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A

UGAME KARTU: DVIDEŠIMT METŲ
GRĮŽTU IR GRĮŽTU Į LIETUVĄ

Žodžius pavadinimui rinkausi atidžiai: ne
atvykstu į Lietuvą – tai nurodytų kelionės
kryptį į svetimą kraštą, bet grįžtu į vietą, kuri
man tarsi antrieji namai, kuriuose jaučiuosi
savas. Leiskite man šiek tiek pasidalinti savo
pajautomis – ko išmokau iš Lietuvos, ir kuo,
aš tikiuosi, nors maža dalimi, pasidalinau su
jumis.
Man šiandien didelė garbė būti išrinktam
į Lietuvos mokslų akademiją – tai nuostabios
kelionės, prasidėjusios 1995 metais, kuri, tikiuosi, tęsis ir toliau, kulminacija. Viskas
prasidėjo tada, kai mane, dar jaunesnįjį konsultantą, kolega Arūnas Valiulis pakvietė atvykti į pirmąją tarptautinę bronchų astmos
konferenciją-mokyklą Vilniuje. Aš sutikau,
nors mažai žinojau apie Lietuvą ir lietuvius,
o Vilnius atrodė tiesiog įdomi vieta, kurią verta vienąkart aplankyti. Viskas pasirodė labai
nuoširdu ir nauja, įskaitant mokymo formą,
kurią mes pavadinome konferencija-mokykla.
Žinių troškimas, dėmesio koncentracija, bandant suprasti anglų kalba perteikiamą mokslinę informaciją, buvo tiesiog stulbinantys.
Tuo metu mes buvome jau šiek tiek pavargę
nuo Vakarų auditorijų skepticizmo ir net nemanėme, kad gali būti kitaip.
Pirmosios bronchų astmos, pneumonijų,
cistinės fibrozės ar orfaninės pulmonologijos
konferencijos-mokyklos surinkdavo visą Nacionalinės filharmonijos salę. Mokymų lygis
nuo pat pradžių buvo aukštas – tarp lektorių buvo profesoriai Kai-Hakon Carlsen ir
Tari Haahtela, kurie tuomet ir iki šių dienų
už savo darbus pripažįstami visame pasaulyje. Startavusi tuščioje podiplominio mokymo
erd
vėje Vilniaus tarptautinė konferencija-

Žurnalo redaktoriai ir laiko patikrinti draugai
prof. A. Valiulis ir prof. A. Bush

-mokykla greitai buvo pripažinta didžiausių
gydytojų podiplominio mokymo draugijų, atvykti čia skaityti paskaitų tapo savitu garbės
reikalu, nes persmelktas mesianizmo galėjai
manyti, kad esi kažkam labai svarbus, darai
gerą darbą tam, kuriam labiausiai to reikia. Iš
kitos pusės apsidairęs aplinkui tarp atvykusių
lektorių galėjai matyti, kas yra kas tuo metu
vaikų pulmonologijoje ir pediatrijoje, bent jau
Europoje.
Pirmą kartą atvykęs į Vilnių balandžio
mėnesį radau kalnus neištirpusio sniego, galvojau, kad tai įprastas šių vietų klimatas. Tačiau kitą kartą balandžio sniegą jau kaip sunkiai pakartojamą nuotykį pamačiau atvykęs
tik po kone penkiolikos metų. Pirmųjų mūsų
konferencijų-mokyklų metu kartais dingdavo
elektra ir pranešimą reikėdavo baigti skaityti
be skaidrių. Taigi, lengva buvo ne visada –
profesorius Arūnas Valiulis yra „Ar galėtum
padaryti..?“ meistras, bet ar gali kas nors atsisakyti, net jei spaudžia kiti įsipareigojimai?

