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Santrauka
Dirgliosios žarnos sindromas  yra dažniausiai diagnozuo-
jama virškinamojo trakto būklė. Tai simptomais pagrįsta 
būklė, apibūdinama pilvo skausmu ar diskomfortu, ku-
riuos sukelia pasikeitę įpročiai. Tyrimo tikslas − remian-
tis naujausiomis mokslinėmis publikacijomis, apžvelgti 
dirgliosios žarnos sindromo diagnostiką bei gydymą. 
Atlikta 24 mokslinių publikacijų apžvalga. Straipsniai 
atrinkti naudojantis PubMed, UpToDate ir ScienceDirect 
duomenų bazėmis. Į apžvalgą įtrauktos ne senesnės nei 
dešimties metų publikacijos anglų kalba.

Įvadas
Dirgliosios žarnos sindromas  yra dažniausiai diagno-

zuojama virškinamojo trakto būklė. Tai simptomais pagrįsta 
būklė, apibūdinama pilvo skausmu ar diskomfortu, kuriuos 
sukelia pasikeitę žarnyno įpročiai. Bendri dirgliosios žarnos 
sindromo paplitimo įvertinimai skiriasi visame pasaulyje ir 
yra iš dalies susiję su tyrimo populiacijos skirtumais, dia-
gnostiniais kriterijais ir tyrimo metodika. Šiaurės Amerikoje 
dirgliosios žarnos sindromo paplitimas apytiksliai yra 12 
procentų. Dirgliosios žarnos sindromas labiausiai paplitęs 
Pietų Amerikoje (21,0%), o mažiausiai − Pietryčių Azijoje 
(7,0%) [13,14]. JAV, Kanadoje ir Izraelyje dirgliosios žarnos 
sindromo simptomai yra 1,5–2 kartus dažnesni moterims nei 
vyrams. Azijoje moterys dažniau praneša apie pilvo skausmą 
ir vidurių užkietėjimą, o vyrai − apie viduriavimą [13,14]. 
Dirgliosios žarnos sindromo paplitimas leidžia numatyti 
šio sindromo diagnostikos bei gydymo temos nagrinėjimą 
[22, 23].

Tyrimo tikslas − remiantis naujausiomis mokslinėmis 
publikacijomis, apžvelgti dirgliosios žarnos sindromo dia-
gnostiką bei gydymą.

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Atlikta 24 publikacijų mokslinė apžvalga. Straipsniai 

atrinkti naudojantis PubMed, UpToDate ir ScienceDirect 

duomenų bazėmis. Į apžvalgą įtrauktos ne senesnės nei de-
šimties metų publikacijos anglų kalba.

Tyrimo rezultatai 
Dirgliosios žarnos sindromas. Dirgliosios žarnos sin-

dromas (DŽS) yra paplitęs funkcinis virškinamojo trakto 
sutrikimas, kuriam būdingas lėtinis pilvo skausmas ar dis-
komfortas ir pasikeitę žarnyno įpročiai [7].

Dirgliosios žarnos sindromu sergančius pacientus ka-
muoja protarpinis pilvo skausmas (diskomfortas), pakitę 
žarnyno įpročiai ir pilvo pūtimas (išsipūtimas) [8, 21]. Pa-
cientai mano, kad jų simptomus sukelia tam tikri maisto 
produktai, tokie kaip pienas ir pieno produktai, kviečių pro-
duktai, kofeinas, kopūstai, svogūnai, žirniai, pupelės, karšti 
prieskoniai ir keptas bei rūkytas maistas [3,16]. Kai kurie 
dirgliosios žarnos sindromu sergantys pacientai vengia kai 
kurių maisto produktų, tačiau neatrodo, kad tarp jų ir visos 
populiacijos būtų skirtumas dėl energijos, angliavandenių, 
baltymų ir riebalų [3,16,22,23]. 

Daugelis pacientų mano, kad jų dirgliosios žarnos sin-
dromo simptomai atsiranda dėl jautrumo maistui. Mecha-
nizmai: maistas sukelia simptomus pacientams, sergantiems 
dirgliosios žarnos sindromu [17]. Yra keturi galimi paaiški-
nimai: ryškus kontraktilinis [20] ir sensorinis [19] gaubtinės 
žarnos atsakas į maisto nurijimą (skrandžio ir žarnyno atsa-
kas); mikrobiomo pokyčiai (gali įvykti gana greitai po dietos 
pakeitimo) [6]; netirpios maistinės skaidulos gali sustiprinti 
dirgliosios žarnos sindromo simptomus [10];  dietiniai anti-
genai gali pakeisti žarnyno epitelio barjerą [11]. Šie tariami 
mechanizmai teikia pagrindą mitybos modifikacijai bei šio 
sindromo gydymui.

Dirgliosios žarnos sindromo diagnozė gali būti sudė-
tinga dėl kelių priežasčių: viena, simptomai laikui bėgant 
gali keistis ir dėl šių svyravimų pacientas gali jaustis taip, 
tarsi sutrikimas būtų didesnis, nei yra iš tikrųjų; antra, dir-
gliosios žarnos sindromo simptomai gali imituoti kitus su-
trikimus (pvz., laktozės ar fruktozės netoleravimas),  todėl 
gali nereaguoti į empirinį gydymą; trečia, gydytojai gali to 
nežinoti ir netinkamai nustatyti dirgliosios žarnos sindromo 
diagnozę; be to, nėra dirgliosios žarnos sindromo biologinio 
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žymeklio − pacientams galimi nuolatiniai ar pasikartojantys 
simptomai, bet gydytojai negali užsisakyti testo, kuris pa-
tikimai diagnozuotų būklę; galiausiai, pacientai gali norėti 
atlikti tyrimus nustatyti simptomų priežastis, nors įprastiniai 
tyrimai paprastai būna normalūs, o tai vargina pacientą, nes 
simptomai vis tiek išlieka [4]. 

