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Santrauka
Dispepsija yra simptomų kompleksas, apimantis vir-
šutinę ir vidurinę pilvo sritį, pasireiškiantis skausmu ar 
deginimu epigastriume, pilnumo po valgio arba ankstyvo 
sotumo jausmu. Darbo tikslas – remiantis naujausiomis 
mokslinėmis publikacijomis, apžvelgti funkcinės dispep-
sijos diagnostikos bei gydymo galimybes. Rezultatai ir 
išvados. Funkcinė dispepsija diagnozuojama esant tipi-
niams nusiskundimams, ir atmetus kitą viršutinio virš-
kinamojo trakto ir viršutinės pilvo dalies organų pato-
logiją, galinčią pasireikšti panašiais simptomais. Šios 
būklės gydymas priklauso nuo vyraujančių simptomų 
ir yra individualus kiekvienam pacientui. Pirmaeiliai 
vaistai funkcinei dispepsijai gydyti – protonų siurblio 
inhibitoriai, o nepasiekus optimalaus atsako į gydymą, 
gali būti skiriami psichotropiniai vaistai, retais atvejais 
– prokinetikai, papildomam simptomų mažinimui pasi-
telkiant nemedikamentinius gydymo būdus. 

Įvadas
Dispepsija yra simptomų kompleksas, apimantis vir-

šutinę ir vidurinę pilvo sritį, pasireiškiantis skausmu ar 
deginimu epigastriume, pilnumo po valgio arba ankstyvo 
sotumo jausmu. Maždaug 80 proc. asmenų, besiskundžian-
čių dispepsija, nežino savo negalavimų priežasties net ir po 
atliktų tyrimų [1]. Funkcinė dispepsija neigiamai veikia pa-
cientų gyvenimo bei darbo kokybę [2]. Gydytojai, į kuriuos 
kreipiasi dispepsija besiskundžiantis pacientas, susiduria su 
dviem iššūkiais. Pirmiausia sprendžiama, ar šie simptomai 
sukelti organinės patologijos, ar tai – funkcinė dispepsija. 
Nustačius funkcinę dispepsiją, sprendžiama dėl gydymo 
parinkimo, kuris priklauso nuo vyraujančių simptomų ir yra 
individualus kiekvienam pacientui [3]. Šiame straipsnyje 

aprašomos funkcinės dispepsijos diagnostikos galimybės 
bei gydymo strategijos.

Tyrimo tikslas – remiantis naujausiomis mokslinėmis 
publikacijomis, apžvelgti funkcinės dispepsijos diagnostikos 
bei gydymo galimybes.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta mokslinių publikacijų apžvalga, atranka ir analizė. 

Literatūros paieška atlikta PubMed duomenų bazėje. Paieškai 
naudoti raktažodžiai ir jų deriniai: funkcinė dispepsija, epi-
gastriumo skausmo sindromas, postprandialinio distreso 
sindromas (angl. functional dyspepsia, treatment, symptoms, 
diagnosis, evaluation). Išnagrinėta 11 straipsnių, atitinkančių 
tyrimo temą.

Tyrimo rezultatai  
Funkcinės dispepsijos diagnostika. Simptomai patiki-

mai neleidžia atskirti organinės ir funkcinės dispepsijos for-
mos, todėl gydytojo, kuris vertina dispepsija besiskundžiantį 
pacientą, uždavinys − atskirti funkcinę dispepsiją nuo orga-
ninių skrandžio ar dvylikapirštės žarnos būklių, kurios gali 
sukelti panašius simptomus. Daugeliu atvejų priežastis gali 
būti išaiškinta viršutinės virškinamojo trakto endoskopijos 
būdu. Taikant šį tyrimo metodą, paprastai išaiškinama, kad 
mažiau nei 10 proc. pacientų, patiriančių dispepsijos simpto-
mus, turi pepsinę opą, mažiau nei 1proc. aptinkamas skran-
džio ir stemplės vėžys, o daugiau nei 70 proc. nerandama 
struktūrinių pokyčių ir diagnozuojama funkcinė dispepsija 
[4]. Svarbiausias diagnostinio dispepsijos vertinimo tikslas 
yra kuo labiau sumažinti laboratorinių, vaizdo ir invazinių 
tyrimų skaičių, nes išsamūs arba pasikartojantys tyrimai 
yra  brangūs,  nenaudingi (kai nėra pavojaus simptomų), 
susiję su maža, bet realia rizika, galintys sustiprinti ligos 
simptomus [3]. Rutiniškai tokie tyrimai, siekiant patikslinti 
dispepsijos priežastį, neatliekami jauniems pacientams (<45 
metų), neturintiems pavojaus simptomų [4]. Pacientams, 
kuriems nebuvo atlikta endoskopija, diagnozė tikėtina tik 