Ir iš tiesų, tik keli iš kviestų tarptautinio lygio pranešėjų bandė atsisakyti, jei išvis tokių
buvo. Daug dažniau nuskambėdavo – kada
galėčiau sugrįžti?
Bendradarbiavimas plėtėsi įgaudamas
naujas formas – organizavome Bromptono
karališkosios ligoninės dienas, kurios įsiminė
jaunų smalsių gydytojų rezidentų komanda.
Mokymo projektuose pradėjo dalyvauti Jungtinės Karalystės ir Norvegijos ambasados,
Lietuvos Vyriausybė, pirmiausia Švietimo ir
mokslo ministerija bei IPOKRaTES Lietuva
fondas. Netrukus Vilniuje buvo įkurta Lietuvos santalka prieš lėtines kvėpavimo ligas, suvienijusi per 20 Lietuvos mokslo, mokymo įstaigų ir visuomeninių organizacijų. Įsteigėme
mano tėvo vardinę stipendiją, kuri leido jauniems Lietuvos mokslininkams ir gydytojams
stažuotis geriausiuose JK universitetuose.
Ar kas nors trumpame įvadiniame straipsnyje sugebėtų dorai aprašyti Lietuvos kultūros spindesį? Labai svarbią vietą, kai lankydavausi Lietuvoje, užėmė muzika. Galbūt
kas nors žino, jog mano šviesaus atminimo
tėvas, Geoffrey Bush, buvo garsus kompozitorius. Labai branginu jo muzikos koncertus
Vilniuje, o ypač – nepakartojamą progą, kai
praėjus trims mėnesiams po jo mirties, dalyvaujant mano motinai, Lietuvos valstybinis
simfoninis orkestras Rotušėje sugrojojo Pirmąją simfoniją – kas galėtų atsilaikyti? Kitas
mano tėvo kūrinių koncertas, kuris būtų jam,
ko gero, labiausiai patikęs, – Balio Dvariono
mokyklos mokinių orkestro Šv. Jonų bažnyčioje atlikta Rapsodija klarnetui. Aš iki šiol
kartais klausau to nuostabaus koncerto įrašą.
Greitai į Lietuvą ėmiau keliauti su šeima.
Svetingumas visuomet buvo begalinis. Mano

vaikus čia viliojo galbūt labiau lietuviško
alaus svaigulys nei istorinis kultūrinis paveldas, tačiau jie visuomet norėdavo čia sugrįžti. Kai mano vaikai paaugo – draugai ir
draugės važiuodavo kartu – santykių patik
rinimas, nes jeigu jiems nebūtų patikusi Lietuva, draugystės būtų pasibaigusios. Galiausiai mano kolegos britai liovėsi stebėjęsi, ko
aš kasmet važiuoju į Lietuvą, nes nusprendė,
kad esu lietuvis, nors kažkodėl tai nuo jų nuslėpiau. O dabar ėmė ir išlindo yla iš maišo...
Prabėgo kone dvidešimt metų, bet kertiniai dalykai nepakito – Lietuvos gydytojų ir
akademinės bendruomenės žinių troškimas ir
iniciatyva, begalinis entuziazmas, formos
ir turinio naujovės, šiltas priėmimas ir galiausiai – kultūra, persmelkianti visa aplinkui. Dirbta daug ir sunkiai, bet atlygis už tai
didžiulis. Tikiuosi, ši kelionė tęsis dar ilgai,
o mano solidus amžius dar nereiškia, jog išnaudojau visas savo galimybes. Lietuva tebežengia pirmyn ir kyla aukštyn – man garbė
nors maža dalimi prie to prisidėti.
Jeigu aš kiek nors jums padėjau, man jau
atlyginta. Bet mano skola ir įsipareigojimai
jums vis tiek išlieka. Prisipažinsiu sąžiningai – atrodo, kad mano įsiskolinimas tik didėja.
Nuoširdžiai Jū sų,

