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Sveikata

Kauno miesto poliklinikos 
Centro padalinio gydytoja gas-
troenterologė Yuliya Viskachke-
ne pabrėžia, kad virškinime da-
lyvauja ne vien skrandis, todėl 
nederėtų kalbėti tik apie vieną 
virškinamojo trakto organą. 
Virškinimas – labai sudėtingas 
procesas: prasideda burnoje, 
veikiant seilėms, ir baigiasi sto-
rojoje žarnoje. Ypač reikšminga 
yra dvylikapirštė žarna – tarsi 
savotiška kryžkelė, kur maistas 
veikiamas skrandžio ir kasos 
fermentų bei tulžies. Sutrikus 
vos vieno virškinimo sistemos 
komponento veiklai, sutrin-
ka visas procesas. Nemalonius 
įvairaus pobūdžio simptomus, 
atsiradusius viršutinėje pilvo 
dalyje, gali lydėti sunkumo po-
jūtis skrandyje, trumpalaikis ar 
nuolatinis raugėjimas, pilvo pū-
timas, rėmuo, pykinimas ar net 
vėmimas. Gydytojai visa tai va-
dina vienu žodžiu – dispepsija. 

„Vieno atsakymo, kodėl kai 
kurių žmonių skrandis – stiprus, 
viską gerai virškina, o kitų – jau-
trus ir dirglus, nėra. Skrandžio 
ir apskritai virškinamojo trakto 
sveikata priklauso nuo daugy-
bės dalykų. Svarbiausias iš visų 
virškinamojo trakto sveikatą 
lemiančių veiksnių yra mity-
ba. Šiais laikais daugelis valgo 
nereguliariai, greitąjį, nešiltą 
maistą. Daug produktų skran-
džiui apskritai nelabai patinka 
ir tinka. Pakoregavus mitybą, 

neretai bent pusė problemų 
išnyksta. Kita grupė veiksnių – 
gretutinės ligos, vartojami vais-
tai, maisto papildai. Pavyzdžiui, 
virškinimo sistemos veiklą gali 
sutrikdyti kalis, magnis, geležis. 
Atrodytų, šie preparatai turėtų 
suteikti daugiau sveikatos, bet 
nuo jų kartais „sustreikuoja“ 
skrandis“, – pasakoja gydytoja 
gastroenterologė.

Skrandžio ligoms, gydytojos 
teigimu, įtakos turi ir nuo vai-
kystės formuojami netaisyklin-
gi mitybos įpročiai. „Pavyzdžiui, 
vaikas sočiai valgo vėlai vakare, 
vartoja pernelyg daug gazuotų 
gėrimų. Ir suaugęs jis dažniau-
siai taip maitinasi, šalia gazuo-
tų gėrimų atsiranda kava, o pa-
keisti netinkamus įpročius būna 
labai sunku. Genetika – taip pat 
svarbi. Kiekvienas žmogus kūne 
turi silpną vietą: vienam tai  – 
širdis, kitam – skrandis, kitaip 
tariant, kiekvienas turi įgimtą 
polinkį į tam tikras ligas. Virški-
nimo sistemai kenkia ir stresas. 
Jo šiandien – labai daug: žmo-
nės dažnai nervinasi, jautriai į 
viską reaguoja, graužiasi, per-
vargsta, neišsimiega“, – pabrė-
žia specialistė.

Kiekvienas atvejis, pasak 
medikės, yra individualus, pa-
prastai problemą tenka spręsti 
kompleksiškai, atsižvelgiant į 
visus veiksnius. Retai virškini-
mo sutrikimus lemia tik viena 
priežastis.

Su amžiumi 
skrandis keičiasi 

Kodėl žmonės ilgainiui vis 
dažniau ima skųstis, kad skran-
dis nevirškina? Apie tai, kad jis 
galėtų sudoroti net akmenis, 
kaip buvo galima girtis jaunys-
tėje, nebėra nė kalbos. 

„Vyresniame amžiuje virški-
namojo trakto pokyčiai praside-
da burnoje: dauguma žmonių 
turi problemų dėl dantų, tiks-
liau, yra netekę nemažai dantų, 
todėl negali normaliai sukram-
tyti maisto. Neretai sutvarkius 
dantis kai kurios virškinimo bė-
dos išsisprendžia. Su amžiumi 
sensta visas organizmas, taigi 
ir virškinimo organai: skrandžio 
raumenų motorika lėtėja, peris-
taltika blogėja, maistas sunkiau 
slenka į skrandį. Kartu vystosi 
gleivinės atrofija – ji suplonė-
ja, gamina mažiau rūgščių, fer-
mentų. Skrandžio problemos 
susijusios ir su vyresniame am-
žiuje kamuojančiomis lėtinėmis 
ligomis, pavyzdžiui, neurologi-
ne ar stuburo patologija, – pa-
kinta virškinamojo trakto glei-
vinės inervacija. Skrandžio pa-
žeidimų gali atsirasti ir esant 
cukriniam diabetui. Beje, įvai-
rius lėtinių ligų sukeltus skaus-
mus žmogus bando slopinti di-
deliais kiekiais vaistų, o ilgainiui 
pasireiškia neigiamas šalutinis 
poveikis skrandžiui“, – aiški-
na gydytoja gastroenterologė 
Y. Viskachkene.

