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Raktažodžiai: divertikuliozė, divertikulitas, 2 tipo cu-
krinis diabetas.

Santrauka
Tyrimo tikslas – rasti 2tCD ir divertikuliozės išsivystymo 
sąsajas bei išsiaiškinti divertikuliozės paplitimą tarp 
2tCD sergančiųjų, remiantis moksline literatūra. Atli-
ekant šią sisteminę apžvalgą, siekdami palyginti šių ligų 
patogenezę, rėmėmės lietuviškos literatūros žiniomis 
bei užsienio straipsniais ir atliktais tyrimais. Rem-
damiesi rastais duomenimis, priėjome išvadą, jog 2tCD 
ir divertikuliozės išsivystymo patofiziologija išlieka 
potenciali sfera mokslininkų nagrinejimams, o bendrų 
užuomazgų jau ieškoma. Panašu, kad vakarietiškas 
gyvenimo būdas, visceralinis nutukimas, disbiozė, hi-
perglikemijos žala enterinei nervų sistemai, estrogenų 
stoka moterims prisideda prie abiejų ligų vystymosi, o 
metformino vartojimas galimai yra apsauginis veiksnys 
nuo divertikulito.

Įvadas
Pastaruoju laikotarpiu pastebimas augantis CD atvejų 

skaičius. Didžioji dalis šios statistikos priklauso 2tCD pa-
cientams [1]. Pabrėžiama, kad sergančiųjų paplitimas di-
džiausias besivystančiuose kraštuose. Divertikuliozė – kita 
dažna šiuolaikinio žmogaus liga. Atidžiai žvelgiant į abi 
patologijas, pastebima daug jas siejančių bendrų bruožų, 
paskatinusių gilintis į esamą literatūrą ir aprašyti šias sąsajas.

Tyrimo tikslas  –  remiantis moksline literatūra, rasti 
2tCD sąsajas su divertikuliozės išsivystymu bei divertiku-
liozės paplitimą tarp 2tCD sergančiųjų.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Sisteminės literatūros apžvalgos analizei naudota moks-

linė literatūra ir dokumentai . Mokslinėms tiesoms pabrėžti 
buvo pasitelkta lietuviška medicininos mokslinė literatūra, 
o duomenų ieškota PubMed, UpToDate, Google Scholar, 
MedScape bei Cochrane duomenų bazėse. Straipsniai atrinkti 

pagal pavadinimą, santrauką, išvadas arba raktažodžius, pa-
rodančius tinkamumą apžvalgai atlikti. Nagrinėtos anglų 
kalba rašytos publikacijos, išleistos 19 metų laikotarpiu. Iš 
viso apibendrinti 38 tinkami literatūros šaltiniai.

Tyrimo rezultatai
Divertikuliozė. Tai dažniausiai besimptomis reiškinys, 

kai randami pavieniai arba dauginiai divertikulai, nuo 5 mm 
iki 10 mm dydžio [2]. Vieta, kurioje atsiras šios išvaržos, 
priklauso nuo virškinamojo trakto (VT) sienelės silpniausių 
taškų [3].

Klasifikacija. Plačiausiai taikomas divertikulų skirstymas 
yra į įgimtus ir įgytus. Įgimti (tikrieji, intraluminaliniai arba 
Meckel divertikulai) pasižymi tuo, kad maišelio iškyšulį 
formuoja visi žarnos sienelės sluoksniai (sl.): gleivinė, po-
gleivis, raumeninis (raum.) sl. ir adventicija. Įgyti (netikri, 
ekstraluminaliniai arba pseudodivertikulai) susideda tik iš 
gleivinės ir pogleivio sl., išsiveržusių per žarnos sienelę link 
pilvaplėvės ertmės [2–4].

Patogenezė. Tam, kad būtų paprasta suprasti diverti-
kulo išsivystymą, prasminga prisiminti normalią žarnyno 
fiziologiją. Čia vyrauja pora svarbiausių žarnyno judesių: 
peristaltika ir segmentacija. Pirmąją sukelia išilginio raum. 
sl. susitraukimai, o suformuotos peristaltinės bangos padeda 
stumti maisto turinį tolyn VT. Žiedinis raum. sl. sukelia se-
gmentaciją, todėl tose žarnos spindžio zonose maisto turi-
nys dar labiau susmulkinamas ir sumaišomas. Įlinkimuose 
slėgis padidėja, bet esant normaliai žarnyno motorikai  jis 
tolygiai paskirstomas nuo kontrakcijos vietos į aplinkinius 
segmentus, taip užtikrinant sklandų ir tęstinį žarnyno darbą 
[3]. Įsivaizduojant visus šiuos sinchroniškus judesius, ryškėja 
du pagrindiniai patogeneziniai veiksniai, kurie galėtų išba-
lansuoti tokį ritmą ir tapti divertikulo precedentu. Vienas iš 
jų – žarnyno segmentuose neįprastai padidėjęs slėgis [2], kurį 
sukelia intensyvi žarnyno veikla, esant klampios struktūros, 
mažo tūrio maisto turinio. Kad jį apdorotų, žarnynas dažniau 
ir stipriai susitraukinėja. Tai sąlygoja tam tikrą obstrukciją: 
mat esant sutrikusiam segmentacijos periodiškumui, tam 
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tikroje žarnos atkarpoje gali tuo pačiu metu įvykti abiejų 
pusių kontrakcija – tarp jų  padidėjęs slėgis įstringa apribo-
tame plote [5]. Nors tikslus mechanizmas, kaip sutrikdomas 
žarnyno sinchroniškumas, dar neišsiaiškintas, tačiau viename 
pranešime minėta, jog divertikulioze sergančių pacientų žar-
nose galimai padaugėja muskarininių M3 receptorių, esančių 
lygiųjų raum. sl. [6]. Manoma, kad dėl pakitusios šio organo 
veiklos atrofuojasi raum. sl. miocitai [3], tačiau kitų autorių 
teigimu – proliferuoja žiedinių raum. sl. [2], atsiranda elas-
tino skaidulų depozitų žarnų juostose (taeniae coli) [6], šios 
sutrumpėja, o žarnyno spindis siaurėja [2].