Prof. Andrew Bush
Londono karališkoji Bromptono ligoninė,
Nacionalinis Širdies ir plaučių institutas,
Jungtinė Karalystė
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Recent Advances in Interstitial Lung Diseases
Andrew Bush
Royal Brompton Hospital, National Heart and Lung Institute & Imperial College, London, UK
Abstract. Interstitial lung diseases in children (chILD) are a rare and very heterogeneous group of conditions with
a very non-specific presentation. Specialist investigations are always needed. This manuscript summarises the current
state of the art of classification, and new data that extend this, in particular into older children. It is becoming increasingly appreciated that pulmonary interstitial glycogenosis (PIG) and neuroendocrine cell hyperplasia of infancy (NEHI)
cells may be rather less specific than was once thought. New knowledge regarding novel chILD causing gene mutations (integrin α3, for example), and the extended spectrum of known mutations (such as TTF-1), is also summarised.
TTF-1 mutations are established to be important in differential diagnosis of many forms’ of isolated chILD. Finally,
treatment options are discussed. These include standard therapies, and the dawn of the age of specific molecular treatments. Conventional treatment is generally empirical however there are some very specific therapies for some of the
ILD depending on the genetics. Many areas are very much a work in progress rather than clinical deliverables. These
conditions are so rare and the spectrum of them is widening. Disparate that international collaboration is mandatory,
and momentum for this has come from the chILD EU FP-7 grant to fund pan-European collaboration.
Key words: interstitial lung diseases, diagnostics, classification, networking, children.
Abbreviations: chILD – interstitial lung diseases, PIG – pulmonary interstitial glycogenosis, NEHI – neuroendocrine cell hyperplasia in infancy, PAP – pulmonary alveolar proteinosis, HRCT – high-resolution computed tomography,
NSIP – non-specific interstitial pneumonia, ACD – alveolar capillary dysplasia, CAD – congenital alveolar dysplasia,
DIP – desquamative interstitial pneumonia, TTF-1 – thyroid transcription factor 1.

This manuscript will summarise the current state of
the art in childrens’ interstitial lung disease (chILD),
before describing promising new developments
in the field. These developments are more at the
stage of promising rather than delivering for patients but promise a new era in the field, moving
from pattern recognition to molecular diagnosis,
from single centre case series to major cohort studies, and from empirical therapies to specific molecular treatments.

Current State of the Art
In summary, we have a good published classification of interstitial lung disease based on lung biopsies in the 0–2 year age group (Table 1) [1], a classification published in abstract for the 2–16 year
group [2], and only empirical and non-specific therapies. The high-quality evidence base for treatment
is zero. The subject has recently been reviewed [3].

Classification of chILD in the 0–2 age range
The first two years of life pose particular challenges.
The immune system is immature at birth and has to
mature, while concurrently meeting new challenges, including allergens, infections, and pollutants.
There is little or no immunological memory. During
this period there are profound changes in alveolar multiplication and airway size, and it is known
from cohort studies that any adverse effects on
lung function are likely permanent by school age,
although recent work has challenged this, at least
in the context of chronic lung disease of prematurity. Treatment, for example systemic steroids and
oxygen therapy may affect alveolar multiplication.
Genetic influences dominate over environmental,
and unsurprisingly, ILD may show developmental
differences in manifestation (most dramatically in
surfactant protein (Sp) C mutations, which may
present as early as immediately after birth or in late
middle age as usual interstitial pneumonia [4].
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Table 1. Classification of chILD between age 0-2 years (n=165 interpretable biopsies in total). DIP =
desquamative interstitial pneumonia; NEHI = neuro-endocrine cell hyperplasia of infancy; NSIP = nonspecific interstitial pneumonia; PIG = pulmonary interstitial glycogenosis.
Category
1. Diffuse developmental disorders
(n=11)
(FOXF1 or STRA6 mutations described)
2. Growth abnormalities reflecting deficient alveolarisation (n=46)

3. Specific conditions of undefined
aetiology (n=24)
4. Surfactant dysfunction disorders
(n=18)

5. Disorders relates to systemic disease
processes (n=6)

6. Disorders of the normal host, presumed immune intact (n=23)

7. Disorders of the immunocompromised host (n=28)

8. Disorders masquerading as ILD (n=9)

Illustrative diseases
Acinar dysplasia (n=1)
Congenital alveolar-capillary dysplasia (n=2)
Alveolar-capillary dysplasia with misalignment of the pulmonary
veins (n=8)
Pulmonary hypoplasia (n=7)
Chronic neonatal lung disease (n=20)
Related to chromosomal disorders (n=15)
Related to congenital heart disease (n=4)
PIG (n=18)
NEHI (n=6)
SpB gene mutations (n=0)
SpC gene mutations (n=7)
ABCA3 gene mutations (n=6)
Histology consistent with Sp disorder but none detected
(n=5 in total)
• Pulmonary alveolar proteinosis (n=2)
• Chronic pneumonitis of infancy (n=1)
• DIP (n=1)
• NSIP (n=1)
Collagen vascular disease (n=4)
Storage disease (n=1)
Sarcoidosis (n=0)
Langerhans cell histiocytosis (n=0)
Malignant infiltrates (n=1)
Infectious and post-infectious (n=17)
Environmental agents (n=2 in total)
• Hypersensitivity pneumonitis (n=2)
• Toxic inhalation (n=0)
Aspiration syndromes (n=3)
Eosinophilic pneumonia (n=1)
Opportunistic infections (n=20)
Iatrogenic (n=3)
Related to transplant and rejection (n=0)
Diffuse alveolar damage, unknown aetiology (n=5)
Arterial hypertensive vasculopathy (n=8)
Venous engorgement secondary to heart disease (n=1)
Veno-occlusive disease (n=0)
Lymphatic disorders (n=0)

