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R e d a k t o r i a u s  ž o d i s

Lietuvos pediatrijos pavasaris – ledai pajudėjo?

visuomenės grupių, kurioms dėl objek-
tyvių kriterijų turi būti skiriamas ypatin-
gas dėmesys (vaikams, pagyvenusiems 
žmonėms), vertinimas...“ arba: „Skirti 
prioritetinį dėmesį vaikų sveikatai, įver-
tinti šiuo metu veikiančių sveikatos pas-
laugų teikimo vaikams modelių efekty-
vumą bei alternatyvių sveikatos priežiū-
ros paslaugų teikimo vaikams modelių 
taikymo galimybes“. Jau 2011 m. rugsėjį 
9-oji Europos Tarybos sveikatos apsau-

gos ministrų konferencija Lisabonoje „Draugiška 
vaikams sveikatos apsauga: kuriame sveikatos ateitį 
vaikams ir su vaikais“ vaikų sveikatą patvirtino kaip 
visų Europos šalių sveikatos prio ritetą. 

Investuoti į tiesą visada verta. Grąža neabejotina, 
nors kartais jos reikia palaukti. Idealistai politikoje 
gali atrodyti juokingi, bet tik jie užkrečia kitus noru 
kaskart kuo nors patikėti ir eiti į priekį. Anot Vaižgan-
to, visuomenė be idealų tėra akmenų krūva. Šiais me-
tais pradėjusi dirbti Sveikatos apsaugos ministerijos 
vadovybė teikia vilties, kad bus atsigręžta į vaiko ir 
motinos sveikatą, o geri darbai nesustos pusiaukelėje. 
Ministro įsakymu atkurta SAM Motinos ir vaiko svei-
katos valdyba, planuojama atkurti vyr. pediatro pa-
reigybę, pertvarkyti vaikų pirminę sveikatos priežiūrą, 
gerokai padidinti medicinos draugijų svorį licencijuo-
jant gydytojus. Savo ruožtu Lietuvos pediatrų draugi-
ja, būdama neatsiejama Lietuvos sveikatos sistemos 
dalis, vykdys ES Leonardo da Vinci mobilumo projektą 
„Lietuvos vaikų gydytojų diagnostinių gebėjimų ug-
dymo programa“, kurio metu 2013–2015  m. įvairių 
Lietuvos regionų vaikų gydytojai turės galimybę vidu-
tinės trukmės stažuotėse užsienyje įvaldyti naujausias 
diagnostikos ir gydymo metodikas.

Kiekvienas atneškime po savo plytą į atnaujina-
mą Lietuvos vaikų sveikatos namą... 

Nuoširdžiai Jūsų 

Prof. habil. dr. Arūnas Valiulis
Lietuvos pediatrų draugijos pirmininkas
Lietuvos vaikų pulmonologų draugijos pirmininkas
Europos pediatrų akademijos (EAP-UEMS) valdybos narys

Jūsų rankose vienintelis mokslinis 
pediatrijos ir pulmonologijos žurnalas 
Baltijos šalyse, per pastaruosius metus 
labai pagerinęs savo dizainą ir moksli-
nių publikacijų svorį pagal „Index Co-
pernicus“ vertinimo skalę. Septyniolika 
metų žurnalas beldžiasi į Jūsų protus ir 
širdis. Paskelbta 5265 puslapiai moks-
linių straipsnių, daugybei išaugintų 
doktorantų neretai tai buvo vienintelė 
nemokama vieta publikuoti disertacijos 
medžiagą.

Žurnalui turėtume būti dėkingi už tobulina-
mą lietuvišką mokslo terminiją, išsaugotą pagarbą 
spausdintam žodžiui, kuris kaip tiltas jungia mus į 
vieną bendruomenę. Kartais tenka atremti skeptišką 
pastabą, kad lietuvių kalba tampa tik trukdžiu geriau 
išmokti tikrąją, t.  y. anglų, mokslo kalbą. Tačiau dar 
dažniau sulaukiame dėkingumo iš mūsų gydytojų ir 
prenumeratorių, kurių vis daugėja. Vis dėlto šiuolaiki-
nių lietuviškų mokslo žurnalų leidėjai kartais jaučiasi 
kaip carizmo laikų knygnešiai, kovojantys už lietuviško 
žodžio teises ir įrodinėjantys tos kovos prasmingumą.

O gyvenimas bėga į priekį, kartais nustebinda-
mas maloniais atradimais net didžiausius skeptikus. 
Vienas tokių buvo naujai pradėjusi dirbti Sveikatos 
apsaugos vadovybė. Nuostabą kėlė tai, kad, priešin-
gai ilgalaikei Sveikatos ministerijos praktikai, naujieji 
jos šeimininkai ne tik neužmiršo rinkimų pažadų, bet 
nuosekliai, su sveiku užsispyrimu juos įgyvendina. 
Pediatrai ir drįstu teigti – visuomenė buvo pasiilgę 
socialiai orientuotos sveikatos politikos, tačiau buvo 
bepradedą susitaikyti su mintimi, kad mūsų šalyje tai 
tėra miražas. Toks gyvenimas nuleistomis rankomis 
kažkam gal buvo labai palankus, bet tik ne šalies gy-
ventojų sveikatai. 

Daug metų esminės reformos nebuvo vykdo-
mos, vieninteliu „spyriu į užpakalį“, priverčiančiu nors 
kažką keisti mūsų sveikatos sistemoje, buvo paci-
entams gydymo įstaigų pralaimėtos bylos. Penketą 
mėnesių pediatrams reikėjo kovoti visais frontais, 
kad Sveikatos sistemos 2011–2020 metų plėtros me-
tmenyse, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Seimo 
(Nr. XI-1430, 2011-06-07), atsirastų, atrodo, niekam 
abejonių nekeliantys teiginiai: „Siekti, kad atliekant 
esminių pokyčių valstybėje poveikio vertinimą, būtų 
įtrauktas poveikio visuomenės sveikatai, ypač atskirų 



Lietuvos  pediatrų  draugi ja
Vi ln iaus  univers i teto Vaikų l igų k l in ik a

Lietuvos  sveik atos  mokslų  univers i teto Vaikų l igų k l in ik a
Lietuvos  mokslų  ak ademijos  Motinos  i r  va iko komis i ja

L ietuvos  vaikų gastroenterologų i r  mit ybos draugi ja
Lietuvos  vaikų pulmonologų draugi ja

Lietuvos  socia l inės  pediatr i jos  draugi ja
Lietuvos  vaikų chirurgų draugi ja

LIETUVOS PEDIATRŲ DRAUGIJOS METINĖ KONFERENCIJA
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Bendruomenių rūmai, Kranto g. 28, Panevėžys 
2013 m. gegužės 10 d., p e n k t a d i e n i s
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P R O G R A M A 

8.00–12.00  Daly vių registraci ja
9.00–10.00  R yto k ava

DIDŽIOJI SALĖ

10.00–10.10  KONFERENCIJOS ATIDARYMAS

10.10–13.00  I  PLENARINIS  POSĖDIS, pirm. prof. Arūnas Valiulis ir Ramunė Paliokaitė 
10.10–10.40  prof. Jean Bousquet, Monpellier universiteto ligoninė, Prancūzija
 Vaikų alerginė sloga – gydymo ir kontrolės naujovės
 (paskaita anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą)
10.40–11.00  prof. Arūnas Valiulis, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika
 Naujos vaikų astmos diagnostikos ir gydymo rekomendacijos
11.00–11.20  prof. Vytautas Usonis, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika
 Nacionalinės imunoprofilaktikos programos dabartis ir perspektyvos 
11.20–11.40  prof. Dainius Pūras, Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika
 Vaikų prievartos prevencija pediatrinėje praktikoje
11.40–12.00  prof. Nerija Vaičienė-Magistris, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
 Neurologijos klinika
 Vaikų galvos skausmai
12.00–12.20  prof. Vidmantas Barauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Chirurgijos klinika 
 Šiuolaikinė naujagimių chirurgija 
12.20–12.40  dr. Dalius Malcius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Chirurgijos klinika
 Dažniausios vaikų chirurginės ligos: kada, kodėl, kaip operuoti?
12.40–12.50  Lietuvos pediatrų draugijos Jaunojo mokslininko premijos laureato paskaita
 Jolita Sadauskaitė, Nacionalinė celiakijos ir maisto netoleravimo draugija
 Celiakijos simptomų paplitimas Lietuvoje – ar tikrai esame mažo sergamumo šalis?
12.50–13.00  Diskusi jos

13.00–14.00  Pietūs 
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PARALELINIŲ MOKYMO SIMPOZIUMŲ SESIJA

DIDŽIOJI SALĖ

14.00–15.40  Vaikų psichikos ir elgesio sutrikimai, pirm. prof. Vytautas Basys ir dr. Jovita Petrulytė
14.00–14.25  doc. Sigita Lesinskienė, Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika
 Vaikų ir paauglių save žalojančio elgesio ypatumai 
14.25–14.50  dr. Darius Leskauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinika
 Tėvų ekonominės emigracijos įtaka vaikų psichinei sveikatai
14.50–15.10  Erika Kuzmenkovienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neurologijos klinika
 Alkoholinis vaisiaus sindromas
15.10–15.30  Monika Jakaitė, doc. Sigita Lesinskienė, Virginija Karalienė, Vilniaus universiteto Psichiatrijos 

klinika, Vilniaus Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centras
 Keistas vaikų tėvų elgesys gydymo įstaigose ir prieraišumo teorija
15.30–15.40  Diskusi jos

MAŽOJI SALĖ

14.00–15.40  Intervencinė pediatrija ir vaikų chirurgija, pirm. doc. Laimutė Vaidelienė  
ir doc. Kęstutis Trainavičius

14.00–14.20  dr. Dalius Malcius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Chirurgijos klinka
 Ūminis hematogeninis osteomielitas
14.20–14.40  Lina Geimanaitė, Kęstutis Trainavičius, Vilniaus universiteto Chirurgijos klinika, Vaikų ligoni-

nė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialas
 Vaikų kiaušidžių užsisukimo diagnostika ir gydymas
14.40–15.00  Rūta Dagilytė, Kęstutis Trainavičius, Jūratė Sakalinskienė, Danguolė Ruževičienė, Vilniaus 

universiteto Chirurgijos klinika, Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klini-
kos filialas

 Dvylikapirštės žarnos intramuralinė hematoma – endoskopinės biopsijos komplikacija
15.00–15.20  Rasa Martinkienė, Vaikų ligoninė Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialas
 Šiuolaikinis požiūris į vaikų tonzilektomijas
15.20–15.40  Saulius Rutkauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Radiologijos klinika 
 Vaikų urgentinė radiologija – ką turi žinoti pediatras?

15.40–16.00  Kavos p er trauk a

16.00–17.00  I I  PLENARINIS  POSĖDIS pirm. prof. Liutauras Labanauskas ir prof. Nijolė Drazdienė 
16.00–16.20  Sigita Burokienė, Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialas
 Kodėl perpildyti ligoninių vaikų priėmimo skyriai?
16.20–16.40  doc. Saulius Vaitkus, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Ausų, nosies ir ger-

klės ligų klinika
 Pediatro vaidmuo diagnozuojant ir gydant vaikų nosies ir prienosinių ančių ligas  
16.40–17.00  dr. Jolanta Bendorienė, Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės 
 Santariškių klinikos filialas
 Šiuolaikinis požiūris į vaikų uždegimines akių ligas  
17.00–17.20 doc. Rimantė Čerkauskienė, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika
 Pacientas be diagnozės – kas tai?
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17.20–17.40  prof. Nerija Vaičienė-Magistris, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
 Neurologijos klinika
 Lizosominės kaupimo liga – Pompe liga
17.40–18.00  Arūnas Valiulis, Violeta Radžiūnienė, Aliona Aleksandrovič, Vilniaus universiteto Vaikų ligų 

klinika, Vilniaus universiteto Visuomenės sveikatos institutas
 Kosintis vaikas ir antibiotikai

AUDITORIJA

I I  LPD GYDY TOJŲ REZIDENTŲ SEKCIJOS KONFERENCIJA

14.00–15.30  Pi rmasis  posėdis , pirm. prof. Arūnas Valiulis, doc. Birutė Pundzienė,  
doc. Rimantė Čerkauskienė

14.00–14.10  Renata Jezukevičienė, Valdonė Misevičienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų 
klinika

 Stuve Wiedemann sindromas vyraujant kvėpavimo sutrikimui (klinikinis atvejis)
14.10–14.20  Zita Plotnikova, Irena Narkevičiūtė, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Lietuvos svei-

katos mokslų universiteto Vaikų ligų klinika
 Vilniaus universiteto medicinos studentų požiūris į antibiotikus
14.20–14.30  Jolita Statkuvienė, Giedrė Rutkauskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų kli-

nika
 Diamon–Blackfan anemija (klinikinis atvejis)
14.30–14.40  Neringa Buterlevičiūtė, Odilija Rudzevičienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
 Alerginėmis ligomis sergančių vaikų normalaus bendrojo IgE dažnis
14.40–14.50  Jolita Statkuvienė, Renata Kaukėnienė, Jūratė Laurinaitienė, Lietuvos sveikatos mokslų uni-

versiteto Vaikų ligų klinika
 Vaikų miego sutrikimai (klinikinis atvejis)
14.50–15.00   Skaistė Sendžikaitė, Sigitas Dumčius, Odeta Kinčinienė, Raimunda Jurgilienė, Virginija Iva-

nauskienė, Irena Babianskienė, Vilmanta Burokienė, Danguolė Tamošiūnienė, Elena Sučilie-
nė, Saulius Cirtautas, Vytautas Usonis

 Idiopatinė eozinofilinė pneumonija (klinikinis atvejis)
15.00–15.10  Birutė Baltrūnaitė, Giedrė Januškevičiūtė, Irena Narkevičiūtė, Vilniaus universiteto Medicinos 

fakultetas
 Kvėpavimo takų virusai vaikams, hospitalizuotiems dėl ūminės kvėpavimo ligos
15.10–15.20  Veslava Žukovskaja, Augustina Jankauskienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
 Vaikų, sergančių lėtine inkstų liga, skiepijimo ypatumai
15.20–15.30  Agnė Jagelavičienė, Danguolė Ruževičienė, Irena Narkevičiūtė, Vilniaus universiteto Medici-

nos fakultetas
 Vaikų kvėpavimo ligų sąsajos su gastroezofaginiu refliuksu 
15.30–15.40  Diskusi jos

15.40–16.00  Kavos p er trauk a

16.00–18.00  Antras is  posėdis , pirm. prof. Rimantas Kėvalas, doc. Ramunė Vankevičienė, dr. Valdonė 
Misevičienė

16.00–16.10  Ingrida Albužytė, Gražina Lingė, Robertas Kemežys
 Berniukų konstitucinio augimo ir brendimo atsilikimo trumpalaikio gydymo testos-

teronu efektyvumo įvertinimas
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16.10–16.20  Reda Černiauskaitė, Rūta Kučinskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klini-
ka 

 Peutz-Jeghers sindromas (klinikinis atvejis)
16.20–16.30  Skaistė Pečiulienė, Odilija Rudzevičienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas 
 Naujagimių eozinofilija ir alergija karvės pienui
16.30–16.40  Jūratė Olšveskaitė, Elena Sučilienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
 Tuberkulioze sergančios mamos naujagimis (klinikinis atvejis) 
16.40–16.50  Renata Jezukevičienė, Rita Macevičiūtė, Laimutė Vaidelienė, Lietuvos sveikatos mokslų uni-

versiteto Vaikų ligų klinika
 Virusinės kvėpavimo infekcijos vaikams, gydytiems Kauno klinikose 2012–2013 m.
16.50–17.00  Ignė Kairienė, Jūra Paulavičienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
 Įgimta listeriozė (klinikinis atvejis) 
17.00–17.10  Dovilė Lukoševičiūtė-Zikė, Jūratė Masalskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų 

ligų klinika
 Frasier sindromas – nauja mutacija WT1 gene 
17.10–17.20  Irena Burmistrovienė, Giedra Levinienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų kli-

nika
 Tuberkuliozinis limfadenitas po BCG vakcinacijos (klinikinis atvejis)
17.20–17.30  Dovilė Ruzgienė, Giedrė Januškevičiūtė, Augustina Jankauskienė, Vilniaus universiteto Vai-

kų ligų klinika
 Vaikų naktinė enurezė
17.30–17.40  Diskusi jos

18.00–21.00  P A Ž M O N Y S  V I E Š B U Č I O  „ R O M A N T I K A S “  R E S T O R A N E

 K R A N T O  G .  2 4 ,  P A N E V Ė Ž Y S



Vi lniaus  univers i tetas
Lietuvos  vaikų pulmonologų draugi ja

Europos vaikų radiologų draugi ja  (ESPR)
Lietuvos  santalk a  pr ieš  lėt ines  k vėpavimo l igas  (GARD Lietuva)

L ietuvos  Respubl ikos  ERS (European Respirator y  Societ y)  nar ių  asociac i ja
L ietuvos  a lergologų i r  k l in ik inių  imunologų draugi ja

Lietuvos  pediatrų  draugi ja

XVII VILNIAUS TARPTAUTINĖ VAIKŲ PULMONOLOGIJOS  
IR ALERGOLOGIJOS KONFERENCIJA-MOKYKLA

Viešbučio „Radisson Blu Astorija“ konferencijų centras, Didžioji g. 35/2, Vilnius 
2013 m. balandžio 26 d., p e n k t a d i e n i s

K o n f e r e n c i j a  s k i r t a  g y d y t o j a m s  va i k ų  p u l m o n o l o g a m s,  p u l m o n o l o g a m s, 

a l e r g o l o g a m s  i r  k l i n i k i n i a m s  i m u n o l o g a m s,  ra d i o l o g a m s,  k r ū t i n ė s  c h i r u r g a m s,  va i k ų  c h i r u r g a m s, 

va i k ų  g a s t r o e n t e r o l o g a m s,  va i k ų  r e a n i m a c i j o s  i r  i n t e n s y v i o s i o s  t e ra p i j o s  g y d y t o j a m s,  

n e o n a t o l o g a m s,  va i k ų  g y d y t o j a m s,  š e i m o s  g y d y t o j a m s,  s l a u g y t o j a m s

P R O G R A M A 

8.00– 10.00  Daly vių registraci ja
9.00–10.00  R yto k ava 

10.00–13.00  P IRMASIS  PLENARINIS  POSĖDIS „Specializuotos ir pirminės sveikatos priežiūros sąveika 
gydant kvėpavimo ligas“, pirm. prof. Arūnas Valiulis ir doc. Laimutė Vaidelienė 

10.00–10.30  prof. Arūnas Valiulis, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika
 Lietuvos vaikų astmos diagnostikos ir gydymo metodinės rekomendacijos 
10.30–11.00  prof. Regina Ėmužytė, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika 
 Alerginio rinito fenotipų pokyčiai – veiksmingesnio gydymo poreikis
11.00–11.25  dr. Pilar Garcia-Peña, Barselonos universiteto Motinos ir vaiko ligoninė, Ispanija
 Astmos diferencinė diagnostika – rentgenologinio tyrimo galimybės
11.25–11.50  prof. Catherine Mary Owens, Londono universiteto Great Ormond ligoninė, JK
 Vaikų mažų kvėpavimo takų liga  
11.50–12.15  doc. Irena Narkevičiūtė, Rasa Martinkienė, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika; Vaikų ligo-

ninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialas
 Vaikų ūminis sinusitas: etiologinė diagnostikos, gydymo algoritmai
12.15–12.40  dr. Elena Sučilienė, Dalia Steponavičienė, prof. Arūnas Valiulis, Vilniaus universiteto Vaikų 

ligų klinika; Kauno klinikinė ligoninė
 Vaikų tuberkuliozė Lietuvoje: nuo epidemiologijos iki tarnybos pertvarkymo vizijos
12.40–13.00  Jūratė Sakalinskienė, Vilmanta Burokienė, Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės San-

tariškių klinikos filialas
 Vaikų gerklų tuberkuliozė

13.00–14.00  Pietūs
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14.00–15.30  ANTRASIS  PLENARINIS  POSĖDIS „Vaikų lėtinės kvėpavimo ligos – diagnostikos ir ilgalai-
kės priežiūros naujovės“, pirm. prof. Arūnas Valiulis ir doc. Jolanta Kudzytė 

14.00–14.25  dr. Pilar Garcia-Peña, Barselonos universiteto Motinos ir vaiko ligoninė, Ispanija
 Vaikų įgimtų kvėpavimo anomalijų rentgenologinė diagnostika
14.25–14.50  prof. Catherine Mary Owens, Londono universiteto Great Ormond ligoninė, JK
 Imunodeficitą turinčių vaikų rentgenologinė diagnostika 
14.50–15.15  dr. Valdonė Misevičienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinika
 Lėtine plaučių liga sergančio vaiko ilgalaikė priežiūra
15.15–15.40  Rasa Duobienė, doc. Vaidotas Urbonas, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika; Vaikų ligoninė, 

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialas
 Ar IgA stoka turi įtakos vaikų sveikatai?

15.40–16.00  Kavos p er trauk a

16.00–18.00  INTERAK T Y VIŲ MOKYMO SEMINARŲ SESIJA 

16.00–16.30  Dažniausių atopinio dermatito komplikacijų diagnostika ir gydymas, moderatoriai 
doc. Odilija Rudzevičienė, Violeta Gulbinienė, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika; Vilniaus 
universiteto Medicinos fakultetas

16.30–18.00  Vaikų krūtinės kompiuterinė tomografija: kada, kaip atlikti ir įvertinti?
16.30–17.15  Pirma dalis – pagrindai, moderatorė dr. Pilar Garcia-Peña, Barselonos universiteto Moti-

nos ir vaiko ligoninė, Ispanija
17.15–18.00  Antra  dal is  – praktinio pritaikymo ypatumai, moderatorė prof. Catherine Mary Owens, 

Londono universiteto Great Ormond ligoninė, JK 

18.00–21.00  PAŽMONYS
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Astma sergančių vaikų tėvų žinių apie ligą įvertinimas
Viktorija Pavydienė1, Algimantas Vingras1, Arūnas Valiulis2,3

1Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika;  
2Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika; 3Vilniaus universiteto Visuomenės sveikatos institutas

Santrauka. Bronchų astma yra lėtinio uždegimo sukelta kvėpavimo takų liga. Sergamumas astma kasmet didėja 
visame pasaulyje, tai pati dažniausia lėtinė vaikų liga. Lietuvos nacionalinis vaikų bronchų astmos diagnostikos ir 
gydymo sutarimas 2007 m. iškelia pagrindinį astmos gydymo tikslą – pasiekti ir išlaikyti ligos kontrolę. Pacientų ir jų 
tėvų mokymas apie astmą yra kertinis ligos kontrolės komponentas. Ty r i m o  t i k s l a s. Siekdami išsiaiškinti, ką žino 
apie ligą astma sergančių vaikų tėvai, koks tėvų žinių apie ligą ryšys su jų vaiko astmos gydymo rezultatais ir kas galėtų 
turėti įtakos jų žinioms, atlikome anoniminės anketinės apklausos tyrimą. Ty r i m o  m e d ž i a g a  i r  m e t o d a i .  Tyrime 
dalyvavo 220 astma sergančių vaikų tėvų, kurie su savo vaikais lankėsi poliklinikoje vaikų pulmonologo kabinete. An-
ketoje tėvams buvo pateikti 22 klausimai. Ją sudarė dokumentinė dalis (1–2 klausimai), duomenys apie vaiką ir jo ligą 
(3–5 klausimai), tėvų žinios apie ligą ir jai gydyti skirtus vaistus (6–16 klausimai), tėvų informacijos šaltiniai apie ligą 
(17–21 klausimai), tėvų pasiūlymai, pageidavimai (22 klausimas). Siekdami išsiaiškinti, kaip vaikų ligos kontrolė pri-
klauso nuo jų tėvų ligos suvokimo, vyresnius nei 5 metų amžiaus vaikus papildomai paprašėme užpildyti vaikų astmos 
kontrolės testą, vyresni nei 11 metų amžiaus vaikai pildė suagusiųjų astmos kontrolės testą. R e z u l t a t a i .  Dalykinių 
klausimų neteisingų atsakymų procentas svyravo nuo 14,1 iki 47,3 proc. Daugiausia neteisingų atsakymų buvo pa-
teikta į du anketos klausimus: „Ar manote, kad astma sergantys vaikai dažniausiai gali užsiimti tokio pat intensyvumo 
fizine veikla, kaip ir sveiki vaikai?“ ir „Ar manote, kad įkvepiamuosius vaistus nuo astmos (kortikosteroidus) galima 
nutraukti, kai tik išnyksta ligos simptomai?“ Koreliacinė analizė parodė, kad tėvų žinios apie vaikų astmą priklauso nuo 
tėvų amžiaus, išsilavinimo, vaikų ligos trukmės ir kad stiprus teigiamas ryšys sieja tėvų žinias ir vaikų astmos kontrolę. 
Dažniausiai tėvams trūko žinių apie astmos paūmėjimo pirmuosius simptomus, fizinio krūvio toleranciją ir uždegimą 
slopinančių vaistų vartojimą. I š va d o s.  Astma sergančių vaikų tėvų žinios apie ligą nepakankamos. Tėvų žinios apie 
astmą priklauso nuo jų išsilavinimo ir amžiaus. Ilgesnė vaiko astmos trukmė negarantuoja, kad tėvai turi daugiau 
žinių apie šią ligą. Kuo geresnės tėvų žinios apie astmą, tuo geresnė jų vaikų ligos kontrolė. 

Reikšminiai žodžiai: astma, astmos kontrolės testas, klausimynas, gyvenimo kokybė, šeima, vaikai.

Santrumpos: GINA – Globali astmos iniciatyva (angl. Global Initiative for Asthma); ISAAC – vaikų astmos ir aler-
gijos tarptautinis tyrimas (angl. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood); FEV1 – forsuoto iškvė-
pimo tūris per pirmąją iškvėpimo sekundę (angl. forced expiratory volume in 1 second); PEF – didžiausio iškvėpimo 
srovės greitis (angl. peak expiratory flow).

Bronchų astma (BA) – tai lėtinė uždegimo sukelta 
kvėpavimo liga. Apie 300 milijonų žmonių visame 
pasaulyje serga astma, tai pati dažniausia lėtinė 
vaikų liga. Prognozuojama, kad 2025 m. astma sirgs 
dar 100 milijonų žmonių [1]. Lietuvos sveikatos in-
formacijos centro duomenimis, šios ligos papliti-
mas mūsų šalyje 1000 gyventojų nuo 0 iki 17 metų 
amžiaus grupėje 2006 m. sudarė 20,1, o jau 2009 m. 
išaugo iki 27,8 [2].

Pagrindinis astmos požymis yra grįžtamoji kvė-
pavimo takų obstrukcija, išsivystanti dėl kvėpavi-
mo takų sienelės uždegimo, kliniškai pasireiškianti 
kosulio, švokštimo ir dusulio priepuoliais. Astmos 
simptomai gali pasireikšti kelis kartus per dieną ar 

kelis kartus per savaitę, kai kuriems pacientams jie 
ypač paūmėja fizinio krūvio metu arba naktį. Pasi-
kartojantys astmos simptomai neretai sukelia mie-
guistumą, nuovargio jausmą dienos metu, apriboja 
vaiko fizinį aktyvumą, padidina ugdymo įstaigų 
nelankymo dienų skaičių [1, 3, 4]. Vaiko astma turi 
įtakos ne tik pačiam pacientui, bet ir visos šeimos 
gyvenimui. Tėvai, auginantys astma sergantį vaiką, 
patiria daug įtampos. Dažniausiai jų nerimą sukelia 
keli pagrindiniai klausimai: ligos priežastys ir pro-
gnozė, įtaka bendrai vaiko sveikatai, jo mokslui ir 
šeimos socialiniam gyvenimui, būtinybė ilgai var-
toti kelis vaistus, vaistų galimas šalutinis poveikis, 
dusulio priepuoliai bei skubi pagalba jiems ištikus. 
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Tėvai susirūpinę, kaip turi elgtis, kai jų vaikas pra-
deda dusti. Jie nerimauja, ar kiti žmonės, pvz., mo-
kytojai, darželio auklėtojai, mokės suteikti pirmąją 
pagalbą jų vaikui, ištikus dusulio priepuoliui [5, 6].

Dažnai tėvai nepakankamai žino apie astmos 
etiologiją, nesupranta lėtinės šios ligos prigim-
ties. Pavyzdžiui, vieno tyrimo metu paaiškėjo, kad 
kai kurie tėvai suvokė savo vaiko ligą kaip stigmą 
ir dėl to vengė apie ją informuoti aplinkinius [7]. 
Kiti tyrimai parodė, kad astmos požymius tėvai 
painiojo su ūmine viršutinių kvėpavimo takų infek-
cija [8] arba manė, kad tai tik padidėjęs bronchų 
jaudrumas [9]. Neretai tėvai yra tos nuomonės, kad 
astma yra vaistais pagydoma liga arba kad astma 
sergančius vaikus galima pagydyti antibiotikais 
[7, 9]. Žinia apie tai, kad jų vaikas ilgą laiką turės 
vartoti kelis vaistus, dažniausiai glumina tėvus. Ka-
dangi daugelis nesupranta lėtinio kvėpavimo takų 
uždegimo įtakos astmos patogenezei ir klinikinių 
simptomų pasireiškimui, jie neturi motyvacijos va-
dovautis gydytojo rekomendacijomis ir užtikrinti 
savo vaikui nepertraukiamą uždegimo slopinamąjį 
gydymą [10]. 

Dėl pirmiau minėtų priežasčių sunku pasiekti ir 
užtikrinti ilgalaikę astmos kontrolę. Nekontroliuoja-
ma vaikų astma  kiekvieną dieną tėvams kelia ne-
rimą. Kai kurie tėvai prisipažįsta, kad juos kankina 
mintis, kad jų vaikas gali mirti ištiktas astmos prie-
puolio [5]. Visa tai blogina šeimos gyvenimo kokybę. 
2003 m. Barbara P. Yawn atliko kokybinį tyrimą, ku-
riame dalyvavo motinos, auginančios astma sergan-
čius vaikus. Pagrindinė tyrėjos išvada buvo ta, kad 
gyvenimas sergant šia liga – tai lyg nuolatinė kova. 
Medicinos personalas galėtų padėti šeimai spren-
džiant kasdienes problemas, bet tai daro retai [6].

Pacientų ir jų šeimų mokymas suprasti ir kon-
troliuoti astmą yra vienas iš 2007 m. publikuotų Lie-
tuvos nacionalinių vaikų bronchų astmos diagnos-
tikos ir gydymo rekomendacijų, taip pat Globalinės 
astmos iniciatyvos (GINA) rekomendacijų tikslų [1]. 
Siekdamas užtikrinti kuo geriesnę astmos kontrolę, 
gydytojas turi ne tik paskirti tinkamas uždegimą 
slopinančių vaistų dozes, bet pirmiausia sukurti 
pasitikėjimo ir bendradarbiavimo atmosferą. Jis 
turi būti atidus ir dėmesingas tiek pirmą kartą dia-
gnozuojant šią ligą ir pateikiant informaciją šeimai, 

tiek toliau stebint sergančius vaikus. Aktyvus visų 
tėvų nuogąstavimų ir abejonių, susijusių su vaiko 
liga, išaiškinimas gali padėti astma sergantį vaiką 
gydančiam gydytojui suprasti, kokios informacijos 
stokoja tėvai, ką jie suvokia klaidingai. Toks žinoji-
mas leis suformuoti pacientų ir jų tėvų tinkamą po-
žiūrį į ligą, paaiškinti gydymo esmę ir padėti astma 
sergantiems vaikams ir jų šeimoms tobulinti savi-
kontrolės įgūdžius.

Tyrimo tikslas 

Mūsų tyrimo tikslas yra išsiaiškinti, kaip astma ser-
gančių vaikų tėvai supranta šią ligą. Siekdami šių 
tikslų, išskyrėme tokius tyrimo uždavinius:
1. Išsiaiškinti, kokių žinių stokoja tėvai.
2. Sužinoti, nuo ko priklauso tėvų žinios apie jų 

vaikų ligą.
3. Išsiaiškinti, kaip vaikų astmos kontrolė priklau-

so nuo jų tėvų suvokimo apie ligą.
4. Nustatyti, ar astma sergančių vaikų tėvams rei-

kia ir kokios papildomos informacijos apie šią 
lėtinę ligą.

Tyrimo metodai 

Tyrimas atliktas Vilniaus miesto poliklinikoje 2010 m.  
rugsėjo–2011 m. vasario mėnesiais anoniminės 
anketinės apklausos būdu. Tėvai, kurie su įvairaus 
sunkumo astma sergančiais vaikais lankėsi pas vai-
kų pulmonologą, pildė anoniminę anketą. Penkerių 
metų ir vyresni vaikai pildė astmos kontrolės testą. 
Atsižvelgdami į Lietuvos nacionalines vaikų bron-
chų astmos diagnostikos ir gydymo rekomendaci-
jas (sutarimą) bei JAV nacionalinę Astmos mokymo 
ir profilaktikos programą [1, 11] sudarėme anketą.

Anketoje yra 22 klausimai, kurie aprėpia doku-
mentinę dalį (1–2 klausimai), duomenis apie vaiką 
ir jo ligą (3–5 klausimai), tėvų žinias apie ligą ir jai 
gydyti skirtus vaistus (6–16 klausimai), tėvų infor-
macijos šaltinius apie ligą (17–21 klausimai), tėvų 
pasiūlymus, pageidavimus (22 klausimas).

Vaikų astmos kontrolės testas [12] skirtas vai-
kams nuo 4 iki 11 metų amžiaus. Nustatant ligos 
kontrolę įtraukiami vaikai ir jų tėvai. Testą sudaro 
7 klausimai, į 4 klausimus atsako vaikas, į 3 klausi-

Astma sergančių vaikų tėvų žinių apie ligą įvertinimas
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mus – tėvai. Bendra balų suma yra 27 balai. Nekon-
troliuojama astma yra 19 balų ir mažiau, kontroliuo-
jama – 20 balų ir daugiau. Vyresni nei 11 metų vaikai 
pildė suaugusiųjų astmos kontrolės testą. Jie turėjo 
savarankiškai atsakyti į penkis testo klausimus. 

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis 
statistiniu paketu SPSS 18. Respondentai, neat-
sakę į visus anketos klausimus, į tyrimą neįtraukti. 
Tyrimo imtis – 220 respondentų, atsakiusių į mūsų 
anketos klausimus, ir 61 vaikas, užpildęs astmos 
kontrolės testą.

Skaičiavome duomenis, apibūdinančius tirtą 
kontingentą, atsakymų į anketos klausimus ab-
soliutų skaičių ir jų procentinę išraišką. Grupinių 
duomenų analizei naudotas chi kvadrato metodas, 
priklausomybei tarp tėvų žinių apie astmą ir tėvų 
amžiaus, tėvų išsilavinimo, vaiko ligos trukmės, li-
gos sunkumo išreikšti apskaičiuotas Spearmano 
koreliacijos koeficientas (r rodiklis). Panaudotas sta-
tistinio reikšmingumo lygmuo α=0,05. Skirtumas 
buvo statistiškai reikšmingas, kai p<0,05.

Įvertinome astmos kontrolės testus. Respon-
dentus suskirstėme į dvi grupes: kontroliuojamos 
ir nekontroliuojamos astmos. Kiekvienai grupei 
skaičiavome absoliutų skaičių ir procentinę išraiš-
ką. Įvertinome anketas tų tėvų, kurių vaikai pildė 
astmos kontrolės testą. Vertinome tėvų teisingus ir 
neteisingus atsakymus į anketos 6, 7, 8, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 klausimus. Tėvų žinios, kai jie teisingai at-
sakė į visus klausimus, įvertintos kaip labai geros, į 
septynis, aštuonis klausimus – kaip geros. Jei tėvai 
teisingai atsakė mažiau nei į septynis klausimus, jų 
žinios vertinamos kaip nepatenkinamos. Apskaičia-
vome Spearmano koreliacijos koeficientą tarp vaikų 
astmos kontrolės lygio ir tėvų žinių apie šią ligą. Skir-
tumas laikytas statistiškai reikšmingu, kai p<0,05. 

Rezultatai

Mūsų tyrime dalyvavo 220 astma sergančių vai-
kų tėvai. Apklausoje dalyvavusių tėvų vidutinis 
amžius 35,6 metų (nuo 20 iki 50 metų, standar-
tinis nuokrypis (SD) 5,25 metų). Daugiausia tėvų 
buvo 31–40 metų amžiaus. Vidurinį išsilavinimą 
turėjo 62 (28,18  proc.) tėvai, aukštesnįjį ir aukštą-
jį išsilavinimą – atitinkamai 40 (18,18  proc.) ir 118 

(53,64  proc.) tėvų. Tyrime dalyvavusių tėvų vaikų 
amžiaus vidurkis 7,6 metai (nuo 6 mėn. iki 18 metų, 
SD 4,05 metai). Daugiausia buvo vaikų iki 10 metų 
amžiaus – 73,63 proc. 59 (26,82 proc.) vaikai sirgo 
naujai diagnozuota astma, jų ligos trukmė buvo ne 
ilgesnė nei vieneri metai; 70 (31,82 proc.) vaikų li-
gos trukmė buvo ilgesnė nei vieneri metai ir iki tre-
jų metų imtinai, 91 (41,36 proc.) vaikai astma sirgo 
ilgiau nei trejus metus. Pagal ligos sunkumą vaikų 
skaičius pasiskirstė taip: 146 (66,36 proc.) vaikams 
buvo diagnozuota lengva astma, 67 (30,46 proc.) – 
vidutinio sunkumo ir 7 (3,18 proc.) – sunki.

Mūsų tyrimas parodė, kad dauguma tėvų (158) 
suprato, kad astma yra lėtinė liga, tačiau beveik 
trečdalis (62) tyrime dalyvavusių tėvų klaidingai 
manė, kad astma – ūminė liga, p<0,0001 (1 pav.). 
Daugiausia teisingų atsakymų apie BA eigą buvo 
aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo tėvų grupėse. 
Koreliacijos koeficientas rodo silpną ryšį tarp tėvų 

supratimo apie ligos eigą ir tėvų išsilavinimo: kuo 
aukštesnis tėvų išsilavinimas, tuo geriau jie suprato 
šį ligos aspektą (1 lentelė, 2 pav.), p<0,0001. Manė-
me, kad supratimas apie ligos eigą gali priklausyti 
nuo tėvų amžiaus, nuo vaiko ligos trukmės, nuo 
vaiko ligos sunkumo, tačiau statistiškai patikimos 
koreliacijos tarp šių rodiklių neradome.

Dauguma tėvų (157) teisingai atsakė į klausimą 
apie astmai būdingus požymius, beveik trečdalis jų 
(63) manė, kad astmai būdingas tik vienas kvėpa-
vimo sutrikimo požymis, p < 0,0001. Didesnė dalis 

1 pav. Tėvų supratimas apie astmos eigą 
(χ2= 171,2, p<0,0001, df = 1)

V. Pavydienė, A. Vingras, A. Valiulis
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tėvų (38) teigė, kad BA pasireiškia tik kosuliu, tru-
putį mažesnė dalis (18) – kad šiai ligai būdingas tik 
dusulys, švokštimą ir krūtinės suspaudimo jausmą 
paminėjo tik keli tėvai – atitinkamai 6 ir 1 (3 pav.). 
Tėvų žinios apie astmai būdingus požymius irgi pri-
klausė nuo tėvų išsilavinimo. Daugiausia teisingų 
atsakymų apie astmai būdingus požymius pateikė 
aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo tėvai. Korelia-
cijos koeficientas rodo silpną ryšį tarp tėvų suprati-

1 lentelė. Atsakymai apie ligos eigą pagal tėvų išsilavinimą

Tėvų  
išsilavinimas

Ligos eiga
p

Teisingi Neteisingi

Skaičius Procentai Skaičius Procentai

< 0,0001
Vidurinis 36 58,06 26 41,94

Aukštesnysis 29 72,50 11 27,50

Aukštasis 105 88,98 13 11,02

2 pav. Atsakymai apie ligos eigą pagal tėvų išsilavinimą (r = 0,26475, p < 0,0001)

mo apie ligai būdingus požymius ir tėvų išsilavini-
mo: kuo aukštesnis tėvų išsilavinimas, tuo geriau jie 
suprato šį ligos aspektą (2 lentelė, 4 pav.), p=0,0039. 
Koreliacinė analizė parodė, kad statistiškai patiki-
mo ryšio tarp tėvų supratimo apie astmai būdingus 
požymius ir tėvų amžiaus, vaikų ligos trukmės ir li-
gos sunkumo nėra. 

Norėdami sužinoti tėvų nuomonę apie astmos 
atsiradimą skatinančius veiksnius, uždavėme klau-

2 lentelė. Atsakymai apie astmos simptomus pagal tėvų išsilavinimą

Tėvų išsilavinimas

BA būdingi požymiai
p

Teisingi Neteisingi

Skaičius Procentai Skaičius Procentai

0,0039
Vidurinis 36 58,06 26 41,94

Aukštesnysis 31 77,50 9 22,50

Aukštasis 102 86,44 16 13,56

Astma sergančių vaikų tėvų žinių apie ligą įvertinimas
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simą „Ar manote, kad alergija yra vienintelis astmos 
atsiradimą lemiantis veiksnys?“ Tik nedidelė dalis 
tėvų (35) teigė, kad tik alergija provokuoja astmą, 
dauguma tėvų (185) manė, kad yra ir kitų astmos at-
siradimą lemiančių veiksnių (5 pav.), p< 0,0001. Jokio 
koreliacinio ryšio tarp tėvų supratimo apie astmos 
atsiradimą lemiančius veiksnius ir tėvų amžiaus, vai-
kų ligos trukmės bei ligos sunkumo neradome.

11,82 proc. (26) tėvų manė, kad tik alergija su-
kelia vaikų astmą, kitų nuomone, kad yra kitų as-
tmos atsiradimą lemiančių veiksnių. Pastariesiems 

3 pav. Tėvų supratimas apie astmos simptomus 
(χ2= 381,2, p< 0,0001, df = 1)

4 pav. Atsakymai apie astmos simptomus pagal tėvų išsilavinimą  
(r =0,19395, p=0,0039)

5 pav. Tėvų supratimas, kas skatina astmos atsira-
dimą (χ2= 180,2, p<0,0001, df = 1)

Alergija

Kiti BA sužadinantys 
veiksniai

uždavėme atvirą klausimą, kokie tai galėtų būti 
veiksniai. Iš 6 paveikslo matyti, kokius veiksnius 
paminėjo tėvai. Nors daugelis tėvų manė, kad aler-
gija nėra vienintelis astmos atsiradimą skatinantis 
veiksnys, tačiau daugiau nei trečdalis (76) nežinojo, 
kokie dar lemia astmos atsiradimą, 48 tėvai pami-
nėjo virusines infekcijas, 25 – paveldimumą.

Norėdami išsiaiškinti, ar tėvai žino, kokie veiks-
niai nulėmė, kad jų vaikas susirgo bronchų astma, 
uždavėme atvirą klausimą apie šiuos veiksnius. Di-
džiausia dalis tėvų (91) nežinojo, kokie veiksniai lėmė 

V. Pavydienė, A. Vingras, A. Valiulis
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astmos atsiradimą jų vaikui, 85 tėvai parašė – alergi-
ja, p<0,0001. Kokie dar astmos atsiradimą lemiantys 
veiksniai buvo paminėti, matome 7 paveiksle.

Klausėme tėvų nuomonės, ar astma sergantys 
vaikai dažniausiai gali užsiimti tokio pat intensy-
vumo fizine veikla, kaip ir sveiki vaikai. Atsakymai 
į šį klausimą pasidalijo taip: pusė tėvų (116) manė, 
kad astma sergantys vaikai gali sportuoti tiek, kiek 
ir sveiki vaikai, kita dalis tėvų (104) buvo įsitikinusi, 
kad astma sergantiems vaikams reikia riboti fizinį 
krūvį (8 pav.). Koreliacinė analizė parodė, kad nėra 
ryšio tarp tėvų supratimo apie šį vaikų astmos as-
pektą ir tėvų amžiaus, išsilavinimo, jų vaikų ligos 
trukmės ir sunkumo.

Siekdami išsiaiškinti, ar tėvai adekvačiai verti-
na ilgalaikį astmos poveikį vaiko sveikatos būklei, 

paklausėme jų nuomonės, ar gali ši liga smarkiai 
pakenkti plaučiams. Dauguma tėvų (180) atsakė 
teigiamai, tik nedidelė dalis (40) manė, kad astma 
negali sukelti sunkaus kvėpavimo takų pažeidimo, 
p<0,0001 (9 pav.). Iš 3 lentelės ir 10 paveikslo mato-
me, kad yra silpnas tiesioginis koreliacinis ryšys tarp 
tėvų supratimo, kad astma gali smarkiai pažeis-
ti plaučius, ir tėvų amžiaus (t.  y. kuo vyresni buvo 
tėvai, tuo geriau jie suprato, kad astma gali sukelti 
sunkų kvėpavimo takų pažeidimą), p<0,0058.

Kadangi labai svarbu, kad tėvai mokėtų suteik-
ti pirmąją pagalbą savo vaikams astmos paūmėji-
mo metu, uždavėme atvirą klausimą, kokį vaistą jų 
vaikas vartoja pirmiausia, kai jam atsiranda kvėpa-
vimo sunkumų. Didžioji dalis tėvų (189) paminėjo 
salbutamolį, tačiau buvo ir kitaip atsakiusių tėvų 

6 pav. Tėvų supratimas, kas dar, be alergijos, gali skatinti astmos atsiradimą (χ2= 164,5, p<0,0001, df = 7)

7 pav. Tėvų supratimas, kas jų vaikui nulėmė astmos atsiradimą (χ2= 348,5, p< 0,0001, df =7)

Astma sergančių vaikų tėvų žinių apie ligą įvertinimas

Nežino

Alergija

Virusinės infekcijos

Paveldimumas

Kvėpavimo organų ligos

Oro pokyčiai

Stresas

41,20%

38,90%

6,94%

4,63%

3,24%

2,78%

2,31%
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(11 pav.). Neradome jokios koreliacijos tarp atsaky-
mų į šį klausimą ir mūsų tiriamų kintamųjų.

Kadangi lėtinis kvėpavimo takų uždegimas yra 
pagrindinė astmos patogenezės grandis, svarbu 
ne tik kuo greičiau paskirti uždegimą slopinantį 
gydymą ir pasiekti ligos kontrolę, bet ir ją išlaikyti. 
Astmos gydymas turi būti pakopinis, t. y. pasiekus 
ligos kontrolę vaistų vartojimas nenutraukiamas 
ir dozės nemažinamos 1–3 mėnesius, o paskui vėl 
peržiūrima gydymo schema [4]. Tėvams dažnai 
kelia nerimą ilgalaikio gydymo perspektyvos, ir jie 
dažnai yra tos nuomonės, kad vaistų vartojimą rei-
kia nutraukti kuo greičiau, kai tik išnyksta astmos 
paūmėjimo požymiai, kad būtų kuo mažesnis jų 
šalutinis poveikis ir žala vaiko sveikatai. Siekdami 
įvertinti, kiek tėvų supranta pagrindinius astmos 
gydymo principus, uždavėme tris klausimus apie 
jos gydymą. 

Kiek mažiau nei trečdalis apklaustų tėvų manė, 
kad nuolat vartojami vaistai nuo astmos gali labiau 
pakenkti jų vaiko sveikatai, nei pagerinti būklę 
(12 pav.). Koreliacinė analizė parodė silpną atvirkš-
tinį ryšį tarp tėvų supratimo apie nuolat vartojamų 
vaistų nuo astmos įtaką vaikų sveikatai ir ligos tru-
kmės, tai reiškia – kuo trumpesnė buvo vaiko ligos 
trukmė, tuo mažiau tėvai nerimavo dėl neigiamo 
vaistų poveikio vaiko sveikatai, p=0,0150 (4 lente-
lė, 13 pav.). Tėvų amžiaus, išsilavinimo ir vaikų ligos 
sunkumo grupėse statistiškai reikšmingo ryšio su 
atsakymais į šį klausimą neaptikome.

Viena iš trijų apklausoje dalyvavusių tėvų taip 
pat manė, kad geriamųjų vaistų nuo astmos var-
tojimą galima nutraukti, kai tik išnyksta simpto-
mai (14 pav.). Jokia statistiškai patikima koreliacija 

3 lentelė. Atsakymai apie astmą kaip apie rimtą sveikatos problemą pagal tėvų amžiaus grupes

Tėvų amžius

BA – rimta sveikatos problema
p

Teisingi Neteisingi

Skaičius Procentai Skaičius Procentai

< 0,0058
20–30 m. 31 70,45 13 29,55

31–40 m. 105 81,40 24 18,60

41–50 m. 43 91,49 4 8,51

8 pav. Tėvų supratimas apie astma sergančių vaikų 
fizinį krūvį (χ2= 0,9, p= 0,3452, df = 1)

9 pav. Tėvų supratimas, ar gali astma sukelti sunkų 
kvėpavimo takų pažeidimą (χ2= 86,6, p<0,0001, 

df=1)

BA negali smar-
kiai pažeisti 

plaučius
18,18%

BA gali smarkiai 
pažeisti plaučius

81,82%

V. Pavydienė, A. Vingras, A. Valiulis
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12 pav. Tėvų supratimas, ar gali nuolat vartojami 
vaistai nuo astmos labiau pakenkti jų vaiko 

 sveikaitai, nei pagerinti būklę  
(χ2=43,6, p<0,0001, df=1)

10 pav. Atsakymai apie astmą kaip apie rimtą sveikatos problemą pagal tėvų amžiaus grupes 
(r= 0,18552, p<0,0058)

11 pav. Tėvų supratimas apie pirmos pagal-
bos vaistus esant pasunkėjusiam kvėpavimui 

(χ2=275,1, p<0,0001, df=1)

Taip

Ne

4 lentelė. Atsakymai apie nuolat vartojamų vaistų įtaką vaikų sveikatai pagal ligos trukmę

Ligos trukmė

Nuolat vartojamų vaistų nuo BA įtaka vaikų sveikatai
p

Teisingi Neteisingi

Skaičius Procentai Skaičius Procentai

0,0150
≤ 1 metai 50 84,75 9 15,25

>1–3 metai 49 70,00 21 30,00

> 3 metai 60 65,93 31 34,07

Astma sergančių vaikų tėvų žinių apie ligą įvertinimas
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13 pav. Atsakymai apie nuolat vartojamų vaistų įtaką vaikų sveikatai pagal ligos trukmę  
(r= -0,16457, p=0,0150)

Taip

Ne

14 pav. Tėvų supratimas, ar galima nutraukti ge-
riamųjų vaistų nuo astmos vartojimą, tik išnykus 

ligos simptomams (χ2=36,8, p<0,0001, df=1)

Taip

Ne

15 pav. Tėvų supratimas, ar galima nutraukti įkve-
piamųjų vaistų nuo astmos vartojimą, tik išnykus 

ligos simptomams (χ2=108,6, p<0,0001, df=1)

nesiejo atsakymų į klausimą „Ar galima nutraukti 
geriamųjų vaistų nuo astmos vartojimą tik išnykus 
ligos simptomams?“ ir mūsų tiriamų kintamųjų.

Beveik pusė tėvų (n=102) teigė, kad inhaliacinių 
gliukokortikoidų galima nebevartoti, kai išnyksta as-
tmos požymiai (15 pav.). Tėvų supratimo apie inhalia-
cinių vaistų nutraukimą tik išnykus ligos simptomams 
koreliacijos su įvairiais kintamaisiais neaptikome.

Tėvų supratimas apie ligą, jos gydymo ypatumus 
yra bene svarbiausia sudedamoji astmos kontrolės 
užtikrinimo dalis. Siekdami įvertinti, kaip priklauso 
vaikų astmos kontrolė nuo tėvų žinių apie šią ligą, 
5 metų amžiaus ir vyresnius vaikus, kurie lankėsi Vil-
niaus miesto poliklinikoje pas vaikų pulmonologą, 

paprašėme užpildyti standartinį astmos kontrolės 
testą. Šioje tyrimo dalyje dalyvavo 61 vaikas. Iki 11 
metų amžiaus vaikai pulmonologo kabinete pildė 
vaikų astmos kontrolės testą. Pildyti testą jiems pa-
dėjo tėvai, į kelis testo klausimus tėvai turėjo atsa-
kyti patys. Vyresni nei 11 metų vaikai pildė suaugu-
siųjų astmos kontrolės testą savarankiškai. 30 vaikų 
(49,18 proc.) buvo jaunesni nei 11 metų amžiaus, 31 
vaikas (50,82 proc.) vyresnis nei 11 metų.

Įvertinus astmos kontrolės testus paaiškėjo, kad 
38 vaikų astma buvo kontroliuojama ir 23 vaikų – 
nekontroliuojama (16 pav.).

Išnagrinėję astmos kontrolės testo duomenis, 
vaikus suskirstėme į dvi grupes: kontroliuojamos ir 

V. Pavydienė, A. Vingras, A. Valiulis
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nekontroliuojamos astmos. Išanalizavome atsaky-
mus į mūsų anketos klausimus ir tėvų žinias įver-
tinome kaip labai geras, geras ir nepatenkinamas  
(5 lentelė).

Išsiaiškinome, kokios buvo kontroliuojamos ir 
nekontroliuojamos vaikų astmos grupių tėvų žinios. 
Tėvų, kurių vaikų astma buvo kontroliuojama, žinios 
apie šią ligą buvo geresnės (17 pav.). Siekdami išsi-
aiškinti, kaip vaikų astmos kontrolė priklauso nuo 
tėvų žinių, apskaičiavome koreliacijos koeficientą, 
kuris parodė stiprų tiesioginį ryšį tarp tėvų žinių ir 
vaikų astmos kontrolės, t. y. kuo tėvai daugiau žino-
jo apie astmą, tuo geresnė jų vaikų astmos kontrolė.

Norėdami išsiaiškinti, iš kur tėvai semiasi žinių 
apie bronchų astmą, uždavėme klausimą apie jų 
informacijos šaltinius. Kaip matome iš 18 paveiks-
lo, daugumai tėvų (n=113) žinių apie astmą suteikė 
vaikų pulmonologas, apylygis skaičius tėvų gavo 
informaciją iš interneto ir alergologo (atitinkamai 
30 ir 32), 25 tėvams norimų žinių apie astmą suteikė 
šeimos gydytojas. 

Dauguma (78,64  proc.) mūsų tyrime dalyva-
vusių tėvų aktyviai ieškojo žinių apie astmą, 47 
(21,36  proc.) tėvai papildomai tokių žinių neieš-
kojo, p<0,0001. 190 (86,36  proc.) tėvų sutiko, kad 
jiems reikia papildomų žinių apie vaikų astmą, 30 
(13,64 proc.) tėvų parašė, kad papildomų žinių apie 
vaikų astmą jiems nereikia, p<0,0001.

Norėdami išsiaiškinti, kokie informacijos šal-
tiniai apie vaikų astmą yra labiau pageidaujami, 
paklausėme tėvų, kokiu būdu jie norėtų įgyti žinių 
apie šią ligą. Dauguma tėvų (n=95) pareiškė norą 
gauti informacijos iš pulmonologo, 43 tėvai  – iš 

16  pav. Astmos kontrolės testo duomenys 
(χ2=140, p<0,0001, df = 1)

5 lentelė. Tėvų žinios apie vaikų astmą

Tėvų žinių  
vertinimas Skaičius Procentai

Labai geros 10 16,39

Geros 36 59,02

Nepatenkinamos 15 24,59

17 pav. Tėvų žinios kontroliuojamos ir nekontroliuojamos vaikų astmos grupėse (r = 0,89508, p<0,0001)

Astma sergančių vaikų tėvų žinių apie ligą įvertinimas
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18 pav. Tėvų informacijos šaltiniai apie vaikų astmą (χ2=275,8, p<0,0001, df=6)

19 pav. Tėvų pageidaujami informacijos apie vaikų astmą šaltiniai (χ2=298,8, p<0,0001, df=8)

šeimos gydytojo, kitų atsakymų pasiskirstymą ma-
tome 19 paveiksle. Iš 20 paveikslo matyti, kad dau-
guma tėvų norėtų dalyvauti specializuotuose tęsti-
niuose mokymuose, skirtuose vaikų astmai.

