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Santrauka
Mechaninis žarnų nepraeinamumas – tai dažna urgentinė 
patologija, pasireiškianti staigia žarnos spindžio obstruk-
cija. Šią patologiją gali sukelti tiek ekstramuralinis, tiek 
intramuralinis spaudimas į žarnos sieną. Sergant mecha-
niniu žarnų nepraeinamumu, obstrukcija uždaro žarnos 
spindį, todėl proksimaliai kliūties žarna dilatuoja − dėl 
praryto oro ir žarnyne esančių bakterijų kaupiasi dujos, 
kurios negali pasišalinti, sukeldamos pilvo pūtimą ir dis-
komfortą. Tęsiantis procesui, žarnyno sienelė tampa ede-
miška, sutrinka žarnos absorbcinė funkcija, o intraląste-
linis skystis išsiskiria į žarnos spindį. Mechaninis žarnų 
nepraeinamumas dažniausiai pasireiškia pilvo skausmu, 
pūtimu, pykinimu ir (ar) vėmimu bei obstipacija. Mecha-
ninio žarnų nepraeinamumo diagnostika remiasi vaizdo 
tyrimais, dažniausiai naudojamas ir efektyviausias iš jų 
– apžvalginė pilvo rentgenograma. Pagrindinis gydymo 
tikslas – sumažinti paciento jaučiamą diskomfortą, atkurti 
skysčių balansą ir pašalinti nepraeinamumo priežastį. 
Tyrimo tikslas − įvertinti, susisteminti ir išanalizuoti 
mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis apie me-
chaninį žarnų nepraeinamumą, jo klinikinį pasireiškimą, 
diagnostikos ypatumus bei gydymo taktiką.

Įvadas
Mechaninis žarnų nepraeinamumas – tai dažna urgentinė 

patologija, pasireiškianti staigiu plonosios, rečiau − storosios 
žarnos spindžio obstrukcija. Ši patologija gali atsirasti dėl 
ekstramuralinio ar intramuralinio spaudimo į žarnos sieną. 
Ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse dažniausios mechani-
nio žarnų nepraeinamumo priežastys yra intraperitoninės 
sąaugos, tumorai bei komplikuotos išvaržos [1]. Sergant 
mechaniniu žarnų nepraeinamumu, obstrukcija uždaro žarnos 
spindį, todėl proksimaliai kliūties žarna dilatuoja. Dėl praryto 
oro ir žarnyne esančių bakterijų kaupiasi dujos, kurios negali 
pasišalinti, sukeldamos pilvo pūtimą ir diskomfortą. Tęsiantis 

procesui, žarnyno sienelė tampa edemiška, sutrinka žarnos 
absorbcinė funkcija, o intraląstelinis skystis išsiskiria į žarnos 
spindį [2]. Tiek moterims, tiek vyrams ši patologija pasireiš-
kia vienodai dažnai ir su amžiumi rizika susirgti didėja [3]. 
Mechaninio žarnų nepraeinamumo simptomai dažniausiai 
pasireiškia kolikos tipo pilvo skausmais bei pūtimu, lokaliu 
ar išplitusiu pilvo sienos įsitempimu, būdingas pykinimas, 
vėmimas bei obstipacija [4]. Žarnų nepraeinamumo gydymo 
tikslas – sumažinti diskomfortą pilve bei atkurti skysčių ir 
elektrolitų pusiausvyrą organizme. Esant komplikuotam 
žarnų nepraeinamumui (nustačius žarnų išemiją, nekrozę 
ar perforaciją), būtina neatidėliotinai atlikti chirurgines in-
tervencijas, pašalinti obstrukciją sukėlusią priežastį ir atkurti 
pažeistų žarnų vientisumą [5].

Tyrimo tikslas − išanalizuoti bei aptarti įrodymais 
pagrįstą informaciją apie mechaninį žarnų nepraeinamumo 
klinikinį pasireiškimą, diagnostiką bei gydymą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Taikyta sisteminė mokslinės literatūros bei dokumentų 

apžvalga ir analizė. Duomenų buvo ieškoma Google Scho-
lar, UpToDate, Cochrane bei Medline (PubMed) duomenų 
bazėse. Visateksčiai straipsniai atrinkti, jei jų pavadinimas, 
santrauka ar reikšminiai žodžiai nurodė, kad tyrimas tin-
kamas įtraukti į šią apžvalgą. Pasirinktos tik anglų kalba 
skelbtos publikacijos. Vartoti nurodyti raktažodžiai. Atrinkti, 
išanalizuoti ir apibendrinti 9 straipsniai.

