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Santrauka 
Funkcinė dispepsija yra virškinamojo trakto sutrikimas, 
kai nesant organinės patologijos pacientai jaučia dispep-
sijos simptomus. Pasaulyje funkcine dispepsija serga iki 
10 proc. žmonių. 
Ligos diagnostika paremta Rome IV kriterijais, kurie api-
brėžia funkcinei dispepsijai būdingus simptomus, ligos 
trukmę, būtiną diagnostikai ir tai, kad turi būti paneigta 
bet kokia kita galima dispepsijos priežastis. Svarbiau-
sias instrumentinis tyrimas – fibroezofagogastroduode-
noskopija. Svarbus ištyrimas ir dėl Helicobacter pylori 
infekcijos. Funkcinė dispepsija patvirtinama tik paneigus 
kitus virškinamojo trakto sutrikimus. Ypač svarbi jos di-
ferencinė diagnostika, kuri apima tokius sutrikimus kaip 
skrandžio parezė, dirgliosios žarnos sindromas, pikty-
binius virškinamojo trakto susirgimus, kasos ir tulžies 
pūslės bei latakų ligas ir kitas. Tyrimo tikslas − apžvelgti 
mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis apie funk-
cinės dispepsijos rizikos veiksnius, klinikinį pasireiškimą 
ir diagnostiką. 

Įvadas
Funkcinė dispepsija tai virškinimo sutrikimas, kai paci-

entai jaučia dispepsijos simptomus, nesant organinės ligos 
[1]. Funkcinės dispepsijos paplitimas bendrojoje pasaulio 
populiacijoje siekia iki 10 procentų [2]. Dispepsija paplitusi 
iki 40 proc. populiacijos kai kuriose bendruomenėse ir su-
daro iki 5 proc. pirminių vizitų asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose [3]. Iš dispepsijos simptomus jaučiančių pacientų, 
iki 70 proc. serga funkcine dispepsija [4]. 

Dėl šios ligos sutrinka gyvenimo kokybė, sumažėja 
darbingumas, didėja depresijos ir nerimo sutrikimų rizika, 
reikšmingai didėja sveikatos priežiūros išlaidos [2]. Nors 
liga plačiai paplitusi, dėl simptomų įvairovės ir jų panašumo 
į daugelį kitų virškinamojo trakto sutrikimų, funkcinės dis-
pepsijos diagnostika kelia iššūkių klinikinėje praktikoje [3]. 

Liga diagnozuojama remiantis Rome IV kriterijais, o pa-
gal vyraujantį simptomą išskiriami dar du subtipai – distreso 
pavalgius ir epigastriumo skausmo sindromas [3].

Tyrimo tikslas − apžvelgti ligos rizikos veiksnius, kli-
nikinį pasireiškimą ir diagnostiką, pateikiamus šiuolaikinėje 
mokslo literatūroje. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta mokslinės literatūros apžvalga ir analizė. Duo-

menų ieškota PubMed duomenų bazėje. Straipsniai apžval-
gai atrinkti pagal pavadinimą, santrauką ir raktažodžius. 
Parinktos ir aptartos 6 publikacijos anglų kalba, paskelbtos 
2018 – 2022 metais.

Tyrimo rezultatai
Rizikos veiksniai. Funkcinės dispepsijos rizikos veiks-

niai apima genų polimorfizmą, vaikystėje patirtą smurtą, 
moterišką lytį ir jauną amžių [5]. Yra duomenų, kad funkcinė 
dispepsija susijusi su vyresniu amžiumi [3]. Svarbūs rizikos 
veiksniai yra ir ūmus gastroenteritas, nerimas,  nuotaikos 
sutrikimai ir rūkymas [2]. Funkcinės dispepsijos rizikos 
veiksniams priskiriama ir Helicobacter pylori infekcija, 
aukšta socioekonominė padėtis bei nesteroidonių vaistų nuo 
uždegimo vartojimas [3].

