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Sveikata

Gydytojai pastebi, kad virš-
kinimo sutrikimai kamuoja vis 
daugiau žmonių, o gastritas, t. y. 
skrandžio gleivinės uždegimas, 
yra viena dažniausių virškinimo 
sistemos ligų. Gastritas gali bū-
ti lėtinis arba ūminis. Daugelis 
mano, kad ūminį gastritą suke-
lia apsinuodijimas maistu ar al-
koholiu, tačiau gydytojai tvirti-
na, kad priežasčių gali būti kur 
kas daugiau. 

„Ūminis gastritas pasireiškia 
skausmu vadinamojoje duobu-
tėje, pykinimu, vėmimu, nors 
kūno temperatūra dažniausiai 
būna normali. Jį sukėlusių prie-
žasčių gali būti daug: netinka-
mas maistas, ilgalaikis neste-
roidinių vaistų ir aspirino var-
tojimas, alkoholis. Labai dažnai 
dėl ūminio gastrito būna kalta 
bakterija Helicobacter pylori, į 
skrandį patenkanti iš burnos per 
nešvarias rankas. Dažnai ūminis 
gastritas kamuoja vaikus, paau-
glius, kurie rečiau plauna rankas: 
maži vaikai visur laipioja ir viską 
deda nešvariomis rankomis į 
burną, didesni valgo neplautus 

vaisus. Vyresniems asmenims 
bakterija šią ligą sukelia rečiau, 
nes jie jau būna išmokę laikytis 
pagrindinių higienos taisyklių. 
Dėl ūminio gastrito žmogus 
neretai net neskuba pas medi-
kus, geriausiu atveju nueina pas 
šeimos gydytoją, bet į specialis-
tus kreipiasi retai. Keletą dienų 
leidus skrandžiui pailsėti ir ge-
riant daug skysčių, uždegimas 
paprastai praeina, tačiau kai ku-
riais atvejais prireikia ir antibio-
tikų“, – pasakoja VšĮ Kauno mies-
to poliklinikos Centro padalinio 
gydytoja gastroenterologė Rėda 
Vyšniauskaitė.

Apie lėtinį gastritą
Gastritas gali tapti lėtinis. „Lė-

tiniu gastritas laikomas tada, kai 
skrandžio gleivinės uždegimas 
nurimsta ir vėl paūmėja, ir taip 
kartojasi ilgiau nei pusę metų. 
Ligos simptomai būna mažiau 
išreikšti, gali paskaudėti skran-
dį, duobutėje po krūtinkauliu 
gali būti juntamas sunkumas, 
tarsi maistas nebūtų virškina-
mas, gali varginti šleikštulys. 

Dažniausiai lėtiniu gastritu ser-
gantis žmogus būna užsikrėtęs 
Helicobacter pylori. Statistika ro-
do, kad net 95 proc. atvejų yra 
būtent bakteriniai. Žinoma, gali 
pasireikšti ir vadinamasis chemi-
nis gastritas, sukeliamas vaistų. 
Nustatoma ir autoimuninės kil-
mės gastrito atvejų, tačiau gana 
retai. Juos paprastai lemia gene-
tika: polinkis sirgti paveldimas iš 
šeimos narių. Šis gastritas daž-
niausiai pasireiškia vitamino B12 
stygiumi“, – sako gydytoja. 

Lėtiniam gastritui atsirasti įta-
kos turi ir nuolatinis stresas, ner-
vinė įtampa, poilsio trūkumas. 
Juk daugelis esame patyrę, kaip 
neigiama psichinė būsena ken-
kia organizmui. Streso sukeltos 
komplikacijos dažnai nepaste-
bimos iš karto, bet po ilgo laiko 
žmogus gali susirgti vadinamuo-
ju stresiniu gastritu. Tai patvirti-
na viso pasaulio gydytojai.

Gastrito vystymąsi gali pa-
skatinti ir lėtinių infekcijų židi-
niai, esantys burnoje ir ryklėje, 
pavyzdžiui, ėduonies pažeisti 
dantys, tonzilių uždegimas. Įta-
kos gali turėti ir tulžies pūslės, 
kepenų, kasos ligos. Gydytojos 
gastroenterologės R. Vyšniaus-
kaitės teigimu, nors lėtinio gas-
trito simptomai – beveik nepas-
tebimi, sustiprėja tik paūmėjus 
ligai, skrandis yra nuolat lėtai 
žalojamas. „Skrandžio sienelių 
gleivinė paburksta, parausta, 
vyksta uždegiminiai procesai, 
netgi atsiranda opų. Įsivaizduo-
kite, bakterija „kramto ir kramto“ 
skrandžio gleivinę, ten susitelkia 
visos uždegiminės ląstelės, ilgai-
niui atsiranda erozija ir – galiau-
siai – opų“, – aiškina medikė.

