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Sveikata

Kiekvienas žmogus greičiau-
siai yra pajutęs virškinamojo 
trakto sutrikimų ar buvo apsi-
nuodijęs. Paprastai tai greitai 
praeina savaime, todėl į retsy-
kiais pamaudžiančią duobutę 
skrandžio srityje numojame 
ranka. Tačiau būna ir kitaip. Nuri-
męs maudulys po kurio laiko vėl 
atsinaujina įspėdamas, kad pro-
blema yra rimtesnė. O kartais su-
siduriama su labai aštriu skaus-

mu, kurio ištverti nepajėgiame 
ir tenka skubiai kviestis greitąją 
medicinos pagalbą. Ką byloja 
skrandžio skausmas, kaip išsi-
aiškinti tikrąją jo priežastį ir kaip 
jį malšinti? Į šiuos klausimus be 
gydytojo specialisto apžiūros, 
konsultacijos ir tyrimų atsakyti 
sunku. Dažniausiai žmones ka-
muoja gastritas – skrandžio glei-
vinės uždegimas, bet galimos ir 
kitos ligos, tokios kaip opaligė ar 
net skrandžio vėžys.

Svarbu – kada  
ir kaip skauda

Kauno miesto poliklinikos 
Šilainių padalinio gydytojas 
gastroenterologas Andrius Ke-
derys teigia, kad apie 80 proc. 
pacientų pas gastroenterologus 
atvyksta dėl skrandžio bėdų. 
„Skrandį gali skaudėti nesilai-
kant tinkamos mitybos, darbo 
ir poilsio režimo ar suvalgius 
aštraus, kepto, grubaus mais-

to – dėl to gali kilti paviršinis 
skrandžio gleivinės uždegimas. 
Skrandžio skausmą dažnai lydi 
diskomfortas, ankstyvas sotu-
mo pojūtis, apetito stoka. Kar-
tais skundžiamasi ir labiau var-
ginančiais simptomais, tokiais 
kaip pykinimas, vėmimas, rūgš-
čių kilimas, deginimo už krūtin-
kaulio pojūtis ar kąsnio pojūtis 
gerklėje. Šiuos požymius gali 
lemti įvairios ligos, pavyzdžiui, 
opaligė“, – dėsto pašnekovas. 

Gydytojas pabrėžia, kad labai 
svarbu išsiaiškinti skausmo po-
būdį ir tai, kada žmogui skauda – 
prieš valgį, po jo ar nepriklauso-
mai nuo valgio. „Jei skauda duo-
butės srityje iškart pavalgius, 
galima įtarti opaligę, jei skau-
da ilgai nevalgius, badaujant, 
skausmas toks, tarsi į nugarą 
būtų duriamas peilis, greičiau-
siai kamuoja dvylikapirštės žar-
nos problema. Būna ir sunkiai 
nupasakojamų skausmų, atli-
kus tyrimus nieko nerandama, o 
skausmas išlieka. Paprastai tokie 
skausmai būna neorganinės kil-
mės. Jei skausmas – maudžiamo 
pobūdžio, dėl jo dažniausiai bū-
na kaltas funkcinis sutrikimas, 
paviršinis gleivinės uždegimas, 
žaizdos skrandyje dar nėra. Ne-
retai tokie skausmai žmogų var-
gina ilgą laiką, metų metus, jie 
tai nurimsta, tai suintensyvėja, 
bet nebūna stiprūs. O jei skran-
dyje yra žaizda, skausmas būna 
duriantis, labai stiprus, asmuo 
dėl jo labai sunerimsta ir kone 
iškart kreipiasi į gydytoją“, – pa-
sakoja medikas.

Kaip atpažinti opaligę?
Opalige susergama tada, kai 

gleivinė, sauganti skrandį, pa-
žeidžiama tiek, kad skrandžio 
sienelėje atsiveria žaizda, ji di-
dėja, ilgainiui pradeda kraujuo-
ti. Ilgainiui skrandžio turinys ima 
patekti į pilvo ertmę ir išsivysto 
peritonitas, keliantis grėsmę gy-
vybei. Gydytojas gastroentero-
logas atkreipia dėmesį, kad opų 
gali vystytis ne tik skrandyje, bet 
ir dvylikapirštėje žarnoje.

Pagrindinis opaligės požy-
mis  – skausmas skrandžio sri-
tyje pavalgius, jis kyla greitai, 
po 15 minučių ar pusvalandžio. 
Dažniausias ligos simptomas yra 
graužiantis, deginantis skaus-
mas viršutinėje pilvo dalyje. 
Esant skrandžio opai, jis susti-
prėja pavalgius, o kamuojant 
dvylikapirštės žarnos opaligei, 
atvirkščiai, – nevalgius ir naktį. 
Retesni simptomai – pykinimas, 
rėmuo. Būna ir besimptomės 
opaligės atvejų: fizinių simpto-
mų pacientai nejunta iki to laiko, 
kai prasideda opos kraujavimas, 
lydimas didžiulio silpnumo ar 
net sąmonės netekimo.