Klinikinis pasireiškimas. Funkcinės dispepsijos di-
agnozė nustatoma, kai pasireiškia jai būdingi simptomai, 
atmetus kitus sutrikimus, galinčius pasireikšti panašiais 
simptomais [6]. Funkcinės dispepsijos simptomai įvairūs, 
tačiau svarbiausi keturi yra pilnumo jausmas pavalgius, anks-
tyvas sotumas, epigastriumo skausmas ir deginimas [4]. Jei 
vyrauja pilnumo jausmas ir pilvo pūtimas po maitinimosi 
– diagnozuojamas distreso pavalgius sindromas, vyraujant 
viršutinės pilvo dalies skausmui – diagnozuojamas epigas-
triumo skausmo sindromas. Distresas pavalgius pasireiškia 
apytiksliai 38 proc. pacientų, o epigastriumo skausmo sindro-
mas − apie 27 proc. pacientų. Apytiksliai 35 proc. pacientų, 
sergančių funkcine dispepsija, turi simptomų, atitinkančių 
abu subtipus [3]. Be jau minėtų keturių pagrindinių funkcinės 
dispepsijos simptomų, ligai būdinga pykinimas, raugėji-

FUNKCINĖS DISPEPSIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI, 
KLINIKINIS PASIREIŠKIMAS IR DIAGNOSTIKA

Donata Pakeltytė
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas



82

mas, pilvo pūtimas [2]. Pacientai savo simptomus dažnai 
apibūdina kaip deginimo pojūtį širdies plote arba sutrikusį 
virškinimą [3]. Svarbu atkreipti dėmesį, kad skausmas epi-
gastriumo srityje niekur neplinta. Pabrėžiama, kad rėmuo 
nėra dispepsijai būdingas simptomas, tačiau remiantis jo 
buvimu negalima paneigti funkcinės dispepsijos diagnozės 
[2].  Esant distresui pavalgius, tipinis simptomų atsiradimo 
laikas yra po maisto vartojimo, o epigastriumo skausmo 
sindromo simptomai nesusiję su valgymu ir gali atsirasti 
nepriklausomai nuo maitinimosi laiko [1]. Be virškinamojo 
trakto simptomų, funkcinei dispepsijai būdingas padidėjęs 
prakaitavimas, galvos skausmas, miego sutrikimai, raumenų 
įsitempimas, funkciniai širdies sutrikimai ir dirgli šlapimo 
pūslė [6]. Funkcinė dispepsija sutrikdo pacientų darbingumą 
ir mažina gyvenimo kokybę [1]. Ligoniams, kuriems atlikta 
bariatrinė operacija, dispepsijos simptomus, tokius kaip anks-
tyvas sotumas ar pilnumas pavalgius, vertinti sunku, tačiau 
jei simptomai sunkesni, nei tikimasi, tikslingas ištyrimas dėl 
H. pylori infekcijos, opaligės ar striktūrų formavimosi [3]. 

Diagnozavimas. Funkcinės dispepsijos diagnozavimas 
remiasi Rome IV kriterijais. Pacientui turi pasireikšti bent 
vienas iš šių simptomų: pilnumas pavalgius (bent 3 dienas 
per savaitę), ankstyvas sotumas (bent 3 dienas per savaitę), 
epigastriumo skausmas (bent 1 dieną per savaitę) ir deginimo 
pojūtis epigastriume (bent 1 dieną per savaitę]. Kartu su šiais 
simptomais pacientams negali būti struktūrinės ligos požy-
mių. Diagnozės patvirtinimui minėti simptomai pacientus turi 
varginti bent tris mėnesius, o pirmą kartą turi būti pasireiškę 
bent pusmetį iki diagnozės patvirtinimo [4], tačiau pacientai 
dažnai į gydytoją kreipiasi anksčiau, nei apibrėžtas simptomų 
trukmės kriterijus ligos diagnozavimui. Tai susiję su funk-
cinės dispepsijos simptomų sunkumu, dažnumu, trukme iki 
pagerėjimo ir nerimu bei gyvenimo kokybės suprastėjimu, 
skatinančiu pacientą anksčiau kreiptis pagalbos [5]. 