FUNKCINĖ DISPEPSIJA: DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Nida Inčiūraitė1, Evelina Pikčiūnaitė1, Rūta Inčiūraitė2

 1Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Medicinos fakultetas,
2Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Medicinos fakultetas, 

Virškinimo sistemos tyrimų institutas



136

atmetus kitas priežastis. Šeimos gydytojai turi surinkti iš-
samią anamnezę ir atlikti fizinį tyrimą, kad nustatytų kitas 
galimas dispepsijos simptomų priežastis. Norint įvertinti, 
ar dispepsiją sukėlė vaistai, reikia surinkti medikamentų 
vartojimo istoriją (dažnas antibakterinių preparatų, taip pat 
gliukokortikoidų, geležies preparatų, metformino vartojimas 
gali būti siejami su dispepsijos atsiradimu) [3].

Pavojaus simptomai, esant dispepsijai:
• amžius > 45 m., pirmą kartą pasireiškus dispepsijai;
• svorio mažėjimas, neribojant maisto kiekio;
• nepaaiškinama geležies stokos arba kita anemija;
• kraujavimo iš virškinamojo kanalo požymiai;
• disfagija;
• odinofagija;
• pasikartojantis vėmimas;
• limfadenopatija arba čiuopiamas navikas pilve;
• viršutinės virškinamojo kanalo dalies navikas tarp ar-

timų šeimos narių [5].
Funkcinė dispepsija apibrėžiama remiantis Romos IV 

kriterijais: viršutinės pilvo dalies pilnumo jausmas po val-
gio, ankstyvas sotumo jausmas, epigastriumo skausmo ir 
deginimo pojūtis, varginantis bent vieną arba kelis kartus 
per savaitę [6]. Atsižvelgiant į vyraujančius simptomus, 
funkcinė dispepsija skirstoma į dvi grupes: 1) epigastriumo 
skausmo sindromą (ESS) – skausmas ar deginimas epigas-
triumo srityje; 2) Postprandialinio distreso sindromą (PDS) 
– varginantis ankstyvas sotumo jausmas, kai žmogus negali 
pabaigti įprastinės maisto porcijos, bei pilnumo pojūtis epi-
gastriume [2]. Įtariant dispepsiją, visiems vyresniems kaip 45 
metų pacientams, atliekami tokie laboratoriniai tyrimai kaip 
bendrasis kraujo tyrimas, C reaktyvusis baltymas, eritrocitų 
nusėdimo greitis, šlapimo, išmatų tyrimai. Endoskopija yra 
pirmaeilis instrumentinis tyrimas. Endoskopijos metu būtina 
paimti gleivinės mėginius ištirti dėl H. pylori infekcijos. 
Jei pacientas nevartoja protonų siurblio inhibitorių (PSI), 
gana tikslus yra ir ureazės testas. Įtariant kasos ar tulžies 
patologijas, reikia atlikti viršutinio pilvo aukšto echoskopiją 
bei biocheminius kraujo tyrimus (ištirti kepenų fermentus, 
lipazę, amilazę). Dėl H. pylori turi būti ištirti ir jaunesni 
nei 45 metų pacientai, kuriems įtariama dispepsija. Jei jie 
neturi pavojaus simptomų ir nereikalingas endoskopinis ty-
rimas, naudojami neinvaziniai H. pylori nustatymo testai. 
Dažniausiai pasirenkamas šlapalo kvėpavimo mėginys, bet 
galimi ir kiti metodai – išmatų H. pylori antigeno tyrimas 
bei H. pylori antikūnų tyrimas kraujyje [7]. Neradus H. 
pylori, endoskopiškai nenustačius organinės patologijos ir 
kai nusiskundimai atitinka Romos IV kriterijus, pacientui 
diagnozuojama funkcinė dispepsija [1,7].