Kita divertikulų priežastis – menka žarnyno sienelės to-
lerancija tempimui [2]. Tai galėtų būti toje gastrointestinės 
(GI) sistemos lokalizacijoje, kuri dėl specifinių anatominių 
savybių yra trapiausia ar mažiausiai atspari pažaidoms [3,6]. 
Divertikulai dažniausiai pastebimi storajame žarnyne (SŽ) 
[4], nes jį sudaro tik 1 žiedinis raum. sl., o plonąją ir tiesiąją 
žarnas – 2 sl. žiedinių ir išilginių raum. Žvelgiant detaliau, 
pro žarnų sienelę prasiskverbia kraujagyslės iki žiedinio 
raum. sl. Joms palankiausios penetruoti zonos SŽ išsidės-
čiusios palei 3 gaubtinės žarnos juostas (taeniae coli) [3]: 
pasaitinę (taeniae mesocolica), taukinę (taeniae omentalis) ir 
laisvąją (taeniae libera), suformuotas iš sustorėjusio išilginio 
raum. sl. [7]. Didžiausio skersmens kraujagyslės,  perverian-
čios žarnos sienelę, dažniausiai aptinkamos ties mezenteri-
niu (pasaito) šonu, taip jį susilpnindamos. Dėl to sritis tarp 
mezenterinio ir antimezenterinio krašto, kitaip tariant,  tarp 
pasaitinės iki laisvosios ar taukinės juostų, yra histologiškai 
nestabiliausia [3]. Prie to prisideda dar ir kolageno struktūra 
[6]. Jos pagrindinis vaidmuo žarnyne yra užtikrinti elastin-
gumą, apsaugant žarnas nuo pavojingų įtrūkimų, kurie gali 
grėsti divertikulų išsiveržimu pro raum. sl. Esant genetinių 
pakitimų (įgimta divertikuliozė) arba senstant organizmui 
(įgyta divertikuliozė), tarp kolageno skaidulų susidaro stabi-
lūs tilteliai, todėl ne tik kolageno struktūra standėja, prastėja 
jo kokybė, bet ir žarnos spindis tampa mažiau tamprus ir 
prasčiau prisitaikantis prie jį veikiančių fizikinių jėgų [2,3]. 
Įtakos turi ir raum. sl. struktūros arba funkcijos pakitimai, ar 
jie būtų amžiniai, ar genetiškai nulemti [2]. Patologinis slėgis 
specifinėje žarnyno atkarpoje ir menkas šio organo sienelės 
tvirtumas sudaro puikias sąlygas divertikului iššokti, ypač 
jei prisideda dar papildomi rizikos veiksniai.

Rizikos veiksniai ir epidemiologija. Genetika – nors spe-
cifiškų genų, koduojančių divertikuliozę, nėra nustatyta, 
tačiau pastebėta, kad pirmos eilės giminaičių beveik 3 kartus 
didesnė rizika susirgti divertikulioze, jeigu tėvams ji diagno-
zuota. Danijos tyrimas su dvyniais atskleidė, jog tikimybė 
susiformuoti monozigotinių dvynių propulsijai išauga net 
14,5 karto, o dizigotinių – vos 5,5 karto [8]. Daugelis autorių 
mini sąsają tarp šios diagnozės ir visceralinės miopatijos 

ar neuropatijos, kaip ir sisteminės sklerozės ligos. Prisidėti 
prie divertikuliozės pasireiškimo, tikėtina, net ir ankstyvai-
siais gyvenimo metais, gali tokie sindromai, kaip Marfan, 
Ehlers-Danlos, Williams–Beuren, Coffin–Lowry bei poli-
cistinė inkstų liga. Jų fone vyksta jungiamojo audinio (j.a.) 
pažaidos, kurios neaplenkia ir žarnyno. Atsiradus jo sanda-
ros defektų ir išaugus intensyvesnės žarnyno segmentacijos 
poreikiui, gali formuotis divertikulai silpniausiose zonose 
[2,4,5,9,10]. Dažniau divertikuliozė pasireiškia jauniems 
vyrams, negu jaunoms moterims. Pasiekus ~ 50 m. amžiaus 
ribą, ši statistika apsiverčia – diagnozė dominuoja moterims 
senstant, o rodikliai piką pasiekia tarp ~ 70 m. pacienčių 
[3,5,8]. Asmenims nuo 40 metų kolageno savybės keičiasi, 
atsiranda daugiau kryžmeninių jungčių, j.a. tampa standesnis, 
o žarnynas – mažiau labilus. Dėl to analizuojant paplitimą 
reikėtų atsižvelgti į ligonių lytį, amžių ir pagal jį kintančią 
hormonų koncentraciją [8]. 