Tinkamai negydant lėtinio 
gastrito padidėja rizika susirgti 
ne tik skrandžio, bet ir dvylika-
pirštės žarnos opalige, nes šias 
ligas sukelia ta pati Helicobacter 
pylori bakterija. Gydytoja atkrei-
pia dėmesį, kad lėtinis gastritas 
gali pereiti į atro� nį gastritą, o 
šis kartais paskatina skrandžio 
vėžio vystymąsi. Tiesa, taip at-
sitinka nedažnai: 20–30 proc. 
sergančiųjų lėtiniu gastritu kaž-
kada suserga opalige, o 1 proc. 
iš jų išsivysto vėžys.

Nuo lėtinio gastrito kenčian-
tys ligoniai baiminasi, kad ru-

ĮVEIKTI LIGĄ 
PADEDA VAISTINIAI 
AUGALAI 
Gastrito gydymas turi būti 
individualus. Parinkti maistą 
reikia atsižvelgiant į gastrito 
tipą, ligonio amžių ir indivi-
dualias savybes, todėl prieš 
gydantis patiems visada 
pravartu pasitarti su gydy-
toju. Visgi kai kurios prie-
monės, patikrintos liaudies 
medicinos, daugeliui padėjo 
sėkmingai įveikti gastritą.

  Šaltalankių uogos. 
3 šaukštus uogų užpilkite 
0,5 l verdančio vandens ir 
10 min. pavirkite. Atvėsus 
nukoškite. Šilto nuoviro ger-
kite po 2–3 stiklines per die-
ną nevalgę.
  Svogūnų sultys. 3 ar 
4 kartus per dieną išgerkite 
po arbatinį šaukštelį šviežių 
svogūnų sulčių.
 Mėtų lapai. 10 g mėtų 
lapų užpilkite 2 stiklinėmis 
verdančio vandens, palai-
kykite 20 min. ir nukoški-
te. Gerkite po 0,5–1 stikli-
nę 2 ar 3 kartus per dieną 
15 min. prieš valgį.
 Alavijų lapai. Smulkiai 
supjaustykite alavijų lapų ir 
išspauskite sultis. Gerkite 2 
ar 3 kartus per dieną 30 min. 
prieš valgį po 1–2 arbatinius 
šaukštelius.
 Sėmenys. Padeda gydant 
erozinį lėtinį gastritą. Varto-
jant sėmenų nuoviro, stem-
plės ir skrandžio gleivinė 
pasidengia gleivių sluoks-
niu, saugančiu ją nuo dirgi-
nimo. 0,5 šaukšto sėmenų 
užpilkite stikline verdančio 
vandens ir pavirkite 15 min. 
Kisieliaus tirštumo nuoviro 
gerkite po 0,5 stiklinės pus-
valandį prieš valgį.
  Saldymedžių šaknys. 
Jų arbata malšina skran-
džio spazmus ir uždegimą. 
Šaukštelį susmulkintų sal-
dymedžių šaknų užpilkite 
250 ml verdančio vandens, 
palikite 5 min. pritraukti, ta-
da nukoškite. Arbatos ger-
kite po puodelį valgydami.

Skausmas po krūtine, vadinamojoje duobutėje, – pagrindinis gastrito požymis 

Gastritas – vienas žingsnis iki opaligės
Skrandis greitai reaguoja ne tik į 
netinkamą maistą ar didelį stresą, bet ir 
piktnaudžiavimą vaistais bei alkoholiu. 
Gydytojų teigimu, didžiausias skrandžio 
priešas, sukeliantis gastritą, vis dėlto yra 
bakterija Helicobacter pylori. Kaip atpažinti 
skrandyje prasidėjusį uždegimą ir ką 
daryti, kad šis organas vėl būtų sveikas?
Dalia VALENTIENĖ
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Liaudies medicina

