūsų 
imunitetą puolančių dirgiklių. Todėl šis 
žymuo naudojamas nustatant imuniteto 
būklę bei ilgalaikio streso poveikį, žarny-
no gleivinės imuninio barjero pažeidimus 
(celiakija), Sjogreno sindromą (autoimu-
ninę ligą). 
Taip pat imunoglobulinas A atspindi 
simpatinės ir parasimpatinės nervų siste-
mos stimuliaciją. Patyrus staigų ir stiprų 
stresą, seilėse imunoglobulino sekrecija 
suaktyvėja, jo koncentracija padidėja. O 
dėl nuolatinės stimuliacijos, t. y. lėtinio 
ir ilgalaikio fizinio bei protinio streso, 
priešingai, sIgA koncentracija sumažėja. 
Todėl dažnai patiriantys stresą žmonės 
skundžiasi ir padažnėjusiomis peršalimo 
ligomis, susilpnėjusiu imunitetu. 

7 Ką galima sužinoti tiriant seilių alfa amilazę?
Alfa amilazė (sAA) – fermentas, 

dalyvaujantis virškinimo procese. Ka-
dangi geriau nei kortizolis atspindi streso 
poveikį organizmui, plačiai naudojamas 
kaip indikatorius. Šis žymuo leidžia įver-
tinti vegetacinės nervų sistemos būklę ir 
organizmo atsaką į patiriamus dirgiklius. 
Pats atsakas priklauso nuo protinės įtam-
pos ir psichologinio streso (jų intensyvu-
mo ir trukmės). Psichosocialinis stresas 
padidina sAA išsiskyrimą su seilėmis, 
nes seilių liaukų aktyvumą lemia jose 
išsidėstę simpatinės ir parasimpatinės 
sistemų nervų atšakos. Įvairūs dirgikliai, 

sukeldami nervinį impulsą, jas aktyvuoja. 
Išsiskyrę neuromediatoriai skatina seilių 
ir kitų medžiagų sekreciją. Taip pat jei 
žmogus jau vartoja psichotropinius vais-
tus (pavyzdžiui, nuo depresijos ar kitų 
ligų), pagal alfa amilazės koncentraciją 
galima nuspręsti, koks yra streso lygis ir 
ar būtina tęsti medikamentinį gydymą. 

8Kokie rezultatai lemia tyrimo 
išvadas?
Jei visų trijų streso indikatorių lygis 

padidėjęs, galima daryti prielaidą, kad 
žmogus patiria psichosocialinio periodo 
aktyvumą, kada organizmas dar gana 
gerai tvarkosi su patiriamu stresu. Kalbant 
paprasčiau, tai reiškia, kad asmens psi-
chologinės charakteristikos dar nepakitu-
sios ir neigiama įtaka sveikatai nestebima. 
Tačiau mūsų organizmo resursai yra 
riboti. Jiems išsekus streso indikatorių 
duomenys krinta (smarkiai sumažėja tiria-
mų žymenų lygis, koncentracija seilėse). 
Tai reiškia, kad reikia kreiptis į atitinkamos 
srities specialistus ir pradėti gydymą. 

9 Ką padeda atskleisti streso įvertinimo tyrimas?
Atlikus streso indikatorių tyrimą, 

pacientams laboratorinės medicinos 
gydytojas nemokamai išaiškina tyrimų 
rezultatus ir pataria, ką reikėtų daryti to-
liau. Šis tyrimas parodo, kokios organiz-
mo funkcijos labiausiai paveiktos streso, 
tarkim, ar reikalinga kardiologo, psicho-
terapeuto konsultacija. O imunoglobulino 
A rodiklis gali signalizuoti ir apie žarnyno 
gleivinės sutrikimus. Taigi nustatomas ne 
tik streso lygis, gydymo, pavyzdžiui, psi-
chotropiniais vaistais, tęstinumo poreikis, 
bet ir kaip funkcionuoja vidaus organai. 
Per konsultaciją pacientai nukreipiami 
detalesniems tyrimams.

10 Ką svarbu žinoti prieš imant seilių mėginį?
Bent valandą prieš surenkat 

seilių mėginį patartina nerūkyti, nes 
tai mažina alfa amilazės kiekį seilėse. 
Tyrimui įtakos turi ir kai kurie vartojami 
vaistai, pavyzdžiui, raminamieji mažina 
kortizolio koncentraciją seilėse, o pro-
panolis ir beta blokatoriai, priešingai, šio 
hormono kiekį didina.
Dieną prieš imant mėginį reikėtų vengti 
sunkaus fizinio krūvio, nes jis skatina 
išsiskirti kortizolį ir alfa amilazę. Pastaro-
sios rodmenį iškreipia ir alkoholis, todėl 
jo negalima vartoti visą parą. Tyrimas gali 
būti netikslus, jei prieš pat imant mėginį 
išsivalomi dantys. Nerekomenduojama to 
daryti, nes dantų pastoje esančios me-
džiagos gali reaguoti su naudojamomis 
tyrimui atlikti.