The present classification was based on 11
USA centres who provided lung biopsies between
1999–2004 [1]. 88% of 187 cases could be categorised (by multi-disciplinary panel assessment), unfortunately imaging information was too disparate
for analysis. The group determined 8 classes.
(a) Diffuse developmental disorders. These comprise acinar dysplasia, alveolar-capillary dys-

plasia and alveolar-capillary dysplasia with
misalignment of the pulmonary veins (pulmonary veins mis-located in the adventitia surrounding the pulmonary artery and bronchus).
In some patients, FOXF1 [5–8] or STRA6 [9]
mutations have been described. Undoubtedly
there are many gene mutations yet to be discovered.

(5274)8

(b) Growth abnormalities. These are the numerous
pulmonary hypoplastic syndromes, and chronic lung disease of prematurity (these patients
are of course rarely biopsied)
(c) “Diseases specific to infancy”. These comprise
neuroendocrine cell hyperplasia of infancy
(NEHI) and Pulmonary interstitial glycogenosis
(PIG). They may in fact not be as specific to infancy as once thought (below)
• NEHI. Typically these infants present with
respiratory distress early in life, and are
sometimes oxygen dependent. The lung
histology is normal, but 10% of airway cells
stain positive for bombesin. These cells are
only seen in the distal, not the proximal airways; the condition cannot be diagnosed
on endobronchial biopsy. Bombesin positive cells are not specific to this condition,
and are found in normal lung, sudden infant death syndrome victims, Wilson–Mikity, and other conditions [10–12]. They are
prominent in the developing lung [13].
NEHI has a good prognosis, but the child
may be oxygen dependent for many years.
‘NEHI syndrome’ is an HRCT diagnosis (typical peri-hilar, right middle lobe and lingular
ground glass), with no biopsy performed
[14]. Familial NEHI has been described [15].
Infant pulmonary function tests typically
show air trapping [16]. NEHI is not steroid
responsive.
• PIG. PIG presents in infancy, and is characterised by an accumulation of mesenchymal cells containing glycogen on the
biopsy [18]. This is not a specific finding,
and may be maturational. It is unrelated to
glycogen storage disorders. These children
generally do well, although fatalities have
been reported, but may have a prolonged
course. Steroids are not effective.
(d) Surfactant protein abnormalities. These comprise mutations in four genes, SpB, SpC, ABCA3,
and TTF-1. SpA and SpD are collectins, part of
the innate immune response, and are not associated with ILD. Sp abnormalities can cause

A. Bush

ILD with almost any histology, including diffuse
developmental disorders. Typically there are ultrastructural abnormalities of lamellar bodies,
underscoring the need to preserve lung biopsy
tissue in glutaraldehyde for electron microscopy.
• SpB: Typically this presents as relentlessly
progressive neonatal respiratory distress,
leading to early death or lung transplantation. Milder forms have been described
rarely, with prolonged survival. The condition is an autsomal recessive, the gene is on
chromosome 2, and around 30 mutations
have been described, the commonest being 121ins2 (c70%). Mutations lead to a loss
of function [18–20].
• SpC: Disease may present at any age
(above) and extended kindreds have been
described. Disease is inherited as as autosomal dominant, the gene is located on chromosome 8, and more than 30 mutations
have been described [21, 22]. These are gain
of function mutations, meaning it is the
presence of the abnormal protein which
causes disease. Although disease typically
presents at any age, a recent Japanese kindred reported disease solely in adults. This
group reported that there was increased
expression of stress proteins in the endoplasmic reticulum, although whether this
is of pathophysiological significance is unclear [23]. SpC disease may present after
respiratory syncytial virus bronchiolitis,
and there is evidence that these mutations
confer an increased susceptibility to cell necrosis in the presence of this virus [24]. In
the French series, long term prognosis was
good, with many patients being able to be
weaned off oxygen [25].
• ABCA3: There are a number of different
diseases of ABCA mutations; ABCA1 mutations cause Tangier disease, ABCA4 Juvenile
macular degeneration, Stargardt disease,
and ABCA7 is CFTR, mutations of which of
course cause cystic fibrosis. ABCA3 is not a
surface active protein like SpB and SpC, but
is involved in surfactant protein processing.
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Disease can present at any age; inheritance
is autosomal recessive, the gene is on chromosome 16, and more than 150 mutations
have been described. Typically early presenting disease does worst, whereas late
presenting ABCA3 mutations may stabilise
over many years. If the child is re-investigated, both imaging and histology may
change over time. Increased endoplasmic
reticulum stress may be the mechanism of
disease in at least some ABCA3 ddisease,
but this is yet to be confirmed [26–31].
TTF-1: This gene encodes a transcription
factor for SpB, SpC, and ABCA3. Disease can
present at any age, inheritance is autosomal dominant, the gene is located on chromosome 14, and around 20 mutations have
been described. More details are given under recent advances (below) [32, 33]