Galima svarstyti dėl estrogeno pokyčio organizme vyres-
nio amžiaus moterims, nes jo koreliacija su j.a. yra plačiai 
aptariama medicinoje. Amžius reikšmingas ne tik dėl to, 
kad vyresni individai per gyvenimą susiduria su besikau-
piančiais patogenetininiais veiksniais ir kolageno kokybės 
prastėjimu žarnyne [10]. Pasaulyje stebimas įgytų divertikulų 
atvejų nustatymas ~ nuo 40 m. amžiaus pacientams, o vy-
resni išgirsta šią diagnozę dar dažniau. Pasiekus 60 m. ribą, 
tikimybė nesiekia arba yra šiek tiek didesnė nei 50 proc., 
bet perkopus 80 metų  išauga net iki 65 procentų [2,5,9,10]. 
Nors liga būdingesnė vyresnio amžiaus žmonėms, tačiau šiais 
laikais ji pirmą kartą pasireiškia vis jaunesniems [3]. Mityba 
pripažįstama kaip viena iš esminių divertikulo atsiradimo 
veiksnių. Tirštas, mažo tūrio ir stokojantis skaidulų maisto 
turinys, lėtai slinkdamas per VT ir sukeldamas obstipacijas, 
provokuoja intensyvesnius, nekoordinuotus žarnyno sienelės 
susitraukimus ribotame segmente, o tai gali sukelti propul-
siją. Nevisavertiški, perdirbti, mažo ląstelingumo bei riebūs 
produktai, ypač tiekiami greito maisto restoranuose, arba 
gausus raudonos mėsos vartojimas, tikėtina, predisponuoja 
divertikuliozės pasireiškimą. Statistiškai daugiau atvejų 
nustatoma Vakarų civilizacijos šalyse, kuriose kokybiško, 
sveiko maisto propagavimas ne visada pasiekia šiuolaikinį 
vartotoją. Dėl tokio konsumerizmo kenčia ne tik Amerikos 
žemynas, bet ir Rytų Azija ir Afrika, tačiau pastarosiose di-
vertikuliozės atvejų skaičius dar nėra itin didelis. Dėl kilusių 
abejonių, ar mityba pagal regioną susijusi su divertikulų 
vystymusi, buvo imtasi daugybės tyrimų. 

Atskleista, kad gaunantieji daugiaskaidulinę dietą arba 
skaidulų prisotintus papildus, mažiau rizikuoja susirgti diver-
tikulioze ar patirti jos simptomus [2–5,8,9,11]. Vegetarams 
ši diagnozė nustatoma retai dėl jų maitinimosi  augaliniu 
maistu, prisotintu ląstelienos [2–5,11]. Vaisių ir daržovių 
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skaidulos (celiuliozė) turi didesnį apsauginį efektą, negu 
grūdų [9]. 2018 m. Japonijoje bei Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose (JAV) buvo atlikta pora stebėjimų, po kurių mokslinkai 
palaikė hipotezę, kad ląstelinė mityba susijusi su divertiku-
lioze [10]. Nutukimas siejamas su mityba, sportu ir objek-
tyviu rodikliu – kūno masės indeksu (KMI). Yra analizių, 
jog fizinio aktyvumo kiekis yra atvirkščiai proporcingas 
divertikuliozės simptomų rizikai, kai skaidulų suvartojimas 
kontroliuojamas [9]. Sportuojantiesiems divertikuliozė re-
čiau randama, o simptomai gali būti net ir slopinami [10]. 
Žmonėms, kurių KMI ≥ 30 kg/m2, labiau gresia divertikulito 
išsivystymas, negu asmenims, kurių KMI 18 – 21 kg/m2 
[3,11]. Nutukimas, išsiskiriantis didėjančia pilvo apimtimi, 
yra RV [3,5]. 

Visi šie paminėti RV didina divertikuliozės atsiradimo 
tikimybę, bet yra ir tokių, kurie lemia jau išsivysčiusios už-
degiminės ligos komplikuotumą. Autoriai išskiria rūkymą, 
reguliarų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU), aceta-
minofeno bei paracetamolio vartojimą [5,9–11]. Rizika kyla 
pacientams, vartojantiems opiatus bei geriamuosius gliuko-
kortikoidus (GK), o statinai ir kalcio antagonistai galimai 
veikia kaip apsauginis GI sistemos komponentas [10,11]. 
Bendro sutarimo dėl alkoholio ir kavos gėrimo poveikio 
nėra, nes kol kas aiškios koreliacijos nebuvo rasta [5,9,10]. 
Vis labiau kalbama apie mikrobiotos (MB) skirtumus tarp 
asimptominių ir ūminiu divertikulitu sergančių individų, ta-
čiau rezultatai kontroversiški, todėl apie jos variabilumo įtaką 
spręsti dar sunku [3,10]. Gretutinės ligos, tokios, kaip arte-
rinė hipertenzija (AH) ir 2tCD prisideda prie vyrų SŽ asimp-
tominės divertikuliozės, o AH reikšmingesnis ryšys stebimas 
tarp moterų su divertikuliozę turinčioms moterims [10].