Funkcinės dispepsijos gydymas. Atsižvelgiant į pa-
ciento simptomų sunkumą, pobūdį bei jų įtaką gyvenimo 

kokybei, gydymas gali būti taikomas dvejopas – medika-
mentinis ir nemedikamentinis [3,8]. Įrodyta, kad daliai pa-
cientų skausmai epigastriume gali būti siejami su H. pylori 
infekcija. Jei H. pylori testas teigiamas, pirmiausia skiriamas 
gydymas bakterijai išnaikinti [8]. Pacientams, kuriems H. 
pylori testas neigiamas ar po eradikacijos simptomai išlieka, 
skiriami skrandžio rūgštingumą mažinantys vaistai – PSI. 
Jie laikomi pirmaeiliais vaistais funkcinei dispepsijai gydyti 
[3,9].  Rekomenduojama PSI vartoti vieną kartą per parą ne 
ilgiau nei 8 savaites [10]. Didžiausias iki šiol atliktas randomi-
zuotų imčių tyrimas patvirtino ir psichotropinių vaistų naudą 
pacientams, kuriems diagnozuota funkcinė dispepsija [11]. 
Palyginus placebo ir triciklio antidepresanto – amitriptilino 
(25 mg 2 savaites, po to 50 mg kitas 10 savaičių) efekty-
vumą, nustatyta, kad pastarasis pilvo skausmą mažina labiau 
[7,10]. Kiti tyrimai taip pat patvirtina psichotropinių vaistų 
veiksmingumą funkcinės dispepsijos simptomams gydyti, 
ypač, kai vyrauja pilvo skausmas ir (ar) psichinės gretutinės 
ligos [7]. Šios grupės vaistus rekomenduojama vartoti, jei 
aukščiau aptartas gydymas nebuvo sėkmingas [10]. Paci-
entams, kuriems diagnozuota funkcinė dispepsija susijusi 
PDS, simptomus gali palengvinti prokinetikai [7], tačiau dėl 
šalutinio poveikio jie yra vengtini ir gali būti vartojami kaip 
rezerviniai vaistai tiems, kuriems prieš tai skirtas gydymas 
buvo neveiksmingas [7,8]. 

Kognityvinė elgesio terapija, psichodinaminė terapija ir 
hipnoterapija gali būti taikomos kaip papildomas funkcinės 
dispepsijos gydymas pacientams, kuriems simptomų atsira-
dimas siejamas su stresu, ar tiems, kurie papildomai kenčia 
nuo psichikos sutrikimų [3]. Naujausi tyrimai atskleidė, kad 
psichoterapija kartu su standartiniu medikamentiniu gydymu 
efektyviau mažina simptomus ir gerina gyvenimo kokybę, 
palyginti su gavusiais tik medikamentinį gydymą [8]. Dažnai 
patys pacientai pastebi sąsajas tarp tam tikrų maisto produktų 
vartojimo ir simptomų atsiradimo [3]. Nors atlikta nedaug 
klinikinių tyrimų, kurie leistų objektyviai įvertinti mitybos 
koregavimo naudą gerinant funkcinės dispepsijos simptomus, 
tačiau manoma, kad kai kurie nustatyti maisto produktai 
atitinka funkcinės dispepsijos rūšis. Pavyzdžiui, didesnis 
baltymų ir riebalų kiekis siejamas su PDS, o alkoholis, ko-
feinas ir aštrus maistas – su ESS [3,10]. 

Išvados
1. Funkcinė dispepsija diagnozuojama esant tipiniams nu-

siskundimams (skausmo, diskomforto pojūtis epigastriume, 
ankstyvas sotumo jausmas, pilnumo pojūtis ir kt.), atmetus 
kitą viršutinio virškinamojo trakto ir viršutinės pilvo dalies 
organų patologiją, galinčią pasireikšti panašiais simptomais. 

2. Pirmaeiliai vaistai funkcinei dispepsijai gydyti – pro-
tonų siurblio inhibitoriai. Nepasiekus optimalaus atsako į 
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gydymą, gali būti skiriami psichotropiniai vaistai, retais 
atvejais – prokinetikai, o papildomam simptomų mažinimui 
pasitelkiami nemedikamentiniai gydymo būdai. 
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Summary
Dyspepsia is a complex of symptoms involving the upper and 

middle abdomen, with pain or burning in the epigastrium, a fee-
ling of fullness after a meal, or early satiety. The aim of study was 
to review the possibilities of diagnosis and treatment of functional 
dyspepsia based on the latest scientific publications. Results and 
conclusions. Functional dyspepsia is diagnosed in the presence of 
typical complaints and the exclusion of other pathologies of the 
upper gastrointestinal tract and upper abdominal organs that may 
present similar symptoms. Treatment for this condition depends 
on the predominant symptoms and is individual to each patient. 
Primary drugs for the treatment of functional dyspepsia are pro-
ton pump inhibitors, and in the absence of an optimal response to 
treatment, psychotropic drugs, prokinetics (in rare cases) may be 
used for additional symptomatic relief in combination with non-
drug therapies.
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