Panašu, kad laboratoriniai tyrimai neturi diagnostinės 
reikšmės įtariant funkcinę dispepsiją [2]. Vieninteliu pati-
kimu ir būtinu diagnostiniu tyrimu funkcinei dispepsijai nu-
statyti laikoma fibroezofagogastroduodenoskopija (FEGDS), 
kartu ištiriant ir dėl bakterijos H. pylori sukeltos infekcijos 
[6]. Atnaujintose Japonijos gastroenterologų draugijos re-
komendacijose funkcinės dispepsijos diagnostikai FEGDS 
rekomenduojama tik esant organinės patologijos įtarimui, 
[5] o Europos gastroenterologų rekomendacijose paminėta, 
kad FEGDS neprivaloma jauniems pacientams dėl labai retų 
piktybinių susirgimų tokiame amžiuje, tačiau tokiu atveju 
funkcinės dispepsijos diagnozė nepatvirtinama [2]. Visiems 
pacientams, kurių amžius 60 metų ir daugiau, rekomenduo-
jama atlikti FEGDS [3]. Amžiaus riba tyrimui atlikti gali 
būti ir mažesnė, jei paciento didesnė viršutinio virškinamojo 
trakto piktybinės patologijos rizika [4]. Požymiai, kurių pa-

kanka nusiųsti pacientą su funkcinės dispepsijos simptomais 
atlikti FEGDS, yra neaiškios kilmės svorio mažėjimas, nauja 
ar progresuojanti disfagija, odinofagija, vėmimas, nepaaiški-
nama geležies stokos anemija, palpuojamos masės arba lim-
fadenopatija, viršutinės virškinamojo trakto dalies piktybinių 
susirgimų istorija šeimoje, vaikystė, praleista didelės rizikos 
šalyse (pavyzdžiui, Pietryčių Azijoje, Pietų Amerikoje). Nors 
be FEGDS negalima visiškai patvirtinti funkcinės dispepsijos 
diagnozės, FEGDS daugeliu atvejų neparodo jokių pakitimų, 
todėl tolimesnis paciento įvertinimas grindžiamas simptomų 
sunkumu ir esamais rizikos veiksniais [3]. 

Daugelis rekomendacijų siūlo visus dispepsija sergančius 
pacientus tirti dėl H. pylori infekcijos [2]. Jaunesniems nei 60 
metų pacientams, kurie neturi piktybinio susirgimo požymių, 
ištyrimas dėl H. pylori infekcijos gali būti atliktas šlapalo 
kvėpavimo testu arba tiriant dėl antigeno išmatose [3].

Atlikus visapusį tyrimą dėl funkcinės dispepsijos ir pa-
tvirtinus jos diagnozę, pakartotinis ir papildomas ištyrimas 
dėl dispepsijos neindikuotinas, nebent pacientai pasiskundžia 
simptomų pasikeitimu arba nėra pagerėjimo požymių, taikant 
adekvatų gydymą [6].

Diferencinė diagnostika. Nepaisant aiškiai apibrėžtų 
Rome IV kriterijų, funkcinės dispepsijos diagnozė sunkiai 
nustatoma dėl panašaus klinikinio pasireiškimo, kaip ir kiti 
virškinamojo trakto sutrikimai – gastroparezė, dirgliosios 
žarnos sindromas, gastroezofaginio refliukso liga, todėl ypač 
svarbi jos diferencinė diagnostika. Funkcinė dispepsija dia-
gnozuojama atmetus kitas dispepsijos priežastis [3]. Iki 30 
proc. pacientų, patiriančių dispepsijos simptomus, nusta-
tomos organinės ligos, kurios tokius simptomus ir sukelia. 
Svarbu ir tai, kad endoskopiniai radiniai, tokie kaip stem-
plės angos išvarža, skrandžio erozijos, gastritas ar tulžies 
pūslės akmenys, visiškai nepaneigia funkcinės dispepsijos 
diagnozės [6].