Rezultatų aptarimas

Apklausėme 220 astma sergančių vaikų tėvus ir 
įvertinome jų žinias apie šią ligą. Mūsų tiriamo-
jo kontingento didžiąją dalį (58,63  proc.) sudarė  

31–40 metų amžiaus tėvai. Beveik pusė tyrime 
dalyvavusių tėvų (53,64  proc.) turėjo aukštąjį iš-
silavinimą, ketvirtadalis (28,18  proc.) – vidurinį, 
18,18 proc. – aukštesnįjį. 

Dažniau pas vaikų pulmonologą lankėsi tėvai 
su vaikais iki 10 metų amžiaus (73,63  proc.), retai 
ateidavo 16–18 amžiaus vaikai (2,27  proc.). Mūsų 
nuomone, paaugliai mažiau linkę kreiptis į gydyto-
ją dėl nesunkių paūmėjimų, dažnai net napasako 
apie tokius paūmėjimus tėvams, be to, šioje am-

V. Pavydienė, A. Vingras, A. Valiulis



21(5165)

žiaus grupėje dažnesni savigydos atvejai ir nemo-
tyvuotas ilgalaikio gydymo nutraukimas, vengiant 
tariamai šalutinių vaistų poveikių. 

Pagal ligos trukmę vaikus suskirstėme į tris 
grupes. Pirmajai grupei priskyrėme tik tuos vai-
kus, kurie sirgo astma trumpiau nei vienerius me-
tus. Daugiausia vaikų pateko būtent į šią grupę 
(26,82 proc.). Sunkia astma sirgo 7 (3,18 proc.) vai-
kai, o lengva astma – 146 (66,36 proc.). 

Tyrime dalyvavusių tėvų žinios  
apie vaikų astmą

Išanalizavus anketų duomenis paaiškėjo, kad ne-
teisingų atsakymų procentas svyruoja nuo 14,09 
iki 47,27, vadinasi, apie tam tikrus astmos aspektus 
beveik pusė apklaustųjų turėjo klaidingą nuomonę. 
Daugiausia neteisingų atsakymų buvo pateikta į 
du anketos klausimus: „Ar manote, kad astma ser-
gantys vaikai, dažniausiai gali užsiimti tokio pat in-
tensyvumo fizine veikla, kaip ir sveiki vaikai?“ ir „Ar 
manote, kad įkvepiamuosius vaistus nuo astmos 
(gliukokortikoidus) galima nutraukti, kai tik išnyksta 
astmos simptomai?“ Toks klaidingas astmos prigim-
ties suvokimas galėjo lemti kitus klaidingus atsaky-
mus, skirtus įvairiems astmos kontrolės aspektams.

Tėvų nuomonė apie astma sergančių vaikų 
fizinį krūvį buvo tokia: beveik pusė (47,27  proc.) 
apklausoje dalyvavusių tėvų manė, kad astma ser-
gantiems vaikams reikia riboti fizinį krūvį, kita pusė 
(52,73 proc.) – kad astma sergantys vaikai gali spor-
tuoti tiek, kiek ir sveiki vaikai, atsakymų skirtumas 
statistiškai nepatikimas (p = 0,3452). Mūsų tyrimo 
duomenys neprieštarauja 2001 m. Jungtinėje Kara-
lystėje atlikto astma sergančių vaikų motinų tyrimo 
duomenims [13]. Daugelis šiame tyrime dalyvavu-
sių motinų manė, kad astma sergantiems vaikams 
reikia riboti fizinį krūvį. Mūsų nuomone, toks klai-
dingas supratimas yra todėl, kad fizinis krūvis yra 
lengvai ir greitai modifikuojamas veiksnys ir tėvams 
atrodo normalu vengti astmos paūmėjimo požy-
mių apribojant vaiko fizinį aktyvumą. Vis dėlto blo-
ga fizinio krūvio tolerancija yra tiesiog blogai kon-
troliuojamos astmos požymis. 

Kitas blogai suprantamas astmos aspektas yra 
šios ligos gydymas. Mūsų tyrime daugiausia netei-
singų atsakymų buvo pateikta į klausimą apie inha-
liacinių gliukokortikoidų nutraukimą. Beveik pusė 
(46,37 proc.) apklausoje dalyvavusių tėvų buvo tos 
nuomonės, kad gydymą inhaliaciniais gliukokorti-
koidais galima nutraukti iš karto, kai tik išnyksta as-
tmos paūmėjimo simptomai. Gydymą geriamaisiais 
vaistais nuo astmos iš karto pasibaigus ligos paū-
mėjimui buvo linkęs nutraukti mažesnis procentas 
tėvų (29,55  proc.), skirtumas statistiškai patikimas 
(p< 0,05). Manome, kad taip atsitinka dėl to, kad tė-
vai nesupranta vaistų veikimo mechanizmo, nežino 
arba klaidingai įsivaizduoja šalutinį vaistų poveikį. 
Žodis „gliukokortikoidas“ jiems iš karto kelia nerimą, 
kasdienėje praktikoje dažnai sulaukiama klausimo 
„Ar tai hormonai? Ar įkvepiamųjų gliukokortikoidų 
veikimas ir šalutinis poveikis toks pat, kaip ir pre-
dnizolono?“ Mūsų nuomone, geriamųjų vaistų nuo 
astmos vartojimą tėvai rečiau nutraukia, nes yra 
įsitikinę, kad vaistas nehormoninis ir jo šalutinis po-
veikis mažesnis. 27,27 proc. tyrime dalyvavusių tėvų 
apskritai manė, kad nuolat vartojami vaistai nuo 
astmos gali labiau pakenkti jų vaiko sveikatai, nei 
pagerinti būklę. Vienas iš trijų tyrime dalyvavusių 
astma sergančių vaikų tėvų buvo linkęs per anks-
ti nutraukti vaikų gydymą geriamaisiais vaistais ir 
pusė tėvų – įkvepiamaisiais gliukokortikoidais. 

20  pav. Apklausoje dalyvavusių tėvų atsakymų į 
klausimą „Jei būtų organizuota astmos mokykla 

vaikams ir jų tėvams, ar atvyktumėte?“ pasiskirs-
tymas (χ2= 130,4, p<0.0001, df = 1)
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Mūsų tyrimo duomenys neprieštarauja 1999 m. 
penkiose Europos šalyse atlikto tyrimo duome-
nims. Šis tyrimas parodė, kad net 54 proc. tėvų as-
tma sergantys vaikai vartoja vaistų nuo kvėpavimo 
takų uždegimo tik ligai paūmėjus [14].

Atsakymų į klausimus apie astmos gydymą 
koreliacinė analizė parodė, kad atvirkštinis ryšys 
sieja tėvų supratimą apie ilgalaikį uždegimą slo-
pinančių vaistų vartojimą ir vaiko ligos trukmę. 
Kuo ilgesnė buvo vaiko ligos trukmė, tuo daugiau 
tėvų manė, kad nuolat vartojami vaistai gali labiau 
pakenkti jų vaiko sveikatai, nei pagerinti būklę  
(r  =  –0,16457, p – 0,0150). Kaip rodo literatūros 
šaltiniai, ši koreliacija gali būti susijusi su ilgalaikio 
vaistų vartojimo baime. 2000 m. JAV buvo atlik-
tas tyrimas, kuriame dalyvavo 52 astma sergančių 
vaikų tėvai. Tyrimo metu buvo taikoma fokusuo-
tos grupės metodika siekiant išsiaiškinti, kokios su 
vaikų liga susijusios baimės juos kamuoja. Visi tė-
vai nurodė ilgalaikio vaistų vartojimo baimę [15]. 
Kuo ilgesnė ligos trukmė, tuo anksčiau pradedama 
gydyti uždegimą slopinančiais vaistais tuo ilgesnė 
vaistų vartojimo patirtis ir kažkuria prasme – nusi-
vylimas, kad ligos iki galo išgydyti vis tiek negalima. 
Ligos pradžioje tėvai dar gali manyti, kad jų vaikui 
užteks trumpalaikio gydymo kurso. Kai siekiant už-
tikrinti ligos kontrolę, gydytojas pratęsia uždegimą 
slopinančių vaistų nuo astmos vartojimą, tėvus gali 
pradėti varginti abejonės dėl ilgalaikio gydymo pa-
grįstumo ir saugumo. 

Manome, kad tėvų supratimas apie ligos ilga-
laikį poveikį vaiko vystymuisi, jo ligotumui taip pat 
gali turėti įtakos jo gydymui. Jei tėvai nežinos, kad 
astma yra sunki liga, galinti sukelti negrįžtamą plau-
čių pažeidimą, jie neturės motyvacijos gydyti savo 
vaikų uždegimą slopinančiais vaistais. Mūsų duo-
menimis, didžioji dalis tėvų (81,82  proc.) suprato, 
kad astma yra sunki liga. Koreliacijos koeficientas 
rodo, kad tėvų supratimas priklauso nuo amžiaus. 
Vyresni tėvai geriau suvokė ligos pavojingumą. Ma-
nome, taip yra todėl, kad jie labiau domėjosi savo 
vaiko liga ir rado daugiau informacijos šaltinių.

Daugiausia teisingų atsakymų buvo pateikta 
į klausimą „Kai Jūsų vaikui būna kvėpavimo sun-
kumų, kokį medikamentą vartojate pirmiausia?“ 

Dauguma tėvų (85,91 proc.) visiškai teisingai atsa-
kė, kad tokiu atveju skiria salbutamolį, tik nedidelė 
dalis tėvų (14,09 proc.) savo vaikus astmos paūmė-
jimo metu ketino pirmiausia gydyti inhaliaciniais 
gliukokortikoidais ir natrio montelukastu, skirtu-
mas statistiškai patikimas, p<0,0001. Šie mūsų duo-
menys sutampa su penkiose Europos valstybėse 
1999 m. atlikto tyrimo duomenimis [14]. Šis tyri-
mas patvirtino, kad dauguma tėvų astmos simpto-
mams palengvinti skyrė savo vaikui trumpo veiki-
mo bronchus plečiančių vaistų. Jokios koreliacijos 
tarp mūsų tiriamų kintamųjų ir tėvų supratimo apie 
pirmos pagalbos vaistus esant astmos paūmėjimui 
neaptikome.

Atskirai įvertinome tėvų supratimą apie ligą ir 
ligos pasireiškimo požymius. Mūsų tyrimas parodė, 
kad didžioji dalis tėvų (71,82 proc.) suprato, kad as-
tma yra lėtinė liga, tačiau net 28,18 proc. tėvų manė, 
kad astma yra ūminė liga, p<0,0001. Toks klaidingas 
ligos esmės suvokimas taip pat gali turėti įtakos 
uždegimą slopinančių vaistų vartojimui. Tėvai ma-
nydami, kad astma yra ūminė liga, geriamuosius ar 
įkvepiamuosius vaistus, skirtus ilgalaikiam astmos 
gydymui, gali duoti savo vaikui tik ligai paūmėjus. 
Tai gali tapti rimta kliūtimi užtikrinant vaikų astmos 
kontrolę. Didelė dalis (71,36  proc.) tėvų suprato, 
kad astma pasireiškia ne tik kokiu nors vienu kvė-
pavimo sutrikimo požymiu, bet jos paūmėjimų kli-
nikinei išraiškai būdingas požymių polimorfizmas, 
t. y. kosulys, dusulys, švokštimas, krūtinės suspaudi-
mo jausmas gali kartu pasireikšti vieno paūmėjimo 
metu. „Tik kosulys“ buvo dažniausiai minimas netei-
singas atsakymas (16,37 proc.), „tik švokštimas“, „tik 
krūtinės suspaudimo jausmas“ buvo minimi labai 
retai – atitinkamai 2,73 proc. ir 0,45 proc., p<0,0001. 
Tai reiškia, kad kai kurie tėvai negalės atpažinti as-
tmos paūmėjimo požymių, ypač jeigu tai pasireiš-
kia tik vienu kuriuo simptomu. Radome tiesioginę 
koreliaciją tarp tėvų supratimo apie ligos eigą,  
astmos požymių ir tėvų išsilavinimo. Kuo aukštesnį 
išsilavinimą turėjo tėvai, tuo geriau jie suprato, kad 
astma yra lėtinė liga, ir tuo geriau išmanė astmos 
paūmėjimo požymius. Manome, kad toks ryšys eg-
zistuoja todėl, kad aukštesnio išsilavinimo tėvai la-
biau domisi savo vaiko liga, ieško informacijos įvai-
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riuose šaltiniuose. Kita vertus, astmos patogenezė 
yra labai sudėtinga, šiai ligai būdingi besikaitalio-
jantys paūmėjimo ir remisijos laikotarpiai, todėl 
aukštesnio išsilavinimo tėvams lengviau suprasti 
šiuos sudėtingus ligos aspektus. Svarbu supranta-
mai suteikti informaciją visiems tėvams, nes nuo to 
priklauso ligos kontrolės užtikrinimo sėkmė.

Iki šiol lieka nežinoma, kodėl vienas ar kitas 
vaikas suserga astma, tačiau išskiriama daug šios 
ligos atsiradimą skatinančių veiksnių [3]. Dauguma 
(84,09 proc.) mūsų tyrime dalyvavusių tėvų manė, 
kad alergija nėra vienintelis astmos atsiradimą 
nulemiantis veiksnys, tačiau 78 (15,91  proc.) tėvai 
nežinojo, kokie galėtų būti kiti veiksniai. Kiti tėvai 
kaip astmos atsiradimą skatinančius veiksnius pa-
minėjo ūmines virusines infekcijas, paveldimumą, 
fizinį krūvį, oro pokyčius ir stresą. Astma sergan-
tiems vaikams ir jų tėvams siekiant išlaikyti gerą li-
gos kontrolę, būtina gerai išmanyti, kokie veiksniai 
gali išprovokuoti astmos paūmėjimą, ir žinoti, kas 
provokuoja būtent jų vaiko astmos paūmėjimus. 
Tačiau net 41,2  proc. tėvų nežinojo, kas sukelia jų 
vaikų astmos paūmėjimus, ir pageidavo daugiau 
žinių apie vaikų astmos eigos ir kontrolės aspektus.

Astmos kontrolės testo duomenų  
aptarimas

Penkerių metų ir vyresni astma sergantys vaikai, 
kurie lankėsi Vilniaus miesto poliklinikoje pas vai-
kų pulmonologą, pildė astmos kontrolės testą. Jų 
tėvai dalyvavo išplėtinėje anketinėje apklausoje. 
Iš viso šioje tyrimo dalyje dalyvavo 61 vaikas ir jų 
tėvai. Nors vaikų astmos kontrolės testas yra skirtas 
taip pat vaikams nuo 4 metų amžiaus, šios grupės 
vaikai nesuprato užduoties ir jos atlikti nesugebė-
jo, todėl į tyrimą įtraukėme tik vyresnius nei 5 metų 
amžiaus vaikus. Astmos kontrolės testas parodė, 
kad 62,3  proc. vaikų astma buvo kontroliuojama, 
37,7  proc. – nekontroliuojama. 16,39  proc. tėvų 
žinios apie vaikų astmą buvo įvertintos kaip labai 
geros, 59,02 proc. – geros ir 24,59 proc. – nepaten-
kinamos. Geresnės žinios apie vaikų astmą buvo tų 
tėvų, kurių vaikų liga buvo kontroliuojama. Kore-
liacijos koeficientas r=0,895, p<0,0001 rodo stiprų 

tiesioginį ryšį tarp tėvų žinių ir vaikų astmos kontro-
lės. Kuo geresnis tėvų supratimas apie astmą, tuo 
geresnė jų vaiko ligos kontrolė. 

Mūsų duomenys sutampa su kito tyrimo duo-
menimis. 2004 metais Belgrado vaikų plaučių ligų 
ir tuberkuliozės ligoninėje buvo įdiegta astma ser-
gančių vaikų ir jų tėvų mokymo programa. Praėjus 
12 mėnesių po mokymų, tėvų žinios apie astmą 
pagerėjo nuo 63 proc. iki 80 proc. Geresnę savo vai-
ko astmos kontrolę nurodė net 95 proc. apklausoje 
dalyvavusių tėvų [16]. 

Tėvų informacijos šaltinių  
apie vaikų astmą aptarimas

Beveik pusei apklausoje dalyvavusių tėvų 
(51,3  proc.) informaciją apie astmą suteikė vaikų 
pulmonologas. Kiti tėvai pagrindinę informaciją 
apie ligą gavo iš interneto arba alergologo – ati-
tinkamai 13,64 proc. ir 14,55 proc. 11,36 proc. tėvų 
daugiausia žinių suteikė šeimos gydytojas. Mano-
me, kad šių duomenų patikimumą riboja tai, kad 
visi tyrime dalyvavę tėvai su savo vaikais lankėsi pas 
vaikų pulmonologą, todėl atsakymas „vaikų pulmo-
nologas“ galėjo būti pasirinktas dažniau. 

2008 m. JAV buvo atliktas tyrimas, kuriame da-
lyvavo 608 astma sergančių vaikų tėvai. 85 proc. 
tėvų informaciją apie astmą gavo iš šeimos gydyto-
jo, kita dalis paminėjo kitus šaltinius, populiariausi 
iš jų buvo internetas ir vaistininkas. Vaikų pulmo-
nologą kaip informacijos šaltinį paminėjo 21 proc. 
tėvų, rečiausiai – alergologą (2 proc.) [17].

Mūsų tyrimas parodė, kad šiuolaikinių žinių 
apie vaikų astmą problema išlieka aktuali. Nors dau-
guma (78,64  proc.) mūsų tyrime dalyvavusių tėvų 
informaciją apie astmą gavo iš įvairių šaltinių, net 
86,37 proc. pageidavo papildomų žinių, o 97 proc. 
norėtų dalyvauti vaikų astmai skirtuose tęstiniuose 
mokymuose – astmos mokyklose. 

Išvados

1. Astma sergančių vaikų tėvų žinios apie šią ligą 
yra nepakankamos.

2. Dažniausiai tėvams trūko žinių apie tai, kokia 
liga yra astma, jos pasireiškimo simptomus, fi-
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zinio krūvio toleranciją ir uždegimą slopinančių 
vaistų vartojimą.

3. Tėvų supratimas apie astmą priklauso nuo jų 
išsilavinimo.

4. Vyresnio amžiaus tėvai geriau supranta, kad astma 
yra ilgalaikių sveikatos sutrikimų sukelianti liga.

5. Ilgesnis vaiko sergamumas astma negarantuo-
ja, kad tėvai daugiau žino apie astmos gydymą.

6. Kuo geresnės tėvų žinios apie astmą, tuo geres-
nė jų vaikų ligos kontrolė.

7. Astma sergančių vaikų tėvams reikia papildo-
mo tęstinio mokymo apie šią ligą.

EVALUATION OF DISEASE RELATED KNOWLEDGES OF PARENTS OF ASTHMATIC CHILDREN

Viktorija Pavydienė1, Algimantas Vingras1, Arūnas Valiulis2,3

1Vilnius University Clinic of Internal Diseases, Family Medicine and Oncology; 2Vilnius University Clinic of Children’s 
Diseases; 3Vilnius University Institute of Public Health, Lithuania

Abstract. Asthma is a chronic inflammatory respiratory disease. Increasing in asthma morbidity is being registered all 
over the world. It is the most common chronic illness in children. According to the recommendations of Lithuanian National 
Paediatric Asthma Guidelines (2007)  the actual asthma treatment strategy should achieving and maintaining asthma con-
trol. Therefore education of the patients and their parents is considered to be one of the most important factors in asthma con-
trol. It is evident that those parents who had attended special seminars, could better control the illness of their children later. In 
order to learn what the parents of asthmatic children know about this illness and what could influence their knowledge about 
asthma an anonymous survey was made using validated questionnaire templates. 220 parents of asthmatic children, who 
attended the pulmonologist with their children in municipal outpatient clinic of Vilnius took part in this survey and answered 
our questions. The questionnaire consisted of 22 questions related to parents’ age and education, severity and duration of the 
disease of the child, parents’ knowledge about asthma and its treatment as well as sources of information about asthma. In 
order to clarify the dependence of asthma control in children on their parents’ knowledge, school age children were asked to 
fill in the asthma control test. Our study shows that amount of incorrect answers ranges from 14.09 to 47.27 perc. Predomi-
nantly two questions were answered incorrectly: “Do you think that asthmatic children can be engaged in the same physical 
activity as healthy ones?”; “Do you think that the treatment with inhaled corticosteroids could be stopped when the symptoms 
of asthma are gone?” The study showed that the parents’ knowledge about asthma depends on their age, education, and 
duration of the illness of their children. A strong positive correlation between the parents’ knowledge about asthma and the 
asthma control in their children was evident.

Key words: astma control test, questionnaire, quality of life, family, children.
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Ambulatorinė pagalba universiteto ligoninės 
priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriuje – kas  
lemia sergančio vaiko tėvų pasirinkimą
Sigita Burokienė1,2, Emilija Markuškytė1, Marius Strička2,  
Vygintas Aliukonis1, Vytautas Usonis1,2

1Vilniaus universitetas Medicinos fakultetas;  
2Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialas

Santrauka. Nuolat didėjantis ambulatorinių paslaugų skaičius vaikams ligoninių priėmimo ir skubiosios pagal-
bos skyriuose didina sveikatos priežiūros išlaidas, mažina gydymo efektyvumą ir tęstinumą ir tai skatina ieškoti šio 
proceso priežasčių. Ty r i m o  t i k s l a s.  Ištirti priežastis, nulėmusius tėvų sprendimą kreiptis į universiteto ligoninės PSP 
skyrių dėl vaiko būklės, nereikalaujančios stacionarinio gydymo. Ty r i m o  m e d i a g a  i r  m e t o d a i .  Atliktas perspekty-
vusis anketinis tyrimas, siekiant surinkti informaciją apie pacientų demografinius, socialinius, ekonominius rodiklius, 
tėvų emocinę būklę ir veiksnius, galėjusius turėti įtakos. Tyrime dalyvavo 512 tėvų, kurie atvyko su savo vaikais į Vaikų 
ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyrių 2013 m. sausio mėn. R e z u l t a t a i .  Pacientai dažniausiai kreipiasi dėl 
karščiavimo (37 proc.), skausmo (21 proc.), traumos (20 proc.), kvėpavimo (20 proc.) ir virškinimo (17 proc.) sistemų 
problemų. Daugiau nei pusė visų 1–2 metų amžiaus vaikų į ligoninę kreipėsi dėl karščiavimo (52  proc.), mokyklinio 
amžiaus vaikai dažniausiai atvyko dėl traumos (71 proc.). Net du trečdaliai tėvų, kaip pagrindinę kreipimosi į ligoninę 
priežastį nurodę karščiavimą ar kvėpavimo sutrikimus, vaiko sveikatos būklę apibūdino kaip sunkią arba labai sunkią 
(atitinkamai 64 proc. ir 66 proc.). Jaunesnių nei 2 metų amžiaus vaikų tėvai savo vaiko būklę kaip sunkią ar labai sunkią 
vertino 1,5 karto dažniau nei 7 metų ir vyresnių vaikų tėvai. Pusė visų apklausoje dalyvavusių respondentų vykti į ligo-
ninės PSP skyrių apsisprendė patys arba aplinkinių patarimu. Statistiškai reikšmingai dažniau tėvai savarankiškai į Pri-
ėmimo ir skubios pagalbos skyrių atvyksta savaitgaliais, kai neteikiamos paslaugos pirminės ambulatorinės asmens 
sveikatos priežiūros grandyje. Atstumas iki ligoninės neturėjo reikšmingos įtakos sprendimui vykti į ligoninę. I š va d o s. 
Sergančio vaiko tėvai dažniausiai atvyksta į ligoninę dėl sveikatos priežiūros paslaugų, kurias turėtų teikti pirminės 
grandies gydytojas. Vaiko amžius turėjo reikšmingos įtakos vaiko būklės sunkumo vertinimui.

Reikšminiai žodžiai: ligoninė, priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrius, nebūtinoji pagalba, pirminė sveikatos 
priežiūra, prieinamumas, vaikai.

Santrumpos: PSP – priėmimas ir skubioji pagalba, PASPĮ – pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga, Vaikų 
ligoninė – Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialas. 

Didėjantis ambulatorinių paslaugų vaikams skaičius 
ligoninių priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriuose 
skatina ieškoti priežasčių. Pacientų srautui į priėmi-
mo ir skubiosios pagalbos skyrius turi įtakos šeimos 
gydytojo institucija – sveikatos sistemos grandis, 
kuri organizuoja ir koordinuoja paciento sveikatos 
priežiūrą, reguliuoja aukštesnio lygio sveikatos pas-
laugų prieinamumą bei tikslingumą [1, 2]. Vienas 
rodiklių, verčiančių ieškoti būdų, kaip padidinti pir-
minės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumą, – di-
dėjantis pacientų apsilankymų į ligoninių priėmimo 
ir skubiosios pagalbos skyrius skaičius dėl sveikatos 

problemų, kurios turėtų būti sprendžiamos šeimos 
gydytojo, nenaudojant stacionarinių sveikatos prie-
žiūros išteklių. Didėjantis PSP skyrių darbo krūvis 
didina sveikatos priežiūros išlaidas, mažina gydymo 
efektyvumą ir tęstinumą [3, 4].

Lietuvoje vaikų apsilankymų ligoninių PSP sky-
riuose skaičius dėl būklių, nereikalaujančių stacio-
narinio gydymo, per pastarąjį dešimtmetį padidėjo 
2,7 karto. Dažniau kreipiasi į PSP skyrių vaikai iki 
3 metų amžiaus, daugėja atvykusiųjų be gydytojo 
siuntimo ir dėl nebūtinosios ambulatorinės pagal-
bos [5]. Vaikų ligoninėje taip pat gausėja pacientų 
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srautai į PSP skyrių. Šioje ligoninėje teikiamos an-
trinio ir tretinio lygio specializuotos asmens sveika-
tos priežiūros paslaugos, gydoma sudėtingiausia 
patologija, tačiau pastaruoju metu, daugėjant at-
vykstančiųjų į PSP skyrius be gydytojo siuntimo ir 
dėl nebūtinosios ambulatorinės pagalbos, daugiau 
teikiama nesudėtingų pirminiam lygiui priskiriamų 
sveikatos priežiūros paslaugų.  

Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti, kodėl tėvai 
renkasi Vaikų ligoninės PSP skyrių, o ne savo šeimos 
gydytoją, dirbantį PASPĮ. 

Darbo tikslas 

Įvertinti veiksnius, lemiančius tėvų sprendimą 
kreiptis į Vaikų ligoninės Priėmimo ir skubiosios 
pagalbos skyrių dėl vaiko būklės, kuriai nereikia 
stacio narinio gydymo. 

Tyrimo medžiaga ir metodai  

Siekiant įvertinti veiksnius, lėmusius tėvų spren-
dimą atvykti su vaiku į Vaikų ligoninės PSP skyrių 
dėl būklių, kurioms nereikia stacionarinio gydymo, 
atlikta anoniminė pacientų tėvų apklausa. 2013 m. 
sausio mėnesį Vaikų ligoninės PSP skyriuje išdaly-
tos anketos tėvams, kurių vaikams skyriuje suteik-
tos ambulatorinės paslaugos ir kurie sutiko užpildy-
ti ligoninės personalo pateiktą klausimyną. Iš viso 
buvo užpildyta 512 anketų, tai sudaro 15 proc. per 
mėnesį Vaikų ligoninės PSP skyriuje ambulatoriškai 
konsultuojamų pacientų. Tyrime nedalyvavo tėvai 
tų pacientų, kurie buvo hospitalizuoti ir (ar) jiems 
teiktos stebėjimo paslaugos, ir (ar) jų būklė buvo 
priskirta 1 ir 2 skubiosios pagalbos kategorijai (pa-
gal 4 kategorijų skalę).

Apklausos metu respondentams pateikti ben-
drieji klausimai apie vaiką ir šeimą (demografiniai, 
socialiniai, ekonominiai), apie vaiko ligą ir kokia pa-
galba buvo suteikta, taip pat apie pirminės sveika-
tos priežiūros paslaugų prieinamumą (geografinį, 
organizacinį, komunikacinį).

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant 
MS Excel ir SPSS 21.0 statistinį paketą. Gauti duo-
menys analizuoti aprašomosios statistikos anali-
zės metodais. Rezultatai taip pat analizuoti taikant 
Stjudento (t) kriterijų ir chi kvadrato testą. Duome-
nų skirtumas tarp grupių laikytas statistiškai reikš-
mingu, kai p<0,05. 

Rezultatai

Iš viso tyrime dalyvavo 512 į Vaikų ligoninės PSP 
skyrių atvykusių jaunesnių nei 18 metų pacientų 
tėvų. Vidutinis besikreipusiųjų vaikų amžius – 5,32 
metų (nuo 0 mėn. iki 17 metų). Jaunesni nei 7 metų 
amžiaus vaikai sudarė daugiau nei du trečdalius 
visų tiriamųjų (68,8 proc.). Į ligoninę atvykusių ber-
niukų ir mergaičių skaičius statistiškai reikšmingai 
nesiskyrė.

Didžiosios dalies vaikų, kurie kreipėsi į PSP sky-
rių, sveikatą tėvai vertino kaip labai gerą ar gerą ir 
tik kas ketvirtas respondentas savo vaiko būklę api-
būdino kaip vidutinę ar blogą. 

Keturi penktadaliai vaikus atlydėjusių tėvų nu-
rodė, kad turi įgiję aukštąjį išsilavinimą. Net ketvir-
tadalis tyrime dalyvavusių tėvų atsisakė nurodyti 
šeimos mėnesio pajamas. Apklausoje dalyvavo pa-
našus skaičius respondentų, gaunančių mažas (iki 
2000 Lt) ir dideles (daugiau nei 4000 Lt) pajamas. 

Pasirinktos tiriamųjų charakteristikos pateikia-
mos 1 lentelėje.

1 lentelė. Pasirinktos tiriamųjų charakteristikos

Rodiklis N Proc.

Vaiko amžius (grupės)

iki 1 metų 58 11,3
1–2 metai 127 24,8
3–7 metai 211 41,2
8–12 metų 56 10,9
13–17 metų 60 11,7

Vaiko lytis
berniukai 255 51,4
mergaitės 241 48,6

Ambulatorinė pagalba universiteto ligoninės priėmimo ir skubiosios  
pagalbos skyriuje – kas lemia sergančio vaiko tėvų pasirinkimą
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Rodiklis N Proc.

Vaiko sveikatos bendrasis įvertinimas
labai gerai 105 21,2
gerai 272 54,8
vidutiniškai arba blogai 119 24,0

Lydintis asmuo
mama 358 72,9
tėtis 133 27,1

Lydinčio asmens išsilavinimas
pagrindinis /vidurinis 93 18,6
aukštasis neuniversitetinis 108 21,6
aukštasis universitetinis 298 59,7

Šeimos pajamos per mėnesį

iki 2000 Lt 112 22,7
2001–4000 Lt 140 28,3
4001 ir daugiau 125 25,3
nenurodė 117 23,7

Lydinčio asmens amžius
jaunesnis nei 30 metų 143 28,7
31–40 metų 269 53,9
vyresnis kaip 40 metų 87 17,4

Šeiminė padėtis
vaikas(-ai) gyvena su abiem tėvais 450 90,2
vaikas(-ai) gyvena su vienu iš tėvų 49 9,8

Laikas iki poliklinikos
iki 15 min. 225 44,9
15–30 min. 189 37,7
daugiau nei per 30 min. 87 59,7

Laikas iki PSP skyriaus
iki 15 min. 92 18,8
15–30 min. 236 48,2
daugiau nei per 30 min. 162 33,1

Kiek kartų lankėsi PS per 12 mėn.
nesilankė 220 21,2
1 ar 2 kartus 210 54,8
3 ir daugiau kartų 66 24,0

Pav. Kreipimosi į priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrių priežastys (dalis iš visų besikreipusiųjų)

S. Burokienė, E. Markuškytė, M. Strička, V. Aliukonis, V. Usonis
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Lyginant tėvų išsilavinimo ir gaunamų pajamų 
įtaką vaikų sveikatos vertinimui, buvo rasti statistiš-
kai reikšmingi skirtumai: 34,2 proc. mažas pajamas 
gaunančių ir 40,7 proc. pagrindinį arba vidurinį išsi-
lavinimą turinčių tėvų įvertino savo vaikų sveikatą 
vidutiniškai ar blogai. Dideles pajamas gaunančių 
ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčių tokių 
tėvų buvo dvigubai mažiau (atitinkamai 18,4 proc. 
ir 19,5 proc.). 

Vertinant kreipimosi į ligoninės PSP skyrių prie-
žastis, kas trečias respondentas nurodė karščiavi-
mą, kas penktas – skausmą, traumą ar kvėpavimo 
sutrikimus (žr. pav.). Kas ketvirtas apklausoje daly-
vavęs asmuo nurodė keletą kreipimosi į ligoninės 
PSP skyrių priežasčių. Atvykusieji dėl karščiavimo, 
papildomai įvardijo kvėpavimo sutrikimus bei 
skausmą (atitinkamai 29 proc. ir 14,7 proc.). 

Berniukų ir mergaičių kreipimosi į ligoninės PSP 
skyrių priežastys reikšmingai nesiskyrė. Pastebėta 
reikšminga vaikų amžiaus įtaka kreipimosi priežas-
tims. Net pusė (52 proc.) visų 1–2 metų amžiaus vai-
kų ir tik 13,3 proc. 13–17 metų amžiaus vaikų į ligo-
ninę kreipėsi dėl karščiavimo. Mokyklinio amžiaus 
vaikų grupėje dažniausia kreipimosi į ligoninės 
PSP skyrių priežastis – trauma. Dėl šios priežasties 
kreipėsi 33,9 proc. 8–12 metų amžiaus bei 45 proc. 
13–17 metų amžiaus vaikų (žr. pav.).

Kreipimosi į ligoninės PSP skyrių priežastis darė 
reikšmingą įtaką ir subjektyviam vaiko ligos sun-
kumo vertinimui. Beveik pusė tyrime dalyvavusių 

tėvų (47,3  proc.) savo vaiko būklę apibūdino kaip 
sunkią arba labai sunkią. Net du trečdaliai tėvų, 
kurie pagrindine kreipimosi į ligoninę priežastimi 
nurodė karščiavimą ar kvėpavimo sutrikimus, vaiko 
sveikatos būklę apibūdino kaip sunkią arba labai 
sunkią (64 proc. ir 66 proc.). Tačiau net 71,8  proc. 
traumas patyrusių vaikų tėvų savo vaiko būklę api-
būdino kaip vidutinio sunkumo ar lengvą. Nustaty-
ta, kad vaiko sveikatos būklės sunkumo vertinimas 
priklauso nuo vaiko amžiaus. Jaunesnių nei 2 metų 
amžiaus vaikų tėvai savo vaiko būklę kaip sunkią ar 
labai sunkią vertino 1,5 karto dažniau nei vyresnių 
nei 7 metų vaikų tėvai. Vaiko sveikatos būklės ver-
tinimui įtaką darė ir lydinčio asmens lytis. Mamos 
pusantro karto dažniau nei tėčiai vaiko sveikatos 
būklę apibūdino kaip sunkią arba labai sunkią 
(51,2 proc. ir 35,9 proc.). 

Pusė visų apklausoje dalyvavusių respondentų 
vykti į ligoninės PSP skyrių apsisprendė patys arba 
aplinkinių patarti. 

Statistiškai reikšmingai dažniau tėvai savarankiš-
kai ar paraginti aplinkinių į PSP pagalbos skyrių vyks-
ta savaitgaliais, kai neteikiamos paslaugos PASPĮ.  
Lengvos ir vidutinės sunkumo būklės vaikus tėvai 
dažniau atveža nusprendę patys, o atsiųstieji į PSP 
skyrių gydytojo dažniau vaiko būklę vertina kaip 
sunkią ar labai sunkią.

Du kartus dažniau į PSP skyrių savarankiškai 
apsisprendus vykstama dėl traumos. Vyrai savaran-

2 lentelė. Pasirinktų tiriamųjų charakteristikų pasiskirstymas priklausomai nuo apsisprendimo vykti į 
Vaikų ligoninės Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrių

Rodiklis

Nurodė kreiptis 
gydytojas ar slau-
gytojas

Nusprendė vykti 
pats arba patarė 
aplinkiniai p

N Proc. N Proc.

Savaitės diena
darbo diena 163 65,7 127 50,2

0,001*
savaitgalis 85 34,3 126 49,8

Vaiko amžius (grupės)

iki 1 metų 32 12,9 21 8,3

0,24

1–2 metai 68 27,4 58 22,9

3–7 metai 95 38,3 113 44,7

8–12 metų 24 9,7 31 12,3

13–17 metų 29 11,7 30 11,9

Ambulatorinė pagalba universiteto ligoninės priėmimo ir skubiosios  
pagalbos skyriuje – kas lemia sergančio vaiko tėvų pasirinkimą
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Rodiklis

Nurodė kreiptis 
gydytojas ar slau-
gytojas

Nusprendė vykti 
pats arba patarė 
aplinkiniai p

N Proc. N Proc.

Vaiko lytis
berniukas 126 51,9 125 50,8

0,8
mergaitė 117 48,1 121 49,2

Kreipimosi priežastis 
(atsakymas „taip“)

karščiavimas 98 39,5 90 35,6 0,36

trauma 31 12,5 67 26,5 0,00*

skausmas 57 23,0 49 19,4 0,32

kvėpavimo sutrikimai 47 19,0 51 20,2 0,07

virškinimo sutrikimai 50 20,2 38 15,0 0,13

Ligos sunkumo įverti-
nimas

lengva ar vidutinė 91 47,4 115 57,5
0,045*

sunki ar labai sunki 101 52,6 85 42,5

Laikas iki poliklinikos

iki 15 min 117 48,0 107 42,3

0,215 – 30 min. 92 37,7 95 37,5

ilgiau nei 30 min. 35 14,3 51 20,2

Laikas iki PSP skyriaus

iki 15 min. 38 16,0 52 21,2

0,215–30 min. 114 47,9 118 48,2

ilgiau nei 30 min. 86 36,1 75 30,6

Kiek kartų lankėsi PSP 
skyriuje per 12 mėn.

nesilankė 118 48,6 98 39,8

0,151 ar 2 kartus 95 39,1 112 45,5

3 kartus ir dažniau 30 12,3 36 14,6

Vaiko sveikatos bendra-
sis įvertinimas

labai gerai 55 22,6 47 19,1

0,57gerai 131 53,9 138 56,1

vidutiniškai arba blogai 57 23,5 61 24,8

Lydintis asmuo
mama 186 77,2 168 68,9

0,04*
tėtis 55 22,8 76 31,1

Lydinčio asmens amžius

jaunesnis nei 30 metų 76 31,0 64 25,9

0,2231–40 metų 133 54,3 134 54,3

vyresnis nei 40 metų 36 14,7 49 19,8

Lydinčio asmens išsila-
vinimas

pagrindinis / vidurinis 50 20,4 40 16,2
0,23

aukštasis 195 79,6 207 83,8

Šeimos sudėtis

vaikas(-ai) gyvena su abiem 
tėvais 226 92,2 219 88,7

0,12
vaikas(-ai) gyvena su vienu 
iš tėvų 19 7,8 28 11,3

Šeimos pajamos per 
mėnesį

iki 2000 Lt 64 34,4 46 24,9

0,092001–4000 Lt 67 36,0 69 37,3

4001 ir daugiau 55 29,6 70 37,8

S. Burokienė, E. Markuškytė, M. Strička, V. Aliukonis, V. Usonis



31(5175)

kiškai vykti apsisprendžia statistiškai reikšmingai 
dažniau nei moterys. Kiti veiksniai kreipimosi į PSP 
skyrių pobūdžio reikšmingai nelėmė (žr. 2 lentelę).

Prieš atvykstant į PSP skyrių tik 46  proc. vaikų 
buvo apžiūrėti savo apylinkės gydytojo. Nors dau-
guma buvo nusiųsti į ligoninės PSP skyrių, ketvirta-
dalis atvyko, nes buvo nepatenkinti gydymu.

Daugiau nei pusė (54 proc.) vaikų, prieš atvyk-
dami į PSP skyrių, nebuvo apžiūrėti savo šeimos 
gydytojo. Kaip priežastis tėvai dažniausiai nurodė: 
poliklinikos nedarbo laiką ir laisvų vietų pas gydy-
toją nebuvimą bei ilgas eiles. Pas šeimos gydytoją 
bandė užsiregistruoti 20,6 proc. pacientų tėvų, bet 
kreipimosi dieną jie pas gydytoją patekti negalėjo. 

Savaitgaliais atvykę tėvai dažniausiai pabrėžė, 
kad savaitgalį jų poliklinika nedirba, vaikas susirgo, 
kai gydytojas nedirba, ar vaiko liga labai staigi, to-
dėl jiems būtina skubi pagalba. Taip pat buvo mini-
ma, kad jie nepatenkinti savo apylinkės gydytoju ir 
visada iš karto kreipiasi į ligoninę, nes ten gali gauti 
visus reikiamus tyrimus ir profesionalesnę pagalbą. 

Vertinant geografinį sveikatos priežiūros pri-
einamumą, nustatyta, kad daugiausia (44,9  proc.) 
vaikų, atvykusių į ligoninės PSP skyrių, gyvena 
15 min. kelio iki savo poliklinikos, o iki PSP skyriaus 
tiek laiko keliauja tik 18 proc. pacientų. Didžioji da-
lis (48,2 proc.) gyvena 15–30 min. atstumu iki PSP 
skyriaus. Tyrimo metu nepasitvirtino hipotezė, kad 
tėvai, gyvenantys arti ligoninės, dažniau atveža 
vaikus į PSP skyrių, statistiškai reikšmingo skirtumo 
tarp laiko, per kurį atvykstama iki ligoninės ir poli-
klinikos, nenustatėme. Apsilankymų PSP skyriuje 
dažnumui atstumas taip pat neturėjo statistiškai 
reikšmingos įtakos – tik 8,7  proc. arti gyvenančių 
pacientų lankėsi tris ir daugiau kartų per metus. 

Aptarimas

Pastarąjį dešimtmetį atliekama nemažai mokslinių 
tyrimų, kuriais siekiama išsiaiškinti priežastis, dėl 
kurių daugėja pacientų PSP skyriuose dėl nebūti-
nosios pagalbos, kuri gali būti suteikta PASPĮ. Ne 
išimtis ir PSP skyriai, teikiantys paslaugas vaikams. 
Svarbu tai, kad sprendimą, kur kreiptis, kai suserga 
vaikas, dažniausiai priima jo tėvai. Natūralu, kad jie 
renkasi geriausią, jų nuomone, neatidėliotinos pa-

galbos įstaigą. Tėvai į PSP skyrius vaikus dažniau-
siai atveža dėl sveikatos sutrikimų, nepriskiriamų 
skubiai pagalbai. Tokių apsilankymų skaičius per 
pastarąjį dešimtmetį padaugėjo daugelyje šalių – 
jie sudaro nuo 50 proc. iki 96 proc. [3, 4, 6–8] visų 
besikreipiančių į PSP skyrių vaikų. Dažniausiai tėvai 
atveža vaikus į PSP skyrių dėl karščiavimo, skaus-
mo, traumų, kvėpavimo ir virškinimo sistemų su-
trikimų. Mūsų tyrimu nustatytos kreipimosi prie-
žastys atitinka mokslinėje literatūroje pateiktus 
duomenis [4]. 

Tyrimai parodė, kad tėvai dažniausiai vaikų bū-
klę vertina daug kritiškiau nei sveikatos priežiūros 
specialistai [8]. Mūsų tyrime beveik pusė tėvų vai-
kų būklę vertino kaip sunkią ir labai sunkią. Dau-
giau nei pusė respondentų nurodė, kad sprendimą 
vykti į ligoninės PSP skyrių priėmė patys, o kai jų 
vaikas patyrė traumą, net du trečdaliai tėvų kreip-
tis į ligoninę nusprendė patys. Tai rodo, kad tėvų 
informuotumas ir sveikatos priežiūros įstaigos 
pasirinkimas yra vienas iš veiksnių, lemiančių PSP 
skyrių pacientų srautus. Galima teigti, kad šeimos 
gydytojai, kurių kompetencijai priskirtas ir nesu-
dėtingų traumų gydymas, šią funkciją vykdo tik 
iš dalies. Kaip priežastį, dėl ko pasirinko ligoninės 
PSP skyrių, tėvai akcentuoja blogą pirminės sveika-
tos priežiūros prieinamumą, nepatogų darbo laiką 
[6, 9]. Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Italijos moksliniai tyrimai parodė, kad ilga 
laukimo trukmė ir negalėjimas patekti pas šeimos 
gydytoją tą pačią dieną didina vizitų į PSP skyrius 
skaičių dėl šeimos gydytojo kompetencijai priski-
riamų sveikatos problemų. Tyrimai atskleidė, kad 
tėvai tikisi greitesnio jų vaiko sveikatos problemos 
sprendimo PSP skyriuje, jie labiau pasitiki ligoninės 
specialistų kvalifikacija ir geriau vertina ištyrimo 
galimybes [4, 6, 9–11]. Didžioji dalis į Vaikų ligo-
ninės PSP skyrių atvykusių vaikų nebuvo apžiūrėti 
apylinkės gydytojo, dalis jų bandė užsiregistruoti 
pas apylinkės gydytoją, bet taip ir nepateko. Kaip 
priežastis, dėl kurių nesikreipė į savo vaiko apylin-
kės gydytoją, tėvai dažniausiai nurodė šias: polikli-
nika nedirba, nėra laisvų vietų pas gydytoją ir ilgos 
eilės. Nepakankamas pirminės sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumas perkelia pirminės sveika-
tos priežiūros paslaugų teikimą į ligoninių PSP sky-

Ambulatorinė pagalba universiteto ligoninės priėmimo ir skubiosios  
pagalbos skyriuje – kas lemia sergančio vaiko tėvų pasirinkimą
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rius, o tai didina sveikatos priežiūros išlaidas. Labai 
svarbu tinkamai informuoti pacientus ir jų tėvus 
apie tai, kur reikia kreiptis, kai jų šeimos gydytojas 
nedirba. Sveikatos politikai turėtų atkreipti dėmesį 
į šią problemą, imtis priemonių, didinančių pirmi-
nės sveikatos priežiūros efektyvumą, mažinančių 
stacionarinių sveikatos priežiūros įstaigų išteklių 
naudojimą. 

Išvados

Šis tyrimas parodė, kad tėvai renkasi Vaikų ligoni-
nės PSP skyrių dėl sveikatos priežiūros paslaugų, 

kurios galėtų būti teikiamos šeimos gydytojo. Vaiko 
amžius ir kreipimosi į ligoninės PSP skyrių priežastis 
darė reikšmingą įtaką subjektyviam vaiko ligos sun-
kumo vertinimui. Žemesnio išsilavinimo, mažesnes 
pajamas gaunantys bei vaikų iki 2 metų amžiaus tė-
vai dažniau vaiko būklę vertino kaip sunkią ir labai 
sunkią. Didesnė vaikų dalis buvo atvežta aplenkiant 
pirminės sveikatos priežiūros gydytoją. Tėvai PSP 
skyrių dažniau renkasi savaitgaliais, kai šeimos gy-
dytojas nedirba, kai gydytojas negali priimti kreipi-
mosi dieną arba kai tėvai nežino, kur kreiptis. Atstu-
mas iki ligoninės PSP skyriaus neturėjo reikšmingos 
įtakos apsilankymų PSP skyriuje dažnumui. 

NON-URGENT CARE AT PAEDIATRIC EMERGENCY DEPARTMENT OF UNIVERSITY HOSPITAL:  
DECISION OF PARENTS OF SICK CHILD

Sigita Burokienė1,2, Emilija Markuškytė1, Marius Strička2, Vygintas Aliukonis1, Vytautas Usonis1,2

1Vilnius University Faculty of Medicine;  2Children‘s Hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital Santariskiu Clinics, 
Vilnius, Lithuania

Abstract. Emergency department (ED) crowding prevents efficient and effective use of health services and compromises 
quality. This study aims to provide a better understanding of the motivations and actions of parents of children with non-
urgent injury or illness who attend university hospital emergency department. M a t e r i a l  a n d  m e t h o d s.  A prospective 
questionnaire-based survey of 512 parents who attended ED for non-urgent health problems on January 2013, showing de-
mographic, socioeconomic, psychological factors. R e s u l t s .  One third of the parents marked fever as the main clinical reason 
to attend ED (37 perc.), every fifth indicated pain (21 perc.), trauma (20 perc.) or respiratory (20 perc.) disorders. The most fre-
quent reason of ED attendance in children younger than 2 years group is fever (52 perc.). School age children usually presented 
to ED because of trauma. Two thirds of parents who indicated fever or respiratory symptoms as the main clinical reason rated 
their child’s condition as serious or very serious (64 perc. and 66 perc. respectively). Parents of children younger than 2 years old 
rated their child’s condition as serious 1.5 times more frequently compare to older age. One of every two respondents decided 
to arrive to ED without physician’s referral. During weekend parents statistically significant more often attended ED on their 
decision, when they could not get help in primary care service. The distance to the hospital ED had no significant impact on 
frequency of attendance. C o n c l u s i o n .  Parents of sick child choose hospital ED due to health problems that could be solved 
by physician in primary care level. Child’s age significantly influenced subjective evaluation of severity of the disease.

Key words: children, hospital, emergency department, non-urgent care, primary health care, accessibility, children.  
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Kvėpavimo takų virusai, nustatyti polimerazių  
grandinine reakcija vaikams, sergantiems  
ūmine kvėpavimo takų infekcija 
Irena Narkevičiūtė1,2, Birutė Baltrūnaitė2, Audronė Eidukaitė2,3, Giedrė Januškevičiūtė2

1Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika; 2Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialas; 
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Santrauka. Ūminės kvėpavimo takų infekcijos yra pagrindinė didelio vaikų sergamumo ir mirtingumo priežastis 
visame pasaulyje. D a r b o  t i k s l a s  – dėl ūminės kvėpavimo takų infekcijos paguldytiems į ligoninę vaikams polime-
razių grandininės reakcijos metodu nustatyti kvėpavimo takų virusų aptikimo dažnį, įvertinti jų pasiskirstymą pagal 
nustatytas klinikines diagnozes, vaiko amžių, metų laiką. Ty r i m o  m e d ž i a g a  i r  m e t o d a i .  Nuo 2011 m. gegužės 
iki 2012  m. balandžio į Vaikų ligoninę, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialą, paguldytiems vai-
kams, kuriems buvo įtarta ūminė kvėpavimo takų liga, polimerazių grandininės reakcijos metodu nosiaryklės glei-
vinės tepinėliai buvo tirti ieškant 16 kvėpavimo takų virusų. Tyrimui atlikti naudoti komerciniai „CLART® PneumoVir“ 
rinkiniai. Vaikai pagal amžių buvo suskirstyti į tris grupes: iki 2 metų, 2–5 ir 6–18 metų. R e z u l t a t a i .  Tirti 186 vaikai, 
kurių amžius buvo nuo 1 mėn. iki 18 m. (vidurkis 2,6±2,86 m.). Virusų neaptikta 15 (8,1 proc.) vaikų. Dauguma vaikų 
sirgo apatinių kvėpavimo takų infekcija (bronchiolitu, bronchitu ir pneumonija). Bent vienas kvėpavimo takų virusas 
rastas 171 (91,9 proc.) vaikui. Vienas virusas aptiktas 111 (64,9 proc.), du–keturi – 60 pacientų (35,1 proc.). I š va d o s.  Iš 
visų nustatytų kvėpavimo takų virusų vyravo respiracinis sincitinis virusas, kuris vienodai dažnai buvo nustatytas visų 
apatinių kvėpavimo takų infekcijų atvejais ir visais metų laikais. Pavasarį dažniau nei kitais metų laikais aptikti įvairūs 
kvėpavimo takų virusų deriniai. Kvėpavimo takų virusų aptikimo dažnis priklausė nuo metų laiko ir vaiko amžiaus. 

Reikšminiai žodžiai: ūminė kvėpavimo takų infekcija, kvėpavimo takų virusai, polimerazių grandininė reakcija, 
vaikai.

Santrumpos: AdV – adenovirusas, HCoV – žmogaus koronavirusas, HBoV – žmogaus bokavirusas, HMPV – žmo-
gaus metapneumovirusas, EV – enterovirusas, Flu – gripo virusas, PIV – paragripo virusas, RSV – respiracinis sincitinis 
virusas, RV – rinovirusas, PGR – polimerazių grandininė reakcija, KTV – kvėpavimo takų virusai, ŪKTI – ūminė kvėpa-
vimo takų infekcija. 

Ūminės kvėpavimo takų infekcijos (ŪKTI) yra 
pagrindinė didelio vaikų sergamumo ir mirtingumo 
priežastis. Kasdienėje praktikoje ŪKTI gydyti dažnai 
skiriama antibiotikų [1, 2]. ŪKTI etiologija gali būti 
įvairi, ir pagal klinikinius simptomus ir požymius 
nuspėti ligos etiologiją gana sunku [1, 3]. Naujausi 
moksliniai darbai parodė, kad ŪKTI dažnai sukelia 
kvėpavimo takų virusai (KTV) [1, 4–6]. Etiologinei 
diagnostikai naudojami įvairūs laboratoriniai me-
todai. Virusologiniu metodu virusas išskiriamas vi-
dutiniškai per 8 dienas ir todėl klinikinėje praktikoje 
mažai naudingas. Tiesioginės imunofluorescencijos 
metodu viruso antigenas nustatomas per 30 min. 
Praktikoje šis metodas turi ir pranašumų (greitas, 
nedidelė kaina), ir trūkumų (nepakankamai jautrus, 
vienas ėminys tiriamas tik ieškant vieno viruso, ga-

lima nustatyti tik kai kurių virusų antigenus). Mole-
kulinės diagnostikos technologijos – polimerazės 
grandininė reakcija (PGR) leidžia tirti daug virusų 
vienu metu (viename ėminyje), labai padidinti viru-
sų aptikimo galimybę, rasti tokius KTV, kurių nebu-
vo galima nustatyti anksčiau naudotais metodais. 
Per pastarąjį dešimtmetį buvo identifikuota keletas 
naujų KTV: HMPV, HCoV, sukeliantis sunkų ūmi-
nį respiracinį sindromą, HCoV-NL63, HCoV-HKU1,  
PIV-4, HBoV [7, 8]. 

Pirmą kartą ūminių kvėpavimo takų infekcijų 
etiologinei diagnostikai PGR panaudota Vilniaus 
universiteto vaikų ligoninėje 2010 metais [3], tačiau 
kvėpavimo takų virusų nustatymo dažnis vaikams, 
kurie serga kvėpavimo takų infekcija, Lietuvoje iki 
šiol nežinomas. 

ISSN 1392–5261. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2013 m. balandis, XVII tomas, Nr. 1 (5178–5184)
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Darbo tikslas – dėl ūminės kvėpavimo takų 
infekcijos paguldytiems į ligoninę vaikams PGR 
metodu nustatyti kvėpavimo takų virusų aptikimo 
dažnį, įvertinti virusų pasiskirstymą pagal klinikines 
diagnozes, vaiko amžių bei metų laiką. 

Tyrimo metodai

Tyrimas atliktas 2011 m. gegužės–2012 m. balan-
džio mėnesiais. Vaikams, kurie buvo paguldyti į 
Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės San-
tariškių klinikos filialo, Pulmonologijos ir imunologi-
jos skyrių įtarus virusinę kvėpavimo takų infekciją, 
buvo paimti nosiaryklės gleivinės tepinėliai ir PGR 
metodu ieškota 16 kvėpavimo takų virusų nukleo-
rūgščių: respiracinio sincitinio viruso (RSV A, RSV B), 
adenoviruso (AdV), paragripo viruso (PIV 1– 4), 
gripo A (Flu A/H1N1/2009, Flu A), gripo B (Flu B), 
gripo C (Flu C), rinovirusų (RV), žmogaus bokaviru-
sų (HBoV), žmogaus metapneumovirusų (HMPV), 
žmogaus koronavirusų (HCoV) ir enterovirusų (EV). 
Tyrimui atlikti naudoti komerciniai „CLART® Pneu-
moVir“ (Genomica S.A.U., Madrid, Spain) rinkiniai. 
Gauti rezultatai buvo vertinti pagal gamintojo re-
komendacijas automatiniu skaitytuvu „Car“ (Geno-
mica S.A.U., Madrid, Spain).  

Tyrimo duomenų analizė pateikta tik tų paci-
entų, kuriems buvo rastas vienas ar daugiau KTV. 
Statistinė analizė atlikta programos SPSS „Statistics 
17.0“ ir „Open Office Calc“ programų paketais. Ty-
rimo duomenų rezultatai pateikti vidurkiais arba 
procentais. Rezultatai analizuoti taikant Stjudento 
(t) ir chi kvadrato kriterijus. Skirtumą tarp lyginamų-
jų grupių laikėme statistiškai patikimu esant p<0,05 
reikšmei. 