Paplitimas. Divertikuliozė labiau paplitusi tarp Vakarų ir 
Australijos gyventojų, kuriems ji nustatoma dažniausiai SŽ 
kairiojoje dalyje, ties nusileidžiančiąja arba riestine žarna 
(šioje spindis pats mažiausias, tad intraluminalinis slėgis 
pats intensyviausias). Čia būdingesni pseudodivertikulai. 
Azijos kilmės žmonėms įprastai diagnozuojami tikrieji di-
vertikulai dešiniojoje kylančiojoje dalyje arba, kiek rečiau, 
aklojoje žarnoje. Dėl divertikulų dešinėje pusėje ženklesnio 
paplitimo tarp jaunesnio amžiaus azijiečių, spėjama genetinė 
predispozicija [2,3,5,8,10,11]. Afrikos gyventojams retai 
nustatoma divertikuliozė, tačiau tai gali būti dėl prastos svei-
katos priežiūros arba trumpesnės gyvenimo trukmės, kai liga 
dar nespėja pasireikšti [10].

Komplikacijos. Divertikuliozės metu atsiradęs maišelis 
laipsniškai traumuojamas maisto turinio dalelėms įbrėžiant 
prolapso kaklelio sienelę arba joms užstringant divertikulo 
ertmėje. Tai sukelia uždegiminius procesus divertikulo zo-
noje ir SŽ sienelės storėjimą, t.y. vystosi divertikulitas. Jam 
progresuojant, ryškėja simptomai, susidaro abscesai, kurie 

spaudžia ne tik gretimus organus, bet ir žarnas, o tai lemia 
VT obstrukciją, prie kurios prisideda uždegimiškai sustorė-
jusi žarnyno sienelė [2– 5,9–11]. Fistulių  dažniau pasitaiko 
vyrams, imunosupresyviems pacientams ir patyrusiems ab-
dominalinių operacijų [5]. Gaubtinės žarnos jungtys būna 
su šlapimo pūsle, PŽ, o moterims – ir su makštimi. Dėl 
lėtinių perforacijų stebimas neskausmingas kraujavimas iš 
VT. Pakliuvus bakterijų ir lokaliai infekcijai plintant, tikėtina 
peritonito klinika [2–5,9,11].

Simptomai. Divertikuliozė įprastai diagnozuojama atsitik-
tinai, kadangi ji arba asimptomė, arba pojūčiai nespecifiniai, 
lengvai supainiojami su dirgliosios žarnos sindromu (DŽS), 
o kartais abi ligos būna greta. Divertikulito negalavimai daž-
niausiai pasireiškia spazminiais skausmais kairiajame apati-
niame kvadrante, jam esant nusileidžiančiojoje SŽ, o jeigu 
kylančiojoje – tuomet dešiniajame apatiniame kvadrante. 
Pagal uždegimo intensyvumą skausmas gali būti nuo silpno 
iki kolikos pobūdžio [2–5,9,11]. Manoma, kad šis visceralinis 
hipersensityvumas atsiranda, nes uždegimo metu pakinta 
enterinė nervų sistema. Dažymo metodais nustatyta, kad 
nervų galūnėlės pasidaro smulkesnės ir neuronai prolife-
ruoja, labiau įjautrindami VT [9]. Kartu skundžiamasi pilvo 
pūtimu, obstipacijomis arba viduriavimu, kartais pykinimu 
ar vėmimu, anoreksija, būtina pasitikslinti dėl hemoragijos. 
Infekcijos fone būdingi karščiavimas, prakaitavimas, ben-
dras silpnumas, tachikardija, leukocitozė, o sunkiais atvejais 
pasitaiko dizurija arba dažnas noras šlapintis. Jeigu Blium-
bergo simptomas teigiamas, skubiai reikia įtarti peritonitą. 
Formuojantis abscesams, įprastiniai minėti požymiai suin-
tensyvėja, atsiranda aplinkinių organų spaudimo reiškinių. 
Fistulės atveju pagal vyraujantį tipą atitinkamai pasireiškia 
ir simptomai, susiję su išmatų ir oro skyrimusi per šlaplę ar 
makštį, pasikartojančiomis šlapimo takų infekcijomis arba 
malabsorbcijos požymiais, jeigu jungtis yra tarp gaubtinės 
žarnos ir PŽ [2–5,9,11].

2 tipo cukrinis diabetas. Viena sparčiausiai plintančių 
pastarojo laikotarpio ligų yra 2tCD. Jo atsiradimą iš esmės 
lemia hiperglikemija, kada kasos beta ląstelės produkuoja 
insulino neadekvačiai mažai ir galima rezistencija jam arba 
alfa ląstelės gamina per daug gliukagono [12].