(e) Disorders of the normal host. These comprise
airway diseases such as obliterative bronchiolitis, aspiration syndromes, and extrinsic allergic
alveolitis. Many of these children are legitimately diagnosed without the need for a biopsy.
(f ) Disorders resulting from systemic disease.
These are commoner in older children (below).
(g) Disorders of the Immunocompromised host.
Any immunodeficiency may present with diffuse infiltrates mimicking chILD, but in fact due
to an opportunistic infection such as pneumocystis jiroveci pneumonia
(h) Mimics of ILD. There is a huge differential diagnosis, including cardiovascular and other diseases
(i) Unclassifiable. Around 12% of biopsies could
not be classified. Reasons may include inad-

equate sampling and the disease having become too end-stage to be diagnosed

Investigation of chILD
A high index of suspicion for chILD must be maintained. Presentation is very often non-specific, with
respiratory signs and symptoms, sometimes with
failure to thrive [1]. Occasionally specific features
in the history, such as pigeon exposure, may lead
to the diagnosis being made. The chest radiograph
is usually non-specific, and further investigation
will be needed. The next step is likely to be HRCT
scanning, to confirm the presence (or otherwise)
of chILD. The scan may yield a specific diagnosis,
such as neuroendocrine cell hyperplasia of infancy
(NEHI), pulmonary alveolar proteinosis (PAP) or
Langerhans cell histiocytosis. The scan may also
suggest particular investigations may be useful, for
example surfactant protein genetics, and be used
to guide the site of a lung biopsy if one is to be performed.
The timing of further investigations will depend on the clinical urgency of the situation. The
current severity score (Table 2) may be used; it is
simple, but does correlate with outcome. A proposed chILD diagnostic pathway is given in Table 3.
The pathway should be activated early, and discontinued if, for example, HRCT demonstrates there is
no chILD.
If the child is relatively well, it may be legitimate to await genetic testing before considering
further invasive investigations, whereas the pace
of testing will need to be faster in a hypoxaemic,
sick child. The aim should be to minimise the number of anaesthetics administered to the child. In

Table 2. Clinical severity scoring of chILD
Score

Symptoms

1
2
3
4
5

No
Yes
Yes
Yes
Yes

Hypoxaemia<90% during
sleep or exercise
No
No
Yes
Yes
Yes

Hypoxaemia<90%
at rest
No
No
No
Yes
Yes

Pulmonary hypertension
No
No
No
No
Yes
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Table 3. Proposed chILD diagnostic pathway
• Is there an interstitial lung disease – HRCT?
• Assess severity: how urgent is the situation – can
I wait?
– Severity score
• Can I make a diagnosis from HRCT alone?
– For example, pulmonary alveolar proteinosis
• Can I make a diagnosis from blood tests?
– For example, extrinsic allergic alveolitis, Sp
mutation
• Is there another test which means the child
avoids lung biopsy? If not, refer for a biopsy if the
child is fit enough
• Is aspiration a co-morbidity?
• Plan treatment

most cases, a combined flexible bronchoscopy and
bronchoalveolar lavage, and lung biopsy (usually
VATS). Bronchoscopy alone may be performed if it
is likely to be diagnostic, for example pulmonary
haemorrhage or infection in the immunocompromised host. The alternative is empirical steroid
and other therapy, which may be favoured in the
very sick child with high pressure and FiO2 requirements, or is on the verge of ventilation and likely to
be ventilated after an invasive procedure. However, as there are some specific treatments for chILD,
and high dose steroids have risks, most would recommend active pursuit of a diagnosis before commencing therapy.