Rezultatai

Per 12 mėnesių PGR metodu ištirti 186 vaikų, pa-
guldytų į ligoninę dėl kvėpavimo takų infekcijos, 
nosiaryklės tepinėliai. Pacientų amžius buvo nuo 
1 mėnesio iki 18 metų (vid. 2,6±2,86 m.). Dauguma 
vaikų (145; 84,8 proc.) buvo iki 5 metų amžiaus. Ber-
niukų buvo 51 proc. 

Virusų neaptikta 15 (8,1 proc.) vaikų. 171 
(91,9 proc.) vaikui buvo nustatyta 245 KTV (1 lente-
lė). Vienas KTV rastas 111 (64,9 proc.) vaikų, du–ke-
turi – 60 (35,1 proc.): du – 48 (28,1 proc.), trys – 10 
(5,9 proc.), keturi – 2 (1,2 proc.). Aptikti 22 įvairūs 
KTV deriniai: dažniausiai RSV su Flu (17; 28,3 proc.), 
RSV su PIV (7; 12 proc.), rečiau – RSV su RV ir HMPV 
su Flu (po 4; 7 proc.). 

1 lentelė. Klinikinės diagnozės ir nustatyti kvėpavimo takų virusai

Virusai 
Diagnozė (n, proc.)

Pneumonija Bronchioli-
tas/ bronchitas Gripas VKTI* Kitos** Iš viso

RSV 35 (51) 60 (59) 7 (16,3) 12 (60) 5 (38,5) 119 (49)
Flu 10 (15) 9 (9) 25 (58,1) 2 (10) 2 (15,4) 48 (20)
HBoV 8 (12) 12 (12) 2 (4,7) 1 (5) 1 (7,7) 24 (10)
HMPV 5 (7) 5 (5) 7 (16,3) 2 (10) 2 (15,4) 21 (9)
PIV 5 (7) 6 (6) 1 (2,3) 1 (5) 1 (7,7) 14 (6)
RV 4 (6) 5 (5) 0 0 1 (7,7) 10 (4)
AdV 0 3 (3) 1 (2,3) 2 (10) 1 (7,7) 7 (3)
HCoV 1 (1) 0 0 0 0 1 (0)
EV 0 1 (1) 0 0 0 1 (0)
Iš viso virusų 68 (27,8) 101 (41,2) 43 (17,6) 20 (8,2) 13 (5,3) 245 (100)
Iš viso pa-
cientų
n (proc.)

49 (28,7) 72 (42,1) 25 (14,6) 16 (9,4) 9 (5,3) 171 (100)

* Viršutinių kvėpavimo takų infekcija: nazofaringitas, faringotonzilitas, obstrukcinis laringitas.
** Kitos ligos: bronchų astmos paūmėjimas, adenovirusinė infekcija, kokliušas.

Kvėpavimo takų virusai, nustatyti polimerazių grandinine reakcija 
vaikams, sergantiems ūmine kvėpavimo takų infekcija
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Iš visų nustatytų KTV vyravo RSV (119; 49 proc.): 
dažniausiai RSV B variantas (86; 72,3 proc.), rečiau – 
RSV A (10; 8,4 proc.) ar kartu abu variantai (23; 
19,3 proc.). Rečiau aptikti šie virusai: gripo (20 proc.), 
bokavirusas (10 proc.), metapneumovirusas (9 proc.), 
paragripo (vyravo PIV 3) virusas (6 proc.), rinovirusas 
(4 proc.), adenovirusas (3 proc.). Labai retai buvo ap-
tiki koronavirusai ir enterovirusai (1 lentelė).

Klinikinės diagnozės vaikams, kuriems buvo 
nustatytas bent vienas KTV, parodytos 1 lentelė-
je. Dažniausiai (121; 70,8 proc.) buvo diagnozuota 
apatinių kvėpavimo takų infekcija: bronchiolitas 
(n=29), bronchitas (n=43) ir pneumonija (n=49). 

Bronchiolitu ar bronchitu sirgusiems 72 vai-
kams RSV aptiktas dažniausiai (60; 83,3 proc.). Ke-
turiasdešimčiai vaikų (56 proc.) buvo nustatytas tik 

Norėdami palyginti KTV nustatymo dažnį su 
vaikų amžiumi, vaikus suskirstėme į tris grupes: iki 
2 metų, 2–5 metų ir 6–18 metų (2 lentelė). Kūdikių 
buvo 35 (20,5 proc.), iš jų iki pusės metų amžiaus – 
20.

Vaikų iki dvejų metų amžiaus grupėje dau-
gumą nustatytų virusų sudarė RSV (57 proc.). Šis 
virusas vyravo ir 2–5 metų amžiaus vaikų grupėje 
(50 proc.). RSV statistiškai patikimai dažniau buvo 
aptiktas vaikams iki 5 metų amžiaus nei 6–18 metų 
amžiaus vaikams (p=0,0008).

Gripo virusas ir metapneumovirusas statistiš-
kai patikimai dažniau buvo nustatytas 2 metų ir 
vyresniems vaikams nei jaunesniems (atitinkamai 
p=0,015 ir p=0,0026). Kitų KTV aptikimo dažnis nuo 
vaiko amžiaus nepriklausė.

I. Narkevičiūtė, B. Baltrūnaitė, A. Eidukaitė, G. Januškevičiūtė

2 lentelė. Nustatytų kvėpavimo takų virusų pasiskirstymas pagal paciento amžių

Virusai
Amžius (m.) (n, proc.)
< 2 2–5 6–18 Iš viso

RSV 56 (57) 54 (50) 9 (24) 119 (49)
Flu 12 (12) 26 (24) 10 (26) 48 (20)
HBoV 13 (13) 10 (9) 1 (3) 24 (10)
HMPV 2 (2) 14 (13) 5 (13) 21 (9)
PIV 6 (6) 6 (6) 2 (5) 14 (6)
RV 7 (7) 3 (3) 0 10 (4)
AdV 2 (2) 4 (4) 1 (3) 7 (3)
HCoV 1 (1) 0 0 1 (0)
EV 0 1 (1) 0 1 (0)
Iš viso virusų 99 (40,4) 108 (44,1) 38 (15,5) 245 (100)
Iš viso pacientų n (proc.) 75 (43,9) 70 (40,9) 26 (15,2) 171 (100)

RSV, o kitiems – kartu su kitais KTV. Rečiau šiomis li-
gomis sirgusiems vaikams buvo aptiktas HBoV (12; 
16,7 proc.), pusei jų – kartu su kitais KTV, o gripo 
virusas (9; 12,5 proc.) – tik kartu su kitais KTV.

Iš pneumonija (bronchopneumonija diagno-
zuota ketvirtadaliui ligonių) sirgusių 49 vaikų RSV 
aptiktas 35 (71,4 proc.), iš jų beveik pusei (47 proc.) 
tik RSV, o kitiems – kartu su kitais KTV, gripo virusas 
(10; 20,4 proc.), HBoV (8; 16,3 proc.).

Laboratoriškai patvirtintas gripas buvo nusta-
tytas 25 (14,6 proc.) vaikams. Gripu sirgusių net 54 
proc. vaikų buvo išskirti ir kiti KTV (dažniausiai RSV 
ir HMPV). 

Daugiausia pacientų (87,7 proc.) dėl KTV buvo 
ištirta žiemą ir pavasarį (3 lentelė).

Žiemą, vasarą ir rudenį dažniau buvo nustatyta 
po vieną KTV, lyginant su pavasariu, kai dviejų ar dau-
giau virusų derinys buvo aptiktas dažniau (p=0,012). 
RSV neabejotinai vyravo visais metų laikais. Žiemą 
dažniau nei kitais trimis metų laikais (sudėjus kartu) 
statistiškai patikimai buvo aptikta HBoV ir AdV (ati-
tinkamai p=0,005 ir p=0,006). Beje, palyginus žiemos 
sezoną su pavasario sezonu, HBoV ir AdV statistiškai 
patikimai dažniau aptikti žiemą (p=0,01).

Gripo virusas buvo rastas 48 (28 proc.) hospi-
talizuotiems vaikams. Vyravo gripo B virusas (43; 
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90 proc.). Dažniausiai (85 proc.) gripo virusai nusta-
tyti pavasarį, rečiau – žiemą (15 proc.) (p=0,00003). 
PIV dažniau nustatytas rudenį ir vasarą nei žiemą ir 
pavasarį (p=0,025). 

Rezultatų aptarimas 

Mūsų tyrimas, kuris truko dvylika mėnesių ir ap-
ėmė 186 pacientus, parodė, jog daugumai vai-
kų (92  proc.), kuriems buvo įtarta ūminė virusinė 
kvėpavimo takų infekcija, PGR metodu buvo rasta 
kvėpavimo takų virusų. Šie duomenys yra panašūs 
į 2010 m. atlikto trumpalaikio tyrimo duomenis, kai 
į ligoninę paguldytiems dėl kvėpavimo takų infek-
cijos vaikams 95,2 proc. atvejų nustatyti KTV [3]. 
Dažniausiai buvo aptiktas RSV, rečiau – gripo, HBoV, 
HMPV, PIV, RV, AdV ir labai retai – HCoV bei EV. Du 
ir daugiau virusų tam pačiam ligoniui buvo aptikta 
daugiau kaip trečdaliu atvejų. Literatūros duome-
nys rodo, kad du ir daugiau KTV gali būti aptikti net 
iki trečdalio vaikų, kurie serga ŪKTI [1, 4–6, 9, 10].

Jungtinės Karalystės bendrosios praktikos gy-
dytojai per keturis žiemos sezonus ištyrę  6 mėn.–
12 metų amžiaus 408 vaikų, kuriems buvo įtarta 
ūminė kvėpavimo takų infekcija, nosiaryklės nuo-
plovas PGR metodu, 77 proc. aptiko KTV [1]. Daž-
niausiai rastas gripo virusas (33 proc.), rečiau – RSV 
(14 proc.), PIV (14 proc.), HMPV (8 proc.). 

Dauguma mūsų tirtų vaikų sirgo apatinių kvė-
pavimo takų infekcija ir iš jų 56,3 proc. aptiktas RSV. 

Šis virusas vienodai dažnai buvo rastas vaikams, 
kurie sirgo bronchiolitu, bronchitu ar pneumonija. 
Literatūroje nurodoma, kad sergant apatinių kvė-
pavimo takų infekcija dažniausiai gali būti aptikti 
šie septyni KTV: RSV, FluA, FluB, PIV-1, PIV-2, PIV-3, 
AdV [2, 7, 8]. Iki penkerių metų vaikams, sirgusiems 
apatinių kvėpavimo takų infekcija, virusinė etiolo-
gija nustatyta 60 proc. atvejų. Vyraujantis buvo RSV 
[10]. Australijoje atlikto tyrimo duomenimis, pagal 
KTV nustatymo dažnį HMPV buvo antroje vietoje 
po RSV [11]. Bonzel ir bendraautoriai [5] paguldy-
tiems į ligoninę dėl ŪKTI vaikams dažniausiai apti-
ko RSV, rečiau – HBoV ir RV. Mišri virusinė infekcija 
buvo nustatyta 17 proc. vaikų, sergančių bronchitu,  
23 proc. – bronchiolitu, 33 proc. – pneumonija. Daž-
niausias virusų derinys – RSV ir HBoV. Sergantiems 
rentgenologiškai patvirtinta pneumonija vaikams 
dažniausi KTV deriniai buvo tokie: RSV ir RV, RV ir 
HBoV, RSV ir CoV, RSV ir HBoV [6]. 

Stempel ir bendraautoriai [4], tyrę bronchiolito 
etiologiją PGR metodu, nustatė, kad 93 proc. atvejų 
ligą sukėlė vienas ar daugiau virusų: RSV – 77 proc., 
AdV – 15 proc., HMPV – 11  proc., HCoV – 8 proc., 
PIV – 6 proc., Flu – 1 proc. Ispanijoje atliktas trejų 
metų perspektyvusis tyrimas, kuriame dalyvavo 
nuo bronchiolito gydyti ligoninėje kūdikiai, paro-
dė, kad KTV buvo rasta 86,5 proc. atvejų. Vienas 
virusas buvo aptiktas 71,3 proc. pacientų, o kitiems 
(28,7 proc.) – du ir daugiau KTV [12]. Vyravo RSV 
(61,3 proc.). Rečiau buvo nustatytas RV, HBoV, AdV 

3 lentelė. Nustatytų kvėpavimo takų virusų pasiskirstymas pagal metų laiką 

Virusai 
Sezonas (n, proc.)
Žiema Pavasaris Vasara Ruduo Iš viso

RSV 40 (45) 61 (47) 15 (71) 3 (60) 119 (49)
Flu 7 (8) 41 (32) 0 0 48 (20)
HBoV 15 (17) 8 (6) 1 (5) 0 24 (10)
HMPV 10 (11) 11 (8) 0 0 21 (9)
PIV 5 (6) 5 (4) 3 (14) 1 (20) 14 (6)
RV 5 (6) 3 (2) 1 (5) 1 (20) 10 (4)
AdV 6 (7) 1 (1) 0 0 7 (3)
HCoV 1 (1) 0 0 0 1 (0)
EV 0 0 1 (5) 0 1 (0)
Iš viso virusų 89 (36,3) 130 (53,1) 21 (8,6) 5 (2,1) 245 (100)
Iš viso pacientų 
n (proc.) 67 (39,2) 83 (48,5) 17 (9,9) 4 (2,3) 171 (100)

Kvėpavimo takų virusai, nustatyti polimerazių grandinine reakcija 
vaikams, sergantiems ūmine kvėpavimo takų infekcija
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ir HMPV. Mūsų pacientams, kurie sirgo bronchiolitu 
ar bronchitu, taip pat dažniausiai buvo aptiktas RSV 
(83 proc.) ir gerokai rečiau – HBoV ir Flu bei kiti KTV.

Vienoje antrinio lygio Ispanijos ligoninėje 
per tris kvėpavimo virusinių infekcijų sezonus 
(2005–2008) PGR metodu buvo tirtos iki 14 metų 
amžiaus 626 vaikų, hospitalizuotų dėl ūminio sun-
kaus švokštimo, nosiaryklės nuoplovos, ieškant 16 
virusų. KTV nustatyti 71 proc. vaikų: RSV – 27 proc., 
RV  – 24 proc., AdV – 17,8 proc., HBoV – 16 proc., 
HMPV – 4,7 proc. KTV statistiškai patikimai dažniau 
aptinkami kūdikiams nei vyresniems vaikams [13]. 

Mūsų tirtiems vaikams, kurie sirgo pneumonija, 
dažniausiai (71,4 proc.) buvo aptiktas RSV, rečiau – 
gripo virusas (20,4 proc.), HBoV (16,3 proc.), PIV 
(16,3 proc.), RV (8,2 proc.). Japonijoje PGR meto-
du atliktas 1700 vaikų, sergančių bendruomenėje 
įgyta pneumonija, klinikinės medžiagos tyrimas 
ieškant 13 KTV ir 6 bakterijų [14]. Pneumonijos etio-
logija nustatyta 77,4 proc. pacientų. Autoriai teigia, 
kad vienas virusas ar kelių virusų derinys galėjo su-
kelti pneumoniją 29 proc. šių vaikų. RV buvo aptikta 
14,5 proc., RSV – 9,4 proc., HMPV – 7,4 proc., PIV – 
7,2 proc., HBoV – 2,9 proc. atvejų. Iš tirtų bakterijų, 
dažniausiai nustatyta S. pneumoniae, M.  pneumo-
niae ir H. influenzae. 

Ketverių metų tyrimas, į kurį buvo įtraukti 
592  vaikai, kuriems pneumonija buvo patvirtin-
ta rentgenologiškai, parodė, kad 435 vaikams 
(73,5 proc.) buvo aptiktas bent vienas KTV [6], daž-
niausiai – RSV ir RV, rečiau – HBoV, Flu, HMPV.

Pneumonijos etiologijos skirtumų įvairovę 
būtų galima paaiškinti skirtingais tyrėjų klinikinio 
ir rentgenologinio pneumonijos apibrėžimo kriteri-
jais, naudotais skirtingais laboratorinio tyrimo me-
todais, skirtingu tyrimo atlikimo laikotarpiu.

Iš mūsų tirtų 171 paciento tik 16 buvo diagno-
zuota viršutinių kvėpavimo takų infekcija. Daugu-
mai (12; 60 proc.) buvo aptiktas RSV. Kiti KTV buvo 
nustatyti pavieniais atvejais. 

Vaikams iki 2 metų amžiaus RSV dažniausiai 
pažeidžia bronchioles, bronchus, o vyresniems – 
viršutinius kvėpavimo takus. PIV sukelia viršutines 
kvėpavimo takų infekcijas 50 proc., o apatines – tik 
15 proc. atvejų [16]. 

KTV aptikimo dažnis priklauso nuo paciento 
amžiaus. Mūsų tyrimo duomenimis, RSV statistiškai 

patikimai (p=0,0008) dažniau buvo aptiktas vai-
kams iki 5 metų amžiaus nei vyresniems. Panašius 
duomenis pateikia ir kiti tyrėjai [12, 15]. Kai kurie 
autoriai teigia, kad KTV dažniausiai aptinkami vai-
kams iki 2 metų amžiaus [9], bet mūsų tyrimo duo-
menys rodo, kad KTV vienodai dažnai aptinkami ir 
iki 2 metų, ir 2–5 metų vaikams. Calvo ir bendra-
autoriai nustatė, kad jaunesiems vaikams statistiš-
kai patikimai dažniau aptinkamas RSV nei HBoV ir 
HMPV [12]. Australijos mokslininkai teigia, kad iš 
visų vaikų, kuriems buvo aptikta HMPV, vaikai iki 
5 metų sudarė 92 proc. [11]. Rentgenologiškai pa-
tvirtintos pneumonijos atveju vaikams iki 1 metų 
amžiaus KTV aptinkami 90,9 proc., 1–3 metų  – 
80,2 proc. ir 4 metų ir vyresniems – 47,9 proc. [6]. 

Kvėpavimo takų infekcijoms būdingas sezoniš-
kumas. Didžiausias sergamumas registruojamas 
rudenį ir žiemą. Literatūros duomenimis, kai kurių 
KTV (RSV, Flu, HCoV ir PIV-3) didžiausias aktyvumas 
būna žiemą, o PIV-1 ir PIV-2 – rudenį ir ankstyvą 
žiemą [9, 10, 15]. RSV sukelia sezoninius protrūkius 
visame pasaulyje. Šiaurės pusrutulyje protrūkiai 
paprastai būna lapkričio–balandžio mėnesiais, o 
sergamumo pikas – sausio ir vasario mėnesiais. 
Enterovirusai aptinkami ištisus metus, tačiau daž-
niausiai vasarą ir rudenį. RV randamas ištisus metus, 
bet galimi du sergamumo padidėjimo pikai sausio 
ir spalio–lapkričio mėnesiais [9]. Adenovirusų ran-
dama ištisus metus, bet dažniausiai balandžio–
rugpjūčio mėnesiais [10, 15, 16]. HMPV nustatomi 
visais metų laikais, bet dažniau – vėlyvą žiemą ir 
pavasarį [11]. Mūsų tyrimo duomenimis, RSV aptiki-
mo dažnis nepriklausė nuo metų laiko. HBoV, HMPV 
ir AdV dažniau aptikti žiemą ir pavasarį nei vasarą 
ir rudenį, PIV – dažniau rudenį ir vasarą nei žiemą 
ir pavasarį. Be to, pavasarį dažniau nei kitais metų 
laikais aptikti kelių KTV deriniai. Dažniausi KTV deri-
niai – RSV ir Flu bei RSV ir PIV.

Mūsų tyrimo duomenimis, gripo virusai daž-
niausiai (85 proc.) aptikti pavasarį, rečiau – žiemą 
(15 proc.). Lietuvoje 2011–2012 metų sezoninio gripo 
didžiausias pakilimas užfiksuotas 2012 metų 12-ąją  
savaitę (kovo mėnesį). Taigi, į ligoninę dėl gripo 
daugiausia vaikų pateko pavasarį. 

Įdiegus PGR metodą į klinikinę praktiką, gali la-
bai pagerėti ūminių kvėpavimo takų infekcijų etio-
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loginė diagnostika. Nustačius virusinę ligos priežastį, 
galima sumažinti nepagrįstą antibiotikų skyrimą.

Išvados

1.  Paguldytų į ligoninę dėl įtariamos ūminės virusi-
nės kvėpavimo takų infekcijos vaikų nosiaryklės 
tepinėliuose, tirtuose PGR metodu, 92 proc. atve-
jų rastas bent vienas kvėpavimo takų virusas.

2.  Du ir daugiau kvėpavimo takų virusų aptikta 
daugiau nei trečdaliui (35 proc.) vaikų.

3.  Dauguma vaikų sirgo apatinių kvėpavimo takų 
infekcija. 

4.  Dažniausiai buvo aptiktas RSV, kuris vienodai 
dažnai rastas visais metų laikais.

6.  Pavasarį dažniau nei kitais metų laikais buvo 
nustatyta įvairių KTV derinių.

7.  RSV dažniausiai rastas iki 5 metų amžiaus vai-
kams, HMPV bei gripo virusai – 2 metų ir vyres-
niems vaikams. 

8. Daugelio kvėpavimo takų virusų aptikimo daž-
nis priklausė nuo metų laiko. 

RESPIRATORY VIRUSES DETECTED BY POLYMERASE CHAIN REACTION AMONG CHILDREN HOSPITALIZED 
WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTION

Irena Narkevičiūtė1,2, Birutė Baltrūnaitė2, Audronė Eidukaitė2,3, Giedrė Januškevičiūtė2

1Vilnius University Clinic of Children‘s Diseases; 2Children’s Hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital Santariskiu 
Clinics, Lithuania; 3 Center for Innovative Medicine of National Research Institute, Vilnius, Lithuania

Abstract. Acute respiratory tract infection (ARTI) is a major cause of childhood morbidity and mortality. The objective of 
our study was to identify respiratory viruses by polymerase chain reaction (PCR) in children hospitalized for acute respiratory 
tract infection, to evaluate frequencies of viruses in different groups of age, season and diagnosis. M a t e r i a l  a n d  m e t h o d s. 
Study conducted from May 2011 to April 2012 in Children’s Hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital Santariskiu Clin-
ics. Nasopharyngeal swabs were tested for 16 respiratory viruses by PCR, using CLART® PneumoVir commercial diagnostics 
systems. Children were divided into three groups according to age: first group – under 2 years old, second – 2–5 and third – 
6–18 years old. R e s u l t s .  During one-year of the study 186 patients were investigated. The average age was 2.14±2.42 years. 
Respiratory viruses were not determined in 15 (8.1 perc.) patients. Acute lower respiratory tract infection was diagnosed in 
most patients (bronchitis, bronchiolitis, and pneumonia). At least one respiratory virus was detected in 171 (91.9 perc.) naso-
pharyngeal samples. Single virus was detected for 111 (64.9 perc.) of studied patients and mixed virus (from 2 to 4 viruses) – for 
60 (35.1 perc.). C o n c l u s i o n .  RSV were found most frequently during all seasons in hospitalized children with acute lower 
respiratory infection. Different viral – viral combinations are most common in spring. It was found seasonal and child age 
variations of detection rate of some types of respiratory viruses.

Key words: acute respiratory tract infection, respiratory viruses, polymerase chain reaction, children.
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Galvos skausmų paplitimas tarp Lietuvos moksleivių 
ir sąsajos su šeimos veiksniais (HBSC tyrimas)
Alma Januškevičienė, Eglė Vaitkaitienė, Apolinaras Zaborskis, Sigita Valentukevičiūtė

Sveikatos tyrimų instituto Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Medicinos akademija, Kaunas 

Santrauka. Galvos skausmas – dažnas vaikų nusiskundimas. Šio tyrimo tikslas – nustatyti galvos skausmų papli-
timą tarp Lietuvos moksleivių ir įvertinti galvos skausmų sąsajas su šeiminiais bei socialiniais veiksniais. Tyrimas buvo 
atliekamas 2010 m. kovo–balandžio mėnesiais pagal HBSC tyrimo metodiką, naudojant anoniminius standartizuotus 
klausimynus. Jame dalyvavo  11, 13 ir 15 metų 5323 moksleiviai (2740 berniukų ir 2583 mergaitės). Nustatyta, kad gal-
vos skausmais skundėsi 35–50 proc. moksleivių: 14–17 proc. skundėsi galvos skausmais kartą per mėnesį, 7–13 proc. – 
keletą kartų per savaitę ar kasdien (dažnais galvos skausmais). Visų amžiaus grupių mergaitės galvos skausmais skun-
dėsi dažniau nei berniukai. Nustatyta, kad galvos skausmai dažnėja su amžiumi, penkiolikmečiams jie dažnesni nei 
jaunesniems vaikams. Vertinant subjektyvią šeimos turtinę padėtį paaiškėjo, kad galvos skausmai dažniau vargina 
moksleivius, gyvenančius neturtingose šeimose. Manome, kad mokyklinio amžiaus vaikų galvos skausmai yra proble-
ma, į kurią turėtų būti kreipiama daugiau dėmesio. 

Reikšminiai žodžiai: galvos skausmas, moksleiviai, šeima, socialiniai veiksniai, klausimynas. 

Santrumpos: PSO – Pasaulio sveikatos organizacija, HBSC – mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos 
programa (angl. Health Behaviour in School Age Children).

Galvos skausmai yra gana dažnas neurologinis vai-
kų ir paauglių sutrikimas [1]. Tai viena iš dažniausių 
priežasčių, dėl kurių kreipiamasi į vaikų neurologą. 
Kadangi ši problema aktuali, 2011–2012 metai pa-
skelbti pasauliniais kovos su galvos skausmu metais. 

Pagal paplitimo tarp vaikų ir paauglių dažnį gal-
vos skausmas po nugaros ir pilvo skausmų užima 
trečią vietą ir įvairuoja nuo 20 iki 85 proc., priklau-
somai nuo vaikų amžiaus, galvos skausmo rūšies 
bei tyrėjų patirties [2, 3, 4]. Švedijos tyrėjų duome-
nimis, galvos skausmais skundžiasi apie 13 proc. 
7–17 metų vaikų [5]. Kaip pastebėjo W. Split ir ben-
draautoriai, Lenkijoje galvos skausmais skundžiasi 
net 75 proc. vaikų [6]. 

Lietuvoje vaikų ir paauglių galvos skausmą kiek 
plačiau tyrė prof. N.  Vaičienė. Ji teigė, kad 5 proc. 
ikimokyklinio ir 20 proc. mokyklinio amžiaus vaikų 
skundžiasi pasikartojančiais galvos skausmais [7]. 
Naujesnio tyrimo, atlikto Lietuvoje 2006 m., duome-
nimis, galvos skausmais bent kartą per mėnesį skun-
džiasi nuo 10 iki 17 proc. 11–15 metų paauglių [8]. 

Apžvalginiame straipsnyje [9], lyginant pas-
tarųjų 20 metų vaikų ir paauglių galvos skausmų 

paplitimo dinamiką, pastebėta, kad daugėja vaikų, 
kuriuos vargina lėtiniai skausmai. Nerimą kelia ir tai, 
kad jaunėja ir besiskundžiančiųjų galvos skausmais 
amžius [10]. Tai atsispindi ir daugelyje kitų epide-
miologinių tyrimų, įrodančių, kad per pastaruosius 
dešimtmečius tokių vaikų daugėja [11–13]. 

Vaikams dažniausiai pasitaiko pirminiai gal-
vos skausmai: įtampos tipo galvos skausmai ir 
migrena [14,15]. Nors apie migrenos patologinę 
fiziologiją šiandieną dar diskutuojama, bet apie 
tai surinkta jau nemažai duomenų. Migrenos pa-
togenezėje dalyvauja ir genetiniai, ir uždegiminiai 
bei įvairūs neurofiziologiniai pokyčiai, o štai tiriant 
įtampos tipo galvos skausmų kilmę susiduriama 
su daugybe nežinomųjų. Gali būti ir taip, kad abu 
šie galvos skausmų tipai turi tą patį patofiziologinį 
spektrą. 

Vis dažniau pastebimas ryšys tarp psichoso-
cialinių veiksnių bei įtampos tipo galvos skausmų 
leidžia daryti prielaidą, kad minėtieji veiksniai gali 
tiesiogiai veikti šio tipo galvos skausmų mecha-
nizmus. Tai patvirtintų ir psichologinės bei elgesio 
terapijos efektyvumas gydant vaikų įtampos tipo 
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galvos skausmus [15]. Tuo tikslu daug dėmesio 
šiandieną skiriama vaikų aplinkai bei socialiniams 
ekonominiams veiksniams, ieškoma jų sąsajų su 
vaikų sveikata. Manoma, kad vaikų galvos skausmų 
atsiradimą gali atspindėti santykiai šeimoje, tėvų 
pajamos, konfliktai mokykloje ir pan. Mokslinin-
kams ir gydytojams praktikams vertėtų vis dažniau 
atkreipti dėmesį į šią problemą bei jos sukeliamus 
ilgalaikius padarinius [12]. 

Tyrimo tikslas – įvertinti galvos skausmų papli-
timą tarp Lietuvos moksleivių ir nustatyti jo sąsajas 
su šeimos veiksniais. 

Tyrimo medžiaga ir metodai

Tiriamųjų imtis. Tyrimas atliktas 2010 m. kovo–ba-
landžio mėnesiais vykdant Pasaulio sveikatos orga-
nizacijos (PSO) koordinuojamą tarptautinę progra-
mą „Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensena ir sveika-
ta“ (angl. Health Behaviour in School Age Children – 
HBSC). Pagal tarptautinį tyrimo protokolą visų HBSC 
studijoje dalyvaujančių šalių (41 dalyvis) moksliniai 
centrai, taikydami vienodą tyrimo metodiką, atliko 
reprezentatyvią 11, 13 ir 15 metų Lietuvos moks-
leivių apklausą, parinkdami kiekvienoje amžiaus 
grupėje ne mažiau kaip 1500 tiriamųjų. Atrankai 
taikytas atsitiktinės atrankos sudarymo metodas, 
atrankos vienetas – klasė. Atrinktos 107 mokyklos, 
o jose 103 penktosios, 101 – septintoji ir 107 devin-
tosios klasės, kuriose mokėsi reikiamas moksleivių 
skaičius. Iš viso apklausai atrinkti 5338 moksleiviai. 

Tyrimo eiga. Prieš pradedant vykdyti moksleivių 
apklausą, gautas Kauno regioninio biomedicininių 
tyrimų Etikos komiteto leidimas (Nr. P1-170/2005, 

2010-01-12) bei Švietimo ir mokslo ministerijos pri-
tarimas. Tyrime dalyvavusių moksleivių tėvai buvo 
informuoti apie tyrimo eigą, tikslus ir būsimų rezul-
tatų apibendrinimą. 

Prieš atliekant pagrindinį tyrimą buvo atliktas 
bandomasis tyrimas, kuriame dalyvavo vienos mo-
kyklos penktosios, septintosios, devintosios klasės 
moksleiviai (iš viso 50). Jo metu buvo patikrinta, ar 
tiriamieji gerai supranta anketos klausimus ir gali-
mus atsakymus, įvertinta apklausos trukmė. 

Moksleiviams išdalintos anketos pildytos kla-
sėse, jų pildymui skirta 45–70 minučių. Užpildytos 
anketos sudėtos į vokus ir grąžintos tyrėjui. Bendras 
atsako dažnis – 90 proc. 

Duomenų kokybė buvo patikrinta tarptautinia-
me HBSC tyrimo duomenų banke Bergeno univer-
sitete Norvegijoje. Iš 5338 anketų galutinei duome-
nų analizei pagal tarptautinius kokybinius kriterijus 
atrinktos 5323 anketos. Į anketos klausimus atsa-
kiusių moksleivių skirstinys pagal lytį ir klases patei-
kiamas 1 lentelėje. 

Tiriamųjų pasiskirstymas pagal lytį ir klases 
buvo tolygus (51,5 proc. vaikinų ir 48,5 proc. mer-
ginų; 34,0 proc. penktokų, 32,3 proc. septintokų ir 
33,7 proc. devintokų). Tiriamųjų amžius – nuo 11 iki 
15 metų, amžiaus vidurkis – 13,0±0,1 metų. Penk-
tokai, septintokai ir devintokai atitiko 11, 13 ir 15 
metų amžiaus grupes. 

Tyrimo instrumentas. Mokinių gyvensenos ir 
sveikatos tyrimui naudota tarptautinės tyrėjų gru-
pės parengta anketa. Penktųjų bei septintųjų klasių 
moksleivių anketą sudarė 85, devintųjų klasių  – 
101  uždaro tipo klausimas. Klausimų grupės: de-
mografiniai, mitybos, fizinio aktyvumo, laisvalaikio, 

1 lentelė. Tiriamųjų charakteristika pagal amžių ir lytį (n=5323) 

Lytis

Amžiaus grupė
Iš viso5 klasė

(11 metų)
7 klasė
(13 metų)

9 klasė
(15 metų)

n proc. n proc. n proc. n proc.
Berniukai 923 17,3 872 16,4 945 17,8 2740 51,5

Mergaitės 888 16,7 848 15,9 847 15,9 2583 48,5

Iš viso 1811 34,0 1720 32,3 1792 33,7 5323 100,0
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sveikatos, gyvenimo kokybės, rizikingos bei lytinės 
elgsenos, patyčių, šeimos bei mokyklos socialinių 
ir psichologinių veiksnių, traumų ir nelaimingų at-
sitikimų. Taip pat domėtasi, ar moksleiviai per pas-
taruosius 6 mėnesius dažnai patyrė galvos skausmą 
ar kitokius anketoje išvardytus (iš viso 8) negalavi-
mus. Atsakant į klausimus buvo galimi šie variantai: 
beveik kiekvieną dieną, dažniau nei kartą per savaitę, 
beveik kiekvieną savaitę, beveik kiekvieną mėnesį, re-
tai arba niekada. Vykdant duomenų analizę, pirmie-
ji trys atsakymų variantai buvo sujungti ir pavadinti 
dažnai skundžiasi, o likę atsakymų variantai – retai 
skundžiasi. 

Statistiniai metodai. Statistinė duomenų ana-
lizė atlikta naudojant „SPSS 15“ programų paketą. 
Hipotezės apie požymių tarpusavio priklausomybę 
tikrintos taikant asimptomį chi kvadrato (χ²) testą, 
reikšmingumo lygmuo pasirinktas 0,05. 

Rezultatai

HBSC anketoje 11, 13 ir 15 metų vaikų teiravomės 
apie galvos skausmo pasireiškimo dažnumą per 
pastaruosius 6 mėnesius. Pastebėta, kad 8,3 proc. 

15-mečių galvos skausmu skundžiasi kiekvieną die-
ną, o 16,9 proc. – beveik kiekvieną mėnesį. Kiekvie-
ną mėnesį galvos skausmu skundžiasi ir 16,9 proc. 
13-mečių. 

Dažniau nei kartą per savaitę galvos skausmais 
skundėsi 11 proc. 11-mečių ir 12,6 proc. 13-mečių. 
Palyginę gautus duomenis pagal amžiaus grupes, 
pastebėjome, kad 15-mečiai dažniau nei jaunesni 
vaikai skundžiasi galvos skausmu beveik kiekvieną 
savaitę ir dažniau nei kartą per savaitę (p<0,001) 
(2 lentelė).

Sugrupavus moksleivių nusiskundimus dėl gal-
vos skausmo į du kintamuosius yra / nėra, daugiau 
11-mečių ir 13-mečių teigė jų nepatiriantys nei pa-
tiriantys (p<0,0001) (3 lentelė); 15-mečių atsakymai 
vertinant patiriamus galvos skausmus per nurodytą 
laikotarpį pasiskirstė po lygiai (50,1 proc. patirian-
čių ir 49,9 proc. nepatiriančių). 

Įvertinome galvos skausmo pasireiškimo daž-
numą mergaitėms ir berniukams. Dažniau nei kartą 
per savaitę galvos skausmais skundėsi 10,4 proc. 
berniukų ir 14,3 proc. mergaičių. Beveik kiekvieną 
mėnesį galvos skausmai vargino 14,8 proc. berniu-
kų ir 15,1 proc. mergaičių. Vertinant galvos skaus-

2 lentelė. Galvos skausmo pasireiškimo dažnumas amžiaus grupėse (n= 5323) 

Amžiaus
grupė

Galvos skausmo dažnumas (proc.)
Iš viso
(proc.)

Beveik
kiekvieną
dieną

Dažniau
nei kartą /
savaitę

Beveik
kiekvieną
savaitę

Beveik
kiekvieną
mėnesį

Retai /nie-
kada

11 metų
(n=1837 7,1 11,0 6,9 14,0 61,0 100,0

13 metų
(n=1888) 8,4 12,6 8,1 16,9 54,1 100,0

15 metų
(n=1851) 8,3 13,3 11,6 16,9 49,9 100,0

Pastaba: χ2 = 57,662; lls = 8; p< 0.0001; neatsakė n= 15.

3 lentelė. Galvos skausmas, patiriamas moksleivių amžiaus grupėse (yra / nėra) (n= 5323) 

Amžiaus
grupė

Galvos skausmas (abs. sk., proc.)
Iš viso (proc.)

Patiria Nepatiria
11 m. 700 (39,0) 1095 (61,0) 100,0
13m. 786 (45,9) 926 (54,1) 100,0
15m. 892 (50,1) 887 (49,9) 100,0

Pastaba: χ2 = 45,704; lls = 2; p< 0.0001; neatsakė n= 15.
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mų dažnumą pagal lytį, nustatyta, jog mergaitės 
beveik du kartus dažniau nei berniukai skundžiasi 
dažnais galvos skausmais (beveik kiekvieną die-
ną) – 10,5 proc. mergaičių ir 5,4 proc. berniukų. 

Mergaites dažniau nei berniukus vargino ir 
retai pasireiškiantys galvos skausmai (atitinka-

mai 62,1  proc. ir 47,6 proc.). Beveik kiekvieną 
mėnesį galvos skausmus juto šeštadalis mokslei-
vių (15,1  proc. mergaičių ir 14,8 proc. berniukų) 
(p<0,001) (4 lentelė).

Iškėlėme hipotezę, jog vaikų ir paauglių svei-
katos būklė yra susijusi su šeimos darna. Tačiau es-

4 lentelė. Galvos skausmo dažnumas pagal lytį (n= 5323) 

Lytis

Galvos skausmo dažnumas (proc.)
Iš viso 
(proc.)Beveik kie-

kvieną dieną

Dažniau
nei kartą /
savaitę

Beveik
kiekvieną
savaitę

Beveik
kiekvieną
mėnesį 

Retai /
niekada

Berniukai  
(n= 2712) 5,4 10,4 7,3 14,8 62,1 100,0

Mergaitės  
(n= 2574) 10,5 14,3 10,5 15,1 47,6 100,0

Pastaba: χ2 = 57,662; lls = 8; p< 0,001; neatsakė n= 15.

5 lentelė. Šeimos sudėties ir galvos skausmų dažnumo palyginimas (n= 5323) 

Šeimos  
sudėtis

Galvos skausmo pasireiškimo dažnumas per 6 mėn. (proc.)
Retai Dažnai

Berniukai Mergaitės Iš viso
(proc.) Berniukai Mergaitės Iš viso

(proc.)

Abu tėvai 55,6 44,4 100 40,4 59,6 100,0 
Vieniša 
mama / tėvas 55,2 44,8 100 41,0 59,0 100,0 
Kita* 55,1 44,9 100 41,7 58,3 100,0

Pastaba: χ2 =95,658; lls =2 ; p<0,0001; neatsakė n=15; * – gyvena tik su vienu iš biologinių tėvų, su seneliais, su 
globėjais, su kitais asmenimis.

6 lentelė. Šeimos sudėtis ir vaikų galvos skausmų dažnumas amžiaus grupėse (n=5323)

Šeimos
sudėtis

Amžiaus
grupė

Galvos skausmo dažnumas (proc.)

Iš viso
(proc.)

Beveik kie-
kvieną
dieną

Dažniau 
nei kartą 
per
savaitę

Beveik kie-
kvieną
savaitę

Beveik kie-
kvieną
mėnesį

Retai /  
niekada

Pilna
šeima

11 m. 6,0 12,2 5,4 11,0 65,4 100,0
13 m. 8,1 12,4 8,3 15,5 55,6 100,0
15 m. 10,6 15,5 8,4 19,2 46,3 100,0

Nepilna
šeima

11 m. 7,3 14,2 8,6 9,7 60,2 100,0
13 m. 10,3 11,5 9,9 14,4 58,3 100,0
15 m. 10,3 18,6 11,6 13,2 46,3 100,0

Pastaba: pilna šeima, t. y. abu tėvai; χ2 =104,9; lls =8; p=0,001; nepilna šeima, t. y. vienas iš tėvų; χ2 =27,3; lls =8; 
p<0,001; neatsakė, n=247.
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minio skirtumo tarp berniukų ir mergaičių dažnai / 
retai patiriamų galvos skausmų priklausomai nuo 
šeimos sudėties nepastebėjome, o mergaitėms ir 
taip yra būdingi dažnesni galvos skausmai nei ber-
niukams ir tai nėra susiję su šeimos sudėties mode-
liu. Duomenys pateikiami 5 lentelėje.

Pažvelgėme, kaip dažnai moksleiviams pasireiškia 
galvos skausmai gyvenant pilnoje / nepilnoje šeimoje. 
Didžioji dauguma pilnose ir nepilnose šeimose gyve-
nančių moksleivių visose amžiaus grupėse vienodai 
dažnai nurodė galvos skausmus patiriantys retai / nie-
kada. 19,2 proc. 15-mečių iš pilnos šeimos, lyginant 
su nepilna šeima (13,2 proc.) patiria galvos skausmus 
beveik kiekvieną mėnesį ir kiekvieną savaitę (8,4 proc. 
pilnos ir 11,6 proc. nepilnos šeimos 15-mečių), kaip 
ir dažniau nei kartą per savaitę (15,5  proc. pilnos ir 
18,6 proc. nepilnos šeimos 15-mečių). Esminio skirtu-
mo tarp 11-mečių ir 13-mečių ir jų šeimos sudėties 
nepastebėta (6 lentelė).

Iškėlėme hipotezę, jog šeimos finansinė padė-
tis gali turėti reikšmės moksleivių galvos skausmo 
dažnumui. Vienas iš klausimų buvo subjektyvus  – 

kaip moksleiviai vertina savo šeimos turtingumą. 
Vertinant moksleivių nurodytą subjektyvų šeimos 
turtingumą, tik nežymiai didesnė dalis moksleivių 
nurodė dažnesnius galvos skausmus, jeigu savo 
šeimą jie mano esant neturtingą (35,2 proc. netur-
tinga ir 26,6 proc. turtinga, p=0,0001). Rezultatai 
pateikiami 7 lentelėje. 

Vertinant subjektyvų šeimos turtingumą ir pa-
tiriamus galvos skausmus lyties atžvilgiu, mažes-
nė dalis berniukų, nurodančių savo šeimą esant 
turtingą, rečiau patiria galvos skausmus, palyginti 
su neturtinga (44,1 proc. turtinga ir 33,7 proc. ne-
turtinga). Retai pasireiškiantys galvos skausmai 
mergaitėms nėra statistiškai reikšmingai susiję su 
subjektyviu šeimos turtingumu  / neturtingumu 
(atitinkamai 29,3 proc. ir 31,1 proc.). Tačiau kiek 
dažnesni galvos skausmai pastebimi mergaitėms, 
jeigu šeima neturtinga, palyginti su turtinga – ati-
tinkamai 21,5 proc. ir 15,7 proc. (8 lentelė).

Galvos skausmo pasireiškimo dažnumas, verti-
nat nurodytą šeimos turtingumo lygmenį, yra pa-
našus visose amžiaus grupėse. Kiek rečiau galvos 

7 lentelė. Moksleivių galvos skausmo dažnumas ir subjektyvus šeimos turtingumas moksleivių požiūriu 
(n=5175) 

Galvos skausmas
Šeimos turtingumas (proc.)
Neturtinga Vidutiniškai turtinga Turtinga

Retai 64,8 72,5 73,4
Dažnai 35,2 27,5 26,6
Iš viso (proc.) 100,0 100,0 100,0

Pastaba: χ2 =18,384 ; lls = 1; p=0,0001; neatsakė n=15.

8 lentelė. Galvos skausmo pasireiškimo dažnumas pagal lytį ir šeimos turtingumą (n=5175)

Lytis Galvos
skausmas

Šeimos turtingumas (proc.)
Iš viso (proc.)

Neturtinga Vidutiniškai 
turtinga

Turtinga

Berniukai 
Retai (n=1230) 33,7 38,5 44,1 100,0
Dažnai
(n=602) 13,7 11,1 10,9 100,0

Mergaitės

Retai
(n=1647) 31,1 34,0 29,3 100,0

Dažnai
(n=896) 21,5 16,4 15,7 100,0

Pastaba: χ2=96,092; lls=1; p= 0,0005; neatsakė, n=15.
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9 lentelė. Galvos skausmo pasireiškimo dažnumas ir šeimos turtingumas pagal amžiaus grupes (n=5165) 

Amžiaus
grupė

Galvos
skausmas

Šeimos turtingumas (proc.)
Iš viso (proc.)

Neturtinga Vidutiniškai 
turtinga Turtinga

11 metų

Retai
(n=1301) 20,7 46,3 33,0 100,0

Dažnai
(n=416)  28,2 46,6 25,2 100,0

13 metų

Retai
(n=1195) 20,2 47,5 32,3 100,0

Dažnai
(n=479)  25,5 43,0 31,5 100,0

15 metų

Retai
(n=1172) 20,9 45,6 43,3, 100,0

Dažnai
(n=578)  28,5 41,0 30,4 100,0

Pastaba: 11 m. amžiaus grupės: χ2= 6,8; lls=2; p=0,001; 13 m. amžiaus grupės: χ2= 6,012; lls=2; p=0, 049;  15 m. 
amžiaus grupės: χ2=12,614; lls=2; p=0,002; neatsakė, n=136.

skausmus patiria turtingiau ir vidutiniškai turtingai 
savo šeimos finansinę padėtį vertinantys 15-mečiai, 
palyginti su neturtingos šeimos apibūdinimu (ati-
tinkamai 43,3 proc., 45,6 proc. ir 20,9 proc.). Vidu-
tiniškai turtingų šeimų 15-mečiai galvos skausmus 
patiria dažniau nei turtingų ar neturtingų (41 proc., 
ir 30,4 proc. bei 28,5 proc.). 11-mečių ir 13-mečių 
moksleivių atsakymuose matome panašias tenden-
cijas: turtingesnių šeimų vaikai galvos skausmus 
patiria rečiau nei neturtingų (9 lentelė).

Rezultatų aptarimas

Lygindami 2006 m. ir 2010 m. HBSC tyrimo duo-
menis pastebėjome galvos skausmų dažnėjimo 
tendenciją tarp mokyklinio amžiaus vaikų. 2006 m. 
galvos skausmais skundėsi 25–36,7 proc. 11–15 
metų paauglių, o 2010 m. jų skaičius padidėjo iki 
39–50,1  proc. Mūsų atlikto darbo duomenimis, 
15-mečiai paaugliai gerokai dažniau skundėsi tiek 
retais, tiek dažnais galvos skausmais, palyginti su 
jaunesnio amžiaus vaikais. Panašios tendencijos 
vyrauja daugelyje Europos ir Azijos šalių [16]. Šve-
dų mokslininkų duomenimis, galvos skausmų „kar-
tą per mėnesį ir dažniau“ varginamų vaikų laipsniš-
kai daugėja su amžiumi ir nuo 15,9 proc. pirmose 
klasėse jų skaičius išauga iki 41,8 proc. devintose 

[17]. Manoma, kad tai gali būti susiję su brendimo 
procesais, organizme vykstančiais hormoniniais 
pokyčiais, asmenybės formavimusi, besikeičiančiu 
požiūriu į save ir aplinką.

Vokietijoje (2005) galvos skausmu per pasta-
ruosius 3 mėnesius skundėsi 60,5 proc. 6–18 metų 
amžiaus vaikų [18], Lietuvoje (2005) galvos skausmą 
patyrė 61,9 proc. 10–18 metų amžiaus moksleivių 
[19]. Vokietijoje šis simptomas retesnis – 20,8 proc. 
[20], Anglijoje Ekseterio mieste – 33,0 proc. [21], o 
Brazilijoje – 15,6 proc. [22].

Mūsų tyrime vertinant galvos skausmo pasi-
reiškimą paaiškėjo, kad bent kartą per savaitę ir bent 
kartą per mėnesį galvos skausmu dažniau skundžia-
si mergaitės nei berniukai. Apskritai yra teigiama, 
kad dauguma skausmų vargina mergaites. Šį teigi-
nį patvirtina Lietuvoje ir užsienyje atliktos studijos. 
A. Zaborskis ir I. Vareikienė (2002) nustatė, jog per 
pastaruosius 6 mėnesius ne rečiau kaip kartą per 
savaitę galvos skausmą patyrė mažiau berniukų 
(22,1 proc.) nei mergaičių (38,3 proc.) (p<0,05) [23]. 
A. Petrauskienė ir D. Matulevičiūtė (2006) taip pat 
teigia, kad gerokai daugiau mergaičių nei berniukų 
skundžiasi galvos skausmu (atitinkamai 37,4 proc. ir 
15,3 proc.). Brazilijoje (2004) atlikto tyrimo duome-
nimis, per pastaruosius 12 mėnesių ne rečiau kaip 
kartą per mėnesį galvos skausmu skundėsi daugiau 
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mergaičių (36,6 proc.) nei berniukų (28,2 proc.) 
[17]. Vokietijoje 2003–2007 metais, vykdant galvos 
skausmo studiją (KiJuKo projektą) paaiškėjo, kad 
mergaitės dažniau nei berniukai patyrė pasikarto-
jantį galvos skausmą [24].

Tačiau M. Sillanpaa teigia, kad vaikams galvos 
skausmas gali būti susiję su brendimu. Prieš bren-
dimą berniukai dažniau patiria galvos skausmą nei 
mergaitės, tačiau po brendimo šis skausmas daž-
niau pasitaiko mergaitėms [25]. K. Lauren su kole-
gomis nustatė, jog su amžiumi galvos skausmo pa-
plitimas didėjo tarp abiejų lyčių [26]. Nors nuomo-
nės priešingos, lytinio brendimo laikotarpio pradžia 
yra sietina su galvos skausmo paplitimo dažnėjimu 
mokyklinio amžiaus vaikams.

Pradėjus lankyti mokyklą prisideda daugiau rū-
pesčių, prasideda paauglystė. Tai vieni iš veiksnių, 
lemiančių ne tik galvos, bet ir kitus psichosomati-
nius skausmus. 

Mūsų tyrimo duomenimis, vaikų galvos skaus-
mų atsiradimui ir pasikartojimo dažnumui turėjo įta-
kos ir socialiniai ekonominiai veiksniai. Nustatėme, 
kad neturtingesnėse šeimose gyvenantys vaikai kiek 
dažniau kentėjo nuo galvos skausmų nei gyvenan-
tys turtingesnėse. Šeimos struktūra ir turtingumas 
labiau veikė mergaičių sveikatą, neturtingų šeimų 
mergaitės dažniau nei neturtingų šeimų berniukai 
skundėsi galvos skausmais. Tai gali būti susiję su di-
desniu mergaičių jausmingumu, didesne savianali-
ze bei kritiškesniu savęs vertinimu. Pagal socialinio 
priežastingumo hipotezę, veiksniai, susiję su žemu 
SES (stresas, bloga mityba, ribota sveikatos prie-
žiūra), didina ligų paplitimą. Tačiau yra ir priešingų 
nuomonių, kaip antai V. Östberg su bendraautoriais 
nustatė atvirkštinį ryšį tarp galvos skausmų dažnio 
bei šeimos socialinės ekonominės padėties [27]. Pa-
našūs rezultatai gauti ir Turkijoje, kur dažnesni gal-
vos skausmai buvo paplitę tarp žemesnio socialinio 
ekonominio sluoksnio paauglių [28]. Finansinė šei-
mos padėtis yra labai reikšminga paauglio brendimo 

laikotarpiu. Įrodyta, kad jauni žmonės išgyvena dėl 
šeimos ekonominių sunkumų [29 ]. 

Neabejotinos reikšmės vaikų ir paauglių gal-
vos skausmų paplitimui turi šeimos veiksniai, nes 
šeima yra pirmoji ir svarbiausia institucija, lemianti 
vaiko emocinę būklę ir fizinę sveikatą. Mes nenu-
statėme itin ryškaus šeimos struktūros poveikio 
galvos skausmų paplitimo dažnumui, bet vis dėlto 
pastebėjome šiek tiek dažnesnius galvos skausmus 
nedarniose, išsiskyrusiose šeimose. Tai nepriešta-
rautų daugeliui atliktų tyrimų, kuriuose teigiama, 
kad šeiminė aplinka veikia vaikų sveikatą, kartu ir 
galvos skausmų atsiradimą [310]. R. Bugdayci pa-
stebėjo, kad gyvenimas šeimoje, kurioje nėra abie-
jų biologinių tėvų, reikšmingai padidina galvos 
skausmų dažnį [31]. 

Šio 2010 m. atlikto tarptautinio HBSC tyrimo 
stiprybė yra ta, kad jis apima didelę tiriamųjų gru-
pę, pasižyminčią itin aukštu atsako dažniu. Šia-
me straipsnyje išanalizavome tik kelis socialinius 
šeimos veiksnius. Ateityje numatome atlikti išsa-
mesnius tyrimus, kad įvertintume galvos skausmų 
paplitimo ir juos lemiančių veiksnių reikšmę moks-
leivių gyvenimo kokybei, jų elgesio bei emocinėms 
problemoms. 

Išvados

1. Atlikto tyrimo duomenimis, beveik pusė 11–
15 metų mokinių skundžiasi galvos skausmais 
ir net 8,3 proc. 15-mečių galvos skausmai var-
gina beveik kiekvieną dieną. Du kartus dažniau 
dažnais galvos skausmais skundžiasi mokslei-
vės mergaitės nei berniukai (p<0,05). 

2. Esminių skirtumų lyginant šeimos darną, turtin-
gumą su moksleivių galvos skausmų dažnumu 
nepastebėta, tačiau mergaičių galvos skausmai 
kiek dažnesni, jeigu šeima neturtinga, lyginant 
su turtinga; 11-mečių bei 13-mečių moksleivių 
atsakymuose tendencijos yra panašios. 

Galvos skausmų paplitimas tarp Lietuvos moksleivių ir sąsajos su šeimos veiksniais
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THE PREVALENCE OF HEADACHE AMONG LITHUANIAN SCHOOLCHILDREN  
AND LINKS TO FAMILY FACTORS (HBSC SURVEY)

Alma Januškevičienė, Eglė Vaitkaitienė, Apolinaras Zaborskis, Sigita Valentukevičiūtė

Laboratory of Health of Children and Youth of Institute of Health Research, Medical Academy of Lithuanian University 
of Health Sciences, Kaunas, Lithuania

Abstract. Headaches are common in children. The purpose of the study was to determine the prevalence of recurrent 
headaches among schoolchildren in Lithuania and the relation of headache to family variables. The research was carried 
out according to the methodology of the HBSC (Health Behaviour in School Age Children – HBSC) study using the anony-
mous standardized questionnaire. In total, 5323 students (2740 boys and 2583 girls) aged 11, 13 and 15 years were surveyed 
in March and April of 2010. The survey suggested that 35 to 50  perc. of school-age children are suffered from headaches. 
Fourteen–seventeen percent had “headache once a month” and 7–8 perc. had “headache several times a week or daily” (fre-
quent headache). Girls had significantly more headaches than boys in all ages group. There was gradual increase of headache 
with age. The fifteen year old adolescent complaining about headaches more often than younger school-age children. We 
observed that the school-age children from families with low economic status noted about headaches more frequent than 
children’s living in family with high economic status. It is concluded that headache among schoolchildren is a health problem 
which merits increased attention.