Epidemiologija. Nuo 1980 m. iki 2014 m. nustatytas su-
augusiųjų ligos atvejų padvigubėjimas, glaudžiausiai sieja-
mas su vakarietiško gyvenimo būdo plitimu [12,13]. Pasaulio 
dešimtuke vyrauja Indija, Kinija (jose urbanizacija progno-
zuojama dar intensyvesnė [14]), JAV, Indonezija, Pakistanas, 
Rusija, Brazilija, Italija ir Bangladešas, numatoma, kad Afri-
koje sergančiųjų turėtų padaugėti, nors dauguma atvejų nedi-
agnozuojami [12,15]. Liga dažniausiai užklumpa vyresnius 
kaip 40 m. asmenis, o rizika didėja sulig amžiumi, ligonių 
skaičius auga tarp jaunesnių, neaktyvių vaikų, o kartais net 2 
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m. amžiaus, jeigu šeimoje jau yra sergančiųjų 2tCD [12,15]. 
Manoma, jog tokiu tempu iki 2030 m. liga paplis nuo 400 
iki 500 mln. gyventojų [13,15]. Išskirtinis šuolis stebimas 
besivystančiose valstybėse, kur rizika susirgti išauga 40-60 
proc., atmetant tiriamųjų išsilavinimo, profesijos ir uždarbio 
kriterijus [13]. Australijos ir Europos studijos atskleidė, kad 
tarp socioekonomiškai silpniausiųjų labiausiai grėsmė kyla  
nepavyzdingos gyvensenos žmonėms, turintiems didelius 
KMI rodiklius [13]. Pasiskirstymas tarp lyčių irgi skirtin-
gas, priklausomai nuo amžiaus. Sąsajos vedamos tarp kūno 
kompozicinių pokyčių: moterų 2tCD dažniau buvo siejamas 
su visceraliniu nutukimu vyresniame amžiuje, negu vyrų, 
kuriems tai būdinga jaunesniame gyvenimo etape [16].

Rizikos ir apsauginiai veiksniai. Daugelis 2tCD įvardi-
jamų RV sutampa su divertikuliozės išsivystymą skatinan-
čiais trigeriais,  o tai verčia atkreipti dėmesį į abiejų ligų 
galimą koreliaciją. Viena plačiausiai paplitusių teorijų – nu-
tukimą sukelianti vakarietiška mityba skatina 2tCD plitimą 
[15]. Pastebėta, kad didelės energetinės vertės maistas, pvz.: 
rafinuotų grūdinių kultūrų produktai arba cukraus prisotinti  
gaminiai, stokojantys skaidulų, prisideda prie didelio KMI, 
kai augalinė mityba, fermentuoti pieno produktai, sočiųjų 
riebalų rūgščių pakeitimas nesočiosiomis bei retas perdirbtos 
mėsos vartojimas turi apsauginį poveikį [13,15]. Nekoky-
biškas maistas turi ryšį su nutukimu, o tai galima sieti ir su 
besivystančiomis šalimis, kur Vakarų kultūra bando įsivy-
rauti [16]. Ženkliai aktualesnis RV 2tCD yra ne KMI, bet 
visceralinio tipo nutukimas [13]. Menopauzės laikotarpiu 
moterų riebalinis audinys linkęs persiskirstyti androgeniškai 
link pilvo srities dėl estrogenų stokos [16]. Vyresnių moterų 
rizika susirgti 2tCD išauga ne tiek dėl didesnio KMI, kiek 
dėl platesnės liemens apimties, kai vyrams abu rodikliai 
vienodai reikšmingi [17]. 

Esant abdominaliniam nutukimui, moterų organizmas 
ūmaus streso metu išskiria daugiau kortizolio dėl estrogenų 
įtakos proopiomelanokortinui (POMC), o vyrų androgenai 
blokuoja pogumburio- hipofizės-antinksčių kelią (angl. HPA 
axis). Lėtinio streso fone GK lygis laikosi pakilęs, stebimas 
visceralinis riebalų sl. kaupimasis ir insulino rezistencijos 
vystymasis [16]. Taigi, stresas skatina 2tCD pasireiškimą, 
ypač nutukusioms moterims. Tokį patį rezultatą sąlygoja ir 
steroidiniai vaistai, depresija, šizofrenija ir perdegimo sindro-
mas [12,13]. Prisideda sėslus gyvenimo būdas, mažas fizinis 
aktyvumas, dėl kurių žmogaus kūno svoris didėja kartu su 
rezistencija insulinui [12,13]. Yra studijų ir su miego apnėja, 
kuri, tikėtina, 20-70 proc. prisideda prie prediabeto atsira-
dimo [15]. Dar egzistuoja tyrimų, verčiančių manyti, jog ≥ 3 
puodeliai kavos per dieną padeda išvengti 2tCD, o gliukozės 
kontrolė yra kokybiškesnė, kasdien išgeriant tokį pat žalio-
sios arbatos, kurioje gausu flavanolių, kiekį [13]. Saikingas 