Tyrimo rezultatai
Klinikinis pasireiškimas. Mechaninio žarnų nepraei-

namumo simptomai varijuoja nuo obstrukciją sukėlusios 
priežasties, tačiau daugiau nei 90 proc. pacientų mechaninis 
žarnų nepraeinamumas pasireiškia pilvo skausmais. Skaus-
mas dažniausiai yra kolikos tipo, lokalizuotas periumbikaliai. 
Staigus skausmo sustiprėjimas indikuoja apie galimą žarnos 
perforaciją, o progresuojantis židininis skausmas gali padėti 
įtarti pilvaplėvės dirginimą dėl žarnų išemijos ar nekrozės. 
83 proc. pacientų skundžiasi vėmimu ir pykinimu, šis simp-
tomas dažniau pasireiškia esant  proksimaliniam plonųjų 
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žarnų nepraeinamumui [6].  Kadangi dėl obstrukcijos dujos 
negali pasišalinti iš žarnyno, jos kaupiasi, tempdamos žarnų 
sieneles ir sukeldamos pilvo pūtimo jausmą. Obstipacija 
gali pasireikšti daliai pacientų 12-24 val. nuo obstrukcijos 
simptomų pradžios, kai pasišalina visas distaliai nuo kliūties 
buvęs žarnų turinys. Fizinis ištyrimas reikalingas įvertinti 
paciento dehidratacijos laipsnį – tachikardija, mažas šla-
pimo išskyrimas, sausos gleivinės leidžia įtarti didelį skysčių 
netekimą. Palpacijos metu galima apčiuopti pilvo sienos 
išvaržas, jaučiamas išsipūtęs pilvas, perkutuojant girdimas 
timpaninis garsas. 

Diagnostika. Plonųjų žarnų nepraeinamumo diagnozę 
galima įtarti įvertinus anamnezę, fizinį ištyrimą bei rizikos 
veiksnius, tačiau diagnozės patvirtinimui būtina atlikti vaizdo 
tyrimus. Šie tyrimai reikalingi obstrukcijos vietos, galimų 
komplikacijų (žarnų perforacijos, nekrozės, išemijos) bei 
tikėtinos obstrukcijos etiologijos įvertinimui. Tai svarbu 
gydymo taktikos parinkimui. Pirmo pasirinkimo tyrimas – 
apžvalginė pilvo rentgenogama. Tai, lyginant su kitais vaizdo 
tyrimais, yra pigus, lengvai prieinamas ir greitai atliekamas 
tyrimas. Rentgenograma turi būti atliekama pacientui stovint, 
vaizdas turi apimti visą pilvo sritį ir apatinę krūtinės ląstos 
dalį. Esant mechaniniam žarnų nepraeinamumui, rentge-
nogramoje matomos išsipūtusios žarnų kilpos proksimaliai 
kliūčiai, gali būti matomi oro-skysčio paviršiai (Kloiberio 
dubenėlių simptomas). Įvykus žarnos perforacijai, po diaf-
ragma matomas laisvas oras. Pasireiškus šiai komplikacijai, 
reikalinga skubi chirurginė intervencija [7]. Kompiuterinė 
tomografija su kontrastu yra jautresnis ir specifiškesnis 
tyrimo būdas, nei apžvalginė pilvo rentgenorgama, tačiau 
brangesnis ir ilgiau atliekamas. Kompiuterinė tomografija 
su kontrastu naudinga identifikuoti tikslią obstrukcijos vietą 
ar nustatyti nepraeinamumo priežastį. Žarnų išemijos atveju, 
kompiuterinės tomografijos tyrimas yra pranašesnis už pilvo 
apžvalginę rentgenogramą. Pilvo ultragarsinis tyrimas atlie-
kamas tiems pacientams, kuriems anksčiau aprašyti tyrimo 
metodai yra kontraindikuotini ar neprieinami, tai nėščiosios, 
kritinės būklės ir kontrastui alergiški pacientai [8]. Esant 
žarnų nepraeinamumui, laboratoriniai tyrimai, tokie kaip 
bendras kraujo tyrimas, elektrolitai, serumo laktatas, dažniau-
siai atliekami įvertinti dehidratacijos laipsnį, komplikacijas, 
tačiau tai nėra ligą pagrindžiantys tyrimai. 