Key words: school age children, headache, family, social factors, questionnaire.
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Naujagimių eozinofilija ir jos ryšys  
su alergija karvės pienui
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Santrauka. Eozinofilija nėra reta neišnešiotiems naujagimiams. Dažniausiai ji siejama su anaboline būkle bei 
infekcija. Kitos galimos eozinofilijos priežastys yra intervencinės procedūros, įgimta širdies yda, bronchopulmoninė 
displazija, reakcija į vaistus, kraujo komponentų transfuziją bei parenterinį maitinimą. Dažniausiai naujagimių eozi-
nofilija nereikalauja jokio specifinio gydymo. Viena iš eozinofilijos priežasčių gali būti alergija maistui. Dažniausiai kū-
dikiai yra alergiški karvės pienui. Alergija maistui gali pasireikšti odos, virškinamojo trakto, respiraciniais simptomais 
bei anafilaksija. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti literatūros duomenis, susijusius su naujagimių eozinofilijos paplitimu, 
priežastimis, ryšiu su alergija karvės pienui, ir aprašyti du klinikinius atvejus. 

Reikšminiai žodžiai: naujagimis, eozinofilija, alergija karvės pienui, klinikinis atvejis. 

Santrumpos: Ig – imunoglobulinas, Eos – eozinofilai, Leu – leukocitai, ŠSD – širdies susitraukimų dažnis, AKS – 
arterinis kraujo spaudimas, CNS – centrinė nervų sistema. 

Eozinofilai yra daugiafunkciai leukocitai, kurie da-
lyvauja inicijuojant ir palaikant įvairius uždegimo 
procesus [1]. Jie taip pat atlieka įgyto imuniteto 
moduliatorių funkciją, tiesiogiai aktyvindami T ląs-
teles. Eozinofilai dažnai dalyvauja alerginėse reak-
cijose [2]. Prieš patekdamos į įvairius audinius šios 
ląstelės maždaug 18 valandų cirkuliuoja kraujyje 
[2]. Eozinofilų migraciją į audinius veikia chemo-
taksiniai faktoriai – B4, trombocitus aktyvinantis 
faktorius ir eotaksinas-1. Eozinofilų kiekis kraujyje 
svyruoja priklausomai nuo asmens amžiaus, lyties, 
etninės grupės [3]. Eozinofilija gali būti nustatoma 
jau naujagimystėje. Eozinofilų kiekio padidėjimo 
naujagimiams etiologija nėra galutinai aiški [3]. Yra 
nustatyti tokie rizikos veiksniai: labai mažas gimimo 
svoris, neišnešiotumas ar nekrozinis enterokolitas. 

Viena iš eozinofilijos priežasčių gali būti alergi-
ja maistui. Dažniausiai kūdikiai yra alergiški karvės 
pienui [7]. Alergija maistui gali pasireikšti odos, 
virškinamojo trakto, respiraciniais simptomais bei 
anafilaksija [8].

Šio straipsnio tikslas – apžvelgti literatūros duo-
menis, susijusius su naujagimių eozinofilijos papli-
timu, priežastimis, ryšiu su alergija karvės pienui, ir 
aprašyti du klinikinius atvejus.

Naujagimių eozinofilija

Eozinofilija nėra reta naujagimiams, jos paplitimas 
svyruoja nuo 13  proc. iki 76 proc. [4]. Normalus 
eozinofilų skaičius apibrėžiamas kaip absoliutus 
eozinofilų skaičius, mažesnis kaip 0,7  x  109/l [2, 4, 
5]. Naujagimių eozinofilija skirstoma į lengvą (0,7–
0,99 x 109/l), vidutinio sunkumo (1,0–2,99 x 109/l) ar 
sunkią (>3,0 x 109/l) [2, 5]. Eozinofilijos paplitimas 
tarp neišnešiotų naujagimių, gimusių anksčiau nei 
27-ą gestacinę savaitę, yra 75 proc. [5].

Naujagimių eozinofilija siejama su įvairiomis 
būklėmis, dažniausiai – su anaboline būkle bei in-
fekcija. Gibson ir bendraautoriai aprašė koreliaciją 
tarp eozinofilijos ir neišnešiotų naujagimių svorio 
augimo pradžios [12]. Autoriai teigė, kad normalaus 
augimo sutrikdymas, sukeltas priešlaikinio gimimo, 
ir paskesnė dažna nevisavertė mityba gali laikinai 
sutrikdyti kūdikio imunitetą. Kai naujagimis priau-
ga svorio, grąžinamas teigiamas azoto balansas, 
o tai leidžia apdoroti antigenus, su kuriais kūdikis 
turėjo kontaktą, taip skatinama eozinofilų gamyba 
ir sukeliama periferinė eozinofilija. Lee ir kolegų at-
liktame neišnešiotų naujagimių tyrime pastebėta, 
kad jei naujagimio svorio augimas vėlavo, eozi-
nofilija taip pat atsirasdavo vėliau [4]. Reikšminga 
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teigiama koreliacija buvo rasta tarp laiko, kada nu-
statyta didžiausia eozinofilų koncentracija, ir laiko, 
kada stabilizavosi svorio augimas. Juul ir kolegos 
retrospektyviai įvertino eozinofilų kiekį 332 kūdi-
kiams nuo 23-ios gestacinės savaitės [2]. Buvo iškel-
ta hipotezė, kad labiausiai neišnešioti naujagimiai 
(gimę anksčiau nei 27-ą gestacinę savaitę) turės di-
džiausią eozinofilijos riziką. Pacientai buvo suskirs-
tyti į keturias grupes: mažesni nei 27 savaičių, nuo 
27 iki 29 savaitės ir 6 dienos, nuo 30 iki 34 savaitės 
ir 6 dienos bei 35 savaičių ir vyresni. 45 proc. nauja-
gimių buvo bent vienas eozinofilų kiekio padidėji-
mo epizodas per buvimo ligoninėje laikotarpį ir šių 
epizodų dažnis mažėjo didėjant pacientų amžiui. 
Išnešiotiems naujagimiams didesnis eozinofilų kie-
kis nustatytas pirmąją gyvenimo savaitę ir liko sta-
tistiškai nepakitęs per pirmąsias keturias gyvenimo 
savaites. Neišnešiotiems naujagimiams eozinofilų 
kiekio pikas buvo ketvirtą gyvenimo savaitę.

Sergant infekcine liga galimas eozinofilijos 
mechanizmas apima pirminį specifinį eozinofilų 
atsaką, antrinį citokinų sukeltą atsaką ir periferinę 
eozinofiliją dėl sutrikdytos eozinofilų migracijos į 
audinius. Tačiau asociacija tarp eozinofilų skaičiaus 
pakitimų ir infekcijos yra prieštaringa [2, 4]. 

Kitos galimos eozinofilijos priežastys yra inter-
vencinių procedūrų, tokių kaip periferinės ar centri-
nės venos kateterizacija, intubacija ir dirbtinė plau-
čių ventiliacija, sukelta nespecifinė audinių reakcija 
[4, 5], įgimta širdies yda [4], bronchopulmoninė 
displazija [5], reakcija į vaistus, kraujo komponentų 
transfuziją bei parenterinį maitinimą [2, 5].

Naujagimių alergija karvės pienui

Retai pasitaikanti eozinofilijos priežastis naujagi-
miams yra karvės pieno sukelta alergija [2, 4]. Esa-
ma tam tikrų įrodymų, kad naujagimiui padidėjęs 
eozinofilų kiekis gali būti atopijos žymuo [2]. Yen ir 
bendraautoriai apklausė 107 naujagimių, kuriems 
buvo nustatyta eozinofilija, šeimos narius [5]. Eozi-
nofilų skaičius buvo reikšmingai didesnis kūdikių, 
kurių šeimoje buvo sergančiųjų atopiniu dermatitu 
(p<0,01). 

Alergija karvės pienui yra dažniausia kūdikių ir 
mažų vaikų maisto alergija [6, 7, 9–11]. Jos papli-

timas siekia maždaug 2,5 proc. vaikų per pirmus 
dvejus gyvenimo metus [7]. Paprastai alergija pie-
nui kliniškai pasireiškia per kelias dienas ar savaites 
pradėjus vartoti karvės pieno mišinį [8]. Šie simpto-
mai gali atsirasti ir žindomam kūdikiui, kurio mama 
geria karvės pieną. 

Nitta ir bendraautoriai aprašė vyriškosios lyties 
605 g svorio naujagimį, gimusį 26-ą gestacijos sa-
vaitę. Jam 6 savaičių amžiuje atsirado odos bėrimas, 
kuris labai išplito [9]. Nuo ketvirtos gyvenimo paros 
kūdikis maitintas motinos pienu. Kūdikio tėvas ser-
ga alerginiu rinitu, o brolis – bronchų astma. Kūdi-
kiui nustatyta periferinė eozinofilija (34 proc.) bei 
serumo specifinių imunoglobulinų E kiekio padidė-
jimas (karvės pienui 0,87 kUA/l, α-laktoglobulinui 
0,53 kUA/l, kazeinui 2,24 kUA/l). Po vietinio gydymo 
betametazonu odos būklė smarkiai pagerėjo. Trijų 
mėnesių amžiuje odos bėrimas pasikartojo. Dėl šios 
priežasties maitinimas motinos pienu buvo pakeis-
tas labai hidrolizuotų baltymų mišiniu. Po šio gydy-
mo bėrimas praėjo ir nebesikartojo. 

Siu ir kolegos aprašė vyriškosios lyties nauja-
gimį, gimusį 3260 g svorio 37-ą gestacijos savaitę. 
Naujagimiui taikyta dirbtinė plaučių ventiliacija ir 
krūtinės ląstos drenažas dėl dešinės pusės savaimi-
nio pneumotorakso [10]. Paciento tėvas serga aler-
giniu rinitu. Trečią gyvenimo parą kūdikis pradėtas 
maitinti adaptuotu karvės pieno mišiniu. Tryliktą 
parą pradėjo dažnai tuštintis skystomis išmatomis 
su gleivėmis, be kraujo. Gydymui skirtas pieno mi-
šinys be laktozės, tačiau būklė nepagerėjo. Viduria-
vimas tęsėsi, ir apžiūrint 28-ą dieną svoris buvo nu-
kritęs iki 2840 g. Buvo įtarta alergija karvės pienui. 
Išmatų tyrimas parodė nesuvirškintos ląstelienos 
ir neutraliųjų riebalų pagausėjimą, bendras kraujo 
tyrimas buvo normos ribose, specifinio imunoglo-
bulino E kiekis pienui buvo padidėjęs. Buvo skirtas 
iš dalies hidrolizuotų baltymų mišinys. Palaipsniui, 
didinant mišinio kiekį, atsirado letargija, sinusinė 
tachikardija, viduriavimas ir metabolinė acidozė. 
Praėjus 24 valandoms po mišinio vartojimo atsira-
do sunki periferinė eozinofilija – absoliutus eozino-
filų skaičius siekė 3,99 x 109/l. Enterinis maitinimas 
buvo sustabdytas ir simptomai sumažėjo. Po 1 die-
nos skirtas aminorūgščių mišinys „Neocate“. Kūdi-
kio būklė pagerėjo, svorio augimas atsitaisė. 

Naujagimių eozinofilija ir jos ryšys su alergija karvės pienui
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Yada ir bendraautoriai aprašė 10 dienų amžiaus 
vyriškosios lyties naujagimį, gimusį 2958 g svorio 
38-ą gestacijos savaitę. Naujagimis buvo paguldy-
tas į ligoninę dėl staiga atsiradusio vėmimo su tul-
žimi ir ryškaus viduriavimo su krauju [11]. Pacientas 
nuo gimimo maitintas krūtimi ir primaitintas pieno 
mišiniu. Mama alergiška žiedadulkėms. Tiriant rasta 
eozinofilija 2,16 x 109/l, bendrojo IgE bei specifinių 
IgE kiekis pienui, laktalbuminui, laktoglobulinui ir 
kazeinui nebuvo padidėjęs. Odos dūrio mėginys 
su karvės pienu buvo neigiamas, tačiau po trijų va-
landų išryškėjo pavėluota reakcija. Nuo septintos 
hospitalizacijos dienos kūdikis maitintas tik kazei-
no hidrolizato mišiniu. Keturioliktą dieną eozinofilų 
skaičius paaugo iki 11,82 x 109/l, padaugėjo kepe-
nų fermentų, rodančių kepenų pažeidimą. Pradė-
tas maitinimas sojų mišiniu, po 5 dienų eozinofilų 
skaičius nukrito iki 4,62 x 109/l ir kepenų fermentai 
normalizavosi. Kai kūdikiui suėjo 7 savaitės, atliktas 
specifinis limfocitų proliferacijos testas su karvės 
pieno baltymais parodė įsijautrinimą kazeinui, lak-
toglobulinui ir serumo albuminui (BSA). 

Hirose ir kolegos aprašė du alergijos karvės 
pienui atvejus [6]. Išnešiotas vyriškosios lyties nau-
jagimis, sveriantis 3250 g, gimęs per cezario pjūvį, 
nuo pirmos gyvenimo dienos maitintas motinos 
pienu bei adaptuotu pieno mišiniu. Aštuntą die-
ną prasidėjo vėmimas su tulžimi ir tuštinimasis su 
krauju. Kraujo tyrime rasta 5,5 proc. eozinofilų. Po 
enterinio maitinimo eliminacijos kraujavimas pa-
mažu išnyko per kelias dienas, tačiau eozinofilija 
kraujyje išaugo iki 20,5 proc. Kūdikis pradėtas mai-
tinti motinos pienu, primaitinant labai hidrolizuotų 
baltymų mišiniu, ir simptomai nebesikartojo. Kitas 
išnešiotas vyriškosios lyties naujagimis, sveriantis 
2970 g, gimęs per cezario pjūvį, nuo pirmos gyve-
nimo dienos primaitintas adaptuotu pieno mišiniu. 
Nuo penktos dienos atsirado kraujo gyslelių glei-
vėtose išmatose, devintą dieną pradėjo vemti su 
tulžimi ir gausiai tuštintis kraujingomis išmatomis. 
Kraujo eozinofilų kiekis buvo 3 proc. Kūdikio būklė 
pagerėjo, kai buvo nutrauktas maitinimas karvės 
pieno mišiniu, tęstas maitinimas motinos pienu. 
Periferinė eozinofilija (19,5 proc.) išryškėjo išnykus 
klinikiniams simptomams. Autorių nuomone, kū-
dikių ir mažų vaikų, turinčių alergiją karvės pienui, 

laboratoriniuose tyrimuose galima rasti periferinę 
eozinofiliją (25–50 proc.), mikrocitinę anemiją (13–
20 proc.) ir vidutiniškai padidėjusį bendrojo serumo 
IgE kiekį (43 proc.). 

Klinikiniai atvejai

Pirmasis klinikinis atvejis

Dviejų mėnesių amžiaus pacientė paguldyta į Vaikų 
ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santariš-
kių klinikos (VUL  SK) filialo, Vaikų intensyvios tera-
pijos skyrių dėl kelias savaites trunkančios slogos, 
pasunkėjusio kvėpavimo, dusulio. Naujagimystės 
anamnezė: gimusi 31-ą savaitę, antra iš dvynių. 
Nuo 20-os nėštumo savaitės dvynių augimas buvo 
disocijuotas, 30-ą savaitę subrandinti vaisiaus plau-
čiai. Dėl antrojo dvynio oligohidramniono ir lėtinio 
placentos funkcijos nepakankamumo nėštumas 
užbaigtas cezario pjūvio operacija. Po gimimo mer-
gaitė įvertinta 8/9 balais pagal Apgar skalę. Gimimo 
svoris 810 gramų, ūgis 33 cm. Šešias dienas gydyta 
Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Naujagi-
mių skyriuje dėl kvėpavimo sutrikimo sindromo, 
įgimtos infekcijos, hiperbilirubinemijos, CNS I° in-
traskilvelinės kraujosruvos, neišnešiotumo, įgimtos 
hipotrofijos. Vėliau perkelta į Vaikų ligoninės, VUL SK 
filialo, Naujagimių intensyviosios terapijos skyrių, 
po 5 dienų – į Neišnešiotų naujagimių skyrių, kur gy-
dyta 37 dienas nuo kvėpavimo sutrikimo sindromo, 
įgimtos infekcijos, neišnešiotumo, įgimtos hipotrofi-
jos. Šešių parų amžiuje atliktame kraujo tyrime rasta 
eozinofilija – 6,0 proc. (0,85 x 109/l), kuri vėliau kar-
tojant tyrimus išliko: 6,4 proc. (0,82 x 109/l) 19 parų 
amžiuje; 9,0 proc. (1,25 x 109/l) 1 mėnesio amžiuje; 
6,8 proc. (0,81 x 109/l) 1,5 mėnesio amžiuje. Gimusi 
mergaitė dėl sunkios būklės maitinta parenteriniu 
būdu, ketvirtą parą pradėta maitinti motinos pienu 
pro zondą, 20-ą gyvenimo parą maitinimas papildy-
tas motinos pieno praturtintoju. 

Apžiūrint intensyviosios terapijos skyriuje: ben-
dra būklė sunki, švokščia, kvėpavime dalyvauja 
pagalbiniai raumenys, kvėpavimo dažnis ramybėje 
60  k/min., SpO2 93–94 proc., ŠSD 160 k/min., AKS 
85/50 mmHg, temperatūra normali, kūno masė 
1880 g. Plaučiuose išklausomos pasunkėjusios abi 
kvėpavimo fazės, daugiau – iškvėpimas. Kraujo tyri-
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mas: leukocitozė (Leu 16,29 x 109/l), eozinofilija (Eos 
18,7 proc.; 3,05  x  109/l). Krūtinės ląstos rentgeno-
gramoje bronchito vaizdas. Diagnozuotas ūminis 
bronchiolitas, gydyta deguonies terapija, salbuta-
molio, deksametazono inhaliacijomis. Pagerėjus 
būklei po pusantros paros perkelta į Vaikų pulmo-
nologijos ir imunologijos skyrių. Gydymo metu atsi-
rado eriteminis makulopapulinis bėrimas ant veido, 
krūtinės. Pakartojus bendrą kraujo tyrimą (po 2 die-
nų), rasta leukocitozė (18,43  x  109/l) bei didėjanti 
eozinofilija (26,2 proc., 4,82  x  109/l). Konsultuota 
alergologo. Iš anamnezės sužinota, kad apie mėne-
sį kūdikis, trūkstant mamos pieno, primaitinamas 
karvės pieno mišiniu. Anksčiau jau yra buvęs viso 
kūno bėrimas, tris paskutines savaites gausiai atpi-
la 4–5 kartus per parą, išmatos tapo skystesnės, su 
gleivių priemaiša, nuolat užgulusi nosis, po primai-
tinimo karvės pieno mišiniu čiaudi (po 3–5 kartus), 
poliklinikoje atliktame kraujo tyrime rasta eozinofi-
lija. Nustatyta bendrojo IgE koncentracija kraujyje 
751 IU/ml (norma <15 IU/ml), specifiniai IgE „Immu-
noCap“ analizatoriumi: maisto alergenų mišiniui 
fx5 – teigiamas, 3 klasė, pienui f2 – 18,1 kU/l, 4 kla-
sė. Rekomenduotas maitinimas labai hidrolizuotų 
baltymų mišiniu („Aptamil Allergy care“). Pradėjus 
vartoti skirtą mišinį, jau po paros būklė pagerėjo: 
išnyko nosies užgulimas, atpylinėjimas, sumažėjo 
bėrimas, po 2 parų tuštinosi tirštesnės košės kon-
sistencijos išmatomis be gleivių priemaišos.

Antrasis klinikinis atvejis

Dešimties parų amžiaus pacientė iš Vilniaus miesto 
universitetinės ligoninės perkelta į Vaikų ligoninės, 
VUL SK filialo, Neišnešiotų naujagimių skyrių. Devy-
nias dienas gydyta VMUL Naujagimių skyriuje dėl 
kvėpavimo sutrikimo sindromo, įgimtos pneumo-
nijos, CNS slopinimo sindromo, I–II° intraskilvelinių 
kraujosruvų, hiperbilirubinemijos, neišnešiotumo, 
perinatalinės hipoksijos. Anamnezė: gimusi 30-ą sa-
vaitę, antra iš dvynių. 24-ą nėštumo savaitę motina 
gydyta atsiradus priešlaikinio gimdymo reiškinių, 
30-ą savaitę prieš laiką atsidalijus placentai nėštumas 
užbaigtas skubia cezario pjūvio operacija. Po gimi-
mo mergaitė įvertinta 6/8 balais pagal Apgar skalę. 
Gimimo svoris 1490 gramų, ūgis 41 cm. Po gimimo 

intubuota, taikyta dirbtinė plaučių ventiliacija, insti-
liuotos dvi surfaktanto dozės (pirmą ir trečią parą). 

Apžiūrint Neišnešiotų naujagimių skyriuje: ben-
dra būklė labai sunki, oda marmuriška, be deguo-
nies ryškėja cianozė. Raumenų tonusas žemas. Kvė-
puodama kiek įtraukia apatinius tarpšonkaulius. 
Plaučiuose išklausomas abipus puerilinis alsavimas 
be karkalų. Širdies veikla ritmiška, tonai aiškūs. Pil-
vas minkštas, kepenys ir blužnis nepadidėję. Maiti-
nama motinos pienu bei karvės pieno mišiniu pro 
zondą. Po maitinimo kartais atpila maisto. Gydyta 
antibiotikais, lašinėmis skysčių infuzijomis, eufilinu, 
probiotikais, folio rūgštimi, geležies preparatais. 
Gydymo metu pablogėjus būklei, 19 parų amžiuje 
diagnozuotas meningitas; 7,5 savaičių amžiuje ryš-
kėjant anemijai perpilta eritrocitų masė.   

Atlikus kraujo tyrimą 11 parų amžiuje: leukoci-
tozė (Leu 16,34 x 109/l), eozinofilija (Eos 0,81 x 109/l). 
Kartojant kraujo tyrimus eozinofilija išliko: 21,4 proc. 
(4,2 x 109/l) 18 parų amžiuje; 31,5 proc. (4,06 x 109/l) 
4 savaičių amžiuje; 14,4 proc. (2,19 x 109/l) 6 savaičių 
amžiuje; 35,3 proc. (8,3 x 109/l) 8 savaičių amžiuje. 
Konsultuota alergologo. Iš anamnezės sužinota, kad 
prieš mėnesį kūdikis pradėjo atpylinėti, prieš 2  sa-
vaites jau atpildavo gausiai po kiekvieno maitinimo, 
išmatose atsirado gleivių, sustiprėjo pilvo diegliai. 
Kūdikio tėvas serga alerginiu rinitu ir bronchų astma, 
mamą vaikystėje berdavo nuo karvės pieno. Nusta-
tyta bendrojo IgE koncentracija kraujyje 28,7 IU/ml, 
specifiniai IgE „ImmunoCap“ analizatoriumi: pienui 
f2 – 3,98 kU/l, 3 klasė. Mamai rekomenduota dieta 
be karvės pieno ir kiaušinių, kūdikio maitinimas la-
bai hidrolizuotų baltymų mišiniu („Aptamil Allergy 
care“). Po trijų dienų kūdikio būklė labai pagerėjo: 
išnyko pilvo diegliai, tuštinosi be patologinių prie-
maišų, atpildavo rečiau ir negausiai. 

Pirmasis atvejis – gimusi ypač mažo svorio neiš-
nešiota mergaitė, kuriai naujagimystės laikotarpiu 
buvo lengva bei vidutinė (1 mėn. amžiuje) eozinofi-
lija. Antrasis atvejis – labai mažo svorio neišnešiota 
gimusi mergaitė, kuriai naujagimystės laikotarpiu 
buvo vidutinė ir sunki eozinofilija. Remiantis lite-
ratūros duomenimis eozinofilijos priežastys šioms 
pacientėms galėjo būti anabolinė būklė, infekci-
ja, intervencinės procedūros, reakcija į vaistus bei 
kraujo komponentų transfuziją (antruoju atveju). 

Naujagimių eozinofilija ir jos ryšys su alergija karvės pienui



54(5198)

Dviejų mėnesių amžiaus pirmajai pacientei rasta 
sunki eozinofilija, pasireiškė virškinamojo trakto bei 
odos simptomai, todėl buvo įtarta alergija maistui. 
Antrajai pacientei alerginiai simptomai pasireiškė 
maisto atpylinėjimu, pilvo diegliais, išmatose atsi-
rado gleivių, išsiaiškinta teigiama šeiminė alerginė 
anamnezė. Alergijos simptomai abiem pacientėms 
atsirado naujagimystės laikotarpiu. Atlikus labora-
torinius tyrimus buvo diagnozuota alergija karvės 
pienui. Pašalinus alergeną iš dietos abiejų kūdikių 
būklė pagerėjo jau po kelių dienų, medikamenti-
nis gydymas netaikytas. Šie rezultatai sutampa su 
kitais literatūroje aprašomais naujagimių alergijos 
karvės pienui atvejais. 

Išvados 

1.  Eozinofilija yra dažna neišnešiotiems nauja-
gimiams, paprastai ji yra susijusi su anaboline 
būkle bei infekcija. 

2.  Dažniausiai naujagimių eozinofilija yra gerybinė 
būklė ir nereikalauja jokio specifinio gydymo. 

3.  Nustačius eozinofiliją visuomet reikėtų įtarti 
alergiją maistui, jei yra kitų alergijos simptomų.

4.  Diagnozavus alergiją karvės pienui žindomam 
kūdikiui, rekomenduojama pašalinti pieno pro-
duktus iš motinos valgiaraščio, o dirbtinai mai-
tinamiems kūdikiams skirti labai hidrolizuotų 
baltymų mišinį. 

NEONATAL EOSINOPHILIA AND ITS RELATION WITH COW‘S MILK ALLERGY

Skaistė Pečiulienė1, Vilma Marčiukaitienė2, Odilija Rudzevičienė1, 2

1Vilnius University Clinic of Children‘s Diseases; 2Children’s Hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital  
Santariskiu Clinics, Vilnius, Lithuania

Abstract. Eosinophilia is common in premature infants. Usualy, it is related to the anabolic state or infection. Other 
causes of eosinophilia are invasive procedures, congenital heart disease, bronchopulmonary dysplasia, reaction to medica-
ments, transfusion of blood components or parenteral nutrition. Generally, neonatal eosinophilia do not require any specific 
treatment. One of the causes of eosinophilia may be food allergy. In most cases, infants and young children are allergic to 
cow‘s milk. Food allergy can cause symptoms in skin, gastrointestinal tract, respiratory system or anaphylaxis. The purpose of 
this article is to present the overview of literature, related to an incidence, causes of neonatal eosinophilia and its connection 
with cow‘s milk allergy, and to present two clinical cases. 

Key words: newborn, eosinophilia, cow‘s milk allergy, clinical case. 
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Molekulinių tyrimų klinikinė reikšmė diagnozuojant 
vaikų ūminių kvėpavimo infekcijų etiologiją
Irena Narkevičiūtė1,2, Dovilė Ruzgienė2, Indrė Toločkienė2 
1Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika; 2Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialas

Santrauka. Ūminės kvėpavimo takų ligos yra pagrindinė didelio vaikų sergamumo priežastis. Dažniausi ligų 
sukėlėjai yra įvairūs kvėpavimo takų virusai (42–93 proc.). Ūminių kvėpavimo takų ligų simptomų įvairovė neleidžia 
kliniškai nuspėti ligos etiologijos, kuri yra labai svarbi pasirenkant gydymo taktiką. Kvėpavimo takų infekcijos etiologi-
jai nustatyti naudojami įvairūs molekulinės diagnotikos metodai. Mūsų darbo tikslas buvo parodyti etiologinės ŪKTI 
diagnostikos svarbą klinikinėje praktikoje, pateikiant klinikinį atvejį, aptarti vieno ir kelių kvėpavimo takų virusų su-
keltų infekcijų ypatumus. 2 metų 2 mėnesių mergaitė dėl kvėpavimo takų infekcijos penktą ligos dieną sunkios būklės 
atvežta į Vaikų ligoninę. PGR metodu buvo nustatyti du kvėpavimo takų virusai (gripo A virusas ir adenovirusas). Po 
etiologinio ir patogenezinio gydymo labai pagerėjus būklei, pacientė išleista į namus. Trečią dieną po pirmosios hos-
pitalizacijos mergaitė vėl ėmė karščiuoti, atsirado kvėpavimo takų infekcijos simptomų ir požymių, vyraujant bronchų 
obstrukcijai, ir jų priežastis buvo ligoninėje įgyta RSV infekcija. PGR metodu greitai aptikus kvėpavimo takų virusus, 
tiksliai nustatytos dviejų viena paskui kitą ūminių kvėpavimo infekcijų priežastys, išvengta diagnostinių klaidų, skirtas 
tinkamas gydymas. Ūminės kvėpavimo takų infekcijos sunkumas galbūt daugiau priklauso nuo individualių organiz-
mo savybių nei nuo virusų skaičiaus.

Reikšminiai žodžiai: kvėpavimo takų virusai, ūminė kvėpavimo takų infekcija, gripo virusas, adenovirusas, respi-
racinis sincitinis virusas, polimerazių grandininė reakcija, vaikai.

Santrumpos: ŪKTI – ūminė kvėpavimo takų infekcija, PGR – polimerazių grandininė reakcija, CRB – C reaktyvusis 
baltymas, KTV – kvėpavimo takų virusai, AdV – adenovirusas, RSV – respiracinis sincitinis virusas, ITS – intensyviosios 
terapijos skyrius, TIF – tiesioginė imunofluorescencija.

Ūminės kvėpavimo takų infekcijos (ŪKTI) ikimoky-
klinio amžiaus vaikams dažniausiai (42–93 proc.) 
yra virusinės etiologijos, nors jos yra dažnai gydo-
mos antibiotikais [1–4]. Molekulinės diagnostikos 
metodai kvėpavimo takų virusams (KTV) nustatyti 
yra greiti ir patikimi. Polimerazių grandininė reak-
cija (PGR) 2–5 kartus jautresnė nei įprasti (virusolo-
ginis, tiesioginė imunofluorescencija, serologinis) 
virusų diagnostikos metodai [5]. Net iki 41 proc. 
vaikų, sergančių ŪKTI, nosiaryklės tepinėlyje vie-
nu metu aptinkami du ir daugiau virusų [1, 2, 6–9]. 
Literatūros duomenys apie tai, ar kelių kvėpavimo 
takų virusų sukelta ŪKTI koreliuoja su ligos sunku-
mu, yra prieštaringi. Vaikų ligoninėje, Vilniaus uni-
versiteto ligoninės Santariškių klinikos filiale, nuo 
2010 metų ŪKTI etiologinei diagnostikai taikomas 
PGR metodas. Nosiaryklės tepinėlį vienu metu ga-
lima tirti dėl 16 KTV (CLART PneumoVir, Genomica 
S.A.U., Madrid, Spain). 

Mūsų darbo tikslas buvo parodyti etiologinės 
ŪKTI diagnostikos svarbą klinikinėje praktikoje, ap-
tarti vieno ir kelių kvėpavimo takų virusų sukeltų 
infekcijų ypatumus. 

Klinikinis atvejis

Dvejų metų dviejų mėnesių mergaitė susirgo stai-
ga sausio 17 dieną, kai atsirado sausas kosulys, už-
gulė nosį. Kitą dieną temperatūra pakilo iki 39  °C, 
intensyvėjo kosulys. Keturias dienas karščiavo iki 
39–41 °C. Penktą ligos dieną sloga tapo pūlinga, ko-
sulys drėgnas, mažai gėrė skysčių, tapo vangi, karš-
čiavo iki 38,5 °C ir dėl to paguldyta į Vaikų ligoninės 
Pulmonologijos ir imunologijos skyrių.

Atvykusios mergaitės bendra būklė sunki. Tem-
peratūra – 38,8  °C, pulsas – 158 k/min., kvėpavimo 
dažnis – 26 k/min., kapiliarų prisipildymo laikas  – 
3  sek., SpO2 – 97 proc. Vangi, lūpos sausos, sutrū-
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kusios. Liežuvis sausokas, su gausia apnaša. Ryškūs 
konjunktyvito, nazofaringito, kaklo limfadenito, de-
hidracijos sindromai. Plaučiuose puerilinis alsavimas, 
be karkalų. Širdies tonai aiškūs, ritmiški. Surinkus de-
talią epidemiologinę anamnezę paaiškėjo, kad nuo 
sausio 14 dienos kosti, sloguoja vyresnė sesutė. Jos 
abi lankė vieną darželio grupę, kurioje tuo laikotar-
piu daug vaikų sirgo kvėpavimo takų infekcija. 

Priekinėje krūtinės ląstos rentgenogramoje 
(sausio 22 d.; 6-ą ligos diena) plaučių piešinys pa-
gausėjęs, dešiniojo plaučio viršutinėje dalyje mato-
mi konsolidacijos ploteliai. Plaučių šaknys plačios, 
nestruktūrinės. Širdies šešėlis normos ribose. Pleu-
ros sinusai laisvi (žr. pav.). Tepinėlyje iš nosiaryklės 
PGR metodu nustatyta gripo A viruso RNR ir ade-
noviruso DNR. Bendrojo kraujo tyrimo (BKT) rodi-
kliai ir C reaktyviojo baltymo (CRB) koncentacija 
pateikiami lentelėje. Skirtas etiologinis gydymas 
(Tamiflu), koreguota sutrikusi skysčių pusiausvyra. 
Pacientė skyriuje pirmą parą karščiavo subfebriliai, 
kosulys dar intensyvėjo, laikėsi konjunktyvito po-
žymiai. Antrą parą nebekarščiavo. Trečią dieną (7-ą 
ligos dieną) mergaitei dar kartą atsirado febrilus 
karščiavimas, paryškėjo konjunktyvitas, pagausė-
jo išskyrų iš dešiniosios akies, atsirado nuolatiniai 
drėgni karkalai dešinėje viršutinėje krūtinės ląs-
tos dalyje. Įtariant bakterinę plaučių komplikaciją 
(dešiniojo plaučio viršutinės skilties segmentinį 

uždegimą), skirtas intraveninis cefuroksimas. Skys-
čių vartojo mažai, todėl hidracijos tikslu skirtos la-
šinės skyčių infuzijos. Po pusantros dienos nustojo 
karščiuoti, pradėjo gerti skysčių, pagerėjo apetitas, 
retėjo kosulys, mažėjo konjunktyvitas. Po 5 dienų 
gydymo cefuroksimu (12-ą ligos dieną) atlikta pa-
kartotinė krūtinės ląstos rentgenograma: matomas 
gerėjantis dešinio plaučio oringumas, dar išlieka 
nestruktūrinės plaučių šaknys ir gausesnis plaučių 
piešinys priešakninėse dalyse. Po aštuonių hospita-
lizacijos dienų patenkinamos būklės (nekarščiuoja, 
konjunktyvito požymių nėra, karkalų plaučiuose 
nėra, apetitas vidutinis, skysčių geria pakankamai, 
kosti nedaug produktyviai) išrašyta į namus.

2013 m. vasario 1 d. (trečią dieną po išrašymo 
į namus) mergaitei staiga pakilo temperatūra iki 
37,8  °C, atsirado sausas kosulys. Kreipėsi į šeimos 
gydytoją, paskirtas geriamasis azitromicinas. Vasa-
rio 2  d. karščiavo iki 39,3  °C, kosėjo sausai, parau-
do akys. Įtariant plaučių uždegimą, vasario 3 dieną 
buvo nusiųsta į ligoninę. Atvykus būklė vidutinė. 
Temperatūra – 38,4 °C, pulsas – 120 k/min., kvėpavi-
mo dažnis – 40 k/min., SpO2 – 97 proc. Iš nosies teka 
skaidrios išskyros. Periferiniai limfmazgiai nepadi-
dėję. Auskultuojant girdimas prailgėjęs iškvėpimas, 
abipus vidutiniai ir smulkūs drėgni bei sausi karka-
lai. BKT ir CRB rodikliai pateikiami lentelėje. Priekinė-
je krūtinės ląstos rentgenogramoje parahiliariai pa-

Lentelė. Ligonės bendrojo kraujo rodikliai ir CRB koncentracija

Data Leu
x109/l

Neut
%

Limf
%

Mono
%

Eoz
%

Baso
%

Er
x1012/l

Hb
g/l

Trom
x109/l

CRB
mg/l

01-22
(6 l. d.)

5,78 64,2 26,8 8,8 0,0 0,2 4,40 121 232

01-23    
(7 l. d.)

6,83 47,7 44,4 8,1 0,0 0,1 4,77 132 241   25,0

02-03 
00:24 val.
(*3 l. d.)

11,77 72,9 19,7 7,2 0,1 0,1 4,35 120 348   33,63

02-03 
20:22 val.
(*3 l. d.)

8,37 68,2 24,5 6,9 0,2 0,2 4,02 111 249   53,0

02-06 
(*6 l. d.)

9,60 57,4 37,2 4,6 0,4 0,4 4,57 124 285   18, 61

l. d. – ligos diena; * – antroji hospitalizacija
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Pav. Priekinė krūtinės ląstos rentgenograma. Plau-
čių piešinys pagausėjęs, dešiniojo plaučio viršuti-
nėje dalyje matomi konsolidacijos ploteliai. Plau-
čių šaknys plačios, nestruktūrinės. Širdies šešėlis 
normos ribose. Pleuros sinusai laisvi

gausėjęs plaučių piešinys, infiltracijos nėra, šaknys 
intensyvios. Tepinėlyje iš nosiaryklės PGR metodu 
aptiktas respiracinio sincitinio viruso (RSV) RNR. An-
trą gydymo ligoninėje parą išryškėjo bronchų obs-
trukcijos požymiai, kvėpavimo nepakankamumas. 
Febriliai karščiavo antrą–ketvirtą ligos dieną, vyravo 
sausas varginantis kosulys, laikėsi bronchų obstruk-
cija. Pirmosios hospitalizacijos metu pacientė turėjo 
kontaktą su RSV infekcija sergančiais vaikais. 

Gydyta salbutamolio inhaliacijomis, pratęstas 
ambulatoriškai pradėtas gydymas azitromicinu iki 
4 dienų, koreguotas skysčių disbalansas, skirta simp-
tominė terapija. Gydymo metu kosulys retėjo, pra-
dėjo atsikosėti, išnyko sausi švilpiantys karkalai plau-
čiuose, neliko rinito požymių. Po 9 dienų gydymo 
ligoninėje patenkinamos būklės išrašyta į namus.

Aptarimas

ŪKTI požymiai ir simptomai dažnai būna nespeci-
finiai ir greitas laboratorinis tyrimas, kuriuo būtų 
galima nustatyti dažniausius KTV, labai pageidauja-
mas klinikinėje praktikoje. Dar visai neseniai virusi-
nės kultūros išskyrimas, tiesioginės ir netiesioginės 
imunofluorescencijos metodai, greitieji antigeno 

nustatymo būdai buvo pagrindiniai virusinėms 
kvėpavimo takų ligoms diagnozuoti. Tačiau šie me-
todai turi trūkumų. Iki šiol ŪKTI diagnostikos aukso 
standartu laikyto virusinės kultūros išskyrimo rezul-
tatai labai priklauso nuo mėginių ėmimo kokybės, 
tinkamo gabenimo, mėginių saugojimo. Ši techni-
ka užtrunka nuo kelių dienų iki savaičių, todėl ne-
gali daryti įtakos greitam diagnozės patvirtinimui 
ir apsisprendimui dėl gydymo taktikos. Šiuolaikinis 
greitas ir patikimas virusinės etiologijos diagnosti-
kos metodas yra polimerazių grandininė reakcija. 
PGR yra jautresnis nei tradiciniai diagnostikos me-
todai. Taip pat PGR metodu galima nustatyti kelis 
KTV vienu metu, aptikti virusus (HMPV, HBoV, HCoV, 
RV), kurių neaptinkama tradiciniais metodais. PGR 
padeda greitai nustatyti ligos etiologiją ir spręsti 
dėl gydymo taktikos [6, 10]. 

Mūsų pacientei pirmosios hospitalizacijos metu 
PGR metodu buvo nustatyta gripo A viruso RNR ir 
adenoviruso DNR. Antrosios hospitalizacijos metu 
tepinėlyje iš nosiaryklės PGR metodu aptiktas RSV 
RNR. RSV infekcija buvo įgyta ligoninėje, nes mer-
gaitė pirmosios hospitalizacijos metu turėjo kon-
taktą su RSV infekcija sergančiais vaikais. Neatlikus 
etiologinio agento paieškos, pacientės naujas karš-
čiavimo epizodas praėjus trims dienoms po pirmo-
sios hospitalizacijos galėjo būti klaidingai vertintas 
kaip prieš tai buvusių ligų (gripo ir adenovirusinės 
infekcijos, pneumonijos) paūmėjimas.

Vienoje Olandijos vaikų ligoninėje atliktas 
mokslinis darbas, kurio metu tirti 23 vaikai, pagul-
dyti į intensyviosios terapijos skyrių (ITS) dėl įtaria-
mo bronchiolito, plaučių uždegimo ar kvėpavimo 
nepakankamumo [6]. Jiems buvo imti nosiaryklės 
aspiratai ir tirti trimis laboratoriniais metodais: viru-
sologiniu, tiesioginės imunofluorescencijos (TIF) ir 
PGR. Palyginę laboratorinių tyrimų rezultatus, au-
toriai padarė išvadą, kad TIF metodas yra jautresnis 
nei virusinės kultūros išskyrimas. Įprastiniais meto-
dais nustatyti virusai buvo aptikti ir PGR metodu, 
o PGR pagerino diagnostiką, palyginti su įprastais 
metodais, nuo 48 proc. iki 96 proc. Be to, PGR me-
todu 35 proc. pacientų nustatyta po du skirtingus 
virusus, o kitais metodais aptikta tik po vieną virusą 
arba visai jų neaptikta. 

Vokietijos ligoninėje atliktas 10 mėnesių tru-
kmės mokslinis darbas, kurio metu PGR metodu 
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tirti 254 vaikų tepinėliai iš nosiaryklės ieškant KTV 
[7]. Dažniausiai (44,1 proc.) buvo nustatytas RSV. Du 
skirtingi virusai aptikti 16,1 proc. vaikų. Du ir dau-
giau virusų rasta 33 proc. pacientų, sergančių pneu-
monija, 17 proc. – bronchitu, 23 proc. – bronchiolitu. 

Ar daugiapatogeninė virusinė infekcija kore-
liuoja su ligos sunkumu, pasakyti sunku. 2003 metų 
Greensill ir kt. [11] tyrimo duomenimis, 70 proc. kū-
dikių, kuriems buvo sunki RSV infekcija, kartu buvo 
infekuoti ir metapneumovirusu (HMPV). Tačiau 
Brand ir kt. [8] teigia, kad bronchiolito sunkumas 
nepriklauso nuo aptiktų virusų skaičiaus.

Italijoje atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo nuo 
1 mėn. iki 14 metų amžiaus 592 vaikai, sergantys 
rentgenologiškai patvirtinta pneumonija, parodė, 
kad bent vienas KTV buvo nustatytas 435 (73,5 
proc.) vaikams [12]. Du–keturi virusai aptikti 117 
pacientų. Nustatyta net 31 įvairių virusų derinys. 
Autoriai, palyginę demografinius, klinikinius, la-
boratorinius, rentgenologinius duomenis ligonių, 
kuriems buvo aptiktas vienas KTV, su tais, kuriems 
aptikti du ir daugiau KTV, nustatė, kad statistiškai 
reikšmingai dažniau virusų derinių aptinkama vai-
kams iki 4 metų (ir ypač iki vienerių metų) nei vy-
resniems, o alveolinė pneumonija dažnesnė tiems 
vaikams, kuriems buvo aptikti du ir daugiau KTV nei 
vienas KTV. Tačiau abiejų grupių pacientų klinikiniai 
ligos požymiai (karščiavimas, kvėpavimo dažnis, sa-
turacija, švokštimas, kosulys), hospitalizacijos tru-
kmė, BKT, CRB koncentacija statistiškai nesiskyrė.

Richard ir kt. [13] duomenimis, kūdikiams, tu-
rintiems mišrią virusinę infekciją, 2,7 karto dažniau 
prireikė gydymo intensyviosios terapijos skyriuje, 
palyginti su kūdikiais, kurie turėjo tik vieną virusinę 
infekciją. Kita vertus, Marguet ir kt. [14] nustatė, kad 
į ligoninę paguldytiems vaikams RSV ir rinoviruso 
(RV) koinfekcija nebuvo susijusi su sunkesne ligos 

eiga, lyginant su monoinfekcija, sukelta kiekvieno 
iš šių virusų atskirai. Peng ir kt. [15] taip pat nerado 
skirtumo tarp ligos sunkumo esant vienam ir ke-
liems ligą sukėlusiems virusams. 2011 metais atlikto 
tyrimo duomenimis, karščiuojančių ir turinčių ŪKTI 
požymių, vienu ar keliais virusais užsikrėtusių vaikų 
deguonies poreikis, gydymo intensyviosios terapi-
jos skyriuje būtinumas ir gulėjimo ligoninėje trukmė 
nesiskyrė [9]. Autoriai, kurie vertino monoinfekcijos 
ir mišrios virusinės infekcijos sunkumą, nustatė, kad 
deguonies terapijos ir gydymo intensyviosios tera-
pijos skyriuje poreikis buvo vienodas abiejų grupių 
ligoniams, tačiau vėmimas, diarėja ir maitinimo sun-
kumai buvo statistiškai reikšmingai dažnesni paci-
entams, sergantiems mišria virusine infekcija [10]. 
Literatūroje aprašyta mokslinių darbų, kurie palygi-
no keletą klinikinių rodiklių (karščiavimas, kosulys, 
vėmimas) bei trombocitų skaičių pacientų, kurie 
sirgo ŪKTI, sukelta vieno ir dviejų ar daugiau KTV, 
tačiau reikšmingo skirtumo nenustatė [15].

Taigi, klnikinėje praktikoje naudojami moleku-
liniai metodai padeda nustatyti ligos etiologinę di-
agnozę, pagerina sunkių virusinių kvėpavimo takų 
infekcijų klinikos supratimą, leidžia greitai pasirinkti 
etiologinio gydymo taktiką.

Išvados 

Skirtingi kvėpavimo takų virusai sukelia labai pa-
našius klinikinius simptomus ir požymius. Ūminės 
kvėpavimo takų infekcijos sunkumas galbūt dau-
giau priklauso nuo individualių organizmo savybių 
nei nuo virusų skaičiaus. Gerai surinkta epidemiolo-
ginė anamnezė, laiku atliktas nosiaryklės tepinėlio 
tyrimas PGR metodu padeda greitai nustatyti ligos 
sukėlėją, patikslinti klinikinę diagnozę, išvengti di-
agnostikos klaidų, laiku paskirti tinkamą gydymą, 
sumažinti gydymo kainą. 

Molekulinių tyrimų klinikinė reikšmė diagnozuojant vaikų ūminių kvėpavimo infekcijų etiologiją



60(5204)

THE IMPORTANCE OF MOLECULAR METHODS IN THE DIAGNOSTICS  
OF ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS IN CHILDREN 

Irena Narkevičiūtė1,2, Dovilė Ruzgienė2, Indrė Toločkienė2 
1Vilnius University Clinic of Children’s Diseases; 2Children’s Hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital 
Santariskiu Clinics, Vilnius, Lithuania 

Abstract. Acute respiratory infections are the main reason for the high morbidity rate in children. Respiratory viruses are 
the most frequent agents for these diseases (42–93 percent). The variety of clinical symptoms does not lead us to the exact 
etiology of the disease, which plays an important role when considering treatment. Different molecular diagnostic methods 
are used to diagnose respiratory infections. The aim of this study is to highlight the importance of etiological acute respiratory 
infection diagnostics in clinical practice by presenting a clinical case and discussing the specificity of the infection, which was 
caused by one or more respiratory viruses. C l i n i ca l  ca s e.  26 month old girl was referred to hospital due to a severe respirato-
ry infection on the fifth day of illness. Using PCR, she was diagnosed with two viruses (influenza A and adenovirus). The patient 
was discharged after completing the etiological and pathogenetic treatment and her condition improved. Subsequently three 
days later, the girl developed a fever and respiratory infection symptoms with the dominant symptom of bronchial obstruc-
tion, which was caused by a hospital-acquired RSV infection. The PCR allowed us to get a fast and accurate diagnosis of both 
respiratory infections, avoiding diagnostic mistakes and choosing the right treatment. Thus, the severity of the acute respira-
tory infection is considered to be more associated with individual organism features rather than with the number of viruses.

Key words: respiratory viruses, acute respiratory infection, influenza virus, adenovirus, respiratory syncytial virus, poly-
merase chain reaction, children.
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Žmogaus koronavirusai – pirmą kartą 
nustatyti Lietuvoje 
Irena Narkevičiūtė1,2, Karina Tšeciak2

1Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika; 2Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialas

Santrauka. Žmogaus koronavirusai – tai grupė RNR virusų, priklausančių Coronaviridae šeimai ir galinčių sukelti 
žmogui kvėpavimo sistemos, retai virškinamojo trakto ligas, kurios kartais gali būti grėsmingos gyvybei. Molekulinės 
diagnostikos metodai yra specifiškiausi ir jautriausi koronavirusams aptikti. Mūsų darbo tikslas buvo dėl ūminės kvė-
pavimo takų infekcijos paguldytiems į ligoninę vaikams PGR metodu nustatyti koronavirusus, įvertinti klinikos ir epi-
demiologijos ypatumus. Pirmą kartą Lietuvoje Vaikų ligoninėje, Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos 
filiale, gydytiems aštuoniems vaikams buvo aptikti koronavirusai. Vaikų amžius svyravo nuo 3 iki 34 mėn. Dažniau-
siai buvo aptikti HCoV-OC43 ir HCoV-NL63. Tik vienam pacientui, kuris turėjo akivaizdų fizinio vystymosi atsilikimą, 
o vėliau jam buvo diagnozuota cisinė fibrozė, nustatytas HCoV-229E. Pusei vaikų koronavirusai buvo kartu su kitais 
kvėpavimo takų virusais. Dauguma vaikų sirgo apatininių kvėpavimo takų infekcija. Koronavirusai nustatyti žiemos 
ir pavasario sezonais. Mūsų ligoniams, kuriems buvo rastas koronavirusas, klinikiniai ir epidemiologiniai duomenys 
nesiskyrė nuo pateiktųjų literatūroje.

Reikšminiai žodžiai: žmogaus koronavirusas, klinika, epidemiologija, polimerazių grandininė reakcija, vaikai.

Santrumpos: ŪKTI – ūminė kvėpavimo takų infekcija, KTV – kvėpavimo takų virusai, HCoV – žmogaus koronavi-
rusas, RSV-A – respiracinis sincitinis virusas A, RV – rinovirusas, EnV – enterovirusas, AdV – adenovirusas,  PGR – poli-
merazės grandininė reakcija.

Ūmines kvėpavimo takų infekcijas (ŪKTI) jaunes-
niems vaikams dažniausiai sukelia kvėpavimo takų 
virusai (KTV). Šiuolaikiniai molekulinės diagnostikos 
metodai leidžia nustatyti platų spektrą virusų, ku-
rie gali sukelti ligą. Žmogaus koronavirusas (HCoV) 
priklauso Coronaviridae šeimai. Tai vidutinio dydžio, 
apvalus, RNR turintis virusas, apsuptas membranos 
su iškyšuliukais, primenančiais karūną. Koronaviru-
sų pavadinimas kilęs iš lotynų kalbos žodžio coro-
na  – karūna. Tiriant virusus elektroniniu mikrosko-
pu, jie matomi labai panašūs į karūną (žr. pav.). 

Koronavirusai dažniausiai sukelia viršutinių ir 
apatinių kvėpavimo takų ligas, retai – virškinamo-
jo trakto ligas, kurios kartais gali būti grėsmingos 
gyvybei. Labiausiai žinomi keturi žmogaus korona-
virusai: HCoV-229E, HCoV-OC43 (atrasti 1960 m.), 
HCoV-NL63 (atrastas 2004 m.), HCoV-HKU1 (atras-
tas 2004 m.) [1–3]. Apie koronavirusą, susijusį su 
sunkiu ūminiu respiraciniu sindromu (SARS-HCoV), 
žinoma nuo 2003 m., kai šis virusas sukėlė epidemi-
nį protrūkį, kurio metu susirgo 8096 žmonės ir iš jų 
774 mirė [4]. 2012 m. nustatytas dar vienas naujas 
koronavirusas – HCoV-EMC. Nuo 2012 m. balandžio 

iki lapkričio buvo patvirtinti devyni naujo HCoV su-
kelti ūminio sunkaus kvėpavimo sutrikimo sindro-
mo atvejai (iš jų 5 – mirties). Šie ligos atvejai susiję 
su Saudo Arabija, Kataru ir Jordanija [5].

Koronavirusai paplitę visame pasaulyje. Įvairių 
šalių autoriai molekuliniais metodais nustatė, kad 
HCoV-OC43 gali sukelti 5–30 proc. visų ūminių kvė-
pavimo takų infekcijų ir pasireikšti protrūkiais kas 
kas 3–4 metai, HCoV-229E – 1–5 proc., HCoV-NL63 – 
1,7–9,3 proc., HCoV-HKU1 – 1–11,3 proc. [3, 6].

Slovėnijoje vienus metus trukęs tyrimas [7] pa-
rodė, kad iš 664 tirtų iki 6 metų vaikų HCoV rastas 
40 (6 proc.). Kristoffersen ir kt. [8] iš 452 hospita-
lizuotų Norvegijos vaikų, tirtų 2006–2007 metų 
žiemą, HCoV nustatė 68 (12,7 proc.). Jie aptiko tik 
HCoV-OC43 ir HCoV-NL63. Italijoje atlikto dviejų 
(žiemos ir pavasario) sezonų 823 asmenų tyrime 
HCoV buvo aptiktas 47 (5,7 proc.) pacientams. Daž-
niausia virusai buvo aptikti sausio–kovo mėnesiais. 
CoV-OC43 nustatytas 25 (53,2 proc.), HCoV-229E – 
10 (21,3 proc.), HCoV-NL63 – 9 (19,1 proc.) ir HCoV 
netipuotas – 3 (6,4 proc.) ligoniams [9]. Lau ir kt. 
[10], atlikdami perspektyvųjį tyrimą, iš 4181 pacien-

ISSN 1392–5261. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2013 m. balandis, XVII tomas, Nr. 1 (5206–5210)



63(5207)

to nosiaryklės aspirato HCoV aptikto 87 (2,1 proc.). 
Dažniausiai buvo rastas HCoV-OC43, rečiau – HCoV-
NL63 ir HCoV-HKU1 ir labai retai – HCoV-229E. 

Nyderlandų mokslininkai [11] nustatė, kad 
ankstyvoje vaikystėje dažniau persergama HCoV-
NL63 ir HCoV-OC43 sukelta infekcija nei HCoV-
HKU1 ar HCoV-229E. Autoriai daro prielaidą, kad 
HCoV-NL63 ir HCoV-OC43 pažadintas imunite-
tas gali apsaugoti nuo paskesnių HCoV-HKU1 ar 
HCoV-229E infekcijų ir tokiu būdu galima paaiš-
kinti HCoV-NL63 ir HCoV-OC43 dominavimą. Be to, 
jų nuomone, visi pirmiau minėti HCoV pagal savo 
patogeniškumą yra panašūs.

takų infekciją, dažniau nei kiti koronavirusai – karš-
tinius taukulius [3, 10].

Šiuolaikinei koronavirusų diagnostikai dažniau-
siai naudojami įvairūs molekulinės diagnostikos 
metodai [3]. Medžiaga tyrimui paprastai imama iš 
nosiaryklės (gali būti tiriami įvairūs skysčiai, priklau-
somai nuo vyraujančio klinikinio sindromo ir pažei-
dimo vietos).

Lietuvoje duomenų apie koronavirusų apti-
kimo dažnį vaikams, paguldytiems į ligoninę dėl 
ŪKTI, iki šiol nėra. Mūsų darbo tikslas buvo šiems 
vaikams PGR metodu nustatyti koronavirusus, įver-
tinti klinikos ir epidemiologijos ypatumus.

Tyrimo metodai

Buvo tiriami vaikai, nuo 2011 m. pradžios dėl ŪKTI 
paguldyti į Vaikų ligoninės, VŠĮ Vilniaus universiteto 
ligoninės Santariškių klinikos filialo, Vaikų pulmono-
logijos ir imunologijos skyrių. Nosiaryklės gleivinės 
tepinėlis buvo imtas specialiu tamponu. Viename 
tepinėlyje PGR metodu buvo ieškoma kvėpavimo 
takų virusų, tarp jų trijų koronavirusų RNR: HCoV-
OC43, HCoV-229E ir HCoV-NL63. Tyrimui naudoti 
komerciniai „CLART® PneumoVir“ ir „Seegene“ rin-
kiniai. Be to, visiems pacientams buvo atlikti įpras-
tiniai laboratoriniai (bendrasis kaujo, CRB koncen-
tracijos kraujyje, bendrasis šlapimo) ir esant indika-
cijų – kiti laboratoriniai bei instrumentiniai tyrimai.