alkoholio vartojimas (<63 g/d.) irgi mažina 2tCD riziką, o 
palankiausias jo kiekis 10-14 g/d., pavojų susirgti slopinantis 
~ 20 proc. [13,18]. Daugiaetninių tyrimų duomenimis, rūky-
mas tapo pripažintas RV [13]. Ypač svarbu genetika. Rasti net 
75 genų lokusai, atsakingi už skirtingą funkciją organizme 
bei 2tCD pasireiškimą: MTNR1B, FADS1, DGKB, GCK, 
TCF7L2, FSADS1, PPARG, FTO, IGF2BP2 ir t.t. Pastebėta 
ir ligą lemianti VT produkuojamo hormono inkreatino – 
skrandžio inhibitorinio polipeptido – receptoriaus geno vari-
acija [12,15]. MB disbalansas yra kitas RV. Identifikuota, jog 
prie ligos atsiradimo prisideda butiratus gaminančių bakterijų 
populiacijos sumažėjimas (Clostridiales sp. SS3/4, Roseburia 
intestinalis, Roseburia inulinivorans, Eubacterium rectale ir 
Faecalibacterium prausnitzii) bei patogeninių oportunistų 
išaugimas (Bacteroides caccae, Clostridium hathewayi, 
Clostridium ramosum, Clostridium symbiosum, Eggerthella 
lenta ir Escherichia coli) [15]. Vitaminas (Vit.) D irgi laiko-
mas vienu iš apsauginių dedamųjų. Esant hipovitaminozei, 
šaltuoju metų laikotarpiu suprastėja glikemijos kontrolė, o 
esant pakankamam vit. D kiekiui, išvengiama uždegiminių 
reakcijų ir skatinamas insulino jautrumas [15,16]. Vit. K irgi 
panašiai padeda palaikyti gliukozės balansą kraujyje [15].

Poveikis virškinimo sistemai. Sergant 2tCD ~ 15 m., už-
fiksuotas kasos atrofijos reiškinys, kuris prisideda prie organo 
egzokrininės veiklos nepakankamumo [12]. Tuomet ima 
trikti riebalų ir juose tirpių vit. įsisavinimas. Vit. D ir vit. K 
padeda geriau kontroliuoti glikemiją, dėl to suplementacija 
neturėtų būti pamiršta [19]. Diabetinė neuropatija sutrikdo 
ir autonominę nervų sistemą (ANS), kuriai priklauso ne tik 
kardiovaskulinė, urogenitalinė ar kvėpavimo sistemos, bet ir 
GI sistema [20]. 2tCD pacientams atsiranda tokie simptomai, 
kaip gastroparezė, pasireiškianti ankstyvu sotumo jausmu, 
skrandžio pilnumu, pykinimu, pilvo pūtimu [21,22]. Kiti 
simptomai susiję su stemplės dismotiliškumu arba išangės 
rauko atonija [20]. Dar aptinkama diabetinė enteropatija, kai 
pacientai viduriuoja dešimtis kartų per dieną, bet egzistuoja ir 
kita forma – vidurių užkietėjimo, išsivystanti dėl sulėtėjusių 
SŽ judesių [20]. 

Jį sąlygoja ir estrogenų lygio variacijos, pvz.: ovuliacijos 
ir nėštumo metu moterims dažnai pasireiškia obstipacijos dėl 
suretėjusios peristaltikos. Įtariama, kad įtakos turi šių hor-
monų sąsajos su azoto oksido veikla (angl. NOS) [22]. Įvairių 
autorių nuomone, diabetikų dispepsiniams simptomams įta-
kos galimai turi enterinė Cajalio ląstelių neuropatija [22,23]. 
Persistuojančios hiperglikemijos sukeltas oksidacinis stresas 
pažeidžia šias lygiųjų raum. ląsteles ir neuronus bei skatina 
uždegiminę M1, M2 makrofagų reakciją. Jų metabolitai pa-
deda susidaryti mikroRNR transkripcijos pokyčiams, kurie 
lemia lygiųjų raum. ląstelių hiper- ar hipokontrakcijas [23]. 
Prie to sergantiesiems 2tCD prisideda ir dislipidemija [20]. 
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Svarbu paminėti, kad diabetinė ANS pažaida vis dar 
nėra pakankami ištyrinėta sritis [20]. Mityba aktuali ser-
gantiesiems 2tCD, dažnam tenka limituoti įprastai vartotus 
produktus, kurių yra aukštas glikeminis indeksas, sukeliantis 
staigų glikemijos piką, pvz., valgant bananus, ananasus, vy-
nuoges, mangus, persimonus ir pan. [24]. Kad būtų pasiekta 
efektyvi glikeminė kontrolė, 2tCD sergantiesiems patartina 
riboti tam tikrų vaisių ar daržovių  vartojimą, neretai vado-
vaujantis žemo glikeminio indekso dieta [25]. Skaiduliniai 
produktai yra palankūs VT dėl sklandesnio turinio tranzito ir 
mikrofloros palaikymo. Taigi, 2tCD dieta galėtų provokuoti 
divertikuliozę, sukeldama obstipacijas ir disbiozę.