Opaligę gali sukelti kelios 
priežastys. Viena iš jų – bakte-
rijos Helicobacter pylori, gyve-
nančios skrandyje ir išskirian-
čios daugybę baltymų, dėl to 
ir išgyvenančios skrandžio sul-
tyse. Kita priežastis – nesteroi-
diniai vaistai nuo uždegimo, 
be saiko vartojami bet kokiam 
skausmui malšinti. Kai kurie gy-
dytojai kaip dar vieną priežastį, 
turinčią įtakos opoms atsirasti, 
įvardija stresą, nors dėl to vis 
dar diskutuojama. Tačiau niekas 
neneigia, kad stresas yra vienas 
labiausiai virškinimo sistemos 
veiklą trikdančių veiksnių. Stre-
są patiriantys žmonės dažnai 
skundžiasi įvairiais skrandžio 
veiklos sutrikimais. Prie veiksnių, 
turinčių įtakos opaligei vystytis, 
būtų galima priskirti ir žalingus 
įpročius  – piktnaudžiavimą al-
koholiu, rūkymą. Medikai teigia, 
kad rūkaliams opų atsiranda 
2–3 kartus dažniau nei nerū-
kantiems žmonėmis, ir jos gyja 
lėčiau. 

Opos gali supiktybėti
Negydomos ir užleistos lėti-

nės skrandžio opos, pasak gy-
dytojo gastroenterologo A. Ke-
derio, gali pridaryti rimtų bėdų, 
kartais jos supiktybėja. „Jei opa 
kamuoja ne vienus metus, bū-
tina atlikti išsamų endoskopijos 
ir kitus tyrimus. Jų metu neretai 
nustatomas jau pažengęs onko-
loginis procesas. Be skausmo, 
apie prasidėjusią onkologinę 
skrandžio ligą gali įspėti ir kiti 
požymiai, ypač jei žmogui – 45-
eri ar daugiau ir jam be akivaiz-
džios priežasties krinta svoris, jį 
kamuoja mažakraujystė. Tokiu 
atveju reikia kuo skubiau kreip-
tis į specialistą ir atlikti išsamius 
tyrimus. Žinoma, svorio kritimas 
neturi būti susijęs su dieta: jei 
žmogus mažai valgo, supran-
tama, kad svoris mažėja. Tačiau 
jei mitybos įpročiai nepasikeitė, 
asmuo valgo normaliai, bet per 
pusmetį neteko apie 10 kg kūno 
svorio, galima įtarti, kad priežas-
tis – onkologinė liga. Šie veiks-
niai yra rimtas pavojaus signalas, 
juo labiau jei giminėje kam nors 
buvo nustatyta onkologinių 
virškinamojo trakto ligų“, – įspė-
ja gydytojas. 

Pagrindinis opaligės požymis – deginantis, graužiantis skausmas skrandžio srityje 
pavalgius 

Kai suriečia skrandžio skausmai
Skrandžio skausmas pažįstamas daugeliui. 
Nuo jo dažniausiai kenčia jauni žmonės, 
kurie piktnaudžiauja greituoju maistu, 
mėgsta kepsninėje keptą mėsą, vartoja 
daug rūkytų gaminių. Neretai sutvarkius 
mitybą bėdos pranyksta, tačiau kai 
kuriems žmonėms tenka susidurti su 
piktesnėmis skrandžio ligomis. O kartais 
tikroji skausmo priežastis slypi visai kitur.
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Dvylikapirštės žarnos opos, 
mediko teigimu, supiktybėja 
daug rečiau nei skrandžio opos. 

Ne visada serga skrandis
Nors skauda skrandžio sri-

tyje, ne visada dėl to būna kal-
tas skrandis. „Kartais skrandžio 
skausmai slepia kitą patologiją, 
pavyzdžiui, ūminį miokardo in-
farktą, todėl svarbu išsiaiškinti, 
ar priežastis – skrandžio liga ar 
širdies negalavimas. Simptomai 
klaidina, nes tas pats klajoklis 
nervas inervuoja visus vidaus 
organus – ir virškinamąjį traktą, 
ir skrandį, ir dalį širdies. Skaus-
mas klajoja su tuo nervu. Todėl 
ypač vyresnio amžiaus žmones, 
paprastai kamuojamus ne vie-
nos ligos, reikia atidžiai ištirti, 
kad būtų atmesta širdies liga ir 
kad būtų įsitikinta, jog problemą 
sukėlė skrandis“, – atkreipia dė-
mesį A. Kederys.