Rezultatai

Aštuoniems pacientams, kurie buvo gydyti Vaikų 
ligoninės Vaikų pulmonologijos ir imunologijos 
skyriuje, buvo aptikti koronavirusai. Demografiniai, 
klinikiniai bei laboratoriniai duomenys pateikiami 
lentelėje. Vaikų amžius svyravo nuo 3 iki 34  mėn. 
Vienodai dažnai buvo nustatytas HCoV-OC43 ir 
HCoV-NL63. Tik vienam pacientui buvo aptiktas 
CoV-229E. Pusei vaikų koronavirusai nustatyti kartu 
su kitais KTV (RSV-A, RV, EnV, AdV). Visiems pacien-
tams buvo pažeista kvėpavimo sistema. Kosulys 
buvo visiems ligoniaims, sloga – 7, faringitas – 6, 
švokštimas – 1, užkimęs balsas – 1. Febrilus karščia-
vimas buvo 7 vaikams, nekarščiavo vienas. Apatinių 
kvėpavimo takų infekcija diagnozuota 5 pacien-

Pav. Koronavirusai, matomi elektroniniu mikros-
kopu 

Koronavirusinės infekcijos inkubacinis laikotar-
pis trunka 2–4 dienas [12], o SARS-CoV – 2–10 die-
nų [13].

Žmogaus koronavirusai gali sukelti šiuos kli-
nikinius požymius ir ligas: karščiavimą, karštinius 
traukulius (dažniau sukelia HCoV-HKU1), rinitą, 
nazofaringitą, faringotonzilitą, ūminį vidurinės 
ausies uždegimą, ūminį tracheobronchitą, ūminę 
pneumoniją, ūminį bronchiolitą (dažniau sukelia 
HCoV-NL63), virškinamojo trakto sutrikimus (tarp 
jų nekrozinį enterokolitą) [2, 10, 14, 15]. 

HCoV-NL63 sukeltos infekcijos dažniausiai 
būna nesunkios, jos labiausiai pažeidžia vaikus iki 
5 metų amžiaus. Su šiuo virusu labiausiai siejamas 
krupo sindromas [3, 16]. Tyrimai parodė, kad pusei 
vaikų, sergančių HCoV-NL63 infekcija, virusas kvė-
pavimo takuose aptinkamas 3 savaites nuo ligos 
pradžios [17].

HCoV-HKU1 turi tris genovarianus (A, B, C). Šis 
virusas gali sukelti viršutinių ir apatinių kvėpavimo 
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tams (bronchopneumonija – 2, segmentinė pneu-
monija – 1, tracheobronchitas – 1, bronchiolitas – 
1), viršutinių kvėpavimo takų infekcija – 3. Vienam 
vaikui buvo trumpalaikis enterito epizodas.

Trys vaikai, be ūminės virusinės kvėpavimo 
takų infekcijos, sirgo bakterinėmis ligomis (šlapimo 
organų infekcija, abipusiu vidurinės ausies uždegi-
mu, S. pyogenes sukeltu faringotozilitu). Jiems buvo 
labai padidėjusi CRB koncentracija kraujyje. 

Mūsų pacientai, kuriems buvo nustatyti koro-
navirusai, į ligoninę paguldyti žiemos ir pavasario 
sezonais ir visi prieš susirgdami turėjo sąlytį su 
kvėpavimo takų ligomis sergančiais asmenimis. 
Gydomų pacientų būklė pagerėjo ir patenkinamos 
būklės jie buvo išrašyti į namus.

Aptarimas 

Lietuvoje vaikai, nuo 2011 metų paguldyti į Vaikų 
ligoninės, VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santa-

riškių klinikos filialo, Pulmonologijos ir imunologijos 
skyrių dėl ūminės kvėpavimo takų infekcijos, tiriami 
PGR metodu ieškant kvėpavimo takų virusų, tarp jų 
ir koronavirų. Pirmasis ligonis, kuriam buvo aptiktas 
HCoV-229E, gydytas 2011 metų vasarį. Aštuoniems 
skyriuje gydytiems pacientams aptikti koronavi-
rusai, dažniausiai HCoV-OC43 ir HCoV-NL63. Pusei 
vaikų kartu buvo rasta ir kitų KTV. Literatūros duo-
menimis, koronavirusų ir kitų KTV derinys aptinka-
mas 70 proc. ir daugiau atvejų [7, 18]. Autoriai tei-
gia, kad klinikiniai simptomai nepriklausė nuo nu-
statyto HCoV tipo. Tačiau karštiniai traukuliai buvo 
gerokai dažnesni vaikams, kuriems buvo aptiktas 
HCoV-HKU1. Autorių nuomone, tikslinga atlikti 
mokslinius darbus, kurie padėtų išsiaiškinti galimą 
šio viruso neurotropinį ar epileptogeninį poveikį 
[10]. Gerna ir kt. [9] teigia, kad ligoniams, kuriems 
koronavirusas buvo aptiktas kartu su kitais KTV, li-
gos eiga buvo daug sunkesnė negu tiems, kuriems 
buvo aptiktas koronavirusas be kitų KTV.

Lentelė. Demografiniai, klinikiniai, laboratoriniai ligonių duomenys

Nr.
Amž. 
mėn.

Lytis
Aukšč.
T°

Rini-
tas

Farin-
gitas

Kosu-
lys

Užkimi-
mas

Švokš-
timas

Leuk. 
x109/l

CRB 
mg/l

Klinikinė 
diagnozė

Virusas

1 12 M 40,0 + + + − + 6,12 18,67 Bronchiolitas HCoV-OC43

2 34 M 39,0 + + + − − 14,49 >200 VKTI,
šlapimo org. 
infekcija

HCoV-OC43

3 26 B 40,0 + + + − − 8,56 24,03 BP HCoV-NL63
RSV-A

4 3 M 36,8 − − + − − 15,18 0,41 BP HCoV-229E
5 23 M 39,0 + + + − − 6,05 <8,0 Tracheo-

bronchitas
HCoV-NL63
HCoV-OC43
RV

6 24 B 38,6 + + + + − 14,77 96,30 Segmentinė
pneumonija, 
abipusis 
vidur. otitas

HCoV-NL63
RSV-A
EnV

7 22 M 39,0 + − + − − 10,35 N VKTI HCoV-NL63
8 23 B 39,0 + + + − − 36,14 112 FT, sukeltas 

S. pyogenes
HCoV-OC43
AdV

M – mergaitė, B – berniukas, AdV – adenovirusas, HCoV-OC43 – žmogaus koronavirusas OC43; HCoV-229E – 
žmogaus koronavirusas 229E, HCoV-NL63 – žmogaus koronavirusas NL63, RSV-A – respiracinis sincitinis viru-
sas A, RV – rinovirusas, EnV – enterovirusas, CRB – C reaktyvusis baltymas, VKTI – viršutinių kvėpavimo  
takų infekcija, BP – bronchopneumonija, FT – faringotonzilitas, N – neatlikta

I. Narkevičiūtė, K. Tšeciak
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Labai didelės imties perspektyvusis daugiacen-
tris mokslinis darbas, apimantis hospitalizuotus dėl 
ŪKTI 1481 vaiką iki penkerių metų amžiaus, kuriems 
atliktas nazofaringinių tepinėlių PGR tyrimas dėl 
keturių HCoV ir kitų KTV, bei kontrolinę grupę, ap-
imančią 742 tokio pat amžiaus vaikus, neturinčius  
kvėpavimo takų simptomų ir požymių, tirtus tik dėl 
HCoV, parodė, kad tiriamojoje grupėje koronaviru-
sai buvo aptikti 7,6 proc., kontrolinėje – 7,1 proc. 
vaikų [19]. Dažniausiai buvo rastas HCoV-OC43, re-
čiausiai – HCoV-229E. HCoV aptikimas sergantiems 
ŪKTI ir sveikiems vaikams buvo panašus. Lengviau 
sirgo vaikai, kuriems buvo nustatytas koronavirusas, 
nei tie, kuriems buvo nustatyti kiti KTV. Norvegijos 
autoriai [8], palyginę HCoV ir RSV sukeliamas ŪKTI, 
priėjo išvadą, kad trumpiau ligoninėje gydomi ap-
atinių kvėpavimo takų infekcija segantys vaikai, ku-
riems aptiktas HCoV, nei tie, kuriems rastas RSV.

Wu ir kt. [15] 2004–2005 metais ištyrę kvėpa-
vimo takų infekcija sergančių 539 vaikų nazofarin-
ginius aspiratus, HCoV-NL63 aptiko 7 (1,3 proc.) 
vaikams, iš jų trims buvo nustatyti ir kiti KTV. Daž-
niausi ligos požymiai buvo kosulys, karščiavimas, 
inspiracinis švilpesys. Teigiama, kad HCoV-NL63 
dažniau nei kiti koronavirusai gali sukelti krupo 
sindromą [2].

Mūsų penkiems iš aštuonių vaikų buvo dia-
gnozuota apatinių kvėpavimo takų infekcija. Trims 
buvo nustatytas HCoV-OC43. Esposito ir kt. [18] 
koronavirusų aptiko 5,6 proc. vaikų, sergančių 
rentgenologiškai patvirtinta pneumonija. Vyravo 
HCoV-OC43, rečiau buvo aptikta HCoV-229E, HCoV-
NL63 ir HCoV-HKU1. Gaunt ir kt. [14] duomenimis, 

HCoV-OC43, HCoV-NL63 ir HCoV-HKU1 dažniau 
siejami su apatinių kvėpavimo takų infekcija. Au-
toriai pastebėjo, kad HCoV-229E dažnai (70 proc.) 
buvo aptiktas imunosupresiniams ligoniams. Mūsų 
gydytas 3 mėn. kūdikis, kuriam rastas HCoV-229E, 
turėjo ženklų fizinio vystymosi atsilikimą, o vėliau 
jam buvo diagnozuota cistinė fibrozė.

Mūsų vaikams koronavirusai buvo aptikti žiemą 
ir pavasarį. Panašų sezoniškumą nurodo ir kiti au-
toriai [14, 18]. 

Taigi, mūsų pirmoji nedidelė klinikinė patirtis 
parodė, kad koronavirusinė infekcija gali pasireikšti 
įvairiais simptomai ir požymiai, kad pusei ligonių 
koronavirusai randami kartu su kitais kvėpavimo vi-
rusais ir kad aptikti koronavirusus galima pasitelkus 
molekulinius metodus. Mūsų ligoniams, kuriems 
buvo aptiktas koronavirusas, klinikiniai ir epide-
miologiniai duomenys nesiskyrė nuo pateiktųjų 
literatūroje.

Išvados

1.  Pirmą kartą Lietuvoje PGR metodu nustatyti 
koronavirusai vaikams, paguldytiems į ligoninę 
dėl ūminės kvėpavimo takų infekcijos.

2.  Dažniausiai buvo aptikta HCoV-OC43 ir HCoV-
NL63.

3.  Pusei vaikų koronavirusai buvo kartu su kitais 
kvėpavimo takų virusais.

4.  Dauguma vaikų, kuriems buvo aptiktas korona-
virusas, sirgo apatininių kvėpavimo takų infek-
cija.

5.  Koronavirusai nustatyti žiemos ir pavasario se-
zonais.

HUMAN CORONAVIRUSES – IDENTIFIED FOR THE FIRST TIME IN LITHUANIA

Irena Narkevičiūtė1,2, Karina Tšeciak2

1Vilnius University Clinic of Children‘s Diseases; 2Children‘s Hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital  
Santariskiu Clinics, Vilnius, Lithuania 

Abstract. Human coronoviruses are RNR group viruses belonging to the Coronaviridae family and causing human re-
spiratory tract, rarely digestive tract infections that sometimes can be deadly. Molecular diagnostic methods are the most 
specific and sensitive for identify coronaviruses. The aim of our study was to find coronoviruses in children hospilalized with 
acute respiratory infections using the PCR method, evaluating epidemiology and clinical features. For the first time in Lithu-
ania coronaviruses were found for eight children wich were treated in our hospital. The children age was 3 to 34 months. 
Most often were found HCoV-OC43 and HCoV-NL63. Only one patient with additional developmental disorders whom later 
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diagnosed the cystic fibrosis was found with HCoV-229E. Half of the children‘s coronaviruses were found in combination with 
other respiratory tract viruses. Coronaviruses were diagnosed in winter and spring. Most of the children admitted to hospital 
due to clinical signts of acute lower respiratory tract infection. 

Key words: human coronavirus, clinical manifestation, epidemiology, PCR, children.
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Vaikų plaučių ir gerklų tuberkuliozė
Vilmanta Burokienė1, Jūratė Sakalinskienė2, Arūnas Valiulis3

1Vaikų intensyviosios terapijos ir anesteziologijos centras, 2Vaikų chirurgijos centras, Vaikų ligoninė, 
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialas, 3Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika

Santrauka. Tuberkuliozė – viena didžiausių sveikatos problemų visame pasaulyje, bet ypač besivystančiose šaly-
se. Kasmet šia liga užsikrečia beveik 9 mln. žmonių, iš jų apie 11 proc. vaikų iki 15 metų amžiaus. Diagnozuoti  vaikų 
tuberkuliozę sudėtinga dėl to, kad dažnai nėra klasikinių ligos pradžios simptomų, sunku paimti medžiagos bakterio-
loginiam tyrimui, dažnai nežinomi kontaktai. Nepavėluota diagnostika, laiku pradėtas gydymas ir ligonio izoliacija 
padeda išvengti komplikacijų ir tolesnio ligos plitimo. Viršutinių kvėpavimo takų obstrukcija, pasireiškianti disfonija, 
stridoru, kai nėra terapinio atsako į gydymą įprastais vaistais, gali būti priežastis įtarti gerklų tuberkuliozę. Gerklų tu-
berkuliozė – reta liga, galinti pasireikšti kaip pirminė, kai nėra pakitimų plaučiuose, ir kaip antrinė, kai tuberkuliozės 
mikobakterijos į gerklas patenka iš ligos jau pažeistų plaučių. Diagnozei patikslinti būtina atlikti krūtinės ląstos rent-
genogramą, apžiūrėti gerklas, atlikti biopsiją ir pasėlį, siekiant išauginti tuberkuliozės mikobakterijas. Straipsnyje ap-
tariame retą klinikinį atvejį – 12 metų mergaitės, kuriai buvo diagnozuota plaučių ir gerklų tuberkuliozė, ligos istoriją.

Reikšminiai žodžiai: tuberkuliozinis laringitas, ūminis kvėpavimo nepakankamumas, laringotracheoskopija, 
klinikinis atvejis.

Santrumpos: TB – tuberkuliozė, TM – tuberkuliozės mikobakterija, RAB – rūgščiai atsparios bakterijos, DAV TB – 
dauginio atsparumo vaistams TB, XDR TB – vaistams ypač atspari tuberkuliozė, VNTB – vaistai nuo TB, BAL – broncho-
alveolinis lavažas, ŪKN – ūminis kvėpavimo nepakankamumas, DPV – dirbtinė plaučių ventiliacija, TV – tracheosto-
minis vamzdelis. 

Tuberkuliozė (TB) – viena didžiausių sveikatos ap-
saugos problemų. Kasmet šia liga užsikrečia beveik 
9 mln. žmonių; apie 11 proc. yra vaikai iki 15 metų 
amžiaus [5, 7]. Ypač imlūs užkratui vaikai iki 5 metų 
[5, 8]. 21–44 proc. vaikų serga neplautine TB forma, 
dažniausiai pasireiškiančia regionine galvos ir kaklo 
srities limfadenopatija [9]. Maži vaikai, sergantys 
plaučių ir gerklų TB, neišskiria skreplių. Dėl mažos 
sekrecijos iš kvėpavimo takų rečiau aptinkamos 
rūgščiai atsparios bakterijos (RAB) mikroskopuo-
jant ir atliekant bakteriologinius tyrimus [5, 8, 9].

Gerklų TB – TB laringitu suserga apie 1 proc. už-
sikrėtusių vaikų [3, 9, 10]. Tai dažniausia granulomi-
nio gerklų pažeidimo priežastis [6, 7]. 

 Diagnozuoti vaikų TB gana sudėtinga dėl to, 
kad nėra klasikinių specifinių ligos pradžios simpto-
mų, dažnai nežinomi kontaktai. Laiku diagnozuota 
liga ir pradėtas gydymas, ligonio izoliavimas pade-
da išvengti komplikacijų ir tolesnio ligos plitimo.

Norime atkreipti šeimos gydytojų, pediatrų, pul-
monologų, vaikų intensyviosios terapijos gydytojų 
dėmesį į TB, jos komplikacijų diagnostinius ir kliniki-
nius kriterijus, paskatinti jų budrumą įtariant TB.

Etiologija ir patogenezė

TB yra užkrečiamoji liga, kurią sukelia TM kom-
pleksas. Labiausiai paplitęs ligos sukėlėjas – Myco-
bacterium tuberculosis. TM plinta oro lašiniu ir oro 
dulkiniu būdu. TM rečiau užsikrečiama alimentiniu, 
tiesioginio kontakto per pažeistą odą būdu, taip 
pat per placentos kraujagysles, amniono vandenis 
ar infekuotas gimdos takų išskyras. Dauguma vaikų 
TB infekciją gauna iš suaugusiųjų [1]. Ligos išsivys-
tymui turi įtakos kontakto intensyvumas, trukmė, 
TM kiekis išskyrose, TM virulentiškumas, žmogaus 
imunitetas, gyvenimo sąlygos [8, 9].

Liga yra besimptomė 90 proc. žmonių, infekuo-
tų TM, 10 proc. latentinės infekcijos nešiotojų TB 
progresuoja [9, 3]. 

TM per kvėpavimo takus patenka į plaučių al-
veoles, ten jas fagocituoja makrofagai – daugumą 
suardo ir inaktyvina. Kitos TM dauginasi ląstelėse 
ir žuvus makrofagams plinta limfogeniniu, bron-
chogeniniu ir hematogeniniu bei kontaktiniu būdu 
organo audiniuose ar tarp gretimų organų [1]. Po 
2–8 savaičių specifinės imuninės ląstelės aplink TM 
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suformuoja barjerą – susidaro granuloma (latentinė 
TB forma). Kai imuninis barjeras yra nepakankamas, 
TM greitai dauginasi ir plinta. Liga progresuoja ir 
pažeistuose organuose pasireiškia specifiniu gra-
nulominiu uždegimu [4, 8, 6]. Latentinė TB infekcija 
neužkrečiama. Nėra ligos simptomų, būdingų paki-
timų krūtinės ląstos tyrimuose ir bakteriologinio TB 
patvirtinimo. Ligonio nereikia izoliuoti, bet būtina jį 
gydyti, nes liga gali pasireikšti po kelerių ir net kelių 
dešimčių metų. Apie 10 proc. infekuotų TM asmenų 
ateityje susirgs TB [9, 2].

Didesnė užsikrėtimo rizika yra jaunesniems nei 
5 metų amžiaus vaikams, imunodeficito būklės, nu-
silpusiems, prastos mitybos, socialiai apleistų šei-
mų, globos namuose gyvenantiems, neskiepytiems 
nuo TB vaikams [1].

Vaikų TB būdingos trys formos, skirstomos pa-
gal pažeidimo vietą [1].
1. Plaučių TB – kai liga pažeidžia plaučių parenchi-

mą.
2. Ekstrapulmoninė TB – kai pažeidžiamos kitos 

organizmo sritys: smegenys, inkstai, šlapimo 
ir lytiniai takai, žarnynas, kaulai, sąnariai. 21–
44 proc. vaikų serga šia ligos forma.

3. Kvėpavimo organų TB priklauso plaučių, pleu-
ros, intratorakalinių limfmazgių ir gerklų TB.

Klinikiniai požymiai

TB eiga 30–60 proc. vaikų būna besimptomė [1]. Iš 
pradžių pasireiškia sisteminiai negalavimai: nuo-
vargis, fizinio krūvio netoleravimas, apetito stoka, 
svorio kritimas, naktinis prakaitavimas, karščiavi-
mas, mažakraujystė. Vėliau išryškėja pažeistų orga-
nų klinikinė simptomatika. TB pažeidus plaučius, 
atsiranda kosulys, skrepliavimas, dispnėja, atsiko-
sėjimas krauju, skausmas krūtinėje, padidėja kaklo 
ir galvos limfmazgiai. Vaikų kosulys yra neproduk-
tyvus, kvėpavimo takų sekrecija negausi [9, 10]. Kai 
TB pažeidžia gerklas, bronchus, užkimsta balsas, 
kvėpavimo takų obstrukcija pasireiškia stridoru. 
Procesui išplitus žarnyne ir pilvo ertmėje, kartojasi 
diarėja, žarnų obstrukcija, padidėja žarnų pasaito 
limfmazgiai. Inkstų TB būdingas simptomas – he-
maturija. Kaulų, sąnarių pažeidimai pasireiškia os-
teomielitu, artritu [7–9].

Gerklų TB, kitaip – TB laringitas, XX amžiaus pra-
džioje buvo diagnozuojamas 17,7–25 proc. ligonių 
[2, 4]. Šiuo metu burnos ertmės ir gerklų TB diagno-
zuojama 1 proc. ligonių. Tik 6 proc. TB laringito atve-
jų plaučių specifinių pakitimų nerandama [4, 10].

Gerklų TB būdingos dvi formos:
1. Pirminis TB laringitas. Pakitimai vystosi tiesio-

giai TM įkvėpus ir patekus į gerklas. Manoma, 
kad viršutiniai kvėpavimo takai yra atsparūs šiai 
infekcijai dėl slopinamojo seilių poveikio TM. 
Saprofitinė mikroflora ir virpamasis epitelis yra 
natūralus barjeras TM invazijai [3, 4, 7, 10].

2. Antrinis TB laringitas. Jis vystosi, kai TM patenka 
į gerklas su skrepliais iš plaučių, limfogeniniu ir 
(ar) hematogeniniu būdu pernešamos iš kitų li-
gos židinių.
Gerklų TB atveju specifiniai pakitimai gali būti ir 

antgerklyje, ryklėje, tonzilėse bei minkštajame go-
muryje [5, 6]. Pagrindiniai TB laringito simptomai: 
disfonija, dispnėja, stridoras, disfagija, odinofagija, 
padidėję kaklo limfmazgiai. Burnoje, ryklėje ir ant 
tonzilių gali būti išopėjimų. Progresuojanti disfonija 
ir stridoras būdingi 85 proc. ligonių  [3–6].

Vaikų tuberkuliozės diagnostika

Vaikų TB diagnozė nustatoma įvertinus anamnezę, 
ligonio TB kontaktą, klinikinius ligos simptomus, 
įodinio Mantoux tuberkulino mėginio rezultatus, 
bakteriologinius tyrimus, krūtinės ląstos radiologi-
nius pakitimus, jei reikia – kitų organų radiologinių 
ir instrumentinių tyrimų rezultatus. Gydytojas turė-
tų įtarti galimą TB, jei kvėpavimo sistemos ligos ne-
pagydomos standartiniu medikamentiniu gydymu. 

Būtina atlikti tiesioginę skreplių mikroskopiją; 
mikroskopuojant tepinėlyje ieškoma RAB. Tačiau 
dėl mažos sekrecijos iš kvėpavimo takų, sunkiai at-
kosėjamų skreplių ir dėl išskiriamo mažo TM kiekio 
bakteriologiškai patvirtinti TB diagnozę sunku. Tuo-
met tikslinga atlikti bronchoskopiją ir BAL, tiesiogiai 
paimant nuoplovų iš bronchų bakteriologiniam 
bei molekuliniam-genetiniam tyrimui. Specifišku 
testu „GeneXpert MTB/RIF“ per 1,5–2 val. galima 
nustatyti, ar yra TM, ir jų jautrumą rimfampicinui. 
Šio metodo specifiškumas – 98,0 proc., jautrumas – 
98,3 proc. Testas jautrus net tuomet, kai mikrosko-
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piškai bakterijų nerandama [1]. Bronchoskopijos 
metu taip pat atliekamos gleivinės biopsijos. TB bū-
dingų tuberkulų, granulomos su kazeozine nekro-
ze gali ir nebūti, todėl bioptatuose reikia ieškoti TM 
[1]. Bronchoskopija – informatyvus tyrimas, tačiau jį 
gali atlikti tik specialistas ligoninėje.

Įtariant gerklų TB, atliekama tiesioginė vaiz-
do laringoskopija ir bronchoskopija. Iš pakitusių 
audinių paimama gleivinės bioptatų histologiniam 
ištyrimui. TB laringitą reikia atskirti nuo raudonosios 
vilkligės, Wegenerio granulomatozės, sarkoidozės, 
navikų, kitų retesnių ligų [6, 8, 9].

 

Vaikų tuberkuliozės gydymas

Patvirtinus TB diagnozę, ligonis turi būti gydomas 
laikantis šių principų, kuriuos rekomenduoja spe- 
ciali (tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso) pro-
grama [1]:
1. Skirti kelis VN TB pagal patvirtintą TM jautrumą 

vaistams.
2. Vaistus vartoti reguliariai.
3. Kontroliuoti vaistų vartojimą.
4. Gydymą tęsti ne mažiau kaip 6 mėnesius.
5. Negydyti rifampicinu kitų ligų, kad neišsivysty-

tų TM atsparumas.
6. Kiekvienam ligoniui bei tėvams išaiškinti TB rizi-

ką, gydymo tikslus, terminus, nepageidaujamą 
vaistų poveikį; numatyti gydymo ir stebėjimo 
planą.

Ligonių gydymas skirstomas į dvi fazes: 
1. Intensyvioji gydymo fazė. Du mėnesius skiriami 

3–4 vaistai.
2. Gydymo tęsimo fazė. Keturis mėnesius skiriami 

2 vaistai.

Vaistų nuo TB grupės:
1 grupė. Pirmos eilės geriamieji VN TB: izoniazi-

das, rifampicinas, etambutolis, pirazinamidas.
2 grupė. Injekciniai vaistai: kanamicinas, kapre-

omicinas, amikacinas, streptomicinas.
3 grupė. Fluorochinolonai: moksifloksacinas, 

ofloksacinas, levofloksacinas, gatifloksacinas.
4 grupė. Antros eilės geriamieji VN TB: etiona-

midas, terizidonas, protionamidas, cikloserinas, pa-
raaminosalicilo rūgštis.

5 grupė. Neaiškaus veiksmingumo vaistai: kla-
ritromicinas, azitromicinas, amoksicilino klavula-
nas, klofaziminas, imipenemas.

Per pastaruosius dešimtmečius farmacijos pra-
monė nesukūrė naujų preparatų TB gydyti, todėl la-
bai aktuali problema yra TM atsparumas vaistams. 
DAV TB diagnozuojama, kai TM yra atspari pirmos 
eilės vaistams izoniazidui ir rifampicinui. XDR TB 
diagnozuojama, kai TM yra atspari izoniazidui, ri-
fampicinui, vienam fluorochinolonui ir vienam in-
jekciniam vaistui – amikacinui, kanamicinui ar ka-
preomicinui [8, 9, 11]. Vaikų DAV TB būtina gydyti 
stacionare individualiai.

Klinikinis atvejis

Dvylikos metų mergaitė į Vaikų ligoninės, VšĮ VULSK 
filialo, Vaikų intensyviosios terapijos skyrių pagul-
dyta dėl ŪKN, karščiavimo. Bendra būklė sunki: 
ligonė priverstinėje padėtyje, išsekusi, girdimas 
ryškus stridoras, inspiracinis dusulys ir afonija, karš-
čiuoja – temperatūra 38,5 °C, kaklo limfmazgiai pa-
didėję. Skundžiasi gerklės skausmu, pasunkėjusiu 
kvėpavimu, dusuliu. Iš anamnezės sužinota, kad li-
gonę apie dvejus metus vargino greitas nuovargis, 
svorio kritimas, dažnas kraujavimas iš nosies, užsi-
tęsęs dusulys ir užkimimas. Ambulatoriškai dažnai 
gydyta nuo laringito paūmėjimų. Mergaitė su mo-
tina ir dar šešiais vaikais gyvena socialiniame būste, 
juos dažnai lanko asocialus giminaitis. 

Įtarus ūminį epiglotitą konsultuota LOR gydy-
tojo. Gerklų apžiūrėti nepavyko. Atliktame kraujo 
tyrime – leukocitozė 11,3 x 10g/l, CRB 15,5 mg/l.

Ligonei skirtas antibakterinis gydymas ceftriak-
sonu, hormonais, deguonies terapija.

Kitą dieną išliko kompensuotas ŪKN ir afonija. 
Atlikta krūtinės ląstos rentgenograma. Plaučiuose 
rasta abipusė smulkiažidininė diseminacija (1 pav.).

Diagnozei patikslinti ir ligai diferencijuoti atlikta 
laringotracheobronchoskopija. „Olympus“ vaizdo 
bronchoskopu (4,9 mm skersmens) sukėlus ben-
drąją nejautrą.

 Gerklose rastas didelis skiltėtas darinys, api-
mantis abi balso klostes, užtveriantis 80 proc. bal-
so plyšio ir nusileidžiantis į poklostinį tarpą. Praeiti 
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balso plyšį pavyko tik mažesnio (2,9 mm) skers-
mens vaizdo bronchoskopu (2, 3 pav.).

Toliau apžiūrint matoma, kad trachėjos spindis 
laisvas, gleivinė nepakitusi, rastos nedidelės balkš-
vų tirštų išskyrų sankaupos. Abipus skiltinių ir se-
gmentinių bronchų spindžiai laisvi, nedeformuoti, 
gleivinė nepakitusi, išskyrų nėra. Bronchoskopijos 
metu atliktas BAL, paimtos nuoplovos pasėliui dėl 
TM ir GeneXpert tyrimui. Iš gerklų darinio paimta 
gleivinės bioptatų histologiniam ištyrimui.

Po procedūros ligonė intubuota, seduota, buvo 
atliekama asistuojamoji DPV. Kvėpavimo takų pra-
einamumui užtikrinti suformuota tracheostoma. Po 
paros gautas GeneXpert tyrimo atsakymas – rastas 
TM kompleksas, rifampicinui jautri padermė, nors 
atlikus tiesioginę skreplių mikroskopiją RAB nerasta.

Ligonę konsultavę ftiziatrai paskyrė gydymą ri-
fampicinu, izoniazidu, pirazinamidu, streptomicinu 
ir etambutoliu. Tęsiama DPV ir intensyvi enterinė 
zondinė mityba (svoris žemiau 3 procentilio).

Įvertinus atliktų tyrimų rezultatus, ligonei di-
agnozuota ūminė miliarinė plaučių tuberkuliozė 
TM  (+). Įtariama gerklų tuberkuliozė. Po penkių 
parų, gydant penkiais VNTB, ligonė nebekarščiavo, 
savaime kvėpavo, išliko priklausomybė nuo deguo-
nies. Ligonė gydyta ir slaugyta izoliuotoje palatoje, 
maitinta pagal dietologo rekomendacijas, konsul-
tuota psichologo.

Po 7 parų gautas gerklų biopsinės medžiagos 
patologinio histologinio tyrimo atsakymas: mikros-
kopuojant gautą medžiagą sudaro daugiasluoksnio 
plokščiojo epitelio dengiami audinio fragmentai su 
limfocitinės infiltracijos židiniu; specifinio uždegimo 
požymių nėra; dažymas RAB neigiamas. Bioptatą ti-
riant imunohistochemiškai, atipinių ląstelių nerasta. 
Galutinė patologijos diagnozė – lėtinis laringitas. 

Po dviejų savaičių BACTEC pasėlyje išaugo TM. 
Identifikuojant mikobakterijas, rastas Mycobacte-
rium tuberculiosis kompleksas.

Ligonės būklė, tris savaites tęsiant gydymą pen-
kiais VNTB, pagerėjo. Mergaitė nebekarščiavo, jai 

nebereikėjo kvėpavimo terapijos, svoris padidėjo 
trimis kilogramais. Atlikus krūtinės ląstos rentge-
nogramą, konstatuota teigiama plaučių proceso 
dinamika (4 pav.). 

 Buvo atlikta pakartotinė vaizdo laringotrache-
oskopija. Konstatuota, kad gerklų darinys kiek su-
mažėjęs, suplokštėjęs, tačiau balso plyšys tebėra 
užtvertas (5 pav.). Dar kartą buvo atlikta darinio 
gleivinės biopsija. Patologinio histologinio tyrimo 
medžiagoje rasta virpamojo epitelio ir daugias-
luoksnio plokščiojo epitelio dengiamų audinių 
fragmentų su limfocitine infiltracija ir keliomis 
epitelioidinėmis granulomomis; šalia granulomų 
matomos daugiabranduolės gigantinės ląstelės; 
dažymas RAB neigiamas. Galutinė patologijos dia-
gnozė – granulominis laringitas. 

Toliau ligonė buvo gydoma vaikų TB staciona-
riniame skyriuje. Vėliau gydoma ir stebima ambu-
latoriškai. Šiuo metu mergaitė pas gydytojus ne-
silanko, neatvyksta į ligoninę pasitikrinti, todėl jos 
būklė nežinoma, TV nepašalintas, gerklų darinio 
dinamika neaiški.

Išvados

1. TB yra dažna vaikų amžiaus liga. Visų specialy-
bių gydytojai turi jos nepamiršti, laiku įtarti ir 
diagnozuoti.

2. Laiku diagnozuojant ir gydanti TB, izoliuojant 
ligonį, galima išvengti šios ligos plitimo ir kom-
plikacijų.

3. Viršutinių kvėpavimo takų obstrukcija, pasireiš-
kianti užsitęsusia disfonija, stridoru ir nepagy-
doma standartiniais vaistais, gali būti TB laringi-
to priežastis. Diagnozei patikslinti būtina apžiū-
rėti gerklas, atlikti biopsijas ir pasėlį TM kultūrai 
išauginti. 

4. Įtariant gerklų TB, būtina atlikti pakartotinę 
biopsiją, jei pirmosios biopsijos radiniai nepa-
tvirtina diagnozės.
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PULMONARY AND LARYNGEAL TUBERCULOSIS IN CHILDREN
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Abstract. Tuberculosis is a major world wide public health problem. It was estimated that approximately 11 perc. of the  
9 million new cases of tuberculosis in the world occured to children younger than 15 years. Diagnostics of children tuberculosis 
is quite complicated because of the absence of the classical specific symptoms and often unknown contacts with tuberculosis. 
Early diagnosis, adequate treatment and isolation of the patient could prevent complications and spreading of this infection 
disease. Laryngeal tuberculosis remains rare disease. It can manifest as primary disease independent from lung tuberculosis 
as well as secondary disease as complication of pulmonary tuberculosis. Computer tomography, laryngoscopy, biopsies and 
bacterial cultures are important diagnostic tools. We presented clinical case of 12 years old patient with laryngeal tuberculosis.

Key words: laryngeal tuberculosis, laryngotracheoscopy, clinical case, children.
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Vaikų peritonzilinių infekcijų diagnostika ir gydymas
Rasa Martinkienė, Ema Kavaliūnaitė, Genovaitė Rėklaitienė,  
Violeta Vaivockaitė, Eglė Gradauskienė

Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialas

Santrauka. Peritonzilinės infekcijos iki paauglystės  yra gana retos, o dažniausiai pasitaiko 20–40 metų amžiuje. 
Dauguma atliktų tyrimų nagrinėja vaikų ir suaugusiųjų ligą kartu, nors ji skiriasi savo atkryčių dažnumu, anksčiau 
buvusiomis tonzilių ligomis, paciento apžiūros, ištyrimo ir gydymo būdais. D a r b o  t i k s l a s.  Apžvelgti penkerių metų 
patirtį diagnozuojant ir gydant peritonzilines infekcijas, nustatyti vaikams tinkamiausius peritonzilinių abscesų dife-
rencinės diagnostikos būdus, pagalbinius tyrimo metodus, konservatyvaus ir chirurginio gydymo indikacijas. Ty r i m o 
m e d ž i a g a  i r  m e t o d a i .  Nuo 2005 m. kovo iki 2010 m. sausio Vaikų ligoninės Ausų, nosies ir gerklės ligų skyriuje 
hospitalizuota 218 vaikų dėl peritonzilinio absceso ar peritonzilinio celiulito. Retrospektyviai buvo nagrinėtos vaikų 
ligų istorijos. Vaikai pagal amžių buvo suskirstyti į dvi grupes: iki 12 metų amžiaus ir vyresnių kaip 12 metų. Duomenų 
statistinei analizei naudotas statistinis programų paketas SPSS. R e z u l t a t a i .  Pacientų amžius buvo nuo 15 mėn. 
iki 17 metų, vidurkis 14,5 (±3,5) metų. Vyresnių kaip 12 metų amžiaus grupėje buvo 183 (83,9 proc.), o iki 12 metų 
35 (16,1 proc.) vaikai. Dažniau pacientai atvykdavo, kai abscesas būdavo visiškai susiformavęs – 186 (85,3 proc.), o 
peritonzilinis celiulitas hospitalizavimo metu buvo diagnozuotas 32 (14,7 proc.) atvejais (p<0,001). Ūminiai tonzilitai, 
anamnezės duomenimis, nustatyti 72 (50 proc., n=144) vaikams. Klinikinių požymių trukmė iki atvykstant vidutiniškai 
buvo 4,2 (±2,46) dienos. Iki atvykstant į ligoninę 132 (60,6 proc.) pacientai buvo gydyti antibiotikais, tačiau tai ne-
apsaugojo nuo absceso susidarymo. Dažniausi peritonzilinių infekcijų simptomai ir požymiai buvo ryklės skausmas, 
sutrikęs rijimas, karščiavimas, regioninis limfadenitas. Abiejų amžiaus grupių vaikams klinikiniai požymiai ir simpto-
mai buvo panašūs. Abscesas atvertas daugumai vaikų vietinės nejautros sąlygomis. Abscestonzilektomijos prireikė 22 
(10,1 proc.) pacientams. Gydyti vien antibiotikais be chirurginių intervencijų 13 (6 proc.) pacientų, atlikta punkcija – 24 
(11 proc.), incizija – 32 (14,7 proc.), incizija ir drenažas – 149 (68,3 proc.) pacientams. Skyriuje visi vaikai buvo gydyti 
intraveniniais antibiotikais. Du antibiotikai ir daugiau buvo skirta 30 (13,8 proc.) vaikų. Rehidracijos prireikė 165 vai-
kams (75,7 proc.). Gydymo ligoninėje trukmė buvo vidutiniškai 4,55 (±2,12) dienos. Peritonzilinis abscesas pasikarto-
jo 25 (11,5 proc.) pacientams: tikrasis pasikartojimas (naujas peritonzilinis abscesas po 61 dienos) buvo 7 (3,2 proc.) 
pacientams, o ligos atkrytis (iki 60 dienų) pasitaikė 18 (8,3 proc.) vaikų. Atkrytis vaikams iki 12 metų amžiaus buvo 
1 (2,8 proc.) atveju, o vyresniems kaip 12 metų – 17 (9,3 proc.). Atkrytis įvyko vidutiniškai po 14,6 (1–43) dienos. Abs-
cestonzilektomija atkryčio atvejais buvo atlikta 12 (63,2 proc.) pacientų. Naujas peritonzilinis abscesas visais atvejais 
buvo vyresniems nei 12 metų vaikams. I š va d o s.  Peritonzilinės infekcijos gerokai dažnesnės paaugliams, tačiau jų 
pasitaiko net ir labai mažiems vaikams. Antibakterinis gydymas antibiotikais iki hospitalizacijos neapsaugo nuo abs-
ceso susidarymo. Vaikams peritonzilinis abscesas pasikartoja retai, todėl abscestonzilektomija nerekomenduojama 
kaip pirmiausia pasirenkama chirurginė intervencija, o vėlyva tonzilektomija siūloma tik tiems, kam liga pasikartojo 
ar, anamnezės duomenimis, buvo dažnas ūminis tonzilitas. 

Reikšminiai žodžiai: peritonzilinis abscesas, diagnostika, konservatyvus gydymas, abscestonzilektomija, antibio-
tikai, vaikai.

Santrumpa: PTA – peritonzilinis abscesas.

Peritonzilinis abscesas (PTA) yra pūlių sankaupa 
tarp tonzilės fibrozinės kapsulės ir viršutinio sutrau-
kiamojo ryklės raumens, dažniausiai šalia tonzilės 
viršutinės dalies. Peritonziliniu celiulitu vadinamas 
peritonzilinių audinių paraudimas, patinimas su 
tonzilių asimetrija, tačiau abscesas dar būna nesusi-
formavęs ir punkcijos metu pūlių negaunama. Abs-

cesas dažniausiai susidaro trečią–penktą ligos die-
ną. Įvairių autorių duomenimis, PTA pasitaiko nuo 9 
iki 45 atvejų iš 100 000 gyventojų per metus [1–3]. 

PTA gali sukelti viena ar keletas aerobinių ir (ar) 
anaerobinių bakterijų. Dažniausios aerobinės bak-
terijos yra A grupės beta hemolizinis streptokokas 
(Streptococcus pyogenes), kitų grupių streptokokai, 
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kiek rečiau – Staphylococcus aureus, Haemophilus 
influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella ca-
tarrhalis, anaerobinės Fusobacterium, Prevotella, Pep-
tostreptococcus, Gemella, Bacteroides ir kitos [4–7]. 

PTA dažniausiai yra tonzilito komplikacija. Jo 
patologinė fiziologija tiksliai nežinoma. Manoma, 
kad PTA atsiranda tada, kai bakterijos penetruoja 
iš tonzilių kriptų per tonzilės kapsulę į peritonzili-
nį tarpą. Kita teorija jo kilmę sieja su Weberio seilių 
liaukutėmis. Jos yra aptinkamos ties viršutiniu ton-
zilės poliumi grupele po 20–25 liaukutes peritonzi-
liniame tarpe [4, 6]. Su tonzilių paviršiumi jos jun-
giasi latakais. Manoma, kad šios liaukutės padeda 
valytis nuo tonzilių nusilupusiam epiteliui. Kai dėl 
infekcijos sukelto aplink jų lataką patinimo liauku-
tės užsikemša, atsiranda audinių nekrozė ir susi-
formuoja abscesas. Rizikos veiksniai PTA susidaryti 
yra lėtinis ar pasikartojantis tonzilitas, dantų ir (ar) 
dantenų infekcija, infekcinė mononukleozė, lėtinė 
limfocitinė leukemija, tonzilolitai tonzilėse bei rūky-
mas [1, 4, 8–10].

PTA diagnozuojamas remiantis klinikiniais 
simptomais ir požymiais, apžiūros duomenimis, 
anamneze, laboratoriniais tyrimais, rečiau radio-
loginiais bei ultragarsiniu tyrimais [4, 11, 12]. PTA 
požymiai atsiranda laipsniškai ir stiprėja. Tai ryklės 
ir kaklo skausmai, kurie dažniausiai yra vienpusiai, 
rijimo sutrikimas, balso pasikeitimas, halitozė, karš-
čiavimas, irzlumas, nuovargis, galvos skausmas, 
otalgija [2]. Apžiūrint pacientą dažnai sunku išžio-
dyti dėl mėšlungiško sukandimo (trismus). Mato-
mas paraudęs, patinęs minkštasis gomurys šalia 
tonzilės viršutinės dalies, tonzilė pastumta vidurio 
link ir žemyn, ji paraudusi, patinusi, gali būti su 
apnašomis ar be jų, liežuvėlis pastumtas į priešin-
gą pusę, jaučiama fliuktuacija virš tonzilės minkš-
tajame gomuryje, būna padidėjęs seilėtekis. Kakle 
čiuopiami padidėję priekiniai kaklo ir požandiniai 
limfmazgiai, gali būti patinęs veidas, kaklas. Retais 
atvejais abscesas gali susiformuoti apatinėje ar vi-
durinėje tonzilės nišos dalyse, tuomet audinių pa-
raudimas, patinimas yra žemiau, tonzilė pastumta 
vidurio link. 

Laboratoriniai tyrimai būdingi bakterinės kil-
mės uždegimui, tačiau jei prieš tai pacientas vartojo 
antibiotikų, pokyčiai gali būti ir neryškūs. Bakterio-

loginis tyrimas iš medžiagos, gautos punktuojant 
abscesą, rutiniškai gali būti neatliekamas. Tyrimą 
rekomenduojama atlikti, kai ligos forma sunki, vai-
ko būklė imunosupresinė, įtariamos komplikacijos 
ar įvyko ligos atkrytis. 

PTA dažniausiai reikia atskirti nuo kitų galvos ir 
kaklo srities abscesų, pavyzdžiui, tonzilės, priekinio 
ir užpakalinio parafaringinių, retrofaringinių, bur-
nos dugno ir kitų, taip pat nuo infekcinės mononu-
kleozės, kaklo limfadenito, faringito, tonzilito, dan-
tų infekcijų, sialolitiazės, sialodenito, vidinės miego 
arterijos aneurizmos, mastoidito, epiglotito bei pik-
tybinių ligų (leukemija, limfoma) [8]. Abscesas gali 
pasikartoti, suaugusiesiems dažniau nei vaikams. 

Pirmą kartą PTA aprašytas XIV amžiuje. Nuo 
tada, kai tonzilito gydymui pradėti vartoti anti-
biotikai, tiek pati liga, tiek jos komplikacijos tapo 
daug retesnės, geresnė jų baigtis. Tačiau infekcija 
gali plisti į parafaringinį ar kitus tarpfascinius tar-
pus ir kartais sukelti gyvybei pavojingų komplika-
cijų – mediastinitą, sepsį, jungo venos trombozę, 
nukraujavimą dėl miego arterijos ir (ar) jungo ve-
nos erozijos, meningitą, perikarditą, nekrozuojan-
tį fascitą, gali susidaryti kitų galvos ir kaklo srities 
abscesų, kartais daugybinių [2, 4, 8]. Be to, vaikams 
PTA gali sukelti ryškią kvėpavimo takų obstrukciją ir 
kvėpavimo nepakankamumą dėl staigaus tonzilės 
padidėjimo ir pasistūmimo vidurio link. Pratrūkus 
abscesui pūliai gali patekti į žemesnius kvėpavimo 
takus ir sukelti jų uždegimą.

PTA yra atveriamas arba šalinamos tonzilės ir 
toliau gydoma antibiotikais. Peritonzilinis celiulitas 
gydomas tik antibiotikais. Suaugusiesiems ir vyres-
niems vaikams dažniausiai PTA atveriamas sukėlus 
vietinę nejautrą, o jaunesniems vaikams dažniau 
prireikia bendrinės nejautros, nes jie priešinasi tiek 
apžiūrai, tiek chirurginei intervencijai. Galimi atskiri 
ar derinys šių chirurginės intervencijos būdų:

 � absceso punkcija su turinio aspiracija (atlie-
kama didžiausios fliuktuacijos vietoje, daž-
niausiai viršutinėje tonzilės dalyje, rečiau vi-
durinėje ar apatinėje dalyse);

 � incizija (atliekama tik po punkcijos, gavus 
pūlių);

 � drenažas; 
 � abscestonzilektomija.

Vaikų peritonzilinių infekcijų diagnostika ir gydymas
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Antibiotikais PTA gydomas apie 10 dienų, vai-
kams – dažniau pradedant parenteriniais, vėliau tę-
siant peroraliniais. Pirmiausia pasirenkamas vaistas 
yra penicilinas ar jo derinys su metronidazoliu. Taip 
pat gali būti skiriama I ar II  kartos cefalosporinų 
(cefazolino, cefuroksimo) ar klindamicino. Lengves-
niais atvejais bei vyresniems pacientams atvėrus 
abscesą galima iš karto skirti geriamųjų antibiotikų: 
amoksicilino ir klavulano rūgšties ar klindamicino. 
Simptomams palengvinti skiriama antipiretikų ir 
analgetikų. Uždegimą slopinančių steroidinių pre-
paratų vienkartinė dozė sumažina mėšlungišką 
žandikaulių sukandimą [13]. Vaikams dažniau pri-
reikia intraveninės rehidracijos.

Iki šiol išlieka ginčytinas klausimas, ar vaikams 
tonzilektomiją atlikti ūminiu laikotarpiu, ar po tam 
tikro laiko ir ar iš viso po pirmo PTA epizodo ji yra 
reikalinga, ypač jei anamnezė nerodė dažno ūminio 
tonzilito. Viena vertus, vaikai nesiduoda chirurginei in-
tervencijai be bendrinės nejautros, todėl kai kurie au-
toriai siūlo jiems iš karto atlikti abscestonzilektomiją, 
juo labiau kad dažnai prireikia pakartotinių procedūrų 
[14]. Kita vertus, PTA vaikams pasikartoja retai, dažnai 
pasikartojančių tonzilitų paprastai nebūna, todėl kiti 
autoriai mano, kad šalinti tonzilių nereikia [15, 16]. 

Yra nemažai tyrimų, kurie kartu analizuoja 
vaikų ir suaugusiųjų PTA diagnostiką bei gydymo 
būdus, nes daugelyje šalių atskirai vaikų ANG ligų 
skyrių nėra ir šie pacientai gydomi kartu. Tačiau vai-
kų ir suaugusiųjų liga skiriasi savo atkryčių dažnu-
mu, anksčiau buvusiomis tonzilių ligomis, paciento 
apžiūros, ištyrimo bei gydymo būdais. Sunkumų 
atsiranda diagnozuojant ir gydant mažų vaikų peri-
tonzilines infekcijas. Tyrimų, kurie atskirai nagrinėja 
vaikų PTA kliniką, diagnostiką ir gydymą, yra labai 
mažai. Lietuvoje vaikų PTA taip pat nėra tirtas. Šio 
tyrimo tikslas – remiantis mūsų sukaupta penkerių 
metų patirtimi išanalizuoti ir įvertinti vaikų periton-
zilinių infekcijų diagnostikos, konservatyvaus ir chi-
rurginio gydymo rezultatus bei nustatyti vaikams 
tinkamiausius diagnostikos ir gydymo būdus. 

Tiriamieji ir metodai

Nuo 2005 m. kovo iki 2010 m. sausio Vaikų ligo-
ninėje, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 

klinikos filiale, Ausų, nosies ir gerklės ligų skyriuje 
nuo peritonzilinio absceso ar peritonzilinio celiulito 
(TLK kodas J36) buvo gydyta 218 vaikų. Retrospek-
tyviai išnagrinėtos vaikų ligos istorijos. Vaikai pagal 
amžių buvo suskirstyti į dvi klinikines grupes: iki 
12 metų amžiaus ir vyresnių kaip 12 metų. Šios abi 
grupės buvo lyginamos tarpusavyje.

Iš medicinos istorijų buvo surinkti šie duome-
nys: asmeniniai duomenys (amžius, lytis ir kt.), klini-
kiniai ligos simptomai ir požymiai, jų trukmė, anks-
čiau persirgtos tonzilių ligos, gydymas antibiotikais 
iki patenkant į skyrių, atlikti diagnostiniai tyrimai, 
bakteriologiniai punktato duomenys, skirtas gydy-
mas, jo trukmė, ligos baigtys.

Abscesas, pasikartojęs per 60 dienų, mūsų tyri-
me buvo vertinamas kaip iki galo neišgydytas bu-
vęs abscesas – ligos atkrytis, o abscesas, pasikarto-
jęs po 60 dienų, – kaip naujas PTA.

Duomenų statistinei analizei naudotas statis-
tinis programų paketas SPSS. Rezultatai vertinti 
kaip statistiškai reikšmingi, kai p<0,05. Pateikiant 
rezultatus nurodytas vidurkis ir imties standartinis 
nuokrypis (±SN). Dviejų grupių vidurkiams palygin-
ti buvo taikomas χ2  ir Mann-Whitney testas.

Rezultatai

Per penkerius metus ligoninės skyriuje buvo gydo-
ma 218 vaikų, kuriems diagnozuotas peritonzilinis 
abscesas arba peritonzilinis celiulitas (1 pav.). Gydy-
tų pacientų amžius svyravo nuo 1,3 iki 17,9 metų, 
vidurkis 14,5 (±3,5) metų. Peritonzilinės infekcijos 
buvo dažnesnės paaugliams nei mažiems vaikams 
(2 pav.). Vyresniems kaip 12 metų amžiaus jos buvo 
183 (83,9 proc.), o iki 12 metų 35 (16,1 proc.) vaikams 
(p<0,001). Buvo gydyta 113 (51,8 proc.) berniukų ir 
105 (48,2 proc.) mergaitės (p=0,588). Dažniau pa-
cientai atvykdavo turėdami visiškai susiformavusį 
abscesą – 186 (85,3 proc.), o peritonzilinis celiuli-
tas pasitaikė 32 (14,7 proc.) atvejais (p<0,001). PTA 
dešinėje pusėje buvo 104 (47,7 proc.), kairėje 114 
(52,3 proc.), abipusių abscesų nebuvo (p=0,498). 
Ūminiai tonzilitai,  anamnezės duomenimis, buvo 
72 (50 proc., n=144) vaikams. Klinikinių požymių 
trukmė iki atvykstant – vidutiniškai 4,23 (±2,46) 
dienos. Iki patekdami į ligoninę 132 (60,6 proc.) pa-
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cientai buvo gydomi antibiotikais, tačiau tai neap-
saugojo nuo absceso susidarymo.

Dažniausi peritonzilinių infekcijų simptomai 
ir požymiai buvo ryklės skausmas, sutrikęs rijimas, 
subfebrilus ar febrilus karščiavimas bei regioninis 
limfadenitas. Abiejų amžiaus grupių vaikams kliniki-
niai požymiai ir simptomai skyrėsi mažai (žr. lentelę). 

Abscesas daugumai vaikų atvertas vietinės ne-
jautros sąlygomis, nebent vaikas nesidavė. Absces-

tonzilektomijos prireikė 22 (10,1 proc.) pacientams. 
Vien antibiotikais be chirurginių intervencijų buvo 
gydoma 13 (6 proc.) pacientų, atlikta punkcija – 24 
(11 proc.), incizija – 32 (14,7 proc.), incizija ir drena-
žas – 149 (68,3 proc.) pacientams. Pūliai chirurginės 
intervencijos metu buvo aptikti 186 (85,3  proc.) 
atvejais, vidutiniškai 3,16 (±3,24) ml. Skyriuje visi 
vaikai buvo gydyti intraveniniais antibiotikais: pe-
nicilinu 116, cefazolinu 63, cefuroksimu 28, sulta-

1 pav. Pacientų skaičius kiekvienais metais

2 pav. Pacientų skaičius pagal amžių
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micilinu 10 vaikų ir kitais. Du ir daugiau antibiotikų 
buvo skirta 30 (13,8 proc.) vaikų. Rehidracijos pri-
reikė 165 vaikams (75,7 proc.). Gydymo ligoninė-
je trukmė – vidutiniškai 4,55 (±2,12) dienos. Tęsti 
gydymą peroraliniais antibiotikais namuose skirta 
145 (66,6 proc.) vaikams.

PTA pasikartojo 25 (11,5 proc.) pacientams: atkry-
tis buvo 18 (8,3 proc.), o pasikartojęs naujas PTA – 7 
(3,2 proc.) pacientams. Iki 12 metų amžiaus grupėje 
atkrytis buvo tik 1 (2,8 proc.) vaikui, o vyresnių kaip 12 
metų grupėje – 17 (9,3 proc.) (p=0,191). Atkrytis įvyko 
vidutiniškai po 14,6 (1–43) dienos. Abscestonzilekto-
mija atkryčio atvejais buvo atlikta 12 (63,2 proc.) pa-
cientų. Pasikartojantis naujas PTA visais atvejais buvo 
vyresniems nei 12 metų vaikams. 

Rezultatų aptarimas

Peritonzilinės infekcijos yra vienos dažniausių gal-
vos ir kaklo giliųjų infekcijų tiek suaugusiesiems, 
tiek vaikams. Iki 10–12 metų amžiaus jos yra retos, 
dažnesnės paaugliams bei 20–40 metų suaugu-
siems žmonėms [1, 3, 17, 18]. Mūsų duomenimis, 
vaikams iki 12 metų jos buvo taip pat daug retes-
nės nei vyresniems. Tačiau peritonzilinės infekcijos 
pasitaiko bet kuriame amžiuje, net ir labai mažiems 
vaikams. Yra aprašyta atvejų, kai PTA sirgo 40 dienų 
ir 11 savaičių amžiaus kūdikiai [9, 19]. Mūsų tirtas 
jauniausias pacientas buvo 1,34 metų amžiaus. 

