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KŪNO BŪKLĖS TYRIMO APRAŠAS
Išmatų stebėsenos protokolas
Remiantis naujausiais moksliniais tyrimais1,2, išmatų ir tuštinimosi fiziniai parametrai
glaudžiai susiję su žarnyno mikrobiomo sudėtimi ir savybėmis. Dėl to išmatų stebėsena yra
patogus, neinvazinis ir greitas būdas įvertinti žarnyno mikrobiomo būklę. Labai svarbu šiuos
parametrus išmatuoti tinkamai. Kadangi negalime būti šalia kiekvienu jūsų tuštinimosi metu
(o ir jūs to nepageidautumėte ☺), žemiau pateikiame kuo išsamesnį kiekvieno matavimo ir
mėginių ėmimo aprašymą.
Tuštinimosi (defekacijos) trukmė. Tuštinimosi trukmė nėra visas laikas praleistas
tualete, o tik refleksyvaus išmatų šalinimo trukmė. Tuštinimosi pradžia skaitoma akimirka, kai
jau atsipalaiduoja išangės raukas (sfinkteris) ir išmatos pajuda lauk, o pabaiga, kai iškrenta
paskutinis išmatų gabalėlis. Tuštinimosi trukmė matuojama chronometru, vertė sekundėmis
įrašoma į lentelės eilutę Nr. 6.1.
Kai išmatos yra minkštos ir nesuformuotos, taip pat kai jų kiekis yra labai didelis arba
žarnynas yra sudirgęs, apsilankymas tualete gali užtrukti ir jo metu gali įvykti ir keletas
tuštinimųsi. Tokiu atveju į lentelę įrašyti reikia tik pačio pirmojo tuštinimosi trukmę.
Forma. Išmatų forma nustatoma pagal visuotinai pripažintą Bristolio išmatų skalėje
pateiktą vaizdą ir aprašymą. Vertė įrašoma į lentelės eilutę Nr. 6.2.
Vertė
Išvaizda
Apibūdinimas
Atskiri, kieti gumulėliai,
1
panašūs į riešutus,
sunkiai šalinami.

1
2

2

Dešros pavidalo,
bet susideda iš kietų
gumulėlių.

3

Dešros pavidalo,
bet su įtrūkimais paviršiuje,
lyg būtų supresuotos.

4

Dešros pavidalo,
minkštos,
lygaus paviršiaus.

5

Atskiri, trumpi, minkšti
gabaliukai, pakraščiai aiškūs,
lengvai šalinami.

6

Minkšti gumulėliai
netvarkingais kraštais, tirštos
manų košės konsistencijos.

7

Skysto pavidalo,
be jokių kietų gabalėlių.
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Spalva. Išmatų spalva įvertinama vizualiai pagal skalę, dėl patogumo, palyginimui
nurodėme gerai žinomo atspalvio objektus. Vertė iš skalės rašoma į lentelės eilutę Nr. 6.3
Vertė

Aprašymas

+2

Padangų gumos spalvos

+1

Juodojo šokolado spalvos

0

Pieniško šokolado spalvos

-1

Gelsvai rudos (garstyčių) spalvos

-2

Kūno atspalvio

Plūdrumas. Plūdrumas – tai savybė plūduriuoti arba skęsti vandenyje. Šis parametras
reikalingas patikslinti vėliau išmatuotą išmatų tankį. Kadangi yra tik 3 galimi variantai, tai
plūdrumas vertinamas pagal skalę ir vertė įrašoma į lentelės eilutę Nr. 6.4.
Vertė

Aprašymas

+1

Visi gabalėliai plūduriuoja, dalis gabalėlio aiškiai išnirusi virš vandens

0

Visi gabalėliai plūduriuoja neišnirę, vos liečia vandens paviršių

-1

Visi gabalėliai nuskendę

Mėginių ėmimas. Kitus išmatų parametrams pamatuoti namų sąlygomis yra
sudėtingiau, todėl paskutinių 3 pasirengimo dienų išmatų mėginius reikia pristatyti tyrimo
dieną.
Imant išmatų mėginius, rekomenduotina mūvėti gumines pirštines, jos neprivalo būti
sterilios. Kiekvienas išmatų mėginys imamas į tam skirtą indelį, kurį galima įsigyti vaistinėje.
Jei išmatos laiko formą, imamas pilnas gabalėlis, kurio dydis ne mažesnis nei
2 cm × 2 cm× 2 cm. Jei išmatos formos nelaiko, imama apie 16 ml mėginys. Indelis su
mėginiu užsukamas.
Nusimovus pirštines ant indelio užrašomas vardas bei data ir užsukti indeliai dedami į
maišelį ir užšaldomi šaldytuvo kameroje. Dieną prieš tyrimą, kai imami šlapimo mėginiai,
išmatų mėginiai išimami iš kameros ir paliekami kambario temperatūroje atšilti. Pačio
paskutinio mėginio užšaldyti nereikia.

Nr.

Parametras

6.1 Tuštinimosi trukmė, s

IŠMATŲ PARAMETRŲ LENTELĖ
1 – 3 dienos
6 – 8 dienos
Mėndiena
F-t

6.2 Forma (pagal Bristolio skalę)

F-bri

6.3 Spalva (pagal skalę)

F-sp

6.4 Plūdrumas (pagal skalę)

F-pl

11 – 14 dienos