Pacientus, kurie skundžiasi dispepsijos simptomais, re-
komenduojama tirti dėl H. pylori infekcijos, siekiant atmesti 
arba patvirtinti su šia bakterija susijusį gastritą [2]. Pacien-
tams, kurie greta funkcinės dispepsijos simptomų nurodo ir 
ryškų pykinimą ar vėmimą, galima įtarti skrandžio parezę. 
Tokį įtarimą sutiprintų ir esantys rizikos veiksniai, pavyz-
džiui, diabetas, jungiamojo audinio ligos, difuzinis skrandžio 
judrumo sutrikimas [3]. Dispepsiją dažnai sukelia ir vaistai, 
todėl reikėtų įvertinti, kokius vaistus vartoja pacientas, pa-
vyzdžiui, ar nevartoja antibiotikų, bisfosfonatų, kortikoidų, 
metformino, geležies, opiatų, žolinių preparatų ir kitokių 
medikamentų [4]. Esant simptomų, signalizuojančių apie dir-
gliosios žarnos sindromą, naudinga atlikti ultragarsinį pilvo 
organų ir endoskopinį storosios žarnos ištyrimą [6]. Kartu su 
dispepsijos simptomais esant skausmui, kuris plinta į nugarą, 
dešiniojo viršutinio pilvo kvadranto skausmui, vėmimui ar 
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geltai, reikėtų įtarti tulžies pūslės ir latakų ar kasos ligas [4]. 
Į diferencinę diagnostiką turėtų būti įtraukta ir celiakija, o 
esant jos įtarimui, verta atlikti dvylikapirštės žarnos biopsiją 
arba serologinius tyrimus [3]. Jei nustačius funkcinės dis-
pepsijos diagnozę ir paskyrus adekvatų gydymą, simptomai 
išlieka, rekomenduojamas siuntimas tirti dėl psichikos ligų, 
pavyzdžiui, nerimo sutrikimų ar depresijos [6). Trečdalis 
sergančiųjų funkcine dispepsija  patiria ir gastroezofaginės 
ligos (GERL) simptomų, tačiau tokiu atveju diagnozuojant 
pirmenybė suteikiama GERL diagnozei [2]. Apie 30 proc. 
pacientų, sergančių funkcine dispepsija, kartu nustatomas ir 
dirgliosios žarnos sindromas [6]. 

Išvados
1. Funkcinės dispepsijos rizikos veiksniai yra psichikos 

sutrikimai, rūkymas, gastroenteritas, amžius, moteriškoji 
lytis ir kiti. 

2. Funkcinės dispepsijos svarbiausi simptomai yra 
ankstyvas sotumas, pilnumo jausmas pavalgius, skausmas 
epigastriume ir deginimo pojūtis viršutinėje pilvo dalyje. 

3. Funkcinė dispepsija diagnozuojama remiantis Rome 
IV kriterijais: yra bent vienas iš tipinių simptomų, paneigta 
organinė patologija ir simptomai pacientą vargina bent tris 
mėnesius, o pirmą kartą pasireiškė anksčiau nei prieš pusę 
metų.

4. Laboratoriniai tyrimai neturi didelės reikšmės funk-
cinei dispepsijai diagnozuoti, todėl svarbiausias tyrimas yra 
fibroezofagogastroduodenoskopija, kuri turi būti atlikta vi-
siems dispepsijos simptomus jaučiantiems pacientams per 60 
metų ir jaunesniems, jei yra piktybinio susirgimo požymių. 
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Summary 
Functional dyspepsia is a disorder of gastrointestinal tract when 

there is no evidence of organic pathology but patients still feel 
symptoms of dyspepsia. It affects up to 10 percent of worldwide 
population.

Diagnostics of the disease is based on the Rome IV criteria, 
which states that there must be common symptoms, typical dura-
tion of the disease and that there must not be any other pathology 
that could cause dyspepsia. The most important diagnostic tool is 
esophagogastroduodenoscopy. Tests for Helicobacter pylori in-
fection are also very important for the diagnosis. Diferential dia-
gnosis of functional dyspepsia is very important because the disease 
can only be diagnosed when there is no signs of other gastrointes-
tinal tract disorders such as gastroparesis, irritable bowel disease, 
malignancies, biliary and pancreatic disorders and others.

The purpose of this study is to review data in the scientific li-
terature about risk factors, clinical presentation and diagnostics of 
functional dyspepsia.
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