Neretai aliname patys
Kol būname jauni, dažnai 

skrandžio ir kitų virškinimo sis-
temos organų netausojame. 
„Dabar labai populiarus yra pro-
tarpinis badavimas, bet jis tinka 
tikrai ne visiems. Reikia įvertinti 
skrandžio būklę prieš pradedant 

protarpiais badauti, nes neval-
gyti po 15–18 val. nėra gerai, jei 
vargina, pavyzdžiui, gastroezo-
faginio refliukso liga. Ja sergan-
tiesiems kaip tik rekomenduo-
jama valgyti dažniau, mažomis 
porcijomis, kad skrandis nebūtų 
tuščias. Kuo ilgiau jis būna tuš-
čias, tuo daugiau rūgščių ga-
minama, ir, nesant maisto, jos 
pradeda graužti gleivinę. Žmo-
nėms, kuriuos dažnai kamuoja 
skrandžio uždegimas, irgi netin-
ka protarpinis badavimas“, – at-
kreipia dėmesį pašnekovė.

Tiems, kuriuos vargina refliuk-
sas, medikė pataria prieš miegą 
negerti kefyro, nevalgyti jogur-
to, varškės, nes vėlyvas šių pro-
duktų vartojimas neretai sukelia 
rytinį skrepliavimą ir kosulį.

Pašnekovės teigimu, į gastro-
enterologus neretai kreipiasi ir 
vegetarai. „Jie skundžiasi dažnu 
pilvo pūtimu. To priežastis – pro-
duktai, kurie paprastai ir sukelia 
pilvo pūtimą: vaisiai, daržovės, 
kruopos, miltiniai patiekalai. 
Viena vertus, tai – lyg ir tinkamas 
maistas, tačiau ne kiekvienas 
organizmas prie tokios mitybos 
gali prisitaikyti, taigi tada ima 
pūsti pilvą, prasideda kitos virš-
kinamojo trakto problemos“,  – 
tvirtina gydytoja.

Skrandį aliname ir nesilaiky-
dami mitybos režimo. „Negerai, 
kai žmogus per kartą prisivalgo 
labai daug. Gyvenimo tempas – 
didelis, tad ryte pavalgo, tada 
visą dieną badauja, o vakare pri-
kemša skrandį už visą dieną“, – 
pabrėžia Y. Viskachkene.

Bėdų priežastis –  
bakterijos

Virškinimą gali trikdyti bakte-
rijos Helicobacter pylori. Jos, pa-
tekusios į žmogaus organizmą, 

Ne visų skrandis 
virškina akmenis. 
Kodėl? 

Su amžiumi keičiasi virškinamojo trakto veikla, ir tai gali turėti įtakos savijautai 

Yra žmonių, kurių skrandis, kaip 
sakoma, galėtų net akmenis suvirškinti. 
O štai kitų jis – itin jautrus: maistas – 
tai per rūgštus, tai per aštrus, tai per 
kietas ar pernelyg sprangus. Suvalgo 
toks žmogus kąsnelį kitą, ir sustoja 
skrandis, pilvas išsipučia. Kodėl vienų 
skrandžiai – stiprūs, o kitų – lepūs?
Dalia VALENTIENĖ
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Liaudies medicina
apsigyvena skrandyje. „Tai gali būti vienas 
iš atsakymų, kodėl nuo vaikystės kai kurių 
žmonių skrandis yra silpnesnis. Jei skrandyje 
šių bakterijų yra nuo mažumės, asmuo susi-
duria su įvairiomis virškinimo problemomis. 
Daug žmonių viliasi, kad sunaikinus šias bak-
terijas visos bėdos išsispręs ir jie galės sočiai 
valgyti. Helicobacter pylori, be abejo, reikia 
sunaikinti, bet paprastai silpno virškinamo-
jo trakto priežasčių būna daugiau, todėl rei-
kia taikyti kompleksinį gydymą, atsižvelgti į 
tai, kokį maistą žmogus valgo, kokius vais-
tus vartoja. Būtinybė nuolat save prižiū-
rėti kartais nuliūdina pacientus  – jie tikisi, 
kad bakterijas sunaikinus daugiau niekuo 
rūpintis nebereikės“, – pasakoja gydytoja 
gastroenterologė.