Conventional treatment options
It might be argued that since treatment is empirical
anyway, it is not necessary to bother with a specific
diagnosis. I would argue that this is not the case.
There may be genetic implications for the family (above). There may be specific treatment options, or steroids may not be helpful. Nowehere
is this more obvious than the range of conditions
which may cause pulmonary alveolar proteinosis
(PAP). These include anti-GM-CSF auto-antibody
disease (adult type, but seen in children, responds
to inhaled or subcutaneous GM-CSF); macrophage
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blockade (lymphoma; adult disease, not seen in
children); Disorders of surfactant protein metabolism (adults and children); SpB, SpC, ABCA3, TTF-1;
GM-CSF receptor gene mutations (α- & β-chains);
metabolic disease (lysinuric protein intolerance,
Niemann-Pick disease) and associated with immune deficiency. Clearly there are some very specific therapies for some of these diseases.

Major new developments
National and international collaborations. These
conditions are so diverse and rare that no single
centre will see enough to perform meaningful
studies of mechanisms or treatment. The USA
chILD foundation has led the way, but the recent
award of the EU FP-7 grant ‘Orphans Unite: chILD
better together – European management pattern
for childhood interstitial lung diseases’ has pulled
together pan-European collaborations [34], which
will be extended to the USA and Australasia, with
the aim of performing the first randomised controlled trial of treatment. Another opportunity will
be the chance to correlate imaging and pathology
findings, hopefully allowing more non-invasive diagnoses without recourse to a biopsy.
Extended classification of chILD. We have now
reported a cohort of more than 200 children [35].
There were 93 cases age 0–2. Only 54 cases (58%)
were included in the current chILD classification [1]
of disorders more prevalent in infancy, underscoring the fact that classification is a work in progress.
18% had various types of bronchiolitis (18%). Overlap syndromes were common; for example, cases
of classical PAP also included features suggestive
of alveolar hypoplasia and non-specific interstitial
pneumonia (NSIP). Overlapping histological features of alveolar capillary dysplasia (ACD) and congenital alveolar dysplasia (CAD) were seen in 2 infants,
as seen before [36]. Secondary findings associated
with both ACD and CAD included hypoplasia (n=3)
and pulmonary interstitial glycogenosis (PIG) (n=3).
Two cases of CAD showed focal accumulation of
proteinosis like material within alveolar spaces.
There were twelve cases of specific conditions
with undefined aetiology. Nine were characteristic
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of PIG, of which three were lobectomy specimens
from patients with congenital lobar emphysema.
Six showed alveolar hypoplasia, and one also showed minor changes of primary pulmonary hypertension and lymphangiectasia. Accumulation of
PIG-type interstitial cells was also a minor component in eight other cases (CAD, ACD, alveolar hypoplasia and congenital lobar emphysema). The
remaining cases showed a spectrum of histopathological patterns seen also in older children and
adults. These included chronic bronchiolitis (n = 6),
follicular bronchiolitis (n=6), eosinophilic bronchiolitis/asthma (n=3), diffuse alveolar damage (n=2),
infectious disorders (n=2), organising pneumonia
(n=1), and vascular disorders (n=6) masquerading
as interstitial lung disease.
23% of 118 cases in the 2–18 year group were
classified as having chILD conditions more prevalent in infancy. One child with desquamative interstitial pneumonia was subsequently diagnosed
as having Gaucher’s disease. There were n=3 cases
of alveolar hypoplasia, n=1 neuroendocrine cell
hyperplasia of infancy (NEHI) (age at diagnosis =
4 years), n=1 chronic pneumonitis of infancy diagnosed in a child of 14 years. 8 of 15 patients
with NSIP were fibrotic. Seven cases showed additional histological features; cholesterol pneumonitis (n=4), follicular bronchiolitis (n=1), organising
pneumonia (n=1) and obliterative bronchiolitis
(n=1). One case was of post-acute respiratory distress syndrome (ARDS). There were also two cases
of endogenous lipoid pneumonia, one of whom
was found to have Niemann-Pick disease. Others
included organising pneumonia (n=6), its acute
fibrinous variant (n=4), diffuse alveolar damage