Tinkama mityba
Pačios paprasčiausios ir patikimiausios or-

ganizmo stiprinimo priemonės yra natūralūs 
vitaminai ir tinkama mityba. 
 Visiems žinoma, kad mūsų racione turi bū-
ti pakankamai vaisių ir daržovių, nes juose 
gausu imuninei sistemai ir visam organizmui 
būtinų vitaminų ir mineralinių medžiagų. Be 
to, šviežiuose vaisiuose ir daržovėse yra ląs-
telienos, kuri iš organizmo išvalo šlakus ir 
toksines medžiagas.
 Veiksmingai imuninę sistemą stiprina ru-
deninės uogos, ypač spanguolės. Spanguo-
lėse yra vertingos, žalinguosius mikrobus pa-
dedančios naikinti benzenkarboksirūgšties. 
 Ruošiamas daržovių salotas skaninkite 
svogūnais. Svogūnų sultys – gamtinis anti-
biotikas, veiksmingai apsaugantis nuo gripo 
ir peršalimo ligų. 
 Imuninę sistemą veiksmingai stiprina čes-
nakai. Juose gausu fitoncidų – žalinguosius 
mikrobus naikinančios medžiagos. Be to, 
česnakuose yra ir imuninę sistemą stipri-
nančio seleno. Naudinga kasdien suvalgyti 
po 2–3 česnakų skilteles.
 Stiprindami imuninę sistemą organizmą 
aprūpinkite jam reikalingais riebalais, kurių 
yra aliejuje ir riešutuose. Per dieną pataria-
ma suvartoti 1–2 šaukštus aliejaus ir apie 30 
gramų riešutų.
 Imuninę sistemą stiprina ir vitaminas C. 
Stiprindami imuninę sistemą kasdien suval-
gykite po griežinėlį citrinos. 
 Naudinga valgyti ir medaus, nes jame 
gausu vitaminų bei mineralinių medžiagų, 
veiksmingai stiprinančių imuninę sistemą. 
Patariama per dieną suvalgyti ne daugiau 
kaip 1–2 šaukštelius medaus. Geriausia me-
daus suvalgyti po šaukštelį rytais prieš pus-
ryčius ir vakarais prieš miegą. 
 Imuninę sistemą stiprina ir vaistiniai au-
galai. Tai rausvažiedės ežiuolės, ženšeniai, 
kininiai citrinvyčiai, vaistinės agurklės, ala-
vijai, baliniai ajerai, dirviniai asiūkliai, bazi-
likai, čiobreliai, dilgėlės, vaistinės dirvuolės, 
raudonieji dobilai, gysločiai, gudobelės, jo-
nažolės, kiaulpienės, medetkos, trispalvės 
našlaitės, nasturtės, putinai, ramunėlės, su-
katžolės, šalavijai. 

Sveikos gyvensenos patarimai
 Imuninė sistema labai priklauso nuo mū-
sų psichikos būklės. Tad labai svarbu mokėti 
atsipalaiduoti, džiaugtis net ir nelabai reikš-
mingais dalykais.
 Rytinė mankšta žadina imuninę sistemą, 
todėl prabudę nevenkite fizinio aktyvumo. 
Naudinga kasdien mankštintis bent po 15 
minučių. Poilsio dienomis nevenkite išvykų 
į gamtą: bėgiokite, plaukiokite, važinėkite 
dviračiu.
 Saulės spinduliai naikina organizme infek-
cinių ligų sukėlėjus ir padeda organizmui iš-
skirti vitaminą D. 
 Miegant išsiskiria hormonas melatoninas, 
kuris padeda mobilizuoti organizmo apsau-
gines jėgas. Per parą patariama miegoti 7–9 
valandas išvėdintame vėsiame kambaryje.
  Stiprindami imuninę sistemą kasdien 
maudykitės kontrastinio vandens duše: po 
1–2 minutes paeiliui prauskitės tai šiltu, tai 
vėsiu vandeniu. Vandens temperatūrą kaita-
liokite 5–6 kartus. 

Biologiškai aktyvių taškų masažas
Norėdami sustiprinti imuninę sistemą 

kasdien masažuokite biologiškai aktyvius 
taškus:
l delnais paglostykite veidą tarsi praustu-

mėtės. Pirštais paspaudykite tašką, esantį 
truputį aukščiau tarpuakio. Šį tašką pagal 
laikrodžio rodyklę masažuokite minutę;
l suraskite taškus, esančius vidiniuose an-

takių kampučiuose. Tuo pat metu šiuos 
taškus paspauskite kairės ir dešinės ran-
kos pirštais, lengvai pamasažuokite šiuos 
taškus 5 kartus pasukdami pirštus į vieną, 
vėliau į kitą pusę; 
l kairės ir dešinės rankos pirštais paspau-

dykite taškus, esančius nosies sparnelių 
kampučiuose. Šiuos taškus pamasažuoki-
te 5 kartus į vieną, vėliau į kitą pusę; 
l apčiuopkite tašką ant smakro – tai duobu-

tė žemiau apatinės lūpos. Šį tašką pamasa-
žuokite pagal laikrodžio rodyklę minutę. 