Divertikuliozės ir antro tipo cukrinio diabeto tarpu-
savio sąsajos. Remiantis statistiniais tyrimais, koreliacija 
tarp abiejų būklių tikrai užfiksuota. JAV buvo tirti žmonės 
pasireiškus divertikulitiniam kraujavimui ir ieškota asociacijų 
tarp šios komplikacijos ir RV. Kairiojoje SŽ pusėje patologija 
pasireiškė dažniausiai, dešiniojoje – rečiausiai, o kartotinis 
kraujavimas ypač dažnas, kai divertikulitas yra bilateralinis. 
Pacientų KMI vidurkis buvo ~ 30, tačiau nutukimas krauja-
vimo statistiškai reikšmingai neinicijavo. Kuo vyresni buvo 
sergantieji divertikulitu, tuo didesnė hemoragijos tikimybė. 
Išvadose pateikta, kad minėtas hemoragijas provokuoja ne tik 
NVNU, krešėjimą mažinantys vaistai, kalcio kanalo blokato-
riai, obstrukcinė miego apnėja, bet ir kardiovaskulinės ligos 
bei cukrinis diabetas (CD) [26]. Nors ir nėra visiškai aišku, 
dėl ko CD skatina VT kraujavimą, labiausiai tikėtina, jog 
diabetikų vaskulinė pažaida sąlygoja gleivinės trapumą [27]. 

Kitos analizės duomenimis, ūminis divertikulitas CD 
fone dažniau komplikuodavosi kraujavimu, o abscesai, 
obstrukcijos ir kolektomijos būdavo retesnė CD sergančių 
pacientų ligos baigtis [28]. Dar viena studija atskleidė, jog 
divertikulitas sergančiųjų CD grupėje buvo komplikuotesnis 
pagal taikytas Hinchey ir Ambrosetti skales, pacientai būdavo 
vyresni ir turintys daugiau gretutinių ligų [29]. 

Rytų Europos tyrėjai aptiko, jog divertikuliozė dažnesnė 
tarp vyresnių individų su metabolinio sindromo bruožais: 
AH, hiperlipidemija, padidėjusia liemens apimtimi, tačiau, 
įžvelgę savo tyrimo trūkumus, jie diskusijoje neatmetė, kad 
CD gali turėti reikšmės divertikuliozės patofiziologijoje [30]. 
Kitas tyrimas parodė, jog įprastai 2tCD simptomai, tokie kaip 
regos sutrikimas, poliurija, polidipsija, svorio kritimas, kar-
tais lydimas polifagijos, pasireiškia jau esant hiperglikemijai 
ir ligą identifikuoti nesunku, tačiau jos prodromas prasideda 
maždaug 12 m. prieš išsiaiškinant diagnozę. Ankstyvai li-
gos prevencijai mokslininkai tyrė nespecifinių įspėjamųjų 
simptomų (angl. unspecified premonitory symptom, UPMS) 
sąsajas su 2tCD atsiradimu neseniai diagnozuotiems pacien-
tams. Į UPMS klausimyno kriterijus pateko šie sugraduoti 
balais skundai: skrandžio ar žarnyno skausmai, dorsalgija, 

sąnarių skausmai, galvos skausmas arba spaudimo pojūtis, 
laikinas oro trūkumas, galvos svaigimas, nuovargis ir insom-
nija [31], todėl svarbu stebėti, kokie tikslūs GI pojūčiai būna 
prodrome, kad būtų lengviau identifikuoti, ar tai galėtų būti 
divertikuliozės požymiai. Vadovaujantis Denis Burkitt‘o ir jo 
pasekėjų hipoteze, jog pacientui suradus keletą vakarietiško 
gyvenimo būdo ligų (nutukimas, 2tCD, divertikulitas, vėžys, 
aterosklerozė, išvaržos, varikozinės venos, astma ir kardio-
vaskulinės ligos), jas sieti reikėtų su bendra kilme [32]. Dėl 
to vienas perspektyviausių tyrimų topikų – MB. Pastebėta, 
kad disbiozė prisideda ne tik prie DŽS, nutukimo, bet ir prie 
2tCD atsiradimo rizikos. Gerosios bakterijos padeda palaikyti 
normalią žarnyno peristaltiką, užtikrina gleivinės barjeri-
nes savybes, neleidžia patogenams įsivyrauti, apsaugo nuo 
uždegiminių pažeidimų ir oksidacinio streso bei užtikrina 
šeimininko medžiagų metabolizmą [33,34]. 

Išsamesnių atsakymų ieškoma ir dėl MB įtakos diverti-
kulito pasireiškimui. Pastebėta, kad žarnyno bakterijų kiekis 
skiriasi tarp nutukusiųjų 2tCD pacientų bei tarp liesų žmonių, 
pastarųjų Firmicutes/Bacteroidetes mikroorganizmų santykis 
yra didesnis [33]. 2tCD populiacijai būdinga butiratus gami-
nančių bakterijų stoka [15,32]. Mažiau skaidulinio maisto 
vartojančių žmonių MB skiriasi nuo daugiau jo įtraukian-
čiųjų į maitinimosi režimą [32]. Yra duomenų, kad padidinus 
2tCD sergančiųjų mityboje ląstelienos suvartojimą bent iki 
50 g/d., mažėja gliukozės ir insulino koncentracija krau-
jyje, pasiekiama adekvati glikuoto hemoglobino kontrolė 
(HbA1<7 proc.) bei normalus lipidų kiekis, efektyviau krenta 
svoris bei KMI rodmenys, palyginus su pacientais, kuriems 
buvo taikyta standartinė 2tCD dieta, susidedanti tik iš 10 g 
skaidulų/1000 kcal [32]. Panašiai aprašyta, kad siekiant di-
vertikuliozės bei 2tCD prevencijos, tinka vaisiai, daržovės ir 
viso grūdo duona, o gydymui tikslinga pasitelkti dar kitokios 
ląstelienos, pvz.: linų ir kvietinių sėlenų bei cukrinių runkelių 
skaidulų apie 20-40 g/d., pridedant guaro, balkšvojo gysločio 
sėklų ir beta-gliukano dar po 10-20 g/d. [35]. 