Asmenys, kurių skrandyje yra Helicobac-
ter pylori, dažnai suserga opalige. Opų gali 
atsirasti skrandžio gleivinėje ar viršutinė-
je plonosios žarnos dalyje. Dešimtmečius 
gydytojai manė, kad žmones vargina opos 
dėl streso, aštraus maisto, rūkymo ar kitų 
žalingų įpročių, tačiau mokslininkai, atradę 
Helicobacter pylori, nustatė, kad daugumos 
skrandžio opų priežastis yra būtent šios bak-
terijos. Patekusios į virškinamąjį traktą, jos 
įsikuria skrandžio gleivinėje, saugančioje 
gilesnius skrandžio sienelės sluoksnius nuo 
skrandžio rūgšties poveikio. Bakterijoms pa-
žeidus gleivinės vientisumą, skrandžio rūgš-
tis paveikia gilesnius sluoksnius, atsiranda 
erozijų, vėliau – opų.

Kaip padėti savo skrandžiui?
Gydytoja gastroenterologė Y. Viskachkene 

teigia, kad priversti skrandį geriau virškinti – 
sudėtinga, nes virškinimo sistemos veikla 
priklauso ne vien nuo skrandžio. „Pirmiausia 
derėtų sureguliuoti mitybą, režimą, pakeisti 
gyvenimo būdą, t. y. laiku valgyti, laiku eiti 
miegoti, atsisakyti tam tikrų žalingų įpro-
čių – rūkymas, dažnas alkoholio ir kavos var-
tojimas neigiamai veikia virškinimo sistemą. 
Jei reikia, būtina tinkamai gydyti stuburo ar 
kitas lėtines ligas, vartoti kuo mažiau vaistų 
nuo skausmo. Juk ne paslaptis, kad kai ku-
riems žmonėms lengviau išgerti tabletę nei 
nueiti pas gydytoją, vaikščioti pas kinezitera-
peutą, daryti mankštą. Visada reikia stengtis 
surasti tikrąją sutrikusio virškinimo ar skran-
džio skausmo priežastį“, – pabrėžia medikė.

Kartais manoma, kad sustojus skrandžiui 
padeda gazuoti gėrimai. Kaip yra iš tiesų? 
„Jeigu žmogus neserga gastroezofaginio 
refliukso liga, jo nekamuoja skrandžio už-
degimas ar opaligė, tam tikrais atvejais re-
komenduojama gerti gazuoto mineralinio 
vandens. Angliarūgštės prisotintas vanduo 
suaktyvina skrandžio veiklą, žmogus atsi-
rūgsta, paprastai kalbant, skrandis užsiveda. 
Kai kurie mineraliniai vandenys pasižymi ir 
gydomosiomis savybėmis, juose yra daug 
naudingų medžiagų, todėl jie rekomen-
duojami net nėščiosioms, kai virškinimo su-
trikimų negalima gydyti vaistais“, – tvirtina 
pašnekovė.

Priežastys ir požymiai 
Grybelinės ligos dažniausiai pažeidžia 

kojų pėdas ir nagus, tačiau gali išsivystyti ir 
ausyse, lytiniuose organuose, galvos odoje. 
Grybinė infekcija labai gyvybinga, ja galima 
užsikrėsti kontaktuojant su sergančiais žmo-
nėmis, apsiavus jų avalynę, nusišluosčius jų 
rankšluosčiu. Dažnai ja užsikrečiama viešo-
siose pirtyse, baseinuose, sporto klubų rū-
binėse, dušo kabinose, kirpyklose, taip pat 
ant drėgno pajūrio, paupių ar paežerių smė-
lio. Užsikrėtusių skaičius ypač pagausėja po 
vasaros atostogų laikotarpio. Grybeliams la-
bai patinka šiluma ir drėgmė: jei prakaituoja 
kojos ir dėvite uždarą, oro nepraleidžiančią 
avalynę, sukuriate idealias sąlygas grybe-
liams daugintis. Paprastai pirmiausia pažei-
džiamas tarpupirštis tarp dviejų mažiausių 
kojos pirštų, tačiau negydant liga gali išplisti 
į padą ir nagus.

Užsikrėtus kojų grybeliu oda parausta, 
pasidaro drėgna, ant jos atsiranda balkšvas 
žuvusių ląstelių apnašas. Oda lupasi, pleis-
kanoja, niežti, atsiranda įtrūkių, gali atsirasti 
mažų pūslelių, išberti ir padų odą. Grybeliui 
pažeidus nagą pasikeičia jo spalva, nagas 
tampa storas (kartais labai plonas), netenka 
blizgesio, jį sunku nukirpti, po juo atsiranda 
purios masės. 