Vaikams PTA diagnozuoti ir gydyti yra gero-
kai sunkiau nei paaugliams ir suaugusiesiems. Iš jų 

sunku surinkti tikslią anamnezę, jie nenori bendra-
darbiauti su gydytoju, nesileidžia apžiūrimi, bijo 
chirurginių intervencijų. Mūsų tyrime dauguma PTA 
ir peritonzilito atvejų buvo diagnozuota remiantis 
anamneze, klinikiniais simptomais, apžiūra ir labo-
ratoriniais tyrimais. Klinikiniai simptomai nesiskyrė 
nuo aprašomų literatūroje [2, 20–22]. Dažniausiai 
buvo ryklės skausmas – 100 proc., tonzilė pastumta 
vidurio linijos link – 100 proc., pasunkėjęs rijimas – 
91 proc., karščiavimas – 86 proc., regioninis limfade-
nitas – 87 proc. Šie simptomai nedaug skyrėsi ir abie-
jose amžiaus grupėse. Mūsų tiriamiesiems dažniau 
pasitaikė mėšlungiškas sukandimas – 63 proc. atve-
jų, nei nurodė kiti autoriai – 30–48 proc. atvejų [21]. 

Kartais dėl mėšlungiško sukandimo vaikai 
negali išsižioti arba tiesiog atsisako tai daryti ir 
nesiduoda išžiodomi. Tuomet įtariamą diagnozę 
dauguma autorių siūlo patvirtinti kompiuterine to-
mografija, magnetiniu branduolių rezonansu ir (ar) 
ultragarsiniu tyrimu [2, 11, 12, 21]. Mūsų atveju dau-
guma vaikų buvo vyresni, tačiau net ir labai mažus 
vaikus dažniausiai pavykdavo apžiūrėti įprastiniu 
būdu, todėl šių tyrimų neprireikė ir ligai diagnozuo-
ti pakako apžiūros, anamnezės ir laboratorinių tyri-
mų. Kartais sunkiau buvo atskirti peritonzilitą nuo 
absceso, tuomet padėdavo ultragarsinis tyrimas.

Iki atvykstant į ligoninę skirti antibiotikai ne 
visuomet apsaugojo nuo absceso susidarymo. 
Dažniausiai ūminiam tonzilitui ar faringitui gydyti 
buvo skirta penicilino ir cefalosporinų grupės anti-
biotikų. Jais per 1 mėnesį gydyta 60,6 proc. vaikų. 

Požymiai Vaikai iki 12 
metų (n=35)

Vaikai, vyresni 
kaip 12 metų
(n=183)

p reikšmė Iš viso
(n=218)

Skausmas, n (proc.) 35 (100 proc.) 182(99,5) 1,0 217 (99,5 proc.)
Karščiavimas, n (proc.) 29 (82,9proc.) 158 (86,3 proc.) 0,589 187 (85,8 proc.)
Pasunkėjęs rijimas, n (proc.) 30 (85,7 proc.) 169 (92,3 proc.) 0,202 199 (91,3 proc.)
Mėšlungiškas sukandimas,  
n (proc.) 16 (45,7 proc.) 122 (66,7 proc.) 0,018 138 (63,3 proc.)

Apnašos ant tonzilių, n (proc.) 10 (33,3 proc.) 73 (45,9 proc.) 0,203 83 (43,9 proc.)
Tonzilė pastumta link vidurio 
linijos, n (proc.) 35 (100 proc.) 183 (100 proc.) 1,0 218 (100 proc.)

Regioninis limfadenitas,  
n (proc.) 30 (85,7 proc.) 159 (86,9 proc.) 0,852 189 (86,7 proc.)

Lentelė. Klinikiniai simptomai ir požymiai iki 12 metų ir vyresniems kaip 12 metų vaikams
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Kitų autorių duomenimis, iki guldant į  ligoninę an-
tibiotikų gavo 45–60 proc. vaikų, tačiau PTA vis tiek 
susiformavo [1, 21]. 

Suaugusieji, atvėrus abscesą, dažnai yra gydo-
mi ambulatoriškai peroraliniais antibiotikais. Vaikai 
dažniausiai atvyksta ketvirtą penktą ligos dieną ir 
jiems jau būna skysčių stoka, todėl tenka atkurti 
skysčių balansą. Skiriamos lašinės skysčių infuzijos 
bei parenteriniai antibiotikai. Literatūros duomeni-
mis, skysčių rehidracijos prireikia 48 proc. vaikų [21]. 
Vaikams, paguldytiems į mūsų skyrių, ji buvo skirta 
dažniau – 76 proc. vaikų. Visiems skyriuje gydytiems 
pacientams buvo skirtas intraveninis antibiotikas. 

Klasikiniai PTA gydymo būdai yra antibiotikai 
ir (1) abscestonzilektomija arba (2) PTA punkcija, 
incizija ir drenažas, o tonzilektomija atliekama vė-
liau. Suaugusiems žmonėms abscestonzilektomija 
yra atliekama dažnai, tačiau vaikų PTA chirurginio 
gydymo principai išlieka prieštaringi. Kai kurie au-
toriai rekomenduoja visiems vaikams iš karto atlikti 
abscestonzilektomiją dėl jų amžiaus ir reakcijos į 
chirurgines intervencijas. Kiti autoriai siūlo šalinti 
tonziles vėliau, arba jei PTA ar (ir) ūminis tonzilitas 
nesikartoja, jų nešalinti, nes pasikartojantis PTA ir 
tonzilitas, anamnezės duomenimis, vaikams daug 
retesni nei suaugusiesiems [2, 5, 14, 21]. 

Abscestonzilektomijos pranašumai:
 � Ne tik jaunesni, bet kartais ir vyresni vaikai 

bijo chirurginių intervencijų ir nesileidžia at-
likti absceso punkcijos ir incizijos. Jaunesni 
vaikai dažnai priešinasi, su jais sunku susitar-
ti, kartais tenka juos laikyti prievarta, todėl 
dažnai prireikia bendrinės nejautros, kurios 
metu galima atlikti ir abscestonzilektomiją.

 � Kai vaikas neramus ir blaškosi, yra didesnė 
rizika jį sužeisti. Vaiko anatomija šiek tiek ski-
riasi nuo suaugusiojo, gyvybei pavojingos 
struktūros (miego arterija, jungo vena) yra 
arčiau paviršiaus ir punkcijos metu, ypač ne-
ramiam vaikui, jos gali būti pažeistos.

 � Atvėrus abscesą be bendrinės nejautros, 
mažas vaikas gali aspiruoti pūlingų išskyrų į 
žemesnius kvėpavimo takus ir jam išsivystys 
bronchopneumonija.

 � Po operacijos labai greitai sumažėja skaus-
mas, išnyksta karščiavimas, mėšlungiškas 

sukandimas, intoksikacija, pagerėja bendra 
ligonio savijauta, prireikia trumpesnio anti-
biotiko kurso, rehidracijos, mažiau skausmą 
malšinančių preparatų.

 � Nėra galimybės atkryčiui ir tik labai maža 
tikimybė naujo PTA be tonzilių ateityje (lite-
ratūroje aprašomi pavieniai PTA atvejai be 
tonzilių).

 � Operacijos metu kartais aptinkamas ir kitos 
pusės PTA, kuris dažnai net neįtariamas. 

 � Nebesergama ūminiu tonzilitu.
 � Ekonominė nauda: jei tonzilektomija atide-

dama vėlesniam laikui, pacientas du kartus 
gydomas ligoninėje (dėl PTA ir tonzilekto-
mijos), dėl to padidėja bendras lovadienių 
skaičius. 

 � Jeigu tonzilektomiją rekomenduojama atlikti 
vėliau, tai net apie 60 proc. pacientų neat-
vyksta operacinio gydymo [16].

Tačiau abscestonzilektomija turi savo trūkumų:
 � Po operacijos dažniau pasitaiko tokios kom-

plikacijos kaip sepsis, pooperacinis ir vėlyvas 
kraujavimas [2, 14]. Tyrimų, lyginančių po-
operacinio kraujavimo dažnį po paprastos 
tonzilektomijos ir abscestonzilektomijos, yra 
labai mažai, nors dauguma autorių nurodo, 
kad kraujavimas, jų nuomone, dažnesnis po 
abscestonzilektomijos. Vieno iš atliktų tyri-
mų duomenimis, iš 142 pacientų kraujavo 
31 (21,8 proc.). Nors dažniausiai kraujavimas 
buvo nedidelis ir sustabdytas vietiškai, tačiau 
dviem pacientams, vartojusiems antikoagu-
liantų (73 ir 83 metų amžiaus) jis tapo mirties 
priežastimi [14]. Po įprastinės tonzilektomi-
jos kraujavimas pasitaiko daug rečiau – nuo 
0,1 iki 8 proc., kraujo transfuzijos prireikia 
0,04 proc. atvejų, o mirtingumas dėl nukrau-
javimo yra 0,002 proc. [23]. Tačiau kai kurie ty-
rimai aprašo, kad atlikus net ir 40 000–60 000 
planinių tonzilektomijų mirtinų atvejų dėl 
nukraujavimo nebuvo [23].

 � Vaikams abscesai pasikartoja retai, todėl pir-
masis abscesas nėra absoliuti indikacija atlikti 
abscestonzilektomiją.

 � Tonzilės sudaro didžiausią limfoidinio audi-
nio sankaupą Waldejerio žiede. Jos pirmo-
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sios susitinka su oro lašiniu būdu bei mais-
tu patenkančiais mikroorganizmais ir į juos 
reaguoja gamindamos antikūnus bei kitas 
medžiagas. Pašalinus tonziles, prarandamos 
jų funkcijos.

 � Ūminiu laikotarpiu atliekant tonzilektomiją, 
bendrinė nejautra gali būti sunkesnė: vaikas 
paprastai karščiuoja, dažnai kartu yra ūminė 
viršutinių kvėpavimo takų infekcija. Be to, jį 
sunku pražiodyti dėl mėšlungiško sukandi-
mo. Intubacijos metu gali abscesas pratrūkti 
ir pūliai patekti į žemesnius kvėpavimo takus.

 � Kai operuojama ūminiu ligos laikotarpiu, 
sunkiau visiškai pašalinti tonziles nepaliekant 
tonzilinio audinio likučių, kuriuose vėliau gali 
kartotis uždegimas.

Suaugusiems žmonėms abscestonzilektomi-
ja atliekama dažnai, tačiau vaikams ūminiu ligos 
laikotarpiu ji vis rečiau rekomenduojama kaip pir-
miausia pasirenkama procedūra [1, 2]. PTA pasi-
kartoja nuo 11 iki 30 proc. suaugusiųjų, ypač 20–
40  metų, o pasikartojantys tonzilitai, anamnezės 
duomenimis, sudaro 30–56 proc. atvejų [1, 2, 15]. 
Vaikams PTA pasikartoja 0–7 proc., o ūminiai tonzi-
litai iš anamnezės pasitaiko 10–48 proc. atvejų [2, 5, 
21]. Mūsų tiriamiesiems ūminiai tonzilitai iš anam-
nezės sudarė 50 proc. (dažnai pasikartojantys, kurie 
būtų indikacija atlikti tonzilektomiją – dar rečiau), 
tikrasis PTA pasikartojimas buvo tik 3,2 proc. vai-
kų, dažniau pasitaikė atkrytis – 8,3 proc. Visi nauji 
PTA atvejai buvo vyresniems kaip 12 metų mūsų 
tiriamiesiems ir tik vienas atkryčio atvejis pasitai-
kė vaikui iki 12 metų amžiaus. Todėl mes manome, 
kad visiems PTA sergantiems vaikams absceston-
zilektomija kaip įprastinė procedūra nereikalinga. 
Gali būti, kad mūsų duomenys apie pasikartojusius 
PTA bei atkryčius nėra tikslūs, nes mūsų ligoninėje 
vaikai gydomi iki 18 metų amžiaus. Jeigu abscesas 
pasikartojo, kai pacientui suėjo 18 metų, jis buvo 
gydomas kitose įstaigose, ir duomenų apie jį netu-
rime. Taip pat galėjo pasitaikyti pavienių atvejų, kai 
pakartotinis PTA buvo gydomas ambulatoriškai.

Mūsų skyriuje daugumai vaikų buvo atliekama 
punkcija, incizija ir drenažas (praplėsta pjūvio vieta). 
Didžioji dalis pacientų buvo vyresni nei 12 metų, ta-
čiau ir dauguma jaunesniųjų nesipriešino chirurgi-

nėms intervencijoms. Bendrinės nejautros abscesui 
atverti prireikė tik pavieniais atvejais, o abscestonzi-
lektomija buvo atlikta 10 proc. pacientų. Kitų auto-
rių duomenimis, ji atliekama 30–100 proc. vaikų [1, 
2, 14]. Mūsų duomenimis, ji dažniau atlikta mažiems 
vaikams arba tiems, kurių nepavyko išgydyti kon-
servatyviomis priemonėmis ir įvyko atkrytis. 

Mūsų nuomone, jei įmanoma, vaikams PTA rei-
kia atverti sukėlus vietinę nejautrą, o tiems, kuriems 
yra pasikartojantis tonzilitas, tonzilektomiją geriau 
atlikti po tam tikro laiko. Jeigu vaikas neprisilei-
džia atlikti intervencijos ir susirgo pirmą kartą, bet 
anksčiau nebuvo dažno tonzilito, PTA reikėtų atver-
ti sukėlus bendrinę nejautrą, bet tonzilių nešalinti. 
Tačiau jei PTA pasikartojo, vaikas dažnai serga tonzi-
litu, nesiduoda atlikti jokių chirurginių intervencijų 
ir žinome, kad paskesnėmis dienomis greičiausiai jų 
dar prireiks, tuomet geriau iš karto atlikti absceston-
zilektomiją. Mūsų tiriamiems vaikams, kuriems buvo 
atlikta abscestonzilektomija, kitų komplikacijų, iš-
skyrus kraujavimą, nebuvo. Abscestonzilektomijos 
ir įprastinės tonzilektomijos ankstyvo ir vėlyvo krau-
javimo rezultatai šio tyrimo metu nebuvo lyginami.

Vienas mūsų pacientų atvejis buvo ypač retas, 
kai PTA susiformavo vaikui, neturinčiam tonzilių 
(3  pav.). Šis atvejis patvirtina Weberio seilių liau-
kučių užsikimšimo teoriją. Tonzilės vaikui buvo 
pašalintos prieš 1,5 metų ir jokių tonzilinio audinio 
likučių nebuvo matyti. Jam buvo atlikta punkcija 
(gauta 2 ml pūlių) ir incizija, skirta parenterinių an-
tibiotikų. 

3 pav. Labai retas atvejis: peritonzilinis abscesas 
dešinėje pusėje, kai nėra tonzilių
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Vidutinė vaikų gydymo ligoninėje trukmė buvo 
4,5 dienos. Tai šiek tiek ilgiau nei kitų autorių duo-
menimis – 0,9–3,9 dienos ir 4,8 dienos po absces-
tonzilektomijos. Dauguma vaikų skyriuje buvo gy-
domi tol, kol drenažo metu buvo aptinkama pūlių 
ar reikėjo intraveninio antibiotiko.

Išvados

1.  Peritonzilinės infekcijos gerokai dažnesnės pa-
augliams, tačiau jos pasitaiko net ir labai ma-
žiems vaikams. 

2.  Antibakterinis gydymas antibiotikais iki hos-
pitalizacija ne visuomet apsaugo nuo absceso 
susidarymo. 

3.  Vaikams PTA pasikartoja retai, todėl absces-
tonzilektomija nerekomenduojama kaip pir-
miausia pasirenkama chirurginė intervencija, 
o vėlyva tonzilektomija rekomenduojama tik 
tiems, kuriems liga pasikartojo ar anamnezė 
rodė dažną ūminį tonzilitą. Operaciją vaikams 
rekomenduojama atlikti ūminiu laikotarpiu, kai 
(1) pacientas neprisileidžia atlikti chirurginių in-
tervencijų vietinės nejautros sąlygomis, (2) dėl 
atsiradusios viršutinių kvėpavimo takų obstruk-
cijos pasunkėja kvėpavimas, (3) yra pasikarto-
jantis PTA ar jo atkrytis, (4) nepavyksta gydymas 
antibiotikais kartu atliekant punkciją, inciziją ir 
drenažą, (5) retais atvejais – kai diagnozuoja-
mas ir pasikartojantis tonzilitas.

PERITONSILLAR INFECTIONS DIAGNOSIS AND MANAGEMENT

Rasa Martinkienė, Ema Kavaliūnaitė, Genovaitė Rėklaitienė,  
Violeta Vaivockaitė, Eglė Gradauskienė 

Children‘s Hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital Santariskiu Clinics, Vilnius, Lithuania

Abstract. Peritonsillar infection is one of the most common among head and neck deep infections for both adults and 
children. Most studies investigate the disease in both groups of children and adults. However, if to compare children and adults, 
the disease differs in recurrence rate, previous tonsillar diseases, diagnosis and management of peritonsillar infections. So far, 
some of the diagnostic and treatment issues for children remain controversial. O b j e c t i v e.  To review fi ve years experience in 
the diagnosis and treatment of peritonsillar infections in children in tertiary children’s hospital. M a t e r i a l  a n d  m e t h o d s. 
From March 2005 to January 2010, 218 children aged 15 months to 17 years were hospitalized in ENT Department of Children’s 
Hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital Santariskiu Clinics with peritonsillar abscess or peritonsillar cellulitis. Children 
were divided into 2 groups according age: under 12 years of age and over 12 years of age. For the statistical analysis of the 
data SPSS software package was used. R e s u l t s .The age of treated patients ranged from 1.3 to 17.9 years, mean 14.5 (± 3.5) 
years. 183 (83.9 perc.) cases were diagnosed to over 12 years and 35 (16.1 perc.) – under 12 years children (p<0.001). Patients 
often referred with fully developed abscess - 186 (85.3 perc.) and peritonsillar cellulitis was diagnosed in 32 (14.7 perc.) cases 
(p<0.001). 72 (50 perc., N = 144) children had acute tonsillitis in the past medical history. The duration of clinical signs prior to 
the admission was at an average of 4.23 (± 2.46) days. 132 (60.6 perc.) patients were treated with antibiotics before admission, 
but it did not prevent abscess formation. Abscess drained to the majority of children under local anaesthesia. Abscesstonsil-
lectomy performed to 22 (10.1 perc.) patients. 13 (6 perc.) patients treated with antibiotics only without surgical intervention. 
Abscess puncture was performed to 24 (11 perc.), incision 32 (14.7 perc.), incision and drainage 149 (68.3 perc.) patients. All 
admitted children were treated with intravenous antibiotics. 30 (13.8 perc.) children received two or more intravenous antibi-
otics. The duration of admission was an average of 4.55 (± 2.12) days. Recurrence of PTA was to 25 (11.5 perc.) patients: actual 
recurrence (new PTA after 61 days) was to 7 (3.2 perc.) patients, and disease relapse (60 days) was to 18 (8.3 perc.) of children. 
Relapse in children under 12 years of age was only to 1 (2.8 perc.) patient and over 12 years to 17 (9.3 perc.). Abscesstonsil-
lectomy in relapse cases was performed in 12 (63.2 perc.) cases. Recurrent PTA was diagnosed exclusively in group of over than 
12 year olds. C o n c l u s i o n s.  Peritonsillar infections are significantly more frequent in adolescents, but it occur even in very 
young children. Antibacterial treatment before hospitalization not prevent from formation of an abscess. PTA is very rarely 
recurred in children, so abscesstonsillectomy is no longer recommended as first-line surgical intervention. 

Key words: peritonsillar abscess, diagnostics, management, abscesstonsillectomy, antibiotic, children.
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Osteopontino vaidmuo reguliuojant imuninį atsaką
Laura Žilinskaitė1, Brigita Šitkauskienė2

1Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakultetas; 2Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas, Medicinos akademijos Pulmonologijos ir imunologijos klinika, Kaunas

Santrauka. Osteopontinas – baltymas, kurį ekspresuoja įvairios ląstelės. Jis dalyvauja imuniniame atsake regu-
liuodamas uždegimo citokinų ekspresiją ir funkciją bei T limfocitų pagalbininkų diferenciaciją. Osteopontino reikšmė 
autoimuninių, alerginių, respiracinių ir onkologinių ligų patogenezėje pradėta aktyviau tyrinėti paskutiniame pra-
ėjusio amžiaus dešimtmetyje. Sergant lėtinėmis ligomis osteopontino koncentracija organizme padidėja. Atliekant 
tyrimus su laboratoriniais gyvūnais ir žmonėmis, įrodytas šio baltymo vaidmuo alerginio dermatito, astmos, pneu-
monijos patogenezėje, tačiau jo veikimas sergant lėtine obstrukcine plaučių liga ir alerginiu rinitu nėra iki galo aiškus. 
Alerginio dermatito metu osteopontinas sustiprina dendritinių ląstelių migraciją ir interleukino 12 ekspresiją, astmos 
metu jis sužadina eozinofilų migraciją, didina citokinų gamybą, bronchų jaudrumą ir prisideda prie kvėpavimo takų 
pokyčių. Esant bakterinei pneumonijai šis baltymas aktyvina neutrofilų migraciją į bronchoalveolinį tarpą ir bakterijų 
dauginimąsi. Eozinofilinės pneumonijos patogenezėje osteopontinas skatina eozinofilų migraciją ir interleukinų 5 ir 
10 gamybą. Autoimuninių ligų, pavyzdžiui, reumatoidinio artrito, išsėtinės sklerozės ir žvynelinės, patogenezėje osteo-
pontinas dalyvauja aktyvindamas T limfocitus pagalbininkus ir interleukinus 6 ir 17. Sergant onkologinėmis ligomis šis 
baltymas skatina navikų angiogenezę ir metastazavimą. Straipsnio tikslas – išanalizavus mokslinę literatūrą, aprašyti 
osteopontino vaidmenį alerginių, autoimuninių, respiracinių ir onkologinių ligų patogenezėje. 

Reikšminiai žodžiai: osteopontinas, imuninis atsakas, patogenezė, autoimuninės ligos, alergija.

Santrumpos: SIBLING (angl. small integrin-binding ligand N-linked glycoprotein) – maži integriną rišantys ligan-
dai, susiję su N glikoproteinais, Th (helper T cell) – T limfocitai pagalbininkai, IL – interleukinas, TGF-beta1 (transfor-
ming growth factor beta 1) – augimo faktorius beta-1, FEV1 (forced expiratory volume in 1 sec.) – maksimalus forsuoto 
iškvėpimo tūris per pirmąją sekundę, GM-SCF (granulocyte macrophage colony-stimulating factor) – granulocitų ir 
makrofagų kolonijas stimuliuojantis faktorius, LOPL – lėtinė obstrukcinė plaučių liga, IFN-gama – gama interferonas, 
PUVA – ultravioletinių A spindulių terapija, PASI – žvynelinės išplitimo ir sunkumo indeksas, hu1A12 – antikūnas prieš 
osteopontiną.

Osteopontinas yra įvairių ląstelių išskiriamas fos-
foglikoproteinas. Jis priklauso mažų integriną 
rišančių ligandų, susijusių su N glikoproteinais 
(SIBLING), šeimai [1–5] (žr. pav.). Šio baltymo įta-
ka įvairioms ligoms pradėta analizuoti XX a. pa-
skutiniame dešimtmetyje. Osteopontinas gali 
būti dviejų formų: intraląstelinis ir sekrecinis [1, 
6]. Viduląstelinis osteopontinas, kurį ekspresuoja 
dendritinės ląstelės, reguliuoja uždegimo citokinų 
ekspresiją ir T limfocitų pagalbininkų (Th1) dife-
renciaciją, o sekrecinis osteopontinas pasižymi 
Th1 išskiriamų citokinų funkcija bei skatina che-
motaksį per integrino ir CD44 receptorius [7–10]. 
Nustatyta, jog osteopontinas stiprina Th1 ir Th17 
veikimą ir apsaugo ląsteles nuo apoptozės [1, 3, 6, 
7, 11, 12]. Jis padeda reguliuoti limfocitų adheziją 

ir citokinų gamybą vykstant uždegimo procesams 
ir sergant autoimuninėmis ligomis [13]. 

Šiame straipsnyje yra apibendrinami pagrindiniai 
užsienio mokslininkų 1993–2012 m. atliktų osteopon-
tino vaidmens reguliuojant imuninį ataką lėtinių ligų 
(autoimuninių, alerginių, respiracinių ir onkologinių) 
metu tyrimų rezultatai. Šių ligų išsivystymo mechaniz-
mai nėra iki galo aiškūs. Osteopontino veikimo tyrimais 
siekiama paaiškinti lėtinių ligų patogenezę. Lietuvoje 
tokie tyrimai tik pradedami, todėl aktualu išanalizuoti 
ir aprašyti užsienio mokslininkų tyrimų kryptis ir rezul-
tatus. Straipsnio tikslas – remiantis mokslinės literatū-
ros analize aprašyti osteopontino vaidmenį alerginių, 
autoimuninių, respiracinių ir onkologinių ligų patoge-
nezėje. Apibendrinta osteopontino vaidmens analizė 
įvairių ligų patogenezėje pateikiama lentelėje. 

ISSN 1392–5261. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2013 m. balandis, XVII tomas, Nr. 1 (5225–5232)
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Lentelė. Osteopontino vaidmuo ligų patogenezėje (apibendrinta pagal [28, 29, 32, 34, 37, 41–44])

Liga Osteopontino sukeltas me-
diatorių pokytis Poveikis

Astma

Didina IL-5 Skatina angiogenezę, eozinofilų diferenciaciją, didi-
na eozinofilų chemotaksį

Didina IL-13 Didina bronchų jaudrumą

Didina GM-SCF Skatina angiogenezę, pailgina eozinofilų išgyvena-
mumą, didina eozinofilų chemotaksį

Mažina IL-4 Mažina kvėpavimo takų uždegimo požymius
Alerginis kontaktinis 
dermatitas Didina IL-12 Didina kvėpavimo takų jaudrumą, aktyvina natūra-

liąsias žudikes, kurios pasižymi citoliziniu aktyvumu

Žvynelinė Didina Th1 išskiriamų media-
torių kiekį Skatina uždegimą, odos keratozę

Reumatoidinis artritas
Didina IL-17 Skatina uždegimą ir kaulų eroziją
Didina IL-6 Skatina sisteminį ir vietinį uždegimą

Išsėtinė sklerozė
Didina IFN-gama Skatina uždegimą
Didina IL-17 Skatina uždegimą, neutrofilų kaupimąsi

Onkologinės ligos _
Didina neutrofilų, makrofagų, leukocitų migraciją
Skatina angiogenezę, metastazavimą

Bakterijų sukeliama 
pneumonija _

Suriša ir pritraukia monocitus 
Opsonizuoja S. agalacticae ir S. aureus
Skatina neutrofilų migraciją į bronchoalveolinį tarpą

Pav. Ląstelės, išskiriančios osteopontiną, ir jo poveikis imuniniam atsakui (pagal [44])
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Osteopontinas alerginių ir kvėpavimo ligų 
patogenezėje

Daugiausia tyrimų atliekama siekiant išsiaiškinti 
osteopontino įtaką alerginėms ir respiracinėms 
ligoms, ypač astmai. Yra atlikta įvairių tyrimų su 
laboratoriniais gyvūnais ir žmonėmis. Jų metu ti-
riama osteopontino koncentracija kraujo serume, 
skrepliuose, bronchoalveolinio lavažo skystyje, pa-
čiame plaučių audinyje, lyginamas šio baltymo kie-
kis  sveikų ir sergančių alerginėmis ir respiracinėmis 
ligomis asmenų, tiriamas įvairių uždegimo media-
torių kiekis ir ryšys su osteopontinu.

Viena iš tyrimo krypčių yra susijusi su lėtojo 
tipo alerginėmis reakcijomis. Alerginio kontaktinio 
dermatito metu osteopontiną išskiria T efektorinės 
ląstelės ir keratinocitai. Šis baltymas sustiprina den-
dritinių ląstelių migraciją ir interleukino 12 (IL-12) 
ekspresiją [1]. Plaučiuose lėtinio alerginio užde-
gimo metu osteopontiną ekspresuoja epitelinės 
ląstelės ir makrofagai. Tyrimai su pelėmis rodo, kad 
trūkstant osteopontino mažėja kolageno ir gleivių 
gamyba, o paskyrus osteopontino, padidėja kvė-
pavimo takų jaudrumas ir IL-13 gamyba plaučiuo-
se [11]. Ištyrus peles, įjautrintas intraperitoninėmis 
ovalbumino injekcijomis, paaiškėjo, jog osteopon-
tino kiekis bronchoalveolinio lavažo skystyje ir 
plaučių audinyje padidėja paskyrus ovalbumino, 
šioms pelėms nustatytas sumažėjęs matrikso me-
taloproteinazės-2 aktyvumas, augimo faktoriaus 
beta-1 (TGF-beta1) ir kraujagyslių endotelio augi-
mo faktoriaus ekspresija [3, 14]. Ovalbumino gavu-
sių pelių, kurioms trūksta osteopontino, kvėpavimo 
takuose randamas sumažėjęs kolageno, gleives 
gaminančių ląstelių bei uždegimo ląstelių kiekis, 
fibroblastų proliferacija ir migracija, alfa lygiųjų rau-
menų aktino ekspresija ir lygiųjų raumenų plotas, 
lyginant su pelėmis, kurių osteopontino kiekis pa-
kankamas [3]. Ištyrus pelių, įjautrintų ovalbuminu ir 
gavusių gliukokortikoidų, bronchoalveolinio lavažo 
skystį ir plaučių audinį, nustatytas sumažėjęs oste-
opontino kiekis [14]. Tai rodo, jog gliukokortikoidai 
veikia osteopontino ekspresiją.

Astma yra dažna uždegimo sukelta kvėpavimo 
takų liga. Jos metu imunohistocheminiu būdu nu-
statoma neutrofilų, eozinofilų, limfocitų infiltracija, 

putliųjų ląstelių aktyvacija, epitelinių ląstelių pažei-
dimas [15]. Astmos patogenezė yra nuolat tyrinėja-
ma įvairiais aspektais. Nustatyta, kad sergant astma 
osteopontinas yra ekspresuojamas epitelio, kvėpa-
vimo takų ir kraujagyslių lygiųjų raumenų ląstelėse, 
T limfocituose ir putliosiose ląstelėse [14, 16]. Vieno 
naujausių JAV atliktų tyrimų duomenimis, sintetin-
damos osteopontiną ląstelės jį modifikuoja: vyks-
ta polimerizacija ir proteolizinė fragmentacija, šie 
procesai keičia jo biologinį aktyvumą. Nustatyta, 
kad žmonių, sergančių astma, bronchoalveolinio 
lavažo skystyje ir skrepliuose osteopontinas yra 
polimerinės ir monomerinės formos [5]. Atliekama 
įvairių tyrimų, siekiant palyginti astma sergančių 
ligonių osteopontino koncentraciją kraujo serume, 
skrepliuose ir bronchoalveolinio lavažo skystyje su 
kontrolinės grupės [2, 4, 16–18]. Apibendrinus šių 
tyrimų rezultatus, galima teigti, jog astmos ligonių 
serume ir bronchoalveolinio lavažo skystyje oste-
opontino koncentracija yra padidėjusi, tačiau šio 
baltymo kiekis serume sumažėja astmai paūmėjus.

Atskirai yra tiriami sunkia, gydymui atsparia 
astma sergantys ligoniai. Šiai grupei priskiriami tie, 
kuriems astmos simptomai pasireiškia kasdien, var-
gina dažni paūmėjimai, sumažėja fizinis aktyvumas, 
dažnai pasireiškia simptomai naktį, tiriant plaučių 
funkciją maksimalaus forsuoto iškvėpimo tūris per 
pirmąją sekundę (FEV1) nustatomas <60 proc., o at-
sako į gliukokortikoidus nėra. Ištyrus šiuos ligonius 
paaiškėjo, kad jų skrepliuose yra didesnis osteo-
pontino kiekis nei kitose grupėse (sergančių viduti-
nio sunkumo astma ir sveikų asmenų) [4, 17]. Oste-
opontinas yra susijęs su kvėpavimo takų uždegimo 
ir persitvarkymo procesuose dalyvaujančiais medi-
atoriais: TGF-beta1, IL-13 ir cisteinil-leukotrienais. 
Jo ekspresija koreliuoja su retikulinės membranos 
storiu ir yra didesnė esant sunkiai astmai, palyginti 
su vidutinio sunkumo astma [4, 16]. 

Vienas iš astmos požymių yra padidėjęs eozino-
filų kiekis. Šios ląstelės aptinkamos segant ir kitomis 
alerginėmis kvėpavimo takų ligomis: rinitu, nosies 
polipoze, eozinofiline pneumonija [19]. Nustatyta, 
kad eozinofilai ekspresuoja osteopontiną, o šis di-
dina granulocitų ir makrofagų kolonijas stimuliuo-
jančio faktoriaus (GM-SCF) ir IL-5 aktyvaciją bei da-
lyvauja angiogenezėje [2, 20]. Osteopontino kiekis 
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koreliuoja su eozinofilų skaičiumi ir sužadina eozino-
filų migraciją [2, 17]. Ligonių, sergančių ūmia ir lėtine 
eozinofiline pneumonija, bronchoalveolinio lavažo 
skystyje osteopontino kiekis reikšmingai padidėja, 
palyginti su vaistų sukelta eozinofiline pneumonija, 
hipersensityviuoju pneumonitu, idiopatine intersti-
cine pneumonija sergančiais bei sveikais asmenimis. 
Sergant ūmia eozinofiline pneumonija, osteoponti-
no kiekis koreliuoja su uždegimo mediatorių IL-5 ir 
IL-10 koncentracijomis [20]. Tačiau nėra vienodos 
nuomonės, ar osteopontinas dalyvauja alerginio ri-
nito patogenezėje. Atlikti tyrimai pateikia skirtingus 
rezultatus. Pelių, kurioms buvo sukelti alerginio rini-
to simptomai, nosies gleivinėje nustatyta padidėjusi 
osteopontino koncentracija [21]. Paėmus biopsi-
nės medžiagos iš alerginiu rinitu sergančių žmonių 
nosies gleivinės, aptikta osteopontino ekspresija 
epitelinėse ir subepitelinėse uždegimo ląstelėse 
bei ląstelėse, dengiančiose kraujagysles ir liaukas. 
Tačiau palyginus ligonių, gydytų placebu, biopsijos 
rezultatus prieš ir per žiedadulkių sezoną, skirtumo 
tarp osteopontino ekspresijos nebuvo [22]. Vadinasi, 
osteopontino koncentracija nosies gleivinėje išlieka 
tokia pati tiek esant alerginio rinito paūmėjimui, tiek 
remisijos metu. Apibendrinus tyrimų rezultatus gali-
ma teigti, jog osteopontino vaidmuo alerginio rinito 
patogenezėje nėra iki galo aiškus. Mažai yra ištirta 
ir osteopontino įtaka ligoniams, sergantiems lėtine 
obstrukcine plaučių liga (LOPL), tačiau jų distaliniuo-
se kvėpavimo takuose nustatoma padidėjusi osteo-
pontino ekspresija [23].

Osteopontino funkcijos apima ir imuniteto gy-
nybos nuo mikroorganizmų mechanizmus. Tyrimais 
su pelėmis nustatyta, jog trūkstant osteopontino sil-
pniau naikinami viduląsteliniai patogenai, nes oste-
opontinas suriša monocitus, opsonizuoja S. agalacti-
cae ir S. aureus fagocitozei [12]. Osteopontinas daly-
vauja bakterinės pneumonijos patogenezėje. Tyrimų 
metu pelės, turinčios ir neturinčios osteopontino, 
per kvėpavimo takus buvo infekuotos dažniausiais 
pneumoniją sukeliančiais mikroorganizmais [24, 25]. 
Padidėjęs jų kiekis rastas oteopontino turinčių pe-
lių organizme. Paaiškėjo, kad osteopontinas skatina 
neutrofilų migraciją į bronchoalveolinį tarpą [25]. 
Pelės, kurioms trūko osteopontino, palyginti su jo tu-
rinčiomis pakankamai, ilgiau gyveno, joms nustaty-

tas lėtesnis bakterijų augimas ir mažiau išplitę infek-
cijos židiniai, o praėjus 48 valandoms po infekcijos 
pradžios – sumažėję plaučių uždegimo požymiai ir 
chemokinų koncentracija [24, 25]. Tačiau osteopon-
tino kiekis nedarė įtakos bakterijų augimui kraujyje 
in vitro po intraveninio infekavimo mikroorganiz-
mais [24]. Todėl galima daryti prielaidą, jog šis balty-
mas dalyvauja vystantis infekcijai tik plaučiuose.

Apibendrinus atliktus tyrimus galima teigti, kad 
osteopontinas prisideda prie alerginių ir respiraci-
nių ligų išsivystymo. Vis dėlto jo veikimas esant lė-
tinei obstrukcinei plaučių ligai ir alerginiam rinitui 
nėra iki galo įrodytas. Daugiausia ištirta osteopon-
tino įtaka astmos patogenezėje.

Osteopontinas ir autoimuninės ligos

Autoimuninės ligos yra dažna patologija, pasireiš-
kianti įvairių organų pažeidimu. Jas diagnozuoja 
įvairių sričių gydytojai. Autoimuninės kilmės ligų 
priežastys ir mechanizmai vis dar nėra iki galo ištir-
ti. Šiuo metu plačiai tyrinėjama osteopontino įtaka 
jų patogenezėje. 

Reumatoidinis artritas – tai nežinomos etiolo-
gijos liga, kuriai būdingas ne tik lėtinis sąnarių už-
degimas, bet ir progresuojanti sąnario kremzlės ir 
kaulų destrukcija. Šiai ligai yra svarbūs T limfocitai. 
Pagrindinis vaidmuo tenka Th1 ląstelėms [26, 27]. 
Ligonių, sergančių reumatoidiniu artritu, sąnarinia-
me skystyje nustatoma padidėjusi osteopontino, 
kurį ekspresuoja sinoviocitai bei mononuklearinės 
ląstelės, koncentracija. Manoma, kad jis skatina 
Th17 limfocitų diferenciaciją bei aktyvina IL-17 bei 
IL-6 [28, 29]. Ištyrus monokloninio antikūno prieš 
osteopontiną poveikį aktyvintų T ląstelių išgyve-
namumui pelių ir žmonių, sergančių reumatoidiniu 
artritu, sąnarinio skystyje, paaiškėjo, kad šis antikū-
nas buvo veiksmingas stabdant artrito vystymąsi: 
serume sumažino autonantikūnų kiekį prieš II tipo 
kolageną ir uždegimą skatinančius citokinus, slo-
pino T ląstelių atsaką ir skatino aktyvintų ląstelių 
apoptozę [30]. Šie tyrimai atskleidė vieną reumatoi-
dinio artrito patogenezinę grandį, kurią slopinant 
galima sustabdyti šios ligos progresavimą. Galbūt 
ateityje šį gydymo būdą bus galima panaudoti kli-
nikinėje praktikoje.

L. Žilinskaitė, B. Šitkauskienė
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Išsėtinė sklerozė – uždegimo sukelta demielini-
zuojanti autoimuninė centrinės nervų sistemos liga, 
išsivystanti dėl aktyvintų T limfocitų prieš mielino 
ir oligodendrocitų kompleksą. Išsėtine skleroze se-
gančių ligonių kraujo plazmos osteopontino kiekis 
yra didesnis nei sveikų asmenų. Eksperimentinis au-
toimuninio encefalomielito modelis yra plačiai nau-
dojamas išsėtinei sklerozei tirti – laboratoriniams 
gyvūnams, dažniausiai pelėms, sukeliami išsėtinės 
sklerozės simptomai. Šiuo metodu nustatyta, kad 
pelėms, neturinčioms osteopontino, neišsivysto 
sunkus eksperimentinis autoimuninis encefalomie-
litas [31]. Teigiama, kad osteopontinas skatina šios 
ligos vystymąsi keisdamas T ląstelių diferenciaciją ir 
sužadindamas ląstelių lemiamą gama interferono 
(IFN-gama) gamybą [32]. Tiek eksperimentinio au-
toimuninio encefalito, tiek išsėtinės sklerozės metu 
osteopontinas aktyvina Th1 ląsteles gaminti IL-17, 
todėl didėjant oseopontino kiekiui didėja ir šio cito-
kino koncentracija [32, 33, 34]. Taikant eksperimen-
tinio autoimuninio encefalito modelį išsiaiškinta, 
kad osteopontino ekspresija padidėja periferinės 
ir centrinės nervų sistemos dendritinėse ląstelėse, 
o osteopontino receptorių (CD44, beta(3), alfa(v)) 
ekspresija – T ląstelėse. Ištyrus išsėtine skleroze ser-
gančius ligonius, šie rezultatai buvo patvirtinti [27]. 
Tyrimai rodo, kad osteopontino kiekis susijęs su 
sunkesne ligos eiga ir blogesne prognoze [34–36].

Žvynelinės patogenezėje taip pat yra svarbios 
Th1 ląstelės. Sergant šia liga, osteopontinas skati-
na Th1 citokininį aktyvumą, reguliuoja uždegimo 
ląstelių kaupimąsi ir jų funkciją [37]. Osteopontinas 
yra ekspresuojamas žvyneline sergančių ligonių 
periferinio kraujo mononuklearinėse ląstelėse ir 
odoje [10, 37]. Šių ligonių plazmos osteopontino 
koncentracija nustatoma statistiškai reikšmingai 
didesnė nei sveikų tiriamųjų [38–40]. Ištyrus žvyne-
linės gydymo (metotreksato, ciklosporino, psora-
leno ir ultravioletinių A spindulių terapijos (PUVA)) 
poveikį osteopontino ekspresijai ir koreliaciją su 
klinikiniu atsaku, nustatyta, jog praėjus trims mė-
nesiams nuo gydymo pradžios visose tiriamųjų 
grupėse osteopontino kiekis, žvynelinės išplitimo ir 
sunkumo indeksas (PASI) sumažėjo. Labiausiai os-
teopontino koncentraciją mažino PUVA metodas, o 
mažiausias PASI indeksas buvo ciklosporinu gydytų 

ligonių [37]. Atlikti tyrimai rodo, kad osteopontinas 
skatina žvynelinės atsiradimą, stiprina ligos simpto-
mus. PUVA metodas padeda sumažinti ligos simp-
tomus, todėl šis gydymo būdas rekomenduojamas 
žvyneline segantiems ligoniams. Pažymėtina, kad 
padidėjęs plazmos osteopontino kiekis reikšmingai 
susijęs su žvyneline, hipertenzija ir cukriniu diabetu 
[39]. Todėl galima daryti prielaidą: didelė plazmos 
osteopontino koncentracija yra nepalankios prog-
nozės požymis susirgti širdies ir kraujagyslių ligo-
mis esant žvynelinei.

Osteopontinas ir onkologinės ligos

Šiuolaikinis mokslas geba vis smulkiau paaiš-
kinti onkologinių ligų išsivystymo bei metasta-
zavimo mechanizmus. Kai kurių navikų atvejais, 
pavyzdžiui, kiaušidžių, plaučių vėžio, melanomų, 
glioblastomos, osteopontino genas buvo aptiktas 
net 90 proc. šių ligonių [41]. Nustatyta, kad krauja-
gyslių endotelio augimo faktorius ir osteopontinas 
gali tiesiogiai skatinti naviko angiogenezę, kuri yra 
svarbi naviko augimui ir metastazavimui [42]. Oste-
opontinas onkologiniams ligoniams skatina ne tik 
vėžinių ląstelių, bet ir leukocitų, neutrofilų ir ma-
krofagų migraciją [41]. Ištyrus antikūno prieš oste-
opontiną (hu1A12) veikimą metastazinėse krūties 
vėžio ląstelėse, įrodyta, kad hu1A12 veiksmingai 
slopina ląstelių migraciją, adheziją, invaziją, kolo-
nijų formavimą ląstelėse in vitro. Šis antikūnas taip 
pat veiksmingai slopina pirminio naviko augimą 
ir metastazavimą į plaučius [43]. Praplėtus tyrimą, 
kartu su hu1A12 buvo panaudotas antikūnas prieš 
kraujagyslių endotelio augimo faktorių (bevacizu-
mabas). Gauti rezultatai rodo, kad skiriant abu vais-
tus pasiekiamas reikšmingai didesnis gydymo po-
veikis slopinant naviko angiogenezę hepatoceliuli-
nės karcinomos atveju nei skiriant šiuos antikūnus 
atskirai [42]. Tyrimų rezultatai yra ypač svarbūs, nes 
klinikinėje praktikoje bus galima pritaikyti gydymą, 
slopinantį osteopontino ekspresiją.

Apibendrinimas

Osteopontinas yra baltymas, ekspresuojamas imu-
ninėse, epitelinėse, dendritinėse, kvėpavimo takų 
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ir kraujagyslių lygiųjų raumenų ląstelėse, keratino-
cituose. Jis yra svarbus įvairių ligų, ypač alerginių 
ir autoimuninių, patogenezėje. Nustatytas osteo-
pontino vaidmuo išsivystant astmai, eozinofilinei 
pneumonijai, bakterinei pneumonijai, alerginiam 
kontaktiniam dermatitui, išsėtinei sklerozei, reu-
matoidiniam artritui, žvynelinei, kai kurioms on-

kologinėms ligoms. Osteopontinas aktyvina įvairių 
citokinų sintezę ir veikimą, skatina naviko angioge-
nezę ir išplitimą sergant onkologinėmis ligomis. Šie 
nauji atradimai padeda geriau suprasti minėtų ligų 
išsivystymo mechanizmą ir teikia vilčių, jog ateityje 
osteopontino aktyvumą slopinantis gydymas leis 
pasiekti efektyvesnių rezultatų.

OSTEOPONTIN ROLE IN REGULATION OF IMMUNE RESPOSE

Laura Žilinskaitė1, Brigita Šitkauskienė2

1Medical Faculty of Academy of Medicine, Lithuanian University of Health Sciences; 2Clinic of Pulmonology and Im-
munology, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania

Abstract. Osteopontin is a protein, which is expressed by various cells. It acts in immune response regulating expression 
and function of cytokines and differentiation of T lymphocytes helpers. Role of osteopontin in pathogenesis of autoimmune, 
allergic, respiratory and oncological diseases started to investigate during last decade of XX century. Concentration of osteo-
pontin is found higher in patients with these chronic diseases. Studies performed on laboratory animals and people proved 
the role of this protein in pathogenesis of allergic dermatitis, asthma, pneumonia, but its effect is not clear in chronic pulmo-
nary obstructive disease and allergic rhinitis. Osteopontin enhances migration of dendritic cells and expression of interleukin 
12 in allergic dermatitis. It activates migration of eosinophils, production of cytokines and bronchi hypersensitivity and plays 
a role in changes of airways during asthma. This protein activates migration of neutrophils into bronchoalveolar space and 
reproduction of bacteria in bacterial pneumonia and induces migration of eosinophils and production of interleukins 5 and 10 
in eosinophilic pneumonia. Osteopontin acts in pathogenesis of autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis, multiple 
sclerosis and psoriasis activating T lymphocytes helpers and interleukins 6 and 17. It can induce angiogenesis and metastasis 
of tumours. Aim of this article is to describe the role of osteopontin in pathogenesis of allergic, respiratory, autoimmune and 
oncological diseases. 

Key words: osteopontin, immune response, pathogenesis, autoimmune disease, allergy.
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Šiaulių moksleivių mitybos įpročių, kūno svorio 
ir subjektyvios sveikatos sąsajos
Roberta Vargalytė1, Eglė Vaitkaitienė1, Rasa Juozapavičienė2 
1Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija; 2Kauno kolegija

Santrauka. Šiuo metu akivaizdžiai didėjantis vaikų ir paauglių antsvorio bei nutukimo paplitimas  tampa itin 
reikšminga visuomenės sveikatos problema. D a r b o  t i k s l a s.  Atlikti su nutukimu susijusių Šiaulių miesto moksleivių 
mitybos įpročių įvertinimą. Ty r i m o  m e d ž i a g a  i r  m e t o d a i .  Atliekant kiekybinį momentinį Šiaulių moksleivių ty-
rimą, dalyviai parinkti pagal tikimybinį imties sudarymo metodą, kai atsitiktinai atrinkti atskirose pakopose skirtingi 
imties vienetai: mokykla – klasė. Analizuojamosios imties dydis – 398. Atsako dažnis 88,8 proc. Tyrimo metu naudo-
ti dviejų dalių klausimynai: „Mitybos įpročių ir sveikatos vertinimo anketa“ bei „Su nutukimu susijęs mitybos įpročių 
klausimynas“. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS programą. R e z u l t a t a i .  Daugumos moksleivių KMI 
buvo normalus – 72,4 proc., nepakankamas svoris nustatytas 21,9 proc., o antsvorio tendenciją turi 5,8 proc. Vertinant 
mitybos įpročius pagal lytį pastebima, jog merginos maitinasi kiek sveikiau nei vaikinai. Merginos (61,1 proc.) labiau 
linkusios keisti mitybos įpročius nei vaikinai (38,9 proc.), jos rečiau vartoja riebalus ir dažniau į savo racioną įtraukia 
daržoves. Mėsos produktus dažniau linkusios vartoti merginos – 58,7 proc. nei vaikinai – 41,3 proc., taip pat tiriamieji, 
savo sveikatą vertinantys kaip gerą ar puikią (p<0,05). Pastebėtas reikšmingas skirtumas tarp kepto maisto vengimo 
ir savo sveikatos vertinimo. Mažiausiai riebalų vartoja tiriamieji, kurie savo sveikatą vertina kaip gerą (63,7 proc.) ir 
kuriems dažnai kyla minčių, kad reikėtų susirūpinti savo kūno svoriu (59,7 proc.), taip pat respondentai, turintys nor-
malų ar nepakankamą KMI (p<0,05). Daržoves dažniau linkę vartoti turintys normalų KMI ir savo sveikatą vertinantys 
gerai ir tie, kurie geriau mokosi. I š va d o s.  Pagal svarbiausių maisto medžiagų vartojimo dažnį moksleivių mityba nėra 
visavertė ir sveika. Merginos dažniau linkusios keisti savo mitybos įpročius nei vaikinai. Tiriamieji, turintys normalų 
ar nepakankamą KMI, dažniau renkasi liesesnius ar sumažintą riebalų kiekį turinčius maisto produktus, nei turintys 
antsvorio. Daržoves dažniau vartoja respondentai, turintys normalų KMI, savo sveikatą vertinantys kaip gerą, bei tie, 
kurie mokosi vidutiniškai arba labai gerai.

Reikšminiai žodžiai: mitybos įpročiai, nutukimas, klausimynas, kūno masės indeksas, moksleiviai.

Santrumpos: IOTF – Tarptautinės kovos su nutukimu darbo grupė (angl. International Obesity Task Force), PSO – 
Pasaulio sveikatos organizacija, KMI – kūno masės indeksas.

Šiuo metu nutukimas laikomas labiausiai paplitusia 
medžiagų apykaitos liga pasaulyje. Tiek besivystan-
čiose, tiek išsivysčiusiose šalyse ji pasiekė epidemi-
jos lygį. Pagal Tarptautinės kovos su nutukimu dar-
bo grupės (IOTF) ataskaitą apie 10 proc. 5–17 metų 
vaikų turi antsvorio arba yra nutukę [1]. Nutukimas 
dažniau diagnozuojamas suaugusiesiems, tačiau 
pastaruoju metu  Jungtinėse Amerikos Valstijose 
(JAV), Brazilijoje, Kinijoje sparčiai daugėja nutuku-
sių vaikų [2]. JAV apie 21–24 proc. vaikų ir paauglių 
turi antsvorio, 16–18 proc. yra nutukę [3]. 

Duomenys apie vaikų ir paauglių nutukimo 
situaciją Europos šalyse nėra tikslūs, ypač Rytų Eu-
ropos šalyse. Tačiau iš atliktų pavienių tyrimų mato-
me, kad antsvorio bei nutukimo paplitimas išaugo 
visame Europos regione. Pasaulio sveikatos organi-

zacijos (PSO) koordinuojamos vaikų nutukimo ste-
bėsenos duomenimis, Europos šalyse (13 valstybių) 
24 proc. 6–9 metų vaikų turi antsvorio arba yra nu-
tukę [4–6]. 

Lietuvoje nutukimo ir antsvorio paplitimas dar 
nėra didelis ir siekia 5,1 proc., tačiau prognozuoja-
ma, kad laiku nesiėmus prevencinių priemonių po 
keleto metų pasivysime Europos šalių nutukimo 
vidurkį [7].

Pastaruoju metu pasaulio, Europos, sykiu ir Lie-
tuvos, mokslinė bendruomenė vis daugiau dėme-
sio skiria vaikų gyvensenos tyrimams. Analizuojami 
įvairūs sveikos gyvensenos aspektai apima ir vaikų 
bei paauglių mitybos tyrimus. Priežastys, lemian-
čios vaikų nutukimą, yra kompleksinės, tačiau pa-
grindinės išlieka fizinio aktyvumo stoka, kalorijų 
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perteklius ir nesirūpinimas mitybos režimu. Perte-
klinį kalorijų suvartojimą didina netinkami mitybos 
įpročiai. Per pastaruosius kelis dešimtmečius labai 
pasikeitė pramoniniu būdu gaminamo maisto ko-
kybė, sudėtis, maistinė bei energinė vertė. Šiuolai-
kinė maisto pramonė pateikia gausybę perdirbtų 
didelės energinės vertės produktų, kuriuose gausu 
riebalų, cukraus, mažai maistinių skaidulų. Tau-
pydami laiką ir nesuvokdami racionalios mitybos 
esmės, vis daugiau vaikų renkasi greito maisto res-
toranus, įvairius pusgaminius, dažnai užkandžiauja, 
nepakankamai vartoja daržovių, vaisių ir maistinių 
skaidulų turinčių grūdinių produktų, todėl su mais-
tu gauna per daug energijos, o energijos eikvoji-
mas fizinei veiklai nuolat mažėja.

Šio darbo tikslas – atlikti Šiaulių miesto moks-
leivių su nutukimu susijusių mitybos įpročių verti-
nimą.

Tyrimo medžiaga ir metodai

2010 m. keturiose Šiaulių miesto bendrojo lavinimo 
mokyklose atliktas kiekybinis momentinis tyrimas. 
Tyrimo dalyviai parinkti pagal tikimybinį imties 
sudarymo metodą, kurio principas yra atsitiktinai 
atrinkti atskirose pakopose skirtingus imties viene-
tus: mokykla – klasė. Toks imties sudarymo metodas 
parinktas atsižvelgiant į šio tyrimo imtį sudarančio 
kontingento struktūrinį pobūdį bei remiantis kitų 
panašių pagal iškeltą tikslą mokslinių darbų meto-
dologija. Šiaulių mieste 2009–2010 mokslo metais 
veikė 35 bendrojo lavinimo mokyklos. Atsitiktinės 
atrankos būdu, skaičiuojant kas septintą, atrinktos 
penkios mokyklos, tačiau dalyvavo tik keturios. Kie-
kvienoje iš atrinktų keturių mokyklų atitinkamos 
amžiaus grupės mokinių buvo po 5–7 klases, tad 
atrinkta kas antra klasė.

Kiekybinio tyrimo parengiamajame etape pa-
rengta Mitybos įpročių ir sveikatos vertinimo anketa, 
apimanti aktualius pasirinkta tema klausimus. Taip 
pat parengtas naujas ir Lietuvoje iki šiol nenaudo-
tas Su nutukimu susijęs mitybos įpročių klausimynas 
(angl. Fat-Related Diet Habits Questionnaire). Auto-
rių sutikimu šis klausimynas dviejų nepriklausomų 
vertėjų išverstas iš anglų į lietuvių kalbą. Abi ver-
timo versijos suderintos ir atliktas atgalinis verti-

mas į anglų kalbą. Gautasis klausimyno variantas 
lygintas su pradine anketa ir parengtas galutinis 
variantas. 

Su nutukimu susijusį mitybos įpročių klausi-
myną sudaro 22 klausimai apie maisto produktus, 
vartotus per praėjusį mėnesį. Klausimo atsakymai 
susideda iš dviejų teiginių – taip arba ne. Jeigu atsa-
koma taip, tuomet prašoma pažymėti kaip dažnai, 
vertinama 4 balų R. Likerto skale. Šioje skalėje verti-
nimas 1 atitinka labai dažnai, 2 – dažnai, 3 – kartais, 
4 – retai / niekada.