Gydymas. Pacientams, sergantiems ūminiu žarnų ne-
praeinamumu, gydymas parenkamas atsižvelgiant į ligos 
etiologiją, sunkumą bei obstrukcijos vietą. Visais atvejais 
pirminis ligos valdymo tikslas – sumažinti diskomfortą ir 
atkurti skysčių bei elektrolitų balansą. Neatidėliotinas chi-
rurginis gydymas taikomas esant komplikuotai plonųjų žarnų 
obstrukcijai – vaizdo tyrimuose nustačius žarnų perforaciją, 
išemiją ar įtariant žarnų nekrozę. Esant ne urgentinei, bet 

chirurginio gydymo reikalaujančiai obstrukcijai, pavyzdžiui, 
esant uždaros žarnų kilpos obstrukcijai, žarnų invaginaci-
jai, įstrigusiai išvaržai – operacija atliekama kuo skubiau. 
Pacientams, kuriems neindikuotinas chirurginis gydymas, 
skiriamas medikamentinis [8]. Šiai kategorijai priskiriamos 
ir intraperitoninių sąaugų sukeltos nekomplikuotos obstruk-
cijos. Pradedama nuo skysčių ir elektrolitų balanso atkūrimo. 
Skysčiai skiriami intraveniškai, peroralinis maitinimas ir 
skysčių skyrimas esant obstrukcijai negalimas. Jei pacientas 
skundžiasi dideliu skausmu, vėmimu ar pykinimu, galima 
atlikti skrandžio dekompresiją nazogastriniu vamzdeliu. 
Pacientams, kuriems neindikuotina urgentinė operacija, atlie-
kamas klizmavimas ir  duodamas peroraliai hipertoninis 
tirpalas su kontrastu, 65-80 proc. atvejų tai padeda pašalinti 
žarnų nepraeinamumą. Hipertoninis tirpalas mažina žarnų 
sienelės edemą ir skatina peristaltiką. Po taikyto gydymo, 
po 6-24 h atliekama rentgenograma įvertinti, ar kontrastas 
pasiekė storąjį žarnyną – ar obstrukcijos nebėra [9].

Išvados
1. Pagrindiniai mechaninio žarnų nepraeinamumo  simp-

tomai yra kolikos tipo pilvo skausmai, pykinimas, vėmimas, 
pilvo pūtimas ir obstipacijos.

2. Diagnozės patvirtinimui būtina atlikti vaizdo tyrimus. 
Pirmo pasirinkimo tyrimas – pilvo apžvalginė rentgeno-
grama. Kompiuterinė tomografija su kontrastu yra specifiš-
kesnis ir jautresnis tyrimo metodas, vertinant komplikacijas 
ir tikslią obstrukcijos vietą. Pilvo sonoskopija atliekama 
nėščiosioms ir kritinės būklės pacientams. 

3. Gydymo pasirinkimas priklauso nuo obstrukcijos 
priežasties. Neatidėliotinos operacijos atliekamos esant 
komplikuotai žarnų obstrukcijai.
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Summary
Mechanical bowel obstruction is a frequent emergency which 

occurs with abrupt bowel lumen blockage. This pathology is caused 
by extraluminal or intraluminal compression to the intestine wall. 

In the presence of mechanical bowel obstruction, the lumen of the 
intestine is blocked, leading to dilation of poximal segment. Air 
and intestinal bacteria accumulate gas that cannot be eliminated, 
causing bloating and abdominal dicomfort. As the process conti-
nues, the bowel wall becomes edematous, its absorptive function 
is lost, and fluid is sequestered into the bowel lumen. Clinical ma-
nifestation of mechanical bowel obstruction often includes abdo-
minal pain, distension, vomiting and/or nausea and obstipation. 
Diagnosis is based on abdominal imaging findings, for example - 
plain radiography. The main goal of initial management is to re-
duce discomfort for the patient, restore fluid balance and eliminate 
the cause of obstruction, if possible. The aim of this study was to 
gather and evaluate the data on mechanical bowel obstruction, its 
symptoms and what diagnosis and treatment tactics are best cho-
sen for this disease.

Conclusions. 1. The main symptoms of mechanical bowel obs-
truction are colic-type abdominal pain, nausea, vomiting, abdomi-
nal distention, and constipation. 2. Abdominal imaging is required 
to confirm the diagnosis. A method of the first choice is an abdo-
minal radiography. Contrast-enhanced computed tomography is 
a more specific and sensitive examination method for assessing 
complications and location of obstruction. Abdominal sonoscopy 
is performed in pregnant and critically ill patients. 3. The choice 
of treatment depends on the etiology of the obstruction. Emer-
gency surgeries are performed in the presence of compromised 
small bowl obstruction.
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