Dirgliosios žarnos sindromo diagnostika. Klinikinei 
dirgliosios žarnos sindromo diagnozei dažnai naudojami 
„Roma IV“ kriterijai, kai jaučiami sindromo požymiai ne 
mažiau kaip 1 savaitę per pastaruosius 3 mėnesius, susiję su 
dviem ar daugiau iš šių dalykų: 1) su tuštinimusi; 2)  išmatų 
dažnio pasikeitimu ir 3) su išmatų išvaizdos pasikeitimu [24]. 

Išanalizavus mokslinę literatūrą pastebėta, kad nepai-
sant dirgliosios žarnos sindromo paplitimo ir dažnai lėtinio, 
pasikartojančio pobūdžio, pagrindinė šio sindromo patofizi-
ologija vis dar nėra visiškai suprantama [1]. Lėtinis, žemo 
laipsnio subklinikinis uždegimas  susijęs su ligos procesu. 
Manoma, kad jis tęsia dirgliosios žarnos sindromo simpto-
mus, neatskleidžiant reikšmingų gaubtinės žarnos gleivinės 
anomalijų; tačiau, naudojant šiuolaikinius sekos nustatymo 
metodus, imunohistocheminius tyrimus ir ultrastruktūrines 
analizes, pastebimi subtilūs mikroskopiniai ir molekuliniai 
pokyčiai.

Dirgliosios žarnos sindromo gydymas. Dirgliosios 
žarnos sindromo gydymas turėtų apimti paciento susirū-
pinimą savo sveikata ir  tinkamą simptominio gydymo 
paskyrimą [2].

Tinkamai atlikta konsultacija gali būti terapinė pacientui, 
sergančiam dirgliosios žarnos sindromu, tačiau tik maža dalis 
pacientų kreipiasi į savo šeimos gydytoją, o dar mažesnė 
dalis kreipiasi į specialistą [5]. Gydytojai turėtų pripažinti, 
kad pacientams, sergantiems dirgliosios žarnos sindromu, 
reikalinga holistinė konsultacija. Teigiama diagnozė ir rami-
nantis dirgliosios žarnos sindromo paaiškinimas turėtų būti 
pateikiamas empatiškai, suteikiant pacientui laiko aptarti 
savo susirūpinimą dėl ligos.

Daugelis pacientų, sergančių dirgliosios žarnos sindromu, 
praneša apie sunkesnius virškinamojo trakto simptomus, 
susijusius su tam tikru maistu [9]. Tokiais atvejais puikiai 
tiktų dieta, kurios metu būtų atsisakyta tam tikro maisto, 
kuris provokuoja simptomus. Gydytojai turėtų priminti 
pacientui, kad tokiomis dietomis piktnaudžiauti negalima 
[15] ir kartu su dietologu prižiūrėti paciento mitybos mani-
puliacijas. Dirgliosios žarnos sindromo simptomus galima 
sušvelninti reguliariai mankštinantis [12]. Mankštą reikėtų 
rekomenduoti kartu su mitybos patarimais. Taip pat reikėtų 
aptarti miego svarbą, nes nustatyta, kad pagerėjusi miego 
kokybė kontroliuoja simptomus [18].

Yra daug psichologinių gydymo būdų, kurie pagerina 
arba pašalina dirgliosios žarnos sindromo simptomus. Tai 

apima kognityvinę elgesio terapiją, daugiakomponentę 
psichologinę terapiją ir dinaminę psichoterapiją Kai kurie 
pacientai pripažįsta, kad jų simptomai atsiranda stresinėmis 
aplinkybėmis, arba juos sustiprina stresas ir nerimas. Šiems 
pacientams psichologinis gydymas yra tiesioginis dirgliosios 
žarnos sindromo gydymo metodas. Kruopščiai suplanuo-
tas ir suformuluotas kreipimasis į psichologą, turintį žinių 
apie funkcinius virškinamojo trakto sutrikimus, pagerina 
sėkmingo rezultato tikimybę.

Išvados
1. Dirgliosios žarnos sindromas yra dažna lėtinė virški-

namojo trakto liga, kuriai būdingas lėtinis pilvo skausmas 
ar diskomfortas ir pasikeitę žarnyno įpročiai.

2. Teigiama klinikinė diagnozė nustatoma naudojant 
Romos kriterijus bei šiuolaikinius sekos nustatymo metodus, 
imunohistocheminius tyrimus ir ultrastruktūrines analizes, 
pastebimi subtilūs mikroskopiniai ir molekuliniai pokyčiai.

3. Yra daug gydymo būdų, kurie naudingi pacientams, 
sergantiems dirgliosios žarnos sindromu, įskaitant dietą ir 
psichologiškai pagrįstą terapiją.
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Summary
Irritable bowel syndrome is the most commonly diagnosed 

condition of the gastrointestinal tract. it is a symptomatic condi-
tion characterized by abdominal pain or discomfort caused by al-
tered bowel habits that cause such symptoms despite other disea-
ses. the prevalence of irritable bowel syndrome makes it possible 
to predict a proper examination of the topic of diagnosis and tre-
atment of this syndrome. the aim of the study is to review the dia-
gnosis and treatment of irritable bowel syndrome based on the la-
test scientific publications. a scientific review of 24 publications 
was performed. articles were selected using pubmed, uptodate, and 
sciencedirect databases. the review includes publications in english 
not older than ten years.
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