Pagal autorių rekomendacijas Su nutukimu 
susijusio mitybos įpročių klausimyno klausimai su-
skirstyti į 5 veiksnius (skales) ir papildomai nurodyti 
daržovių vartojimą atitinkantys klausimai: veiksnys 
1 (maisto produktų keitimas) – 7 klausimai; veiksnys 
2 (mėsos vartojimo pokyčiai) – 3 klausimai; veiksnys 
3 (kepto maisto vengimas) – 4 klausimai; veiksnys 4 
(mitybos įpročių keitimas) – 3 klausimai; veiksnys 5 
(riebalų vengimas) – 5 klausimai; daržovių vartoji-
mas – 5 klausimai.

Susumavus kiekvienos klausimų grupės pasi-
rinkimus, apskaičiuoti šio klausimyno bendrosios 
skalės ir atskirai visų veiksnių (skalių) vidurkiai. At-
liekant lyginamąją gautų tyrimo duomenų anali-
zę, iš Mitybos įpročių ir sveikatos vertinimo anketos 
klausimų ir pasirinktų veiksnių (skalių) suformuoti 
du modeliai.  

Skalių vidiniam nuoseklumui (angl. scale inter-
nal consistency) įvertinti buvo naudojamas Cronba-
cho alfa koeficientas, kuris atspindi atskirų klausimų, 
sudarančių klausimyną, koreliaciją ir įvertina, ar 
visi skalės klausimai pakankamai atspindi tiriamąjį 
dydį. Mūsų klausimyno Cronbacho alfa koeficien-
tai visiems penkiems veiksniams buvo paskaičiuoti 
nuo 0,5 iki 0,7 (0,5 – maisto produktų keitimo veiks-
niui, o 0,7 – mitybos įpročių keitimo ir riebalų ven-
gimo veiksniams).

Vaikų ir paauglių antsvoriui bei nutukimui ver-
tinti taikomas kūno masės indeksas (KMI). Kadangi 
Lietuvoje kol kas nėra vienodų vaikų KMI vertinimo 
normatyvų, savo tyrime atlikdami skaičiavimus rė-
mėmės PSO rekomendacijomis [8].

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant 
SPSS 15.0 (Statistical Package for Social Sciences 15.0 
for Windows) statistinį duomenų analizės paketą. 

R. Vargalytė, E. Vaitkaitienė, R. Juozapavičienė
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Momentinėje konstatuojamojo pobūdžio moks-
linio stebėjimo studijoje atlikta priežastinė lygi-
namoji gautų tyrimo duomenų analizė įvertinant 
atskirų kintamųjų sąveiką. Pateikiant rezultatus 
nurodomas statistinių hipotezių reikšmingumas. 
Statistinių išvadų reikšmingumas tikrintas taikant 
šiuos kriterijus:

 � Stjudento kriterijų (siekiant patikrinti hipote-
zę apie dviejų vidurkių arba procentų lygy-
bę);

 � Chi kvadrato – χ2 (siekiant patikrinti hipotezę 
apie dviejų empirinių tikimybių palyginimą).

Duomenys statistiškai reikšmingi, kai p<0,05.

Rezultatai

Tyrime dalyvavo 389 (6–7, 8–9 ir 10–11 klasių) 
moksleiviai (atsako dažnis 88,8  proc.), iš jų 237 
(59,5  proc.) merginos 161 (40,5 proc.) vaikinas. 
Daugumos moksleivių kūno masės indeksas buvo 
normalus – 288 (72,4 proc.), nepakankamas svoris 
nustatytas 87 (21,9 proc.), o antsvorio tendenciją 
turėjo 23 (5,8 proc.) tiriamųjų.

Vertinant mitybos įpročius pastebima, kad net 
165 (69,6 proc.) merginos ir 104 (64,6 proc.) vaikinai 
linkę užkandžiauti tarp valgių. Svarbiausių maisto 
medžiagų – baltymų – moksleiviai vartoja mažiau 
nei kitų maisto sudedamųjų dalių. 144 (36,2 proc.) 
mokiniai vaisius valgo tik 2–4  dienas per savai-
tę, o kasdien kelis kartus per dieną – tik apie 57 
(14,3  proc.) moksleivių, daržoves – 31 (7,8 proc.). 
Pieno produktus 2–4 kartus per savaitę vartoja 131 
(32,9 proc.) moksleivis. 

Merginos maitinasi kiek sveikiau nei vaikinai: 
vaikinai dažniau nei merginos valgo rūkytus pro-
duktus  – net 5–6 dienas per savaitę, merginos kur 
kas dažniau nei vaikinai teigia, jog niekada nevartoja 
greito maisto produktų, o dirbtiniais saldikliais sal-
dintus gėrimus vartoja rečiau nei kartą per savaitę. 

Dažniausiai moksleiviai savo sveikatą vertino 
esant gerą, tai nurodė 56 (34,8 proc.) vaikinai ir 
94 (39,7 proc.) merginos. Statistiškai reikšmingas 
skirtumas tarp lyčių pastebėtas puikios sveikatos 
vertinime, tai teigė daugiau vaikinų nei merginų 
(atitinkamai 30,4 proc. ir  17,3 proc.). Skirtingai nei 
vaikinams, merginoms labai dažnai kilo minčių apie 

tai, kad reikia susirūpinti kūno svoriu (p<0,05). Savo 
esamu svoriu visiškai patenkinti 45,3 proc. vaikinų 
ir tik 24,9 proc. merginų (p<0,05): merginos daž-
niausiai nepatenkintos savo svoriu, nes jis yra per 
didelis, o vaikinai – nes svoris per mažas (p<0,05).

Pirmame modelyje (1–2 lentelės) pateikiame 
visų penkių veiksnių (1 – maisto produktų keitimas, 
2 – mėsos vartojimo pokyčiai, 3 – kepto maisto vengi-
mas, 4 – mitybos įpročių keitimas, 5 – riebalų vengi-
mas) bei daržovių vartojimo veiksnio sąsajas priklau-
somai nuo lyties, amžiaus, kūno masės indekso (KMI), 
sveikatos vertinimo ir minčių dėl svorio.   

Lyginant pirmą veiksnį – maisto produktų 
keitimo dažnumą, gautas skirtumas statistiškai 
nereikšmingas (p>0,05). Pirmo veiksnio produktus 
keičia 64 (53,3 proc.) merginos ir 56 (46,7  proc.) 
vaikinai. Analizuojant duomenis pagal amžiaus 
grupes skirtumas taip pat statistiškai nereikšmingas 
(p>0,05). Dažniausiai pirmo veiksnio produktus 
linkę keisti normalaus kūno sudėjimo moksleiviai, 
teigiantys, kad jų sveikata yra gera, bei tie, kuriems 
dažnai kyla minčių dėl svorio.

Antras veiksnys susijęs su mėsos produktų var-
tojimu. Šio veiksnio produktų vartojimo dažnumas 
pagal lytį yra statistiškai reikšmingas (p<0,05). 
Tirdami pastebime, kad antro veiksnio grupės 
produktus vartoja 138 (58,7 proc.) merginos ir 97 
(41,3  proc.) vaikinai. Tačiau pagal amžiaus grupes 
vartojimo skirtumas statistiškai nereikšmingas 
(p>0,05). Tiriamieji, kurių kūno svoris normalus 
(175, arba 74,5 proc.), dažniau vartoja antro veik-
snio maisto produktus, palyginti su tais, kurių 
kūno svoris nepakankamas (48, arba 20,4 proc.) ar 
kurie turi antsvorio (12, arba 5,1  proc.). Nustaty-
tas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp mėsos 
produktų vartojimo dažnumo ir savo sveikatos ver-
tinimo (p<0,05). 

Trečias veiksnys yra susijęs su kepto maisto 
vengimu. Dažniau kepto maisto vengia merginos 
(89, arba 61,4 proc.) nei vaikinai (56, arba 38,6 proc.), 
tačiau nei pagal lytį, nei pagal amžių skirtumas 
statistiškai nereikšmingas (p>0,05). Tiriamieji, 
turintys antsvorio (8, arba 5,5 proc.), dažniau rink-
davosi keptą maistą, nei turintys normalų (106, arba 
73,1 proc.) ar nepakankamą (31, arba 21,4  proc.) 
KMI. Pastebėtas statistiškai reikšmingas skirtumas 
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(p<0,05) tarp kepto maisto vengimo ir savo sveika-
tos vertinimo. Tiriamieji, kurie savo sveikatą vertina 
gerai ar puikiai (atitinkamai 69,6 proc. ir 22,1 proc.), 
rečiau vartojo keptą maistą nei tie, kurių sveikata 
patenkinama ar bloga (atitinkamai 6,9 proc. ir 
1,4 proc.).

Analizuodami ketvirtą veiksnį, apimantį mity-
bos įpročių keitimą, pastebime, kad merginos (113, 
arba 61,1 proc.) dažniau linkusios keisti savo mity-
bos įpročius nei vaikinai (72, arba 38,9 proc.). Lygi-
nant duomenis pagal amžių skirtumas statistiškai 
nereikšmingas (p>0,05). Labiausiai mitybos 

1 lentelė. Penkių veiksnių bei daržovių vartojimo veiksnio sąsajų priklausomai nuo lyties, amžiaus ir kūno 
masės indekso (KMI) palyginimas  

Lytis Amžius KMI
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Veiksnys 1

N (abs.sk/
proc.)

56
(46,7 %)

64
(53,3 %)

32
(26,7 %)

62
(51,6 %)

26
(21,7 %)

19
(15,9 %)

94
(78,3 %)

7
(5,8 %)

Vidurkis 18,5 19,3 18,4 18,6 20,5 18,2 19,1 18,4

p reikšmė p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Veiksnys 2

N (abs.sk/
proc.)

97
(41,3 %)

138
(58,7 %)

74
(31,5 %)

121
(51,1 %)

40
(17,4 %)

48
(20,4 %)

175
(74,5 %)

12
(5,1 %)

Vidurkis 7,3 6,4 6,4 7,1 6,7 5,9 7,0 7,2

p reikšmė p<0,05* p<0,05* p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Veiksnys 3

N (abs.sk/
proc.)

56
(38,6  %)

89
(61,4 %)

53
(36,6 %)

68
(46,8 %)

24 
(16,6 %)

31
(21,4 %)

106
(73,1 %)

8
(5,5 %)

Vidurkis 10,1 11,0 10,6 10,8 10,7 10,6 10,8 9,9

p reikšmė p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Veiksnys 4

N (abs.sk/
proc.)

72
(38,9 %)

113
(61,1 %)

59
(31,9 %)

89
(48,1 %)

37
(20,0 %)

31
(16,8 %)

145
(78,4 %)

9
(4,8 %)

Vidurkis 7,6 7,3 7,3 7,4 7,6 7,4 7,4 8,1

p reikšmė p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Veiksnys 5

N (abs.sk/
proc.)

51
(41,1 %)

73
(58,9 %)

41
(33,1 %)

60
(48,4 %)

23
(18,5 %)

26
(21,0 %)

92
(74,2 %)

6
(4,8 %)

Vidurkis 12,3 12,0 11,9 12,3 12,4 10,7 12,5 12,7

p reikšmė p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05* p<0,05* p<0,05*

Daržovės

N (abs.sk/
proc.)

161
(40,5 %)

237
(59,5 %)

136
(34,2 %)

196
(49,2 %)

66 
(16,6 %)

87
(21,9 %)

287
(72,3 %)

23
(5,8 %)

Vidurkis 17,7 17,9 18,3 17,7 17,3 17,7 17,9 17,6

p reikšmė p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

* Duomenys statistiškai reikšmingi, kai p < 0,05.
Veiksnys 1– maisto produktų keitimas, veiksnys 2 – mėsos vartojimo pokyčiai, veiksnys 3 – kepto maisto vengimas, 
veiksnys 4 – mitybos įpročių keitimas, veiksnys 5 – riebalų vengimas bei daržovių vartojimo veiksnys.

R. Vargalytė, E. Vaitkaitienė, R. Juozapavičienė



93(5237)

įpročius linkę keisti tiriamieji, turintys normalų KMI 
(145, arba 78,4 proc.), bei tie, kuriems dažnai kyla 
minčių, kad reikėtų susirūpinti savo kūno svoriu 
114 (61,6 proc.). Kaip ir lyginant prieš tai analizuo-
tus veiksnius, šiuo atveju pastebimas statistiškai 
reikšmingas skirtumas (p<0,05) tarp mitybos 
įpročių keitimo ir savo sveikatos vertinimo. Tiria-

mieji, kurie savo sveikatą vertina gerai ir puikiai 
labiau linkę keisti mitybos įpročius už tuos, kurių 
sveikata patenkinama arba bloga. 

Penktas veiksnys yra susijęs su riebalų ven-
gimu. Merginos rečiau vartoja riebalus (73, 
arba 58,9  proc.), palyginti su vaikinais (51, arba 
41,1  proc.), tačiau nei pagal lytį, nei pagal amžių 

2 lentelė. Penkių veiksnių bei daržovių vartojimo veiksnio sąsajų priklausomai nuo lyties, sveikatos verti-
nimo ir minčių dėl svorio palyginimas  

Lytis Sveikatos vertinimas Mintys dėl svorio
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Veiksnys 1

N (abs.sk/
proc.)

56
(46,7 %)

64
(53,3 %)

34 
(28,3 %)

72
(60,0 %)

12
(10,0 %)

2
(1,7 %)

69 
(57,5 %)

51
(42,5 %)

Vidurkis 18,5 19,3 19,1 19,1 18,0 15,0 18,9 18,9

p reikšmė p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,5

Veiksnys 2

N (abs.sk/
proc.)

97
(41,3 %)

138
(58,7 %)

54
(23,0 %)

159
(67,7 %)

20
(8,4 %)

2
(0,9 %)

149 
(63,4 %)

86
(36,6 %)

Vidurkis 7,3 6,4 7,2 6,6 7,4 6,0 6,7 6,9

p reikšmė p<0,05* p<0,05* p<0,05* p<0,05* p<0,05* p<0,05* p>0,05 p>0,05

Veiksnys 3

N (abs.sk/
proc.)

56
(38,6 %)

89
(61,4 %)

32 
(22,1 %)

101
(69,6 %)

10
(6,9 %)

2
(1,4 %)

88 
(60,7 %)

57
(39,3 %)

Vidurkis 10,1 11,0 10,6 10,8 10,4 6,0 10,9 10,3

p reikšmė p>0,05 p>0,05 p<0,05* p<0,05* p<0,05* p<0,05* p>0,05 p>0,05

Veiksnys 4

N (abs.sk/
proc.)

72
(38,9 %)

113
(61,1 %)

40 
(21,6 %)

123
(66,5 %)

19
(10,3 %)

3
(1,6 %)

114 
(61,6 %)

71
(38,4 %)

Vidurkis 7,6 7,3 7,4 7,5 7,7 5,0 7,3 7,6

p reikšmė p>0,05 p>0,05 p<0,05* p<0,05* p<0,05* p<0,05* p>0,05 p>0,05

Veiksnys 5

N (abs.sk/
proc.)

51
(41,1 %)

73
(58,9 %)

31
(25,0 %)

79
(63,7 %)

11
(8,9 %)

3
(2,4 %)

74 
(59,7 %)

50
(40,3 %)

Vidurkis 12,3 12,0 11,9 12,3 12,4 11,3 12,0 12,3

p reikšmė p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Daržovės

N (abs.sk/
proc.)

161
(40,5 %)

237
(59,5 %)

90
(22,6 %)

260
(65,3 %)

40
(10,1 %)

8
(2,0 %)

258 
(64,8 %)

140
(35,2 %)

Vidurkis 17,7 17,9 18,0 17,7 18,3 19,1 17,7 18,1

p reikšmė p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

* Duomenys statistiškai reikšmingi, kai p < 0,05.
Veiksnys 1 – maisto produktų keitimas, veiksnys 2 – mėsos vartojimo pokyčiai, veiksnys 3 – kepto maisto vengimas, 
veiksnys 4 – mitybos įpročių keitimas, veiksnys 5 – riebalų vengimas bei daržovių vartojimo veiksnys.

Šiaulių moksleivių mitybos įpročių, kūno svorio ir subjektyvios sveikatos sąsajos
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3 lentelė. Riebalų vengimo ir daržovių vartojimo  palyginimas

Veiksnys 5 (riebalų vengimas) Daržovės

N (abs.sk./proc.) Vidurkis p reikšmė N (abs.sk./proc.) Vidurkis p reikšmė

Savęs ver-
tinimas

Plonas(-a) 32 (25,8 %) 12,0

p>0,05

93 (23,4 %) 17,6

p>0,05

Normalus(-i) 78 (62,9 %) 12,2 247 (62,1 %) 17,9

Apkūnus(-i) 11 (8,9 %) 12,1 46 (11,5 %) 17,8

Stambus(-i) 1 (0,8 %) 13,0 8 (2,0  %) 17,4

Labai 
stambus(-i) 2 (1,6 %) 12,5 4 (1,0 %) 20,0

Sveikatos 
vertinimas

Puiki 31 (25,0 %) 11,9

p>0,05

90 (22,6 % ) 18,0

p>0,05

Labai gera 36 (29,0 % 11,9 110 (27,6 %) 18,0

Gera 43 (34,7 %) 12,6 150 (37,7 %) 18,0

Patenkinama 11 (8,9 %) 12,4 40 (10,1 %) 18,3

Bloga 3 (2,4 %) 11,3 6 (1,5 %) 18,8

Labai bloga ----------- ----------- 2 (0,5 %) 20,0

KMI

Nepakankamas 26 (21,0 %) 10,7

p<0,05*

87 (21,9 %) 17,7

p>0,05Normalus 92 (74,2 %) 12,5 288 (72,3 %) 17,9

Antsvoris 6 (4,8 %) 12,6 23 (5,8 %) 17,6

Mokymosi 
lygis

Puikiai
Vaikai / tėvai

V 6 (4,8 %) 12,7

p>0,05

V 21 (5,3 %) 16,8

p<0,05*

T 9 (7,3 %) 12,7 T 32 (8,0 %) 16,5

Labai gerai
Vaikai / tėvai

V 36 (29,0 %) 11,7 V 90 (22,6 %) 17,0

T 34 (27,4 %.) 11,9 T  87 (21,9 %) 17,1

Vidutiniškai
Vaikai / tėvai

V 77 (62,1 %) 12,3 V 260 (65,3 %) 18,2

T 67 (54,0 %) 12,2 T  211 (53,0 %) 18,1

Blogai
Vaikai / tėvai

V 5 (4,1  %) 12,2 V 22 (5,5 %) 17,3

T 11 (8,9 %) 12,5 T  53 (13,3 %) 18,3

Labai blogai
Vaikai / tėvai

----------- ----------- V 5 (1,3 %) 18,0

T 3 (2,4 %) 11,7 T 15 (3,8 %) 19,3

Išvaizda

Visiškai paten-
kintas (-a) 48 (38,7 %) 11,7

p>0,05

135 (33,2 %) 18,0

p>0,05

Iš dalies paten-
kintas (-a) 49 (39,5 %) 12,7 154 (38,7 %) 18,0

Nelabai paten-
kintas (-a) 21 (16,9 % ) 12,3 77 (19,3 %) 17,5

Nepatenkintas 
(-a) 3 (2,4 %) 10,3 22 (5,5 %) 18,1

Visiškai nepa-
tenkintas (-a) 3 (2,4 %) 10,7 13 (3,3 %) 17,0

* Duomenys statistiškai reikšmingi, kai p<0,05.

R. Vargalytė, E. Vaitkaitienė, R. Juozapavičienė
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skirtumas statistiškai nereikšmingas (p>0,05). Tiria-
mieji, turintys normalų KMI (92, arba 74,2 proc.) ar 
nepakankamą (26, arba 21,0 proc.), dažniau renkasi 
liesesnius ar sumažintą riebalų kiekį turinčius mais-
to produktus nei turintys antsvorio 6 (4,8  proc.), 
skirtumas statistiškai reikšmingas (p<0,05). Mažiau-
siai riebalų vartoja tiriamieji, kurių sveikata yra gera 
79 (63,7 proc.) ir kuriems dažnai kyla minčių, kad 
reikėtų susirūpinti savo kūno svoriu 74 (59,7 proc.).

Daržovių vartojimo veiksnys. Tyrimo duomenimis, 
merginos 237 (59,5 proc.) dažniau nei vaikinai 161 
(40,5 proc.) į savo racioną įtraukia daržoves. Taip pat 
dažniau daržoves linkę vartoti moksleiviai, kuriems 
nustatytas normalus kūno svoris 287 (72,3 proc.) 
ir kurie savo sveikatą vertina kaip gerą (260, arba 
65,3 proc.), tačiau skirtumas statistiškai nereikšmingas 
(p>0,05). Mažiausiai daržovių vartoja turintys antsvorio 
ir blogai savo sveikatą vertinantys tiriamieji.

Antrame modelyje (3 lentelė) susiejome 
riebalų vengimo ir daržovių vartojimo veiksnius su 
sveikatos vertinimu, kūno masės indeksu (KMI), savęs 
vertinimu bei išvaizda ir mokymosi rezultatais.

Tiriamieji, kurie yra labai stambaus ir stambaus 
kūno sudėjimo, riebalus linkę vartoti dažniau, an-
tri pagal riebalų vartojimo dažnumą yra tiriamieji, 
kurie sakosi esą apkūnus (p>0,05). Tyrimo rezul-
tatai parodė, kad mažiausiai riebalų (62,9 proc.) ir 
daugiausia daržovių (62,1 proc.) vartoja normalaus 
kūno sudėjimo moksleiviai (p>0,05). 

Moksleiviai, kurie savo sveikatą vertina kaip 
gerą ir labai gerą, dažniau vartoja daržoves bei 
renkasi liesesnius maisto produktus (p>0,05), o 
mažiausiai daržovių ir daugiausiai riebalų suvartoja 
blogai savo sveikatą vertinantys moksleiviai. 

Pastebime, kad normalaus KMI moksleiviai taip 
pat dažniau vartoja daržoves (288, arba 72,3 proc.) 
ir liesesnius maisto produktus (92, arba 74, 2 proc.).

Nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas 
tarp daržovių vartojimo veiksnio ir mokymosi lygio, 
tad dažniausiai daržoves vartoja vidutiniškai besi-
mokantys moksleiviai (65,3 proc.).

Tyrimo duomenimis, moksleiviai, kurie yra ne-
patenkinti ar visiškai nepatenkinti savo išvaizda, 
dažniausiai vartoja riebalus, o daržoves į savo racio-
ną dažniau įtraukia iš dalies arba visiškai patenkinti 
savo sveikata moksleiviai. 

Rezultatų aptarimas

Nutukimo priežastys yra kompleksinės ir apima so-
cialinius veiksnius, fizinį aktyvumą, genetinį polinkį 
bei etninius maitinimosi ypatumus. Tačiau pagrin-
dinė nutukimo problema vis dėlto išlieka fizinio 
aktyvumo stoka, kalorijų perteklius ir netinkami 
mitybos įpročiai [9]. Įrodyta, kad maitinimosi įpro-
čiai formuojasi jau vaikystėje, paauglystėje tęsiasi ir 
galutinai susiformuoja daugelis gyvensenos bruo-
žų, todėl ypač svarbu juos diegti kuo ankstesniame 
amžiuje [10,11]. Sveikos mitybos įgūdžiai, sufor-
muoti vaikystėje, ateityje gali padėti išvengti su 
mityba susijusių lėtinių ligų. Tai patvirtina ir mūsų 
tyrimas: jaunesnio amžiaus moksleiviai bei tiria-
mieji, turintys normalų kūno masės indeksą ir savo 
sveikatą vertinantys kaip gerą ar puikią, labiau linkę 
keisti mitybos įpročius.

Kitas ne mažiau svarbus nutukimo išvengti pa-
dedantis veiksnys yra pakankamas vaisių ir daržo-
vių vartojimas. Vaisių ir daržovių reikšmė mityboje 
ypač svarbi. Žmogaus organizmui jie teikia vitami-
nus, skaidulines, mineralines medžiagas, padeda 
palaikyti organizmo rūgščių ir šarmų pusiausvyrą. 
Taip pat vaisių ir daržovių vartojimas siejamas su 
mažesne daugelio lėtinių ligų išsivystymo rizika 
[12, 13]. Vadovaujantis naujausiomis JAV sveikos 
mitybos rekomendacijomis, pusę kasdienio mity-
bos raciono turėtų sudaryti daržovės (30 proc.) ir 
vaisiai (20 proc.) be pridėtinių riebalų ar cukraus. 
Tai leistų suaugusiems ir vaikams pasiekti ir išlaiky-
ti normalų kūno masės indeksą [14]. Tyrimo metu 
nustatyta, kad dažniau daržoves vartoja tiriamieji, 
turintys normalų kūno masės indeksą, savo svei-
katą vertinantys gerai, bei tie, kurie mokosi viduti-
niškai arba labai gerai. Mažiausiai daržovių vartoja 
tie moksleiviai, kurie turi antsvorio ir savo sveikatą 
vertina kaip blogą.

Gausus riebalų vartojimas ir mažas fizinis ak-
tyvumas – vieni iš pagrindinių veiksnių, siejamų 
su nutukimu. 2007 m. atlikto Lietuvos suaugusiųjų 
gyventojų faktiškos mitybos bei mitybos ir gyven-
senos įpročių tyrimo duomenimis, mūsų šalies gy-
ventojai daugiau, negu rekomenduojama, vartoja 
sočiųjų ir trans-riebalų rūgščių ir nepakankamai – 
nesočiųjų riebalų rūgščių [15]. Mitybos specialistai 
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rekomenduoja, kad visas riebalų suvartojimas su-
darytų 25–35 proc. paros maisto davinio energijos. 
Iš sočiųjų riebalų rūgščių turėtų būti gaunama ne 
daugiau kaip 10 proc. energijos, o iš polinesočiųjų 
riebalų rūgščių – iki 12 proc. energijos (iš omega-3 
polinesočiųjų riebalų rūgščių – 0,6–1,2 proc., iš ome-
ga-6 polinesočiųjų riebalų rūgščių – 5–10  proc.). 
Likęs energijos kiekis turėtų būti gaunamas iš mo-
nonesočiųjų riebalų rūgščių [14]. Apklausos metu 
paaiškėjo, kad mažiausiai riebalų vartoja mokslei-
viai, kurių sveikata gera ir kuriems dažnai kyla min-
čių, kad reikėtų susirūpinti savo kūno svoriu. Taip 
pat išsiaiškinome reikšmingą skirtumą tarp riebalų 
vengimo ir kūno masės indekso. Tiriamieji, turintys 
normalų ar nepakankamą kūno svorį, dažniau ren-
kasi liesesnius ar sumažintą riebalų kiekį turinčius 
maisto produktus nei turintys antsvorio.

Vaikų mityboje dažniausias sočiųjų riebalų ir 
cholesterolio šaltinis yra riebūs pieno produktai ir 
raudona mėsa (jautiena, aviena, kiauliena). Naujau-
siose sveikos mitybos rekomendacijose, skirtose 
vaikams, patariama nedideliais kiekiais vartoti liesą 
mėsą bei paukštieną, o likusią baltymų dalį gauti su 
ankštinėmis daržovėmis, žuvimi, riešutais [16, 17]. 
Pastebime, kad mėsos produktų vartojimo dažnu-
mas susijęs su lytimi ir savo sveikatos vertinimu. 
Mėsos produktus dažniau linkusios vartoti mer-
ginos nei vaikinai, taip pat tie, kurie savo sveikatą 
vertina gerai ar puikiai.

Mityba yra vienas iš svarbiausių veiksnių, le-
miančių žmonių sveikatą. Kaip parodė mūsų ty-
rimas, moksleivių sveikos mitybos įpročiai tik šiek 
tiek keičiasi. Dėl to svarbu laiku pastebėti pirmuo-
sius kūno svorio augimo pokyčius, šviesti ir mokyti 
vaikus ne tik tinkamų mitybos įpročių, bet ir sveikos 
gyvensenos.

Šis tyrimas apėmė tik nedidelę lokaliai gyve-
nančių mokyklinio amžiaus tiriamųjų grupę. Sie-
kiant papildyti šio tyrimo rezultatus, reikėtų atlikti 
platesnės apimties mitybos įpročių tyrimą.

Išvados

1. Atsižvelgiant į svarbiausių maisto medžiagų 
vartojimo dažnį, moksleivių mityba nėra visa-
vertė ir sveika.

2. Mitybos įpročius labiau linkę keisti jaunesnio 
amžiaus moksleiviai bei tiriamieji, turintys nor-
malų kūno masės indeksą ir savo sveikatą verti-
nantys kaip gerą ar puikią.

3. Daržoves dažniau vartoja moksleiviai, turintys 
normalų kūno masės indeksą, savo sveikatą 
vertinantys gerai, bei tie, kurie mokosi viduti-
niškai arba labai gerai.

4. Tiriamieji, turintys normalų ar nepakankamą 
kūno svorį, dažniau renkasi liesesnius ar suma-
žintą riebalų kiekį turinčius maisto produktus 
nei turintys antsvorio.

ŠIAULIAI SCHOOLCHILDREN‘S EATING HABITS, BODY WEIGHT AND HEALTH INTERFACE 

Roberta Vargalytė1, Eglė Vaitkaitienė1, Rasa Juozapavičienė2 
1Lithuanian University of Health Sciences, Medical Academy; 2Kaunas College, Lithuania

Abstract. Currently the spread of overbalance and obesity notably increasing among children and teenagers becomes 
a significant world problem of public health. O b j e c t i v e.  The aim of the study is to perform the evaluation of nourishment 
habits related to obesity among Šiauliai city schoolchildren. M e t h o d o l o g y.  Research participants were selected according 
to the stochactic method of sample making when different units of the sample are incidentally selected in separate stages: 
school – class. The size of the sample is 398, the response rate – 88.8 perc. During the research questionnaires of two parts 
were used: “Questionnaire of the Evaluation of Nourishment Habits and Health” and “Questionnaire of Nourishment Habits 
Related to Obesity”. The statistical analysis of data was performed using SPSS.  R e s u l t s .  Most schoolchildren BMI was normal 
72.4 perc 21.9 perc. of schoolchildren had insufficient weight, while 5.8 perc. of schoolchildren had a tendency of overbalance. 
Evaluating nourishment habits according to sex we notice that girls eat healthier food in comparison to boys. 61.1 perc. of 
girls are more inclined to change nourishment habits in comparison to 38.9 perc. of boys. Girls rarely use fat and more often 
eat vegetables. 58.7 perc. of girls in comparison to 41.3 perc. of boys as well as respondents who evaluate their health well or 
perfectly (p<0.05) are inclined to eat meat. A significant difference between the avoidance of roast food and the evaluation 
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of one’s health was noticed. 63.7 perc. of schoolchildren who have good health and 59.7 perc. of research participants who 
think that they should care about their body weight use least fat. Moreover, respondents who have normal and insufficient 
BMI also use least fat (p<0.05). Respondents who have normal BMI 72.3 perc., schoolchildren who evaluate their health well 
65.3 perc. and those who learn on the average or very well are often inclined to eat vegetables. C o n c l u s i o n s.  According to 
the frequency of the usage of the most important nutrients, schoolchildren nourishment is not of full value and healthy. Girls 
are more inclined to change their nourishment habits in comparison to boys. Responders who have normal or insufficient BMI 
more often prefer food which is fat free or having reduced amount of fat in comparison to respondents who have overbalance.  

Key words: nourishment habits, obesity, body mass index, questionnaire, schoolchildren.
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Ligoninėje gydomų vaikų  
antropometriniai duomenys

Vaidotas Urbonas1, Aliona Aleksandrovič2, Mantė Agnė Jurkevičiūtė2

1Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika; 2Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas

Santrauka. Antropometrija yra greitas, nebrangus ir nesudėtingas tyrimo metodas, padedantis įvertinti mitybą ir 
fizinį išsivystymą. Ty r i m o  t i k s l a s.  Įvertinti lietuvių vaikų sergamumo dažnio priklausomybę nuo jų ūgio bei svorio, 
taip pat nuo lyties, amžiaus ir gimimo svorio. Ty r i m o  m e d ž i a g a  i r  m e t o d a i .  Tyrimas atliktas Vaikų ligoninėje, 
viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filiale. Iš viso ištirtas 101 ligonis (46 berniukai ir 55 
mergaitės), kurių amžius nuo 2 mėnesių iki 17 metų. Gauti duomenys įvertinti procentilių metodu (remiantis amžiumi, 
svoriu ir ūgiu) ir palyginti su Lietuvos vaikų augimo rodiklių standartais. R e z u l t a t a i .  Nustatyta, kad 5 proc. vaikų ūgis 
buvo ≤3 procentilio, 13 proc. vaikų ūgis ≥97 procentilio. 7 proc. vaikų svoris buvo ≤3 procentilis, 10 proc. vaikų svoris 
buvo ≥97 procentilio. Išanalizavus svorio ir ūgio priklausomybės procentilių diagramas paaiškėjo, kad ≤3 procenti-
lio grupei priklausančių vaikų buvo 12 proc., o ≥97 procentilio – 8 proc. Vertinant pagal lytį, tiek žemaūgių (6,5 proc. 
vs 3,6 proc.), tiek patologiškai aukštų (15,2 proc. vs 10,9 proc.) berniukų buvo daugiau nei mergaičių. Vertinant ūgio 
ir svorio priklausomybės procentilius daugiau buvo hipotrofiškų berniukų (21,7 proc. vs 3,6 proc.), o mergaičių buvo 
daugiau ≥97 procentilio grupėje (10,9 proc. vs 4,4 proc.), p<0,005. Daugiausia hipotrofiškų, patologiškai aukštų bei nu-
tukusių vaikų buvo iki 12 metų amžiaus grupėje. I š va d o s.  Sutrikusio fizinio vystymosi vaikai buvo gydomi ligoninėje 
ne dažniau nei normalaus fizinio išsivystymo vaikai. Berniukai dažniau buvo nenormalaus ūgio ir per mažo svorio, o 
mergaitės dažniau buvo nutukusios. 

Reikšminiai žodžiai: antropometrija, fizinė raida, hipotrofija, nutukimas, vaikai.

Vaikų nepakankamas ar per didelis ūgis bei svoris 
tampa įvairių ligų rizikos veiksniu, ir atvirkščiai – 
tam tikros ligos gali lemti didesnį sergamumą. An-
tropometrija yra greitas, nebrangus ir nesudėtingas 
tyrimo metodas, padedantis įvertinti mitybą ir fizinį 
išsivystymą. 

Normalus augimas nustatomas remiantis plačiais 
populiacijos tyrimais ir sudarant standartines tos po-
puliacijos augimo kreives. Standartinės augimo krei-
vės parodo, kaip vaikas auga ir kaip jis turėtų augti.

Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti lietuvių vaikų 
sergamumo dažnio priklausomybę nuo jų ūgio bei 
svorio, taip pat lyties, amžiaus ir gimimo svorio.

Tyrimo medžiaga ir metodai

Tyrimas atliktas Vaikų ligoninėje, viešosios įstaigos 
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klini-
kų filiale. Tiriamojoje grupėje dalyvavo pacientai, 
2012  m. liepos 9–13 dienomis gydyti infekcinių 

ligų, gastroenterologijos, neurologijos, pulmono-
logijos, onkohematologijos ir pediatrijos skyriuose. 
Iš viso ištirtas 101 ligonis (46 berniukai ir 55 mer-
gaitės), kurių amžius nuo 2  mėnesių iki 17 metų. 
Antropometriniams matavimams atlikti visuose 
skyriuose naudota ta pati įranga. Svoris buvo ma-
tuojamas naudojant metrologiškai patvirtintas 
elektronines svarstykles. Ūgis matuotas naudojant 
medinę matuoklę. Gauti duomenys įvertinti pro-
centilių metodu (remiantis amžiumi, svoriu ir ūgiu). 
Antropometrinių matavimų rezultatai palyginti su 
Lietuvos vaikų augimo rodiklių standartais [1]. Hi-
potrofiškais laikyti vaikai, kurių svoris ir ūgis pagal 
amžių buvo ≤3 procentilio, o nutukusiais ≥97 pro-
centilės. Žemaūgiais laikyti vaikai, kurių ūgis pagal 
amžių buvo ≤3 procentilio, o labai aukštais, jei ≥97 
procentilio. Statistinei duomenų analizei naudota 
SPSS programa. Proporcijoms lyginti taikytas chi 
kvadrato (χ2) kriterijus, ryšys tarp požymių buvo 
statistiškai reikšmingas, kai p<0,05. 
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Rezultatai 

Nustatyta, kad tyrimo metu iš 101 į ligoninę atvyku-
sio vaiko daugiau buvo mergaičių (54 proc., n=55) 
nei berniukų (46 proc., n=46).

Išmatavus 101 tiriamąjį paaiškėjo, kad 5  proc. 
(n=5) vaikų ūgis buvo ≤3 procentilio, 13  proc. 
(n=13) vaikų ūgis – ≥97 procentilio; 7  proc. (n=7) 
vaikų svoris buvo ≤3 procentilio, o 10 proc. (n=10) 
vaikų svoris – ≥97 procentilio. Išanalizavus svorio ir 
ūgio priklausomybės procentilių diagramas paaiš-
kėjo, kad ≤3 procentilio grupei priklausančių vaikų 
buvo 12  proc. (n=12), o ≥97 procentilio – 8  proc. 
(n=8). Tarp skirtingų skyrių vaikų statistiškai patiki-
mo skirtumo nenustatyta. 

Vertinant vaikų pasiskirstymą pagal lytį nusta-
tyta, kad pagal ūgio procentilius (1 lentelė) tiek 

žemaūgių (6,5 proc., n=3 ir 3,6 proc., n=2), tiek pa-
tologiškai aukštų (15,2 proc., n=7 ir 10,9 proc., n=6) 
berniukų buvo daugiau nei mergaičių. Pagal svorio 
procentilius (2 lentelė) daugiau buvo mažo svorio 
(≤3 procentilio) berniukų nei mergaičių (10,9 proc., 
n=5 ir 3,6 proc., n=2), o nutukusių daugiau mergai-
čių nei berniukų (10,9 proc., n=6 ir 8,7 proc., n=4) 
(p=0,02). Vertinant pagal ūgio ir svorio priklauso-
mybės procentilius (3 lentelė) daugiau buvo hipo-
trofiškų berniukų (21,7 proc., n=10 ir 3,6 proc., n=2), 
o mergaičių buvo daugiau ≥97 procentilio grupėje 
(10,9 proc., n=6 ir 4,4 proc., n=2) (p<0,005).                               

Siekdami įvertinti vaikų sergamumą pagal am-
žių, tiriamuosius suskirstėme į tris grupes: <1 metų, 
1–12 metų ir >12 metų. Daugiausia hospitalizuotų 
vaikų priklausė 1–12 metų amžiaus grupei (66 proc., 
n=67) (p<0,001). 

1 lentelė. Vaikų pasiskirstymas pagal ūgio procentilius

Ūgio procentiliai Bendrai Mergaitės Berniukai
≤3 5 (5 %) 2 (3,6 %) 3 (6,5 %)
>3–<10 3 (3 %) 1 (1,8 %) 2 (4,4 %)
≥10–<90 69 (68,3 %) 40 (72,7 %) 29 (63 %)

≥90–97 11 (10,9 %) 6 (10,9 %) 5 (10,9 %)
≥97 13 (12,9 %) 6 (10,9 %) 7 (15,2 %)
Iš viso 101 55 46

2 lentelė. Vaikų pasiskirstymas pagal svorio procentilius

Svorio procentiliai Bendrai Mergaitės Berniukai
≤3 7 (6,9 %) 2 (3,6 %) 5 (10,9 %)
>3–<10 7 (6,9 %) 4 (7,3 %) 3 (6,5 %)
≥10–<90 62 (61,4 %) 33 (60 %) 29 (63 %)
≥90–97 15 (14,9 %) 10 (18,2 %) 5 (10,9 %)
≥97 10 (9,9 %) 6 (10,9 %) 4 (8,7 %)
Iš viso 101 55 46

3 lentelė. Vaikų pasiskirstymas pagal ūgio / svorio priklausomybės procentilius

Ūgio / svorio priklausomybės procentiliai Bendrai Mergaitės Berniukai

≤3 12 (11,9 %) 2 (3,6 %) 10 (21,7 %)
>3–<10 5 (5 %) 3 (5,5 %) 2 (4,4 %)
≥10–<90 61 (60,4 %) 32 (58,2 %) 29 (63 %)
≥90–97 15 (14,9 %) 12 (21,8 %) 3 (6,5 %)
≥97 8 (7,9 %) 6 (10,9 %) 2 (4,4 %)
Iš viso 101 55 46
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Nustatyta, kad vertinant hospitalizuotų vaikų fizi-
nį išsivystymą pagal ūgio (4 lentelė) bei ūgio ir svorio 
priklausomybės procentilius (5 lentelė) daugiausia 
hipotrofiškų (atitinkamai 3  proc., n=2, ir 13,4  proc., 
n=9), patologiškai aukštų (16,4  proc., n=11) vaikų 
buvo 1–12 metų amžiaus grupėje, tačiau statistiškai 
reikšmingo skirtumo tarp amžiaus grupių nenusta-
tyta. Vertinant pagal svorio procentilius (6 lentelė), 
daugiausia tiek nepakankamo svorio, tiek nutukusių 
vaikų buvo 1–12 metų amžiaus grupėje – atitinka-
mai 9 proc., n=6, ir 20,5 proc., n=7 (p=0,329).

Atsižvelgiant į gulėjimo ligoninėje laiką, vaikai, 
nepaisant jų fizinio išsivystymo, daugiausia ligoni-
nėje gulėjo iki 3 dienų (64 proc., n=65).

Tyrimo metu taip pat siekta išsiaiškinti, ar vai-
kų, jaunesnių nei 5 metai (tokių tiriamojoje grupėje 
buvo 47), gimimo svoris galėjo turėti įtakos jų fizinei 
raidai. Mažo gimimo svorio (pagal Pasaulio sveika-
tos organizaciją <2500 g) iš 101 vaiko buvo tik trys: 

2100 g (tyrimo metu ūgio procentilis – 10; svorio 
procentilis – 50; svorio ir ūgio priklausomybės pro-
centilis – 90); 1300 g (atitinkamai <3; <3; 3–10 pro-
centilis); 2200 g (atitinkamai 75–90; 97; 90 procenti-
lis). Iš gautų duomenų matyti, kad tik vienas vaikas 
yra hipotrofiškas, taigi galima teigti, kad mūsų rezul-
tatams neturėjo įtakos mažo gimimo svorio vaikai. 
Didelio gimimo svorio (>4000 g) tiriamojoje grupėje 
buvo 6 vaikai, sunkiausias iš jų gimęs svėrė 4900 g. 
Visų jų ūgis ir svoris tyrimo metu buvo normos ribo-
se. Mūsų atliktas tyrimas parodė, kad gimimo svoris 
mažai veikė fizinę raidą, tačiau rezultatai yra nepa-
tikimi dėl mažos tiriamųjų grupės (iš viso 9 vaikai).

Rezultatų aptarimas

Sutrikusi vaikų fizinė raida – aktuali problema. Šios 
problemos sprendimas padeda išvengti sveikatai 
grėsmingų būklių ir kartu pagerina gyvenimo koky-
bę, taip pat sumažina ekonominę ir socialinę naštą. 

4 lentelė. Vaikų ūgio procentilių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

Ūgio procen-
tiliai ≤3 >3–<10 ≥10–<90 ≥90–97 ≥97 Iš viso

<1 metų 1 (12,5 %) 1 (12,5 %) 5 (62,5 %) 0 1 (12,5 %) 8 (7,9 %)

1–12 metų 2 (3 %) 1 (1,5 %) 44 (65,7 %) 9 (13,4 %) 11 (16,4 %) 67 (66,3 %)

>12 metų 2 (7,7 %) 1 (3,9 %) 20 (76,9 %) 2 (7,7 %) 1 (3,9 %) 26 (25,7 %)

5 lentelė. Vaikų ūgio / svorio priklausomybės procentilių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

Ūgio / svorio 
priklausomybės 
procentiliai

≤3 >3–<10 ≥10–<90 ≥90–97 ≥97 Iš viso

<1 metų 0 0 7 (87,5 %) 0 1 (12,5 %) 8 (7,9 %)

1–12 metų 9 (13,4 %) 3 (4,5 %) 42 (62,7 %) 9 (13,4 %) 4 (6 %) 67 (66,3 %)

>12 metų 3 (11,5 %) 2 (7,7 %) 12 (46,2 %) 6 (23,1 %) 3 (11,5 %) 26 (25,7 %)

6 lentelė. Vaikų svorio procentilių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

Svorio pro-
centiliai ≤3 >3–<10 ≥10–<90 ≥90–97 ≥97 Iš viso

<1 metų 0 0 8 (100 %) 0 0 8 (7,9 %)

1–12 metų 6 (9 %) 4 (6 %) 46 (68,7 %) 4 (6 %) 7 (20,5 %) 67 (66,3 %)

>12 metų 1 (3,9 %) 3 (11,5 %) 8 (30,8%) 11 (42,3 %) 3 (11,5 %) 26 (25,7 %)

Ligoninėje gydomų vaikų antropometriniai duomenys



101(5245)

Šiuo darbu siekėme nustatyti, ar nenormalaus 
fizinio išsivystymo vaikai dažniau patenka į ligoni-
nę nei jų normaliai augantys bendraamžiai. Vienas 
iš paprasčiausių, bet labai veiksmingų augimo įver-
tinimo metodų – svorio ir ūgio palyginimas pagal 
amžių bei svorio palyginimas pagal ūgį naudojant 
procentilių metodą. Pagal jį 3 procentilis – tai toks 
tiriamojo rodiklio dydis, už kurį mažesnis pasitaiko 
tik 3 proc. visos tirtos populiacijos. Atitinkamai 97 
procentilis – tai toks dydis, už kurį didesnis pasitai-
ko tik 3  proc. tiriamųjų. Vaikų augimo diagramos 
ir procentilės, pagal kuriuos įvertinome tiriamųjų 
svorį, ūgį ir svorio priklausomybę nuo ūgio, sudary-
tos Lietuvos vaikų populiacijoje [1]. 

Nutukimas jau pasiekė epidemijos lygį ir toliau 
plinta [2]. Ši problema ypač aktuali išsivysčiusioms 
šalims ir tam daugiausia įtakos turi mityba, gyvenimo 
būdas bei aplinka. Nutukimas yra neatsiejamas nuo 
tokių lėtinių ligų kaip cukrinis diabetas, hipertenzija, 
širdies ir kraujagyslių ligos, bronchinė astma [2–4]. 
Mūsų tyrimo metu buvo nustatyta, kad 10 proc. hos-
pitalizuotų vaikų svoris yra ≥97 procentilio, o 8 proc. 
vaikų ūgio ir svorio priklausomybės procentilis buvo 
≥ 97. Tai reiškia, kad šio tyrimo metu nutukusių vaikų 
ligoninėje buvo daugiau, nei jų turėtų būti bendro-
joje populiacijoje. Tačiau Lietuvos mokyklose atliktas 
tyrimas, kuriame buvo ištirta 7–8 metų vaikų fizinė 
raida, atskleidė, kad net 17 proc. vaikų yra nutukusių 
[5]. Palyginę šių tyrimų rezultatus negalime teigti, 
kad nutukę vaikai dažniau paguldomi į ligoninę nei 
normalaus svorio vaikai.

Vaikų hipotrofija yra ne mažiau aktuali problema 
ir turi būti atpažįstama bei gydoma. Hipotrofiškiems 
vaikams, palyginti su normalaus fizinio išsivystymo 
bendraamžiais, dažniau nustatoma sutrikusi neuro-
kognityvinė raida, jie dažniau turi elgesio sutrikimų, 
įskaitant blogesnius bendravimo įgūdžius bei dė-
mesio koncentracijos sutrikimus [6]. Taip pat nusta-
tyta, kad hipotrofiški vaikai dažniau serga infekcinė-
mis ligomis. Nepakankamas svoris lemia susilpnėju-
sią imuninę sistemą, dėl to padidėja infekcijos tiki-
mybė. Infekcijos lemia prastą svorio prieaugį ir taip 
susidaro ydingas ratas [7]. Mūsų tyrimo duomeni-
mis, 5 proc. į ligoninę patekusių vaikų buvo ≤3 pro-
centilio, pagal svorio kreives – 7 proc., pagal ūgio ir 
svorio priklausomybės kreives – 12 proc. Bendrojoje 
populiacijoje vaikų, esančių ≤3 procentilio grupėje, 

turėtų būti apie 3 proc., o mūsų tyrimo metu gauti 
didesni skaičiai. Anglijoje atlikus tyrimą paaiškėjo, 
kad 16  proc. hospitalizuotų vaikų buvo per mažo 
svorio, 15 proc. – žemaūgiai. Yra žinoma, kad į ne-
pakankamos mitybos rizikos grupę patenka vaikai, 
sergantys virškinimo sistemos ligomis, pavyzdžiui, 
uždegimine žarnų liga, cistine fibroze, celiakija. Iš 
tiriamųjų sąrašo išbraukus vaikus, sergančius virški-
namojo trakto ligomis, buvo nustatyta, kad 13 proc. 
vaikų yra per mažo svorio, 12 proc. – žemaūgiai [8]. 
Ištyrus Panevėžio pirmaklasių svorį nustatyta, kad 
kas aštuntas pirmaklasis, turintis nepakankamą 
kūno svorį, ir kas aštuntas, turintis antsvorio, sirgo 
įvairiomis lėtinėmis ligomis, dažniausiai – bronchine 
astma, alergija, širdies yda [9]. 

Ūgis ne taip stipriai kaip svoris yra veikiamas 
vaiko sveikatos būklės ir išorės veiksnių. Tik kraštu-
tinės išorės sąlygos gali iškreipti paveldėtą augimo 
pobūdį. Augimas vyksta tam tikrame genetiškai pa-
veldėtame procentilių kanale, nukrypęs nuo jo dėl 
tam tikrų ligų ar kitų neigiamų veiksnių organizmas 
stengiasi vėl į jį grįžti [10]. Mes nustatėme, kad iš li-
goninėje gydytų vaikų 13  proc. buvo patologiškai 
aukštų, o 5 proc. – žemaūgių. Šie skaičiai smarkiai 
skiriasi nuo bendros populiacijos rodiklių. 

Užsienio literatūros duomenimis, mažo gimimo 
svorio vaikai iki 5 metų buvo žemesni ir svėrė ma-
žiau nei jų bendraamžiai. Didesnio gimimo svorio 
vaikai buvo aukštesni ir sunkesni nei to paties am-
žiaus vaikai [9, 11]. Kūdikiai, gimę mažesnio svorio, 
turėjo didesnę sergamumo ir mirtingumo riziką nei 
normalaus gimimo svorio kūdikiai. Gimimo svoris 
statistiškai patikimai nepriklausė nuo etninės gru-
pės, motinos mitybos nėštumo metu ir motinos am-
žiaus [12]. Mūsų tyrime dalyvavo tik trys mažo gimi-
mo svorio vaikai, todėl jų duomenų nevertinome.

Išvados

1. Sutrikusio fizinio vystymosi vaikai buvo gydomi 
ligoninėje ne dažniau nei normalaus fizinio išsi-
vystymo vaikai. 

2. Berniukai dažniau buvo nenormalaus ūgio ir 
per mažo svorio, o mergaitės dažniau buvo nu-
tukusios.

3. Daugiausia nenormalaus svorio ir ūgio vaikų 
buvo iki 12 metų amžiaus grupėje.
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HOSPITALISED CHILDREN’S ANTHROPOMETRIC DATA

Vaidotas Urbonas1, Aliona Aleksandrovič2, Mantė Agnė Jurkevičiūtė2

1Vilnius University Clinic of Children‘s Diseases; 2Vilnius University Faculty of Medicine, Lithuania

Abstract. Anthropometry is a quick, inexpensive and simple method for assessing one’s diet and physical development. 
O b j e c t i v e.  The aim of the study was to assess hospitalised children’s anthropometric data based on their height, weight, 
gender, age and birth weight. M a t e r i a l  a n d  m e t h o d s.  The study was conducted in tertiary care hospital. The total number 
of examined patients was 101 (46 boys and 55 girls) with an age interval from 2 months to 17 years. The obtained data was 
analysed by percentile method (based on age, weight and height) and compared with average Lithuanian population based 
growth rates. Children were considered failure to thrive when weight to height based on age were ≤3 percentile and obese 
who were ≥97 percentile. The dwarf children were assumed to be with a height according to age ≤3 percentile and pathologi-
cally high ≥ 97 percentile. R e s u l t s .  The findings suggest that 5 percents children’s height was ≤3 percentile, while 13 percents 
height ≥97 percentile. As regards the weight there were 7 percents of children in sample with a weight of ≤3 percentile, and 
10 percents with a weight of ≥ 97 percentile. An analysis of percentile charts of weight to height dependency showed that 
there were 12 percents of children in a sample in ≤3 percentile (dwarf) and 8 percents in ≥ 97 percentile (pathologically high). 
In terms of gender, there were more boys dwarf (6.5 vs 3.6 percents, p<0.05) and pathologically high (15.2 vs 10.9 percents) 
rather than girls. It was found more underweight (≤ 3 percentile) boys than girls (10.9 vs 3.6 percents, p<0.02) but more obese 
girls than boys (10.9 vs 8.7 percents). C o n c l u s i o n s.  Anthropometric data of the child is independent risk factor of hospitali-
sation. Group of younger hospitalised children is characterized by higher incidence of failure to thrive, abnormal high as well 
as obesity.

Key words: anthropometry, failure to thrive, obesity, physical development, children.
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Radiologinė klubo vystymosi displazijos diagnostika
Saulius Rutkauskas

Radiologijos klinika, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija, Kaunas

Santrauka. Klubo vystymosi displazijos diagnozė yra labai sudėtinga. Radiologinė diagnostika gali sumažinti 
klubo vystymosi displazijų skaičių. Per pirmuosius šešis gyvenimo mėnesius suteikto gydymo atokūs rezultatai yra 
daug geresni nei esant vėlyvai diagnozei. Ultragarsinis tyrimas gali būti atliekamas dar prieš atsirandant šlaunikaulių 
galvučių kaulėjimo centrams, yra pigus, visur prieinamas, tačiau labai priklauso nuo tyrėjo kompetencijos. Europos 
šalyse, kartu ir Lietuvoje, labiausiai paplitusi klubo vystymosi displazijų vertinimo metodika Grafo metodu. 2010–2013 
metais atlikus 600 naujagimių ir kūdikių klubų ultragarsinius tyrimus, nustatyta 11,6 proc. IIa, 2,5 proc. IIb, 0,5 proc. III 
ir 0,2 proc. IV tipo klubo vystymosi displazijų. Užsienyje atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad klinikinis ištyrimas turi mažą 
specifiškumą, palyginti su ultragarsiniu tyrimu. Vis dėlto net ir visiems be išimties pacientams atliekant ultragarsinius 
tyrimus klubo vystymosi displazija gali likti nepastebėta. Todėl klubo vystymosi displazijos diagnostikos kelyje pedia-
trui, vaikų chirurgui, ortopedui traumatologui turi talkinti gydytojas radiologas. Klubo vystymosi displazijos gydymas 
yra pakankamai gerai standartizuotas, o bereikalingo gydymo rizika remiantis ultragarsinio tyrimo rezultatais yra pri-
imtinesnė negu pavėluotas gydymas. 

Reikšminiai žodžiai: vystymosi displazija, klubo sąnarys, radiologinis tyrimas, atrankinė patikra, vaikai.

Santrumpos: KVD – klubo vystymosi displazija, UG – ultragarsinis tyrimas, KT – kompiuterinė tomografija, MRT – 
magnetinio rezonanso tomografija.

Klubo vystymosi displazija (KVD) yra žinoma nuo 
Hipokrato laikų [1]. Nepaisant šiuolaikinių diagnos-
tikos ir gydymo galimybių KVD išlieka prieštaringa 
ir paini būklė. Terminija nėra galutinai nusistovėju-
si. Apie KVD atrankinės patikros reikšmę iki šiol pla-
čiai diskutuojama [2–10]. 

Apžvelgus Lietuvos mokslinę literatūrą paaiš-
kėjo, kad paskutinis išsamus gūžduobės displazijos 
aprašymas pateiktas prof. A. Petrulio vadovėlyje 
[11]. Akivaizdu, kad per 16 metų pasaulio ir Lietu-
vos medicinoje įvyko kardinalių pasikeitimų ir gi-
lesnis požiūris į šią problemą tiesiog būtinas. Kita 
vertus, dėl mažėjančio gimstamumo tikimybė ap-
tikti šią patologiją taip pat mažėja, vis dėlto rankų 
nuleisti nereikėtų. Priežastys, dėl kurių tėvai į gydy-
tojus kreipiasi pavėluotai arba iš viso nesikreipia, – 
tai nuolat besikeičiančios demografinės sąlygos, di-
dėjančios socialinės problemos, emigracija. Nuolat 
daugėja neprižiūrimų vaikų, todėl gydytojų tikslas 
yra šviesti visuomenę ir stengtis kuo anksčiau nu-
statyti KVD mažiems pacientams.