Protekcinį skaidulų poveikį nuo divertikuliozės ir 2tCD 
tvirtina ir kita straipsnio santrauka, pabrėžianti antioksi-
dacines ir metabolizmą gerinančias charakteristikas [36]. 
Apibendrinus, disbiozė atsiranda trūkstant skaidulų, apsau-
gančių nuo 2tCD ir divertikuliozės, bet nors yra identifi-
kuotas bakterijų disbalansas tarp 2tCD, tačiau nėra ištirta 
MB divertikuliozės fone. Australijoje atliktame tyrime buvo 
nustatytas 2tCD pacientų vartojamo metformino teigiamas 
poveikis sergantiesiems divertikulioze. Tirtos 2 grupės paci-
entų: nekomplikuotos divertikuliozės ir ūmaus divertikulito. 
Pastarojoje grupėje vartojančių metforminą buvo ženkliai 
mažiau (44 proc. palyginti su 60 proc. kitoje grupėje). Met-
formino ir divertikuliozės ryšys gali būti paaiškinamas šio 
medikamento uždegimo slopinamuoju poveikiu – mažinda-
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mas išskiriamų uždegiminių citokinų kiekį ir blokuodamas 
makrofagų virtimą į M1 ir M2 formas, jis daro teigiamą įtaką 
ir divertikuliozės eigai [37]. Kito tyrimo metu palygintos 
dvi pacientų grupės – viena grupė vartojo tik metforminą, o 
kita – tik sulfonilurea. Uždegimas buvo lyginamas naudojant 
neutrofilų-leukocitų santykį (angl. neutrophil to lymphocyte 
ratio, NLR). Po 12 mėn. buvo nustatytas sumažėjęs NLR 
rodiklis metformino fone [38]. Tai įrodo šio vaisto veiks-
mingumą sergant abiem ligomis.

Išvados   
1. Daug kalorijų turinčio maisto vartojimas skatina vis-

ceralinį nutukimą, kuris yra pagrindinė 2tCD išsivystymo 
priežastis, sukelianti žarnyno peristaltikos sutrikimus ir di-
vertikulų formavimąsi.

2. Mažiau skaidulų turinti 2tCD dieta lemia disbiozę. 
Dėl to pažeidžiamas žarnų apsauginis barjeras,  atsiranda 
polinkis į divertikuliozę ir  jos progresavimo sąlygos.

3. Hipoestrogenemija gali būti abiejų ligų prekursorė, 
nes ji sukelia visceralinį nutukimą ir kolageno struktūros 
standėjimą žarnos raumeniniame sluoksnyje.

4. 2tCD pacientų vartojamas metforminas lengvina di-
vertikuliozės simptomus ir stabdo ligos progresavimą.
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CORRELATION BETWEEN TYPE 2 DIABETES 
MELLITUS AND DIVERTICULOSIS

A. Vinikaitė, D. Jasinskaitė, M. Malinauskas
Keywords: type 2 diabetes mellitus, diverticulosis, diverti-

culitis.
Summary 
The aim of this study was to analyse the common risk factors 

for type 2 diabetes mellitus (t2DM) and diverticulosis, as well as 
the possible relationship between them, based on the existing lite-
rature. In this systematic review, we have drawn on insights from 
international articles, studies and, also, general scientific knowledge 
to compare the pathogenesis of these diseases. Based on the fin-
dings, we conclude that the pathophysiology of the development of 
t2DM and diverticulosis remains a potential area for research, and 
that commonalities are already being explored. Western lifestyle, 
visceral obesity, dysbiosis, hyperglycaemic damage to the enteric 
nervous system and estrogen deficiency in women seem to contri-
bute to the development of both diseases, meanwhile Metformin 
may be a protective factor against diverticulitis.

Conclusions. 1. Consumption of high-calorie foods promotes 
visceral obesity, which is the main cause of t2DM, leading to im-
paired intestinal peristalsis, and thus the formation of diverticula. 
2. A t2DM diet lower in fibre leads to dysbiosis. This causes a bre-
ach of the intestinal protective barrier and predisposes to the deve-
lopment and progression of diverticulosis. 3. Hypoestrogenemia is 
a possible precursor of both diseases as it leads to visceral obesity 
and stiffening of the collagen structure in the intestinal muscular 
layer. 4. Metformin in t2DM patients alleviates the symptoms of 
diverticulosis and delays disease‘s progression.
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