Virškinamasis traktas lemia ir 
daugiau bėdų. Skausmo priežas-
tis gali būti kasa. „Kasos skaus-
mas nuo skrandžio skausmo 
skiriasi, jis yra juosiamo pobū-
džio, tarsi kas veržtų diržu juos-
menį, be to, ypač stiprus – dėl jo 
žmogus neranda sau vietos. Ga-
li skaudėti ir esant tulžies pūslės 
problemų. Tačiau šiuo atveju 
skausmas labiau lokalizuojasi 
po dešiniuoju šonkauliu lanku ir 
yra bukas, tempiantis, veržian-
tis, o ne maudžiantis“, – aiškina 
gydytojas.

Reikia tinkamai 
malšinti skausmus

Pašnekovas tvirtina, kad kie-
kvienas žmogus, susidūręs su 
skrandžio skausmais, turėtų 
įvertinti savo mitybą, gyvenimo 
būdą, darbo ir poilsio režimą. 
„Esant jautriam skrandžiui, derė-
tų valgyti po truputį, nedidelė-
mis porcijomis, neaštrų, lengvai 
sukramtomą, nekarštą mais-
tą. Jei skausmas vargina rytais, 
pusryčiams reikėtų rinktis košę, 
geriausia – avižų. Pagal sveikos 
mitybos principus košė – vienas 
iš pagrindinių ryto valgių. Netin-
kamus mitybos įpročius derėtų 
pakeisti: svarbu valgyti pusry-
čius, pietus ir vakarienę, tarp 
jų  – užkandžių. Maiste turėtų 
būti visų reikalingų medžiagų. 
Jei sutvarkius mitybą simptomai 
išlieka, skausmas nepranyksta, 
nieko nelaukiant reikėtų kreiptis 
į gydytoją specialistą“, – pabrė-
žia medikas.

A. Kederys stebisi, kad savi-
gyda žmones kartais priveda 
prie keistų dalykų. „Yra pacientų, 
kurie gydo skrandžio skausmus 
gerdami skiestą obuolių ar kito-
kį actą, vartoja sodos tirpalą. Tai 
labai didelės klaidos. Kartais net 
ir neturėdami rimtos skrandžio 
ar dvylikapirštės žarnos proble-
mos, žmonės, gydydamiesi actu 
ar soda, prisidaro didelių bėdų, 
nes skrandžio rūgštys reaguoja 
su šiomis medžiagomis, simp-
tomai trumpam nurimsta, bet 
virškinamajame trakte vyksta 
cheminė reakcija ir taip pažei-
džiama skrandžio ir dvylika-
pirštės žarnos gleivinė“, – dėsto 
pašnekovas.

Didelė klaida, kurią darome 
norėdami numalšinti skrandžio 
skausmą, pasak gydytojo gas-
troenterologo, yra ir tai, kad per 
daug negalvodami bandome 
jį įveikti įprastais vaistais nuo 
skausmo. „Skrandžio skausmui 
malšinti netinka nesteroidiniai 
vaistai nuo skausmo ir uždegi-
mo, tokie kaip ibuprofenas, ke-
tanovas. Jei skrandyje yra opa, 
bet asmuo apie ją nežino, nuo 
dažno šių vaistų vartojimo ji ga-
li net pradėti kraujuoti. Namų 
vaistinėlėje reikėtų turėti pirmo-
sios pagalbos vaistų, skirtų virš-
kinamajam traktui, pavyzdžiui, 
omeprazolio. Šis skrandžio glei-
vinę veikiantis medikamentas 
gana greitai stabdo skrandžio 
rūgščių gamybą. Sumažėjus 
rūgščių skyrimuisi, mažiau dir-
ginama skrandžio gleivinė, ir 
tai padeda numalšinti skausmą. 
Išgėrus vaistų, derėtų palaukti 
pusvalandį, stebėti, ar skausmas 
rimsta, tada galima bandyti ką 
nors suvalgyti“, – teigia medikas.

Kai kuriems žmonėms nema-
lonius pojūčius skrandžio srityje, 
ankstyvą sotumo pojūtį sukelia 
tam tikrų produktų netoleravi-
mas. „Specialistai rekomenduo-
ja laikytis FODMAP dietos, t. y. 
atsisakyti vaisių, nes juose yra 
daug oligosacharidų, disacha-
ridų, monosacharidų, poliolių, 
išbalansuojančių virškinamo-
jo trakto motoriką ir veiklą, ir 
skrandį ima skaudėti dėl jame 
besikaupiančių dujų“, – aiškina 
gydytojas gastroenterologas 
A. Kederys. 

Tiems, kurių skrandis – jau-
trus, specialistas pataria atsisa-
kyti kavos ir alkoholio. Ne ma-
žiau svarbu laikytis darbo ir po-
ilsio režimo, vengti streso. 