Liga savaime nepraeina, tiksliai diagno-
zuoti ir gydyti gali tik gydytojas. Vos pa-
stebėjus ligą ją išgydyti nesunku – daug 
sunkiau išgydyti įsisenėjusį grybelį. Grybe-
linėms ligoms papildomai gydyti galima 
panaudoti ir liaudies medicinos patarimus.

Vaistai iš virtuvės
 Česnakinis vanduo: išspauskite česnaką ir 
užpilkite jį 5 šaukštais druskos tirpalo (litrui 
vandens – šaukštas druskos), nukoškite, tirš-
čius nuspauskite, išspauskite į tirpalą citrinos 
skiltelę. Česnakiniu vandeniu tepkite grybelio 
pažeistas vietas 2–4 kartus per dieną.

Sutrintus česnakus sumaišykite su svies-
tu (lygiomis dalimis) ir šiuo tepalu įtrinkite 
grybelio pažeistas vietas. Tepalas tinka ir dė-
ti kompresams ant grybelio pažeistų nagų.

Grybelio pažeistas vietas tepkite svogūnų, 
citrinų ar pomidorų sultimis ir leiskite joms 
išdžiūti.
 Spiritinis bičių pikio antpilas. Pėdas pa-
mirkykite šiltame muiluotame vandenyje, 
sausai nušluostykite. Grybelio pažeistus 
nagus tepkite 10–30 proc. bičių pikio spiri-
tiniu tirpalu (iš vaistinės). Spiritinio bičių pi-
kio antpilo galite pasigaminti ir patys: 150 g 
susmulkinto pikio užpilkite puse litro degti-

nės ir palikite 3 dienas, kasdien kelis kartus 
stipriai suplakite, paskui nukoškite. Gydymo 
trukmė – 3–5 mėnesiai.

Tepkite ir trinkite
 Medetkų tepalas – labai veiksminga prie-
monė nuo kojų grybelio. Jo galite pasiga-
minti ir patys. Saują medetkų (lapų, stiebų 
ir žiedų) smulkiai supjaustykite. Užvirkite 
250 g kiaulių taukų (galima pakeisti auga-
liniais riebalais) ir maišydami įberkite į juos 
susmulkintas medetkas. Virkite, kol vanduo 
mišinyje visiškai išgaruos, paskui puodą nu-
kelkite nuo viryklės, uždenkite ir palikite pa-
rą šiltoje vietoje. Po paros mišinį vėl pašildy-
kite, kol taukai suskystės, paskui nukoškite ir 
tepalą supilkite į sandariai uždaromą stiklai-
nį. Medetkų tepalą vėsioje ir tamsioje vietoje 
galima laikyti 4 savaites.   

Medetkų tepalo galite pasigaminti ir taip: 
sumaišykite 1 dalį vaistinių medetkų sulčių 
ir 5 dalis šviežio nesūdyto sviesto.
 Veiksminga pėdas įtrinti arbatmedžių alie-
jumi. Šis aliejus naikina virusus, bakterijas ir 
grybelius.

Gydomosios vonelės
 Grybelio pažeistas kojas pamirkykite kar-
pažolių antpile. Ryšulėlį šviežios karpažolių 
žolės užpilkite 2–3 litrais verdančio vandens 
ir palikite 2–3 valandas. Paskui antpilą pašil-
dykite ir gana karštame karpažolių antpile 
kojas mirkykite 30–40 minučių. 
 Šalavijai neleidžia grybeliui atsirasti, nes 
juose esančios rauginės medžiagos pėdų 
odą saugo nuo infekcijų. Be to, šalavijuose 
esantys aliejai stabdo daugelio rūšių grybe-
lių formavimąsi. Į vonelę įberkite 5 šaukštus 
šalavijų lapų, juos užpilkite 2 litrais verdančio 
vandens ir palikite atvėsti. Kai vanduo taps 
kūno temperatūros, įmerkite kojas (vanduo 
turėtų apsemti kulkšnis). Vonelės trukmė – 
10 minučių, jas ruoškite 2 kartus per dieną.  

Parengė Remigija ZINKEVIČIENĖ

Grybelį reikia gydyti tik jam atsiradus – savaime jis 
nepraeis, o įsisenėjusį išgydyti bus daug sunkiau

Nemalonumai dėl grybelio
Manoma, kad kas penkto pasaulio gyventojo odą 
arba kojų ar rankų nagus yra pažeidęs grybelis. Šios 
ligos mėgsta žmones, turinčius nusilpusį imunitetą. 