Atskirai reikėtų paminėti pasaulyje pripažintą 
ankstyvą KVD ultragarsinę diagnostiką, kuri Lietu-
voje kol kas dar sunkiai skinasi kelią. Priežastys aki-

vaizdžios – trūksta kompetentingų specialistų, dau-
guma tų, kurie atlieka echoskopiją, yra savamoks-
liai. Nors Lietuvos ultragarso asociacija 2011 metais 
parengė Naujagimio ir kūdikio klubų sąnarių ultra-
garsinio tyrimo metodines rekomendacijas [12], iki 
šiol jos nėra patvirtintos vyriausybės lygmeniu. 

Šio straipsnio tikslas – apžvelgti dažniausią  
(ne)žinomą naujagimių ir kūdikių griaučių raume-
nų ligą, supažindinti su šiuolaikiniais radiologiniais 
KVD tyrimo metodais, aptarti jų pranašumus ir trū-
kumus.

Terminija

Naujagimių klubo vystymosi patologija apibūdi-
nama įvairiais terminais. Iš pradžių buvo vartotas 
įgimtos klubo displazijos (angl. congenital dysplasia 
of the hip) terminas. Tačiau jis nėra tikslus, nes kar-
tais, naujagimiui nustačius nepakitusį klubą, displa-
zijos požymiai gali išryškėti vėliau. Tinkamiausias 
yra klubo vystymosi displazijos (KVD) (angl. deve-
lopmental dysplasia of the hip) terminas, nes apima 
klubo sąnario augimo ir brendimo sutrikimus visais 
vaiko vystymosi tarpsniais [1, 13–17]. Dar yra var-
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tojamas klubo displazijos (angl. hip dysplasia) ter-
minas, tačiau jis yra platesnis – papildomai apima 
paauglių ir suaugusiųjų klubo sąnario problemas 
[1]. Šiame straipsnyje vartojamas KVD terminas.

KVD gali apimti visas klubo sąnario anatomines 
struktūras, pavyzdžiui, gūžduobę, lūpą, kapsulę, 
proksimalinę šlaunikaulio dalį ir kt. Tikslesniam klu-
bo displazijos išreikštumui apibūdinti yra vartojami 
papildomi terminai [1, 18]: 

 � subl iuksaci ja  – tai nevisiškas šlaunikaulio 
galvutės ir gūžduobės kremzlinių paviršių 
kontaktas;

 � nestabi lumas – tai klubo sąnario gebėji-
mas subliuksuoti ar dislokuoti atliekant pasy-
vius apatinės galūnės judesius;

 � dis lok aci ja  – tai visiškas kontakto tarp šlau-
nikaulio galvutės ir gūžduobės kremzlinių 
paviršių nebuvimas;

 � teratologinė dis lok aci ja  – tai antenata-
linė klubo dislokacija, dažnai susijusi su kitas 
įgimtais defektais, ir dažniausiai reikia chirur-
ginės intervencijos.

Dažnis ir etiologija

Literatūroje pateikiamas bendras KVD dažnis yra 1 
atvejis iš 1000 naujagimių [1, 14, 19]. Kiti autoriai 
teigia, kad klubo dislokacijos dažnis yra 1 atvejis iš 
1000, o KVD siekia iki 10 atvejų [13].

KVD etiologija nėra iki galo suprasta. Matyt, šią 
būklę gali sukelti daugelis skirtingų veiksnių: mote-
riškoji lytis, sėdyninė pirmeiga, genetinė predispo-
zicija, vaisiaus padėtis gimdoje, rasė [1, 10, 13–15, 
17–20]. Papildomai yra nustatytas ryšys tarp KVD ir 
tortikolio, oligohidramniono ir kai kurių neurorau-
meninių ligų, pavyzdžiui, cerebrinio paralyžiaus, 
mielomeningocelės, Larseno sindromo ir kt. [1, 3, 
21]. Kairysis klubas pažeidžiamas tris kartus daž-
niau nei dešinysis galbūt dėl pastovios į mamos 
kryžkaulį įremtos padėties [13]. 

Klinikiniai požymiai

Klinikinius KVD požymius patogiausia skirstyti į 
ankstyvuosius (<6 mėnesiai) ir vėlyvuosius (>6 mė-
nesiai) [15].

Iki trijų mėnesių yra atliekami Ortolonio ir Bar-
lau (Barlow) klinikiniai testai. Ortolonio testas atlie-
kamas uždėjus nykštį ant šlaunies vidinio paviršiaus 
ir smilių ant didžiojo gumburo. Klubas atitraukia-
mas ir švelniai spaudžiama didžiojo gumburo sritis. 
Jeigu šlaunikaulis buvo dislokavęs, testo metu jis 
įsistato į gūžduobę ir pasigirsta tipinis trakštelėjimo 
garsas. Atliekant Barlau testą šlaunis yra pritrauk-
toje padėtyje ir užpakalinė klubo sritis šiek tiek 
spaudžiama. Tikslas yra įsitikinti, ar esant normalio-
je klubo sąnario padėtyje šlaunikaulio galvutė gali 
subliuksuoti. Jei testas teigiamas, girdimas garsus 
spragtelėjimas. Tyrimo metu paciento klubai turi 
būti neįtempti ir vienu metu galima tirti tik vieną 
pusę. 

Kūdikiui nuo 3–6 mėnesių yra atliekamas Ga-
leazio (Galeazzi) testas. Pacientą paguldžius ant 
nugaros, kojytes sulenkus per klubus ir keliukus, 
lyginamas šlaunų aukštis. Dislokuotos pusės kojy-
tė bus trumpesnė. Papildomas požymis gali būti 
asimetrinės raukšlės sėdmenų srityje, nors tai labai 
nespecifinis požymis, nes randamos apie 20 proc. 
visų kūdikių [1]. Kitas požymis – tai ribota klubo ab-
dukcija. Šis požymis gali būti susijęs su dislokuotu 
klubu arba su išorinių klubo sąnario rotatorių kon-
traktūra. 

Vėlesniu periodu KVD gali pasireikšti, kai kūdi-
kis pradeda vaikščioti. Yra nustatytas silpnas ryšys 
tarp vėlai pradedančių vaikščioti ir KVD [15]. Gali 
būti matoma Trendelenbergo eisena, tačiau pra-
dedantiems vaikščioti kūdikiams tai sunku įvertinti. 
Kojų ilgio skirtumai yra dažniausia tokios eisenos 
priežastis, tačiau beveik visada nebūna skausmo. 

Radiologinė diagnostika

KVD galima įvertinti beveik visais radiologiniais 
tyrimo metodais – rentgeno tyrimu, echoskopija, 
kompiuterine tomografija ir magnetinio rezonanso 
tomografija. Visi šie metodai turi pranašumų ir trū-
kumų [3, 20, 22].

Rentgeno tyrimas

Rentgenologinis abiejų klubo sąnarių ištyrimas yra 
vienas dažniausiai atliekamų KVD nustatyti [22]. 

S. Rutkauskas
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Rekomenduojama rentgeno nuotrauką atlikti nuo 
4 mėnesių, kai šlaunikaulių galvutėse atsiranda 
kaulėjimo branduoliai. Tyrimas atliekamas laikant 
suglaustas vaikučio kojas. Ypač svarbu išvengti ro-
tacijos. Tokiais atvejais svarbus bendravimas tarp 
tyrimą atliekančio radiologijos technologo ir lydin-
čių asmenų (tėvų ar globėjų). 

Tiesinėje klubų rentgenogramoje yra vertinami 
keletas pagrindinių linijų ir gūžduobių, arba aceta-
buliniai, kampai (1 pav.). 

H i lgenreiner  l in i ja  jungia abiejų klubakau-
lių apatinius kaulinius kraštus.

Perk inso l in i ja  yra statmena Hilgenreiner li-
nijai ir brėžiama per lateraliausią gūžduobės kraštą. 

Proksimalinis šlaunikaulio galas ir kaulėjantys šlau-
nikaulio galvutės branduoliai turi būti išsidėstę ap-
atiniame vidiniame kvadrante.

Gūžduobės k ampas,  arba acetabul in is 
indeksas,  matuojamas tarp Hilgenreinerio linijos 
ir linijos, nubrėžtos per gūžduobės kremzlinį centrą 
ir labiausiai nutolusį lateralinį kraštą. Gūžduobės 
kampas keičiasi nuo 30o (±5o) ką tik gimusio iki 20o 
(±5o) penkerių metų vaiko [1, 15, 23]. Tonnis savo 
klasikiniame straipsnyje akcentavo, kad gūžduobių 
kampai yra patologiniai, jeigu jų reikšmės didesnės 
nei du standartiniai nuokrypiai (1 lentelė). Tačiau 
vaikai vis tiek turėtų būti gydomi ir jeigu kampai 
didesni už vieną standartinį nuokrypį, nes daliai jų 
displazija progresuoja [23].

Šentono l in i ja  brėžiama vidiniu šlaunikaulio 
kraštu ir gaktikaulio šakų apatiniais kontūrais. Ne-
tolygi linija gali reikšti klubo sąnario subliuksaciją 
ar dislokaciją. 

Pranašumai :
 � greitas, pigus, beveik visur prieinamas tyri-

mas.
Trūkumai :

 � jonizuojančioji spinduliuotė,
 � mažas jautrumas, 
 � statinė informacija,
 � rentgeno tyrimą sudėtinga vertinti jaunes-

niems nei 4 mėnesių kūdikiams.
1 pav. Kūdikio abiejų klubų tiesinė rentgenogra-
ma 

1 lentelė. Patologiniai gūžduobių kampai (modifikuota pagal [5]

Amžius
Mergaitės Berniukai
Lengva displazija Sunki displazija Lengva displazija Sunki displazija
Dešinė Kairė Dešinė Kairė Dešinė Kairė Dešinė Kairė

1–2 mėn. 35,8 36,1 41,6 41,6 27,7 31,2 31,8 35,2
3–4 mėn. 31,4 33,2 36,3 38,7 27,9 29,1 32,4 33,7
5–6 mėn. 27,3 29,3 31,8 34,1 24,2 26,8 29,0 31,6
7–9 mėn. 25,3 26,6 29,4 31,1 24,6 25,4 28,9 29,5
10–12 mėn. 24,7 27,1 28,6 31,4 23,2 25,2 27,0 29,1
13–15 mėn. 24,6 26,9 29,0 31,7 23,1 24,0 27,5 27,7
16–18 mėn. 25,0 26,1 29,3 30,4 23,8 25,8 28,1 30,0
19–24 mėn. 24,1 26,4 28,4 30,8 20,6 23,2 24,4 27,3
2–3 m. 21,8 23,3 25,6 27,1 21,0 22,7 25,3 26,9
3–5 m. 17,9 21,2 21,3 25,8 19,2 19,8 23,5 23,8
5–7 m. 19,3 19,8 23,4 23,8 16,8 19,3 20,9 23,2

Pagal Tonnis pasiūlytą klasifikaciją displazija yra lengva, kai gūžduobės kampas yra didesnis nei vienas standarti-
nis nuokrypis, sunki displazija – kai daugiau kaip du standartiniai nuokrypiai. 
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Ultragarsinis tyrimas

Ultragarsiniai (UG) naujagimių ir kūdikių tyrimai gali 
būti statiniai, dinaminiai ir modifikuoti [1, 16, 20, 22, 
24–27]. Statinių tyrimų metu vertinama morfologija, 
atliekami anatominių struktūrų matavimai. Tokius 
tyrimus pasiūlė Grafas (Graf ) 1980 m., Morinas (Mo-
rin) 1985 m. ir Terjesenas (Terjesen) 1989 m. Dina-
minių tyrimu metu atliekami pasyvūs klubo sąnario 
judesiai, vertinamas anatominių struktūrų santykis. 

Šiai grupei atstovauja Harkė (Harcke, 1984), Dalštro-
mas (Dahlström, 1986) ir Gomesas (Gomez, 1987). 
Norvegė prof. Rozendal (Rosendahl) 1992 m. pasiū-
lė modifikuotą ultragarsinį tyrimą, kuriame sujungė 
Grafo α kampų matavimą ir provokacinį Barlov tes-
tą. Iki šiol nėra standartinės klubų vertinimo meto-
dikos. Istoriškai susiklostė, kad Jungtinėse Valstijose 
populiariausias UG tyrimas Harkės metodu, o Euro-
poje – Grafo metodu. Šiame straipsnyje detaliau ap-
tariamas Grafo pasiūlytas metodas [26, 29]. 

2 lentelė. Ultragarsinė klubo vystymosi displazijos klasifikacija pagal Grafo metodiką (modifikuota pagal 
[13, 14, 15])

Tipas pagal Grafo klasi-
fikaciją

Kaulinis 
stogas 

Kaulinis 
kraštas

Kremzlinis sto-
gas

α kam-
pas

β kam-
pas Amžius

I
Subrendęs klubas

Geras Kampuotas Dengia šlauni-
kaulio galvutę

≥60o ≤55o Bet koks

IIa
Fiziologiškai nesubrendęs

Patenkina-
mas

Užapvalėjęs Dengia šlauni-
kaulio galvutę

50–59o ≤55o <3 mėn.

IIb
Vėluojantis kaulėjimas

Nepakanka-
mas

Užapvalėjęs Dengia šlauni-
kaulio galvutę

50–59o 55–77o >3 mėn.

IIc
Kritinis amžius (angl. 
critical age)

Žymiai nepa-
kankamas

Užapvalėjęs /
suplokštėjęs

Dengia šlauni-
kaulio galvutę

43–49o ≤77o Bet koks

IId
Decentracija

Žymiai nepa-
kankamas

Užapvalėjęs / 
suplokštėjęs

Dislokuotas 43–49o ≥77o Bet koks

III
Dislokuotas klubas

Prastas Suplokštėjęs Dislokuotas aukš-
tyn

<43o ≥77o Bet koks

IV
Dislokuotas klubas

Prastas Suplokštėjęs Dislokuotas že-
myn

<43o ≥77o Bet koks

2 pav. Trijų mėnesių kūdikio kairio klubo srities ultragarsinis tyrimas. A) G – gūžduobės kaulinis stogas, 
K – klubakaulio kontūras, MSR – mažasis sėdmens raumuo, S – sėdynkaulio kontūras, ŠG – šlaunikaulio galvutė, 
T – trispindulinė kremzlė, VSR – vidurinis sėdmens raumuo, rodyklė – kaulinis kraštas, žvaigždutė – gūžduobės 
kremzlinis stogas. B) α ir β kampai matuojami išvedus linijas per klubakaulio kontūrą (1), gūžduobės kaulinį 
kraštą ir šlaunikaulio galvutės paviršių (2) bei gūžduobės kaulinį kontūrą (3). Jeigu A ir B santykis yra mažesnis 
nei pusė, tai vertinama kaip šlaunikaulio galvutės decentracija. 

S. Rutkauskas
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Norint išvengti klaidingai teigiamų rezultatų, 
klubų ultragarsinį tyrimą (UG) reikėtų atlikti vyres-
niems nei dviejų savaičių naujagimiams [24]. Prieš 
tyrimą patariama pamaitinti. Tiksliausi rezultatai 
užfiksuojami, jeigu tyrimo metu vaikas yra ramus. 
Kūdikis pirmiausia guldomas ant dešinio šono, 
kairė kojytė sulenkiama per klubo ir kelio sąnarius. 
Ultragarsinis keitiklis dedamas virš klubo sąnario 
koronarinėje plokštumoje. Siekiant tiksliai išma-
tuoti gūžduobės kampus, UG vaizde turi matytis: 
1) klubakaulio šonininis kontūras, kuris būtinai turi 
būti lygiagretus su keitiklio paviršiumi; 2) kaulinis 
gūžduobės kontūras; 3) trispindulinė kremzlė ir 
4) sėdynkaulio šonininis kontūras (2 pav., A).

Pagal Grafo pasiūlytą metodiką matuojami klu-
bo sąnario α ir β kampai (2 pav., B) [26]. α kampas 
matuojamas tarp dviejų linijų, išvestų per kluba-
kaulio paviršių ir gūžduobės kaulinį kontūrą, ir yra 
pats svarbiausias vertinant KVD tipą (2 lentelė). β 
kampas padeda vertinti šlaunikaulio galvutės de-
centraciją. 

Šlaunikaulio galvutės padėtis gūžduobėje ver-
tinama išvedant liniją palei klubakaulio kontūrą 
(2 pav., B). A ir B ilgių santykis atspindi, kokiu mas-
tu šlaunikaulio galvutę dengia gūžduobės kaulinis 
stogas. Normos atvejais dengimas turėtų būti di-
desnis nei 51 proc. Subliuksacija nustatoma, jeigu 
santykis yra mažesnis kaip 39  proc. [30]. Kuo ma-
žesnis dengimas, tuo mažiau subrendusi gūžduobė 
(3 pav.). Atrodo, šlaunikaulio galvutės subliuksacijai 

turi įtakos gūžduobės stogo kremzlinio audinio 
hipertrofija [31]. Jeigu atstumas tarp šlaunikaulio 
galvutės ir sėdynkaulio yra didesnis nei 6 mm, paci-
entas turėtų būti atidžiai stebimas ir tikrinamas dėl 
KVD [32].

Jau daugelį dešimtmečių nerimsta kalbos apie 
ultragarsinę atrankinę patikrą dėl KVD. Deja, iki šiol 
nėra vienodos nuomonės [5, 7–9]. Apibendrinant 
galima išsikirti tris patikros metodus [2–4, 18, 33]. 
Vienas iš jų – profilaktinis ištyrimas, atliekamas vi-
siems vaikams įprastinės apžiūros metu pirmaisiais 
gyvenimo mėnesiais. UG ar rentgeno tyrimas gali 
būti skiriamas tik įtarus klubo patologiją [4]. Kita kli-
nikinė ir radiologinė patikra gali būti atliekama tik 
vaikams, turintiems rizikos veiksnių [10]. Atliekant 
patikrą trečiuoju metodu, klinikiniai ir radiologiniai 
tyrimai daromi visiems be išimties naujagimiams 
[4, 6, 34]. Šio tikrinimo metodo trūkumai yra bran-
gumas ir   didesnė hiperdiagnostikos tikimybė [18].

Lietuvoje bendros atrankinės patikros siste-
mos nėra. Daugelis gydytojų remiasi savo ir kolegų 
patirtimi. Vieni siunčia UG tyrimui tik įtarę KVD ar 
esant rizikos veiksnių, kiti šį tyrimą siekia atlikti vi-
siems savo pacientams. 2010–2013 metais Kaune 
atlikus 600 naujagimių ir kūdikių klubų UG, nusta-
tyta 70 (11,6 proc.) IIa, 15 (2,5 proc.) IIb, 3 (0,5 proc.) 
III ir 1 (0,2 proc.) IV tipo KVD pagal Grafo metodiką 
[duomenys nepublikuoti]. Deja, nėra surinkta duo-
menų apie klinikinio ir ultragarsinio tyrimo jautru-
mą ir specifiškumą, bet pasitaiko nemažai atvejų, 

3 pav. Vieno mėnesio kūdikio abiejų klubo sričių ultragarsinis tyrimas pagal Grafo metodiką. Kairiame 
klube (A) nustatytas Ia tipas, nes α kampas yra mažesnis nei 60o. Dešiniame klube (B) matomas beveik išsigau-
bęs gūžduobės kaulinis stogas, kaulinis kraštas suplokštėjęs, α kampas apie 39o, β kampas – 58o, A ir B santykis 
sumažėjęs iki 0,31. Išvada – III tipo klubo vystymosi displazija.

Radiologinė klubo vystymosi displazijos diagnostika
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kai šių tyrimų duomenys nesutampa. Tiksliems re-
zultatams būtina atlikti išsamią klinikinę studiją. 

Pranašumai :
 � pigus, visur prieinamas tyrimas;
 � dinaminė informacija;
 � nėra jonizuojančiosios spinduliuotės.

Trūkumai :
 � labai priklauso nuo tyrėjo kompetencijos;
 � netinkamas vyresnio amžiaus vaikams, kai 

šlaunikaulių galvutėse atsiranda kaulėjimo 
branduoliai.

Kompiuterinės tomografija

Kompiuterinė tomografija (KT) yra atliekama esant 
komplikuotai dislokacijai, planuojant priešoperaci-
nį gydymą [35] arba vertinant vėlyvuosius poope-
racinius rezultatus [13, 36]. Pagrindinis KT trūku-
mas yra jonizuojančioji spinduliuotė, todėl apšvitos 
dozė kiek įmanoma mažinama. 

Pranašumai :
 � išsamus kaulinių struktūrų trimatis vaizdini-

mas planuojant operacinį gydymą arba po 
operacijos;

 � greitai atliekamas tyrimas.

Trūkumai :
 � jonizuojančioji spinduliuotė;
 � mažiems vaikams reikalinga sedacija.

Magnetinio branduolių rezonanso  
tomografija 

Magnetinio rezonanso tomografija (MRT) taip pat 
gali būti naudinga prieš ar po operacijos [13, 37], 
atliekant papildomus gūžduobių matavimus [38], 
nustatant komplikacijas, pavyzdžiui, šlaunikaulio 
galvutės avaskulinę nekrozę, skystį sąnario ertmėje, 
klubinio juosmens raumens sausgyslės kompresiją, 
sustorėjusį šlaunikaulio galvutės raištį ar gūžduo-
bės minkštųjų audinių hipertrofiją [36]. 

Pranašumai :
 � nėra jonizuojančiosios spinduliuotės;
 � puikus minkštųjų audinių, pavyzdžiui, lūpos, 

kapsulės ir gūžduobės kremzlių, įvertinimas. 
Trūkumai :

 � brangus;

 � netinkamas tyrimas klaustrofobiškiems paci-
entams;

 � judesių artefaktams išvengti būtina paciento 
sedacija.

Artrografija

Artrografinio tyrimo metu į klubo sąnarį yra sulei-
džiama kontrastinės medžiagos ir atliekama fluo-
roskopija [39]. Tokiu tyrimu galima įvertinti kremz-
linį paviršių ir dinaminį klubo sąnario stabilumą, 
nustatyti gūžduobės kremzlinės lūpos plyšimus. 
Artrografinis tyrimas gali būti atliekamas po užda-
ros repozicijos įvertinant vėlyvuosius rezultatus. 
Kartais galima atlikti KT ir MRT artrografijas, tačiau 
šie tyrimai yra sudėtingesni, kainuoja brangiau, pa-
pildomai reikia atlikti paciento sedaciją, o KT angi-
ografijai naudojama ir jonizuojančioji spinduliuotė.

Pranašumas:
 � papildoma informacija apie anatomines 

struktūras prieš ar po operacijos.

Trūkumai :
 � jonizuojančioji spinduliuotė rentgenoskopi-

jos ar KT fluoroskopijos metu;
 � netinka kontrastinei medžiagai alergiškiems 

pacientams;
 � inkstų pažeidimo tikimybė vartojant kontras-

tinę medžiagą;
 � būtina paciento sedacija ir anestezija.

Apibendrinimas

Klubo vystymosi displazijos diagnozė yra labai su-
dėtinga. Daugelis studijų parodė, kad šiuolaikinė 
radiologinė diagnostika gali sumažinti vėlyvų dia-
gnozių skaičių. Vertinant UG tyrimą kaip standartą, 
klinikinio ištyrimo jautrumas ir specifiškumas siekia 
atitinkamai 97 proc. ir tik 14 proc. [34]. Kitos studi-
jos duomenimis, ultragarsinės patikros jautrumas 
buvo tarp 88,5 proc. ir 76,4 proc. [5]. Šie rezultatai 
rodo, kad yra didesnė tikimybė neįtarti KVD kliniki-
nio ištyrimo metu. Vis dėlto net ir visiems be išimties 
pacientams atliekant UG tyrimus KVD taip pat gali 
būti pražiūrėta [5, 22]. Suteikus gydymą per pirmuo-
sius šešis gyvenimo mėnesius, atokūs rezultatai yra 
daug geresni nei esant vėlyvai diagnozei [19, 26]. 

S. Rutkauskas
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Kadangi KVD gydymas dažniausiai nesukelia dides-
nių problemų, bereikalingo gydymo rizika remiantis 
UG rezultatais yra priimtinesnė nei KVD diagnozės 
pražiūrėjimas klinikinio ištyrimo metu [34]. 

Lietuvoje šiuo metu nėra sukurtos aiškios at-
rankinės patikros programos. Trūksta informaci-

jos apie kuo ankstesnį naujagimio ištyrimą. KVD 
diagnostika turi rūpėti ne tik šeimos gydytojams, 
pediatrams, vaikų chirurgams, ortopedams trau-
matologams, bet ir radiologams. Visų specialistų 
tikslas yra kuo anksčiau nustatyti šią patologiją ir 
ją gydyti [21, 33].

RADIOLOGICAL IMAGING OF DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP

Saulius Rutkauskas

Clinic of Radiology of Academy of Medicine, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania

Abstract. Observational study based review article is devoted to developmental dysplasia of the hip. Radiological imag-
ing can improve early diagnoses of developmental dysplasia of the hip. The outcome of treatment during the first six months 
of life is much better than in late-diagnosed developmental dysplasia of the hip. The ultrasound scanning is the first choice 
technique for evaluation of the hip before ossification of the femur head, is cheap and available, however, the results strongly 
depends on the competition of operator. Graf’s ultrasound technique is widely used in Europe countries as well as Lithuania. 
After ultrasound scanning of 600 newborns and infants during the last three years (2010–2013) 11,6 perc. IIa, 2,5 perc. IIb, 0.5 
perc. III and 0.2 perc. IV types of developmental dysplasia of the hip were found. The foreign study results shows, that the clini-
cal evaluation has low sensitivity according ultrasound screening. However, universal ultrasound screening does not prevent 
the late cases of the developmental dysplasia of the hip. Family physicians, paediatricians, paediatric surgeons, orthopaedists 
and radiologists should be involved in developmental dysplasia of the hip diagnosis. The main goal is the detection of pathol-
ogy as early as possible. Having in the mind not aggressive origin of treatment of developmental dysplasia of the hip the risk 
of overtreatment associated with ultrasound screening is more acceptable than the risk of underdiagnosis based on clinical 
examination. 

Key words: developmental dysplasia, hip joint, radiological imaging, screening, children.
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Pirminis imunodeficitas – ką turi žinoti pediatras
Jolanta Kudzytė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Vaikų ligų klinika

Santrauka. Apžvalginis straipsnis skiriamas vaikų pirminiam imunodeficitui. Šiuo terminu apibūdinama daugiau 
nei 150 įgimtų arba paveldėtų ligų, kurių priežastis – žmogaus imuninės sistemos defektas. Antikūnų trūkumas yra 
dažniausia pirminio imunodeficito forma ir sudaro 2/3 visų pirminio imunodeficito ligų, o komplemento stoka tesie-
kia < 1 proc., fagocitozės sutrikimai sudaro 20–30 proc. Vaikams dažniausiai būna pirminis imunodeficitas, o suau-
gusiems žmonėms – antrinis. Visuotinai pripažinta, kad pirminio imunodeficito nulemtos ligos yra diagnozuojamas 
pavėluotai. Pagrindinis pirminio imunodeficito požymis yra dažnos  infekcijos. Infekcijos būna užsitęsusios, pasikar-
tojančios, linkusios tapti lėtinės. Dėl nuolatinių ligų atsilieka vaiko vystymasis, sulėtėja augimas, organizme vystosi 
negrįžtami organų pokyčiai, gyvybei pavojingos komplikacijos, todėl labai svarbu laiku diagnozuoti ir pradėti gydyti 
pirminį imunodeficitą. Jeffrey Modell fondas kartu su Europos imunodeficitinių ligų draugija parengė gaires, padedan-
čias atpažinti vaikų pirminio imunodeficito požymius. Gydymas imunoglobulinais skiriamas kaip nuolatinė tęstinė 
pakaitinė terapija pacientams, kuriems nesigamina antikūnai arba jų gamyba yra nepakankama. Gydymas susideda 
iš profilaktinio gydymo – agresyvios antibiotikų terapijos ir vakcinacijos; palaikomojo – pakaitinio gydymo skiriant 
imunoglobulinus, ir etiopatogenetinio – gydymo kamieninėmis ląstelėmis ir genų terapija. Gydymo imunoglobulinais 
veiksmingumas pagrįstas ir patofiziologiškai, kaip infekcijų dažnį mažinantis gydymas, galintis išgelbėti PID sergančio 
vaiko gyvybę.

Reikšminiai žodžiai: pirminis imunodeficitas, diagnostika, gydymas, rekomendacijos, vaikai.

Santrumpos: PID – pirminis imunodeficitas, Ig – Imunoglobulinas, ESID – Europos imunodeficitinių ligų draugija, 
sIgA – sekrecinis IgA, sIgG – sekrecinis IgG.

Pirminio imunodeficito apibrėžimas ir 
paplitimas

Imunodeficitas – savarankiškos ligos ar gretutiniai 
sindromai, kuriems būdingas imuninės sistemos 
nepakankamumas, kliniškai pasireiškiantis polinkiu 
sirgti dažnomis, sunkiomis infekcijomis. Imunode-
ficitas gali būti pirminis (PID), dažniau pasireiškian-
tis vaikams ir paaugliams, ir antrinis – būdingesnis 
suaugusiems ligoniams. PID yra grupė įgimtų arba 
paveldėtų ligų, kurių priežastis yra žmogaus imuni-
nės sistemos defektas. Pasaulio sveikatos organiza-
cija pripažįsta daugiau nei 150 pirminio imunodefi-
cito ligų. Pirminis imunodeficitas pagal imunologi-
nius fenotipus skirstomas į B limfocitų arba antikū-
nų (sudaro 50 proc.), T limfocitų (sudaro 30 proc.), 
mišriuosius T ir B limfocitų, fagocituojančių ląstelių 
(neutrofilų ir monocitų) (sudaro 18 proc.) ir komple-
mento sistemos (sudaro 2  proc.). Nors PID dažnai 
apibūdinamas kaip reta liga, tikri jos sergamumo ir 

ligotumo mastai nežinomi. Pirminio imunodeficito 
registrą Europoje pradėjo 1994 m. įkurta Europos 
imunodeficito ligų draugija (ESID). Šios organizaci-
jos pastangomis 2003 m. pradėta kurti tarptautinė 
internetinė PID duomenų bazė (www.esid.org). 
Joje kaupiami visos Europos PID centrų duomenys 
(žr. pav.). 

Literatūroje pateikiamas bendras pirminio imu-
nodeficito dažnis svyruoja 1,4–10,1:100 000 nauja-
gimių. Lietuvoje kasmet gimsta apie 30–36 tūkst. 
naujagimių, todėl per metus turėtų būti nustatoma 
iki 75–90 vaikų, turinčių sutrikusią imuninę siste-
mą – gerokai daugiau, nei dabar diagnozuojama ir 
gydoma [2].

Antrinis imunodeficitas – tai įgyti imuninės sis-
temos pokyčiai, atsiradę veikiant imunotoksinams, 
ir jie nėra genetinio defekto rezultatas. Dažniausiai 
jį sukelia infekcinės ligos, imunosupresantų vartoji-
mas, metabolinės ligos, kraujo ligos, traumos, ope-
racijos ir kita [3].
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Kaip bręsta imuninė sistema? 

Mamos sekrecinis imunoglobulinas G (IgGs) saugo 
naujagimį pirmus mėnesius po gimimo. Motinos 
pienu maitinami kūdikiai su juo gauna saugančių 
medžiagų: nespecifinių (lizocimo, laktoferino) ir 
specifinių (sekrecinio IgA). Mamos IgGs išnyksta 
4–6 mėn., o tuo metu pradeda gamintis naujagi-
mio IgG. Dėl tokio imuninės sistemos brendimo 
susidaro fiziologinė hipogamaglobulinemija. Jeigu 
ji užtrunka ilgiau ar būna ryškesnė – infekcijos vai-
kams kartojasi dažniau.

IgA gaminamas lėčiau nei kiti imunoglobulinai, 
jo gamyba padidėja ketvirtais penktais vaiko gyve-
nimo metais.

Sekrecinio IgA (IgAs), saugančio kvėpavimo 
takus, trūkumas bei fiziologinė kitų Ig stoka lemia 
dažnas kūdikių ausų, viršutinių ir apatinių kvėpavi-
mo takų ligas [4].

PID simptomai

PID gali pasireikšti po gimimo arba vėliau. Dau-
guma pirminio imunodeficito ligų yra genetiniai 
sutrikimai, dažniausiai diagnozuojami vaikams iki 
vienerių metų, tačiau lengvesnės formos gali būti 

nediagnozuotos iki pilnametystės. Pagrindinis pi-
rminio imunodeficito požymis yra dažnos infekci-
jos, jos būna užsitęsusios, pasikartojančios, linku-
sios tapti lėtinės. Dėl nuolatinių ligų atsilieka vaiko 
raida, sulėtėja augimas, vystosi negrįžtami organų 
pokyčiai, gyvybei pavojingos komplikacijos, todėl 
labai svarbu laiku diagnozuoti ir pradėti gydyti PID 
[4] (žr. 1 ir 2 lenteles).

Antikūnų trūkumas yra dažniausia pirminio 
imunodeficito ligos priežastis, ir sudaro maždaug 
60–70  proc. visų PID [4]. Antikūnų trūkumas pa-
didina galimybę išsivystyti gyvybei grėsmingoms 
infekcinėms ligoms, šis polinkio mastas yra ne-
vienodas  – nelygu, koks yra Ig trūkumo lygis. Dėl 
ląstelinio imuniteto defektų išplinta virusinės ir 
grybelinės infekcijos, o tiems, kurių sutrikęs humo-
ralinis imunitetas, pasireiškia pasikartojančios lėti-
nės plaučių infekcijos, meningitas ir bakteriemija 
[4–11].

Ligoniams, kuriems yra antikūnų, fagocitinių 
ląstelių ar komplemento stoka, pasikartojančias 
infekcijas sukelia inkapsuliuotos bakterijos. Tiems, 
kuriems kartojasi tik virusinės infekcijos (išskyrus 
enterovirusus), imunodeficito dažniausiai neran-
dama. Vaikai, turintys antikūnų gamybos, fagoci-
tų ar komplemento defektų, gali augti ir vystytis 

Pav. Pirminio imunodeficito būklių paplitimas Europoje 100 000 gyventojų, 
ESID registro duomenimis [1]
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normaliai, nors jiems ir kartojasi infekcijos. Vis 
dėlto šiems vaikams vystosi bronchektazės dėl be-
sikartojančios apatinių kvėpavimo takų infekcijos 
arba persistuoja CNS enterovirusinė infekcija. Li-
goniams, kuriems yra T ląstelių funkcijos sutrikimų, 
nuo mažens kartojasi oportunistinės infekcijos ir 
jie miršta. Dažniausi sukėlėjai, vyraujantys esant 
įvairioms imunodeficito būklėms, pateikiami 3 len-
telėje [4–12]. 

PID diagnostika

Tiriant dažnai sergantį vaiką, verta prisiminti pir-
minio imunodeficito egzistavimo galimybę. Deja, 
pirminio imunodeficito ligos nediagnozuojamos 
arba diagnozuojamos per retai, nes jos dažnai pa-
sireiškia kaip įprastos añčių, ausų, kvėpavimo takų 
infekcijos. Pirminis imunodeficitas dažniausiai di-
agnozuojamas dėl padidėjusio ligonių imlumo in-

1 lentelė. Simptomai iš anamnezės, leidžiantys įtarti imunodeficitą

Ligonio anamnezė
   Infekcijos

Sunkios, besikartojančios, užsitęsusios, atsparios įprastam gy-
dymui, dažnos komplikacijos, pūliniai

  Sukėlėjai Oportunistinė infekcija 
   Skiepai Sukelia komplikacijų ar diseminuotą infekciją (pvz., BCG-itas)
   Dermatitas / egzema Sunki, nuolatinė

   Bronchinė astma Sunki rezistentiška ar priklausoma nuo hormonų
   Lėtinės plaučių ligos
   Autoimuninės ligos Citopenija, vaskulitai
  Dismorfizmas, mikrocefalija
   Vystymosi atsilikimas
  Lėtinė diarėja
  Vėlyvas virkštelės nukritimas (>2 sav.)

Šeimos anamnezė
   Nepaaiškinamos kūdikių mirtys
   Žinomas ar įtariamas imunodeficitas
   Tėvų kraujomaiša
   ŽIV 
   Limfoma
  Autoimuninės ligos (sisteminė vilkligė)

2 lentelė. Klinikiniai simptomai, leidžiantys įtarti vaikui imunodeficitą

Vystymosi atsilikimas
Dismorfizmas, mikrocefalija 
Nagai Būgno lazdelės, blyškūs
Burna Periodontitas, gingivostomatitas, vėluojantis dantų dygimas 
Širdies ir kraujagyslių sistema Įgimtos širdies ligos
Kvėpavimo sistema Lėtinės plaučių ligos, bronchektazės, pneumatocelės
Virškinimo sistema Hepatosplenomegalija, uždegimo sukeltos žarnyno ligos
Limfiniai audiniai Nebuvimas ar proliferacija su limfadenopatija, timoma
Oda, plaukai Egzema, petechijos, randai, granulomos, angioedema, albinizmas, pi-

gmentinės dėmės, sunkios odos infekcijos, pakitę plaukai
Akys Tinklainės pokyčiai, telangiektazija
Skeleto anomalijos
Nervinė sistema Ataksija
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3 lentelė.  Dažniausi patogenai esant įvairioms imunodeficito būklėms

Imunodeficito būklės Dažniausi patogenai
Antikūnų stoka Bakter i jos :  Staphylococcus aureus, Streptococcus, Haemophilus influenzae b 

Enterovirusai : polio, echo 

T ląstelių stoka
Bakter i jos : Mycobacterium species, Listeria 
Gr ybel ia i : Candida 
Pirmuonys :  Pneumocystis jiroveci 

Kombinuota T ir B ląstelių stoka

Gr ybel ia i :  Candida, Cryptosporidium 
Pirmuonys :  Pneumocystis jiroveci 
Virusai :  CMV, HSV, tymų 
Parazi ta i :  Cryptococcus 

Fagocitų stoka
Bakter i jos :  Staphylococcus aureus, Salmonella, Nocardia, Mycobacterium 
species (atipinė) 
Gr ybel ia i :  Aspergillus 

Komplemento stoka Bakter i jos :  Streptococcus, Haemophilus influenza b, Neisseria meningitidis, 
Neisseria gonorrhoeae

4 lentelė. Dažnai sergančių vaikų tyrimas įtariant imunodeficitą

Pradinis  išt yrimas
Kraujo tyrimas
IgG, IgA, IgM, IgE 
Izohemagliutiniai 
CH50, C3, C4
Pok yčia i  k raujo t yr ime:

Padidėjęs leukocitų skaičius Leukemija 
Sumažėjęs leukocitų skaičius Įgimtasis imunodeficitas
Limfopenija Sunkus mišrusis imunodeficitas (SCID)

I munoglobul inų pok yčia i :

Sumažėjęs IgA Sulėtėjęs imuninės sistemos brendimas. Selektyvus IgA  
deficitas

Sumažėjęs IgA, IgG, and IgM Hipogamaglobulinemija
Nėra IgA, IgG, or IgM Brutono agamaglobulinemija
Normalus IgA, IgG, and IgM Tirti poklasius

Detalesnis  dažnai  sergančio vaiko t yrimas
Imunoglobulinų poklasių tyrimas Kartojantis bakterinėms infekcijoms
Komplemento tyrimas Kartojantis meningokokinei infekcijai
Fagocitozės tyrimas Kartojantis stafilokokinei, gramneigiamai, grybelinei infekcijai
Limfocitų tyrimas Sunkios virusinės infekcijos ar oportunistinės infekcijos
ŽIV tyrimai Oportunistinės infekcijos, TBC
Sp ecial izuotas  t yrimas

 

 

fekcijoms, tačiau jiems liga gali pasireikšti ir kitomis 
klinikinėmis būklėmis. Neinfekcinės apraiškos, pa-
vyzdžiui, autoimuninės ligos, gali būti pirmas arba 
dominuojantis klinikinis imunodeficito simptomas.

 Jeffrey Modell fondas kartu su Pirminio imuno-
deficito organizacija parengė gaires, padedančias 

atpažinti pirminio imunodeficito požymius vai-
kams [3]. Esant vienam ar daugiau šių požymių, vai-
ką reikėtų tirti dėl galimo pirminio imunodeficito ir 
kreiptis į šios srities specialistą:

1. ≥6 otito atvejai per metus; otitas kompli-
kuojasi perforacija ar mastoiditu.
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2. ≥2 sinusito atvejai per metus.
3. Gydymas antibiotikais, trunkantis >2 mėn., 

dažniausiai prireikia intraveninių antibiotikų.
4. ≥2 plaučių uždegimo atvejai per metus.
5. Sulėtėjęs vaiko augimas ir vystymasis.
6. Pasikartojančios odos ir minkštųjų audinių 

infekcijos ir (arba) organų pūliniai.
7. Pasikartojanti burnos arba odos kandidami-

kozė.
8. Neįprastos lokalizacijos infekcija ir (arba) 

neįprasti sukėlėjai.
9. ≥2 invazinės infekcijos, pavyzdžiui, osteo-

mielitas, meningitas arba sepsis. 
10. Imunodeficitas šeimoje, žinomas iš anam-

nezės. 

Tiriant dažnai sergantį vaiką, būtina jį siųsti 
pas ANG specialistą, atmesti tonzilių, adenoidų 
hipertrofiją, añčių infekciją, atlikti plaučių rentge-
nogramą, tirti periferinį kraują, o jei reikia – atlikti 
citologinį kraujo tepinėlį, įvertinti ENG, geležies bei 
feritino kiekį kraujyje, nes hipochrominė anemija 
25–30  proc. vaikų lemia dažnas kvėpavimo takų 
infekcijas. Vėliau reikia įvertinti IgG, IgA, IgM ir IgE 
kiekius, izohemagliutininus, komplemento frakcijas 
(CH50, C3, C4). Kraujo tyrimo ir imunoglobulinų po-
kyčių vertinimas pateikiamas 4 lentelėje.

Jei ENG normalus, lėtinė bakterinė ar grybeli-
nė infekcija atmetama. Jei neutrofilų kiekis nuolat 
padidėjęs ir nėra jokių infekcijos požymių, turėtų 
būti įtariamas leukocitų adhezijos defektas. Jei 
absoliutus neutrofilų skaičius normalus, įgimta ar 
įgyta neutropenija ir leukocitų adhezijos defektai 
atmetami. Jei absoliutus limfocitų skaičius yra nor-
malus, vadinasi, tai nėra sunki T  ląstelių stoka. Jei 
trombocitų skaičius ir dydis normalus, gali būti at-
metamas Wiskott-Aldrich sindromas.

Pediatras, šeimos gydytojas ar bet kurios kitos 
specialybės gydytojas, įtaręs imuninės sistemos 
sutrikimą, turėtų siųsti ligonį pas specialistą konsul-
tuoti. Lietuvos universitetiniuose centruose atlie-
kami imunologiniai tyrimai, kurie leidžia nustatyti 
imuninės sistemos pažeidimą. Tuose centruose ski-
riamas specializuotas gydymas imunoglobulinais 
[4–12].

PID gydymas

Anksti diagnozavus imunodeficitą ir paskyrus pa-
kaitinį gydymą, galima išvengti gyvybei pavojingų 
komplikacijų ir užtikrinti visavertę gyvenimo kokybę. 

Antibiotikai, skiriami infekcijoms gydyti, yra 
pasirenkami ir dozuojami įprastiniais metodais. 
Ligoniams, turintiems imunodeficitą, infekcija gali 
progresuoti žaibiškai, todėl antibakterinis gydymas 
turi būti pradedamas nedelsiant.

Sunkaus mišriojo imunodeficito atveju reikia 
atlikti kaulų čiulpų transplantaciją. Jeigu ji sėkmin-
ga, išgyvenamumas gali siekti iki 90 proc. Be gydy-
mo ligonis miršta nesulaukęs vienerių metų. 

Gydymas Ig skiriamas kaip nuolatinė tęstinė pa-
kaitinė terapija, siekiant išvengti infekcijų ar suma-
žinti jų dažnį. Visą gyvenimą trunkantis pakaitinis 
gydymas imunoglobulinais yra veiksmingas ir pri-
pažintas kaip standartinis gydymas jau daugiau nei 
penkis dešimtmečius. Dažniausiai PID sergantiems 
ligoniams skiriama intraveninio Ig 400–600 mg/
kg kas 3–4 savaites [13, 14]. Tačiau jau daugiau nei 
20 metų įvairiose šalyse vartojamas po oda leidžia-
mas Ig. Jo dozė yra 0,6 ml (100 mg) kilogramui kūno 
svorio per savaitę, šią dozę galima vartoti leidžiant 
į keletą kūno vietų. Mažesnių dozių skyrimo ar re-
čiau vartojamo Ig metodai nėra pagrįsti klinikinių 
tyrimų duomenimis. Pakaitiniu gydymu siekiama 
palaikyti ne mažesnį kaip 5 g/l IgG kiekį. Vis dėlto 
net ir skiriant pakaitinę imunoglobulino terapiją 
10–20 proc. ligonių infekcijos gali kartotis.

Sprendimas gydytis ligoninėje ar namie grin-
džiamas Ig vartojimo būdu (intraveninis ar poodi-
nis), taip pat atsižvelgus į ligonio ar jo tėvų patiki-
mumą, kai jis pats ar tėvai preparatą turi leisti na-
muose. Po oda leidžiamo imunoglobulino privalu-
mai: reikia mažesnės dozės, kuri leidžiama dažniau 
ir lemia pastovią imunoglobulinų koncentraciją 
serume, retesnis sisteminis nepageidaujamas po-
veikis, nereikia durti į kraujagysles (mažiems vai-
kams sunku pataikyti, skauda, traumuojamos krau-
jagyslės), ligonis gali savarankiškai susileisti vaisto 
namuose, nereikia jo stacionarizuoti (sutaupoma 
hospitalizavimo lėšų, vaikams nereikia praleisti pa-
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mokų, tėvams – darbo dienų, vaikai psichologiškai 
mažiau traumuojami).

Ig nėra generiniai vaistai ir negali būti tarpusavyje 
lengvai keičiami. Siekiant užtikrinti ligonio saugumą, 
Ig gydymas parenkamas individualiai. Pakeisti vaistą 
galima tik aktyviai dalyvaujant gydančiam gydytojui 
ir tai turi būti mediciniškai pagrįsta [15].

Svarbu prisiminti, kad ligonių, kurie serga 
antikūnų imunodeficitu, negalima skiepyti gyvomis 
vakcinomis (tymų, raudonukės, epideminio parotito, 
BCŽ), nes pati vakcina gali sukelti infekcinę ligą. Šiems 
ligoniams taip pat negalima atlikti neapšvitintų 
kraujo komponentų transfuzijų [16–22].

Prognozė

Pastarąjį dešimtmetį vaikų, sergančių PID, išgyve-
nimo prognozė labai pagerėjo. Tai lėmė glaudus 
pediatro ir specialisto imunologo darbas. Tik reikia 
nepamiršti, jog tokio vaiko gydymą sudaro: 

1) profilaktinis gydymas – agresyvi antibiotikų 
terapija ir vakcinacija,

2) palaikomasis pakaitinis gydymas – Ig skyri-
mas ir, jei yra galimybių,

3) etiopatogenezinis gydymas – kamieninių 
ląstelių transplantacija ir genų terapija [4]. 

PRIMARY IMMUNODEFICIENCY: CLUE MESSAGE FOR PAEDIATRICIAN

Jolanta Kudzytė

Clinic of Children’s Diseases, Medical Academy of Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania

Abstract. This review article is devoted to primary immunodeficiency diseases (PID). It is a group of more than 150 geneti-
cally determined conditions and caused by the human immune system defect. Antibody deficiency is the most common type 
of PID, accounting for about 2/3 of them, while complement deficiency comprises <1 perc. Cellular and phagocytic defects 
account for 20–30 perc. of PID. In children, PID are more common, while in adults predominate the secondary. The diagnosis 
of PID represents a challenge in that many children have frequent infections requiring treatment with antibiotics, but few 
of these have a demonstrable PID. It is generally agreed that PID is underdiagnosed in most countries. Most of these are life 
long conditions, it is very important to perform diagnostic evaluation before initiating therapies. Which children, who present 
with frequent infection, need evaluation of their immune system is often  nor evident. The Jeffrey Modell Foundation (JMF) 
has promulgated warning sings for primary immunodeficiency. Functioning as a compass to the clinician are the presenting 
symptoms, the type of infections, the severity of the disease and the microorganisms involved. Immunoglobulin replacement 
therapy is used to treat patients with immunoglobulin deficiency. There are three major categories of management: preven-
tive – antimicrobial chemoprophylaxis, immunizations; supportive – replacement and treatment of infections; curative – with 
the inclusion of hematopoietic stem cell transplantation and gene therapy in the therapeutic repertoire of PID. The efficacy of 
this therapy has been well established based on both pathophysiological rationale and clinical experience that the therapy for 
immunoglobulin deficiency syndromes appears to reduce infections, which were the main problems, and can be life saving.
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Informacija autoriams 

Publikavimo pirmumo teisė 

Straipsnis, pateikiamas spausdinti žurnalo moks-
linių straipsnių skyriuje, turi būti niekur nepubli-
kuotas. Jeigu kituose leidiniuose jau bu vo skelbtas 
bent vieno iš autorių straipsnis, ku riame panaudota 
ta pati tiriamoji medžiaga arba jos dalis, autorius 
privalo apie tai pranešti leidėjui ir pateikti dvi anks-
čiau spausdinto straipsnio kopijas. 

Autorystė 

Straipsnio autorių gali būti ne daugiau kaip pen ki, 
išskyrus daugiacentrius tyrimus ir kliniki nių atvejų 
aprašymus. Kiekvienas straipsnio au torius turi akty-
viai dalyvauti atliekant tyrimą ir rengiant straipsnį 
spaudai. Autoriais gali būti asmenys, tiesiogiai daly-
vavę planuojant tyrimą (pateikiant hipotezę, paren-
kant tyrimo meto dus) ar analizuojant ir interpre-
tuojant rezulta tus, rašę straipsnį arba konsultavę 
rašiusįjį, su tinkantys su visa informacija, pateikiama 
galutiniame straipsnio variante, ir prisiimantys at-
sakomybę už tos informacijos teisingumą. Kiti prie 
straipsnio rengimo prisidėję asmenys gali būti ats-
kirai paminėti padėkų skirsnyje. 

Atsakomybė 

Straipsniuose pateikiami autorių vertinimai, nuo-
monės ir rekomendacijos nebūtinai turi sutapti su 
redaktorių kolegijos ar leidėjo nuomo ne. Nei redak-
torius, nei leidėjas neatsako už šią informaciją. 

Bendrieji mokslinių straipsnių reikalavimai 

Straipsnis neturi viršyti 40 000 spaudos ženklų 
(1  spaudos lankas), įskaitant ir lenteles. Straipsnį 
turi sudaryti mokslo publikacijai būtinos dalys: ty-
rimo tikslas, tyrimo medžiaga ir metodai, re zultatai, 
aptarimas, išvados ir naudotos litera tūros sąrašas. 

Pateikiami du visų autorių pasirašyti straips nio 
egzemplioriai, išspausdinti kokybiškame baltame 
A4 formato popieriuje, o kartu tekstas diskelyje 
(Word 7.0 ar vėlesne versija Times New Roman šrif-

tu). Ant diskelio užrašykite kompiu terinės progra-
mos pavadinimą, savo pavardę, te lefono numerį 
ir failo pavadinimą. Tekstai, lentelės, brėžiniai (di-
agramos) pateikiami pus lapiuose, kurių kiekvieno 
spausdinamasis laukas yra 170 × 245 mm. Atstumai 
nuo lapo viršaus ir apačios – 25 mm, kairė paraš-
tė – 25 mm, deši nė – 20 mm. Tarp eilučių turi būti 
du intervalai. Straipsnių puslapiai turi būti sunume-
ruoti viršu je, jeigu pieštuku – dešiniajame kampe. 
Straips nio pabaigoje būtina nurodyti straipsnio 
pirmo jo autoriaus darbovietės adresą, telefono ir 
fakso numerius, elektroninio pašto adresą. 

Straipsnio medžiagą išdėstykite tokia tvarka: 
antraštinis lapas, santrauka lietuvių ir anglų kalbo-
mis, pagrindiniai žodžiai lietuvių ir anglų kalbo mis, 
santrumpos, įvadas, tyrimo medžiaga ir meto dai, 
rezultatai, aptarimas, išvados ir literatūra. 

Rengiant mokslinius straipsnius, reikia lai kytis 
mokslinio lietuvių kalbos stiliaus reika lavimų, ter-
minus rašyti lietuviškai, kai nėra ati tikmens – lo-
tyniškai. Už terminus atsako autorius. Rankraštyje 
neturi būti spausdinimo klaidų. 

Mokslinius ir profesinio tobulėjimo studijų 
straipsnius recenzuoja žurnalo redaktorių kolegi jos 
paskirti du arba trys recenzentai (vienas iš jų neturi 
būti žurnalo kolegijos narys); jų pavar dės neskelbia-
mos. Recenzijos saugomos ne ma žiau kaip dvejus 
metus nuo straipsnio publika vimo arba atsisakymo 
jį skelbti. Jei pageidauja, autoriai gali susipažinti su 
recenzijų turiniu ir išvadomis. 

Bendrieji reikalavimai pateikti pagal Lietu vos 
mokslo tarybos patvirtintus reikalavimus, keliamus 
recenzuojamiems periodiniams ir tęstiniams leidi-
niams (Nr. 239, 1997-11-14 bei Nr. V-5, 2000-02-23). 

Lietuvos mokslo tarybos nutarimu Nr. III-75 
(1999-07-07) žurnalas „Vaikų pulmonologija ir 
alergologija“ pripažintas recenzuojamu leidiniu ir 
įrašytas į Daktaro disertacijai ir habilitacijai pripažįs-
tamų Lietuvos periodinių ir tęstinių lei dinių sąrašą. 
Valstybinės vaistų kontrolės tarny bos prie LR SAM 
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viršininko įsakymu Nr. 34 (2001-03-14) žurnale leis-
ta šalia mokslinių straipsnių skelbti informaciją apie 
receptinius vaistus. 

Antraštinis lapas. Jame turi būti straipsnio pava-
dinimas, autorių vardai ir pavardės, darbo vietės ir par-
eigos. Atskirai nurodoma pavardė ir vardas, adresas, 
darbo telefono, fakso numeriai ir elektroninio pašto 
adresas autoriaus, su ku riuo redakcija turėtų aptarti 
iškilusius publika cijos rengimo spaudai klausimus. 

Antrajame puslapyje lietuvių ir anglų kal bomis 
spausdinama santrauka (Abstract) ir penki pa-
grindiniai žodžiai (Key words). San trauka turi būti 
struktūruota ir išsami (ne ma žiau kaip 600 spaudos 
ženklų), būtinas tiks lus straipsnio pavadinimas an-
glų kalba. Jeigu tekste vartojami sutrumpinimai, jų 
sąrašas pa teikiamas iškart po straipsnio santraukos. 
Straipsnio autoriai turi raštu nurodyti, ku riame žur-
nalo skyriuje pageidauja skelbti straipsnį. 

Teksto stilius. Masė, matmenys, procentai ir 
laipsniai žymimi arabiškaisiais skaitmenimis ir tarp-
tautinės (SI) vienetų sistemos žymenimis. Nurody-
kite visų farmakologinių preparatų tarp tautinius 
pavadinimus ir grupę, kuriai jie pri klauso. 

Lentelės. Kiekviena lentelė privalo turėti pava-
dinimą ir numerį. Ji turi būti išspausdinta atskirame 
lape. Vartojamos tik standartinės santrumpos. Teks-
te turi būti nurodyta tiksli lentelės vieta. 

Paveikslai. Kiekvieno paveikslo kitoje pu sėje turi 
būti užrašytas jo numeris ir pavadini mas arba TIF for-
mato failas. Tekste paveikslai žymimi „1 pav.“ ir t. t. 

Korektūra. Straipsnio korektūrą leidėjas siunčia 
pirmajam įrašytam straipsnio autoriui (jeigu antraš-
tiniame lape nenurodyta kitaip), ir jis privalo leidė-
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teksto pakeitimus ir pa pildymus. 
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