Parengė Remigija Zinkevičienė

denį liga gali paūmėti. Iš tiesų keičiantis se-
zonams, rudenį ir pavasarį, daugelis lėtinių 
ligų paūmėja, bet Kauno miesto poliklinikos 
Centro padalinio gydytoja gastroenterolo-
gė R. Vyšniauskaitė įsitikinusi, kad ruduo dėl 
gastrito paūmėjimo niekuo dėtas. „Jei dėl 
gastrito kalta bakterija, ruduo paūmėjimui 
įtakos neturi. Ji nesuaktyvėja priklausomai 
nuo sezono. Gal anksčiau taip sakydavo, kad 
rudenį ši liga paūmėja, kai nebuvo pakan-
kamai aiški gastrito etiologija. Dabar, kai aiš-
ku, kad dažniausia lėtinio gastrito priežastis 
yra bakterija, tikrai negalima teigti, jog dėl 
ligos paūmėjimo kaltas pavasaris ar ruduo. 
Bakterijai juk nesvarbu metų laikas“, – dės-
to pašnekovė. Visgi ji neatmeta, kad rudenį 
gastrito paūmėjimą gali paskatinti pasikei-
tusi mityba, mat žmonės valgo daugiau žalių 
daržovių, be to, ir šiaip mažiau skuba, labiau 
atkreipia dėmesį į savo negalavimus. 

Kiek svarbus gastrito vystymuisi ir paūmė-
jimui skrandžio sulčių rūgštingumas? Medi-
kė patikina, kad gydant gastritą pastaruoju 
metu rūgštingumas netiriamas, nes jis neturi 
lemiamos įtakos skrandžio gleivinės uždegi-
mui. „Skrandyje turi būti rūgšties. Daug svar-
biau, kaip virškinimo sistemoje viskas juda. 
Virškinimo procesas vyksta etapais: maistas 
yra sukramtomas, patenka į skrandį, toliau 
virškinimas vyksta dvylikapirštėje žarnoje. 
Kai dėl kokių nors priežasčių šis procesas 
išsiderina, užuot nuėjęs į dvylikapirštę žar-
ną, maistas, susimaišęs su rūgštimi, kyla iki 
stemplės, ir tada žmogus suserga refliuksu. 
Stemplėje neturi būti nė lašo rūgšties. Žino-
ma, vienu metu gali pasireikšti ir dvi ar trys li-
gos, pavyzdžiui, asmuo gali sirgti refliuksu ir 
gastritu, tuomet manoma, kad dėl visų bėdų 
yra kaltas skrandžio sulčių rūgštingumas“, – 
aiškina R. Vyšniauskaitė.

Gastritas – išgydomas 
Prieš pradedant gydyti gastritą, iš pradžių 

būtina nustatyti ligos priežastis ir jas paša-
linti. Jeigu gastritas – bakterinis, pirmiausia 
reikia sunaikinti Helicobacter pylori. „Jei ran-
dama ši bakterija, liga gydoma antibiotikais, 
jeigu jos nerandama, stengiamasi išsiaiškinti 
kitas priežastis, kurios galėjo sukelti uždegi-
mą. Sunaikinus bakteriją, per tam tikrą lai-
ką gleivinė atsinaujina ir liga yra visiškai iš-
gydoma. Kai skrandžio gleivinės uždegimą 
sukelia nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, 
derėtų nutraukti jų vartojimą. Taip pat svar-
bu laikytis sveikos mitybos principų, neper-
sivalgyti, reguliariai valgyti – patariama die-
nos normą padalyti į 5 ar 6 porcijas. Derėtų 
atidžiau rinktis vartojamus produktus, nes 
dirginantis, aštrus maistas, alkoholis, rūka-
lai gali pabloginti būklę“, – įspėja gydytoja 
gastroenterologė. 

Ūminio gastrito gydymas nėra sudėtin-
gas. Rekomenduojama kelias valandas aps-
kritai atsisakyti maisto, bent savaitę atidžiai 
stebėti savo mitybos racioną, vengti galinčių 
sudirginti skrandį maisto produktų. Ūminis 
uždegimas gali daugiau ir nebepasikartoti.

Stiprindami imuninę sistemą maudykitės kontrastinio 
vandens duše

kad rudenį būtume sveiki
Keičiantis metų laikams, 
ypač tada, kai po šiltų 
orų ateina niūrus ruduo, 
dažnas pasijuntame 
prasčiau. Saugantis 
peršalimo šiuo metu labai 
svarbu laikytis sveikos 
gyvensenos taisyklių.