(n=3), and usual interstitial pneumonia (n=1). The
remaining cases showed a wide spectrum of disorders common to both children and adults, including variants of bronchiolitis (chronic (n=16),
eosinophilic/asthma (n=4), and follicular (n=10)).
67% of biopsies showed distal airway disease (excluding follicular bronchiolitis) accounting for 17%
of cases in this age group. There was a spectrum of
lymphoproliferative disorders (n=11) and diffuse
parenchymal lung disease (n=22): haemosiderosis
(9), hypersensitivity pneumonitis (6), sarcoidosis
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(1) and alveolar microlithiasis (2), Langerhans cell
histiocytosis (2). The remainder were best categorised as “disorders masquerading as ILD”, mainly
vascular disorders, “disorders of the host, immune
intact” and disorders related to systemic disease
(n=9). There were rare patients requiring additional
categorisation.
We also assessed the significance of bombesin
positive cells. We showed that the presence of these
cells needs to be interpreted with caution. Airways
with >10% bombesin positive cells were found in
PIG, Sp deficiency and follicular bronchiolitis. Indeed, Sp deficiency and follicular bronchiolitis had
more airways with > 10% bombesin positive cells
than NEHI! These cells were less frequent in older
children. Clearly those children with Sp deficiency
and follicular bronchiolitis had other histological
features of these conditions, so there would not
be diagnostic uncertainty; however, it seems more
likely that bombesin positive cells are a marker of
airway immaturity rather than of pathophysiological significance.
The lessons from this paper are as follows:
firstly, classification in 0–2 year chILD is as yet incomplete. Secondly, PIG and NEHI cells may be less
specific than has been thought; and thirdly, that a
different classification is needed for 2–16 year old
children.
New chILD variants being described: Integrin
α3 mutations. Numerous genetic causes of chILD
have been described. Given the complexity of the
molecular pathology of the lung, many more are
likely to be found. Two papers describe mutations
in Integrin α3 [37, 38]. Integrin α3 is a transmembrane receptor mediating signalling between
cells and their microenvironment, which forms
heterodimers with integrin β1. The first paper [37]
described three patients with homozygous mutations and nephrotic syndrome, (relatively mild)
epidermolysis bullosa and ILD. Presentation was
with early onset respiratory distress and all had
renal disease at presentation. The skin disease was
mild, and lung involvement was the cause of death.
Lung histology was of irregular air space expansion
with preserved epithelium. There was no Integrin
α3 staining in skin, and interestingly, there was thin-
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ning of the reticular basement membrane in the
airway. The second manuscript [38] reported on a
term baby, respiratory distress at birth and congenital nephrotic syndrome. The baby was homozygous for the Integrin α3 mutation alanine -> serine
at position 349. This is a gain of function mutation
leading to protein glycosylation, which could be
demonstrated histologically. The child died age
7 months. Undoubtedly more mutations causing
chILD will be discovered in the future.
New information on known causes of chILD.
TTF-1 (NKX2-1) mutations are known to result in
a triad of organ system disorders, namely in neurological abnormalities, hypothyroidism, and neonatal respiratory distress (“Brain-Thyroid-Lung syndrome”). In a recent paper [39], 21 patients were
identified, of whom only 12 (57%) had the full triad.
Five patients had only pulmonary symptoms at
presentation. Respiratory manifestations were diverse, and included neonatal respiratory distress,
sometimes with pulmonary hypertension (n=16,
76%); ILD manifesting at 4 months – 7 years (n=4,
19%); and pulmonary fibrosis (n=1 adult). Recurrent pulmonary infections were a common manifestation. Five died, and 4 were transplanted. The
lung histopathology was heterogeneous within
and between cases. Features included interstitial
widening and pneumocyte hyperplasia (n=8); desquamative interstitial pneumonitis (DIP, n=4); accumulation of foamy macrophages (n=8); Pulmonary
alveolar proteinosis (n=4); a non-specific interstitial
pneumonitis (NSIP) – like picture (n=4); and growth
disturbance (alveolar hypoplasia, n=7) and n=7
remodelling without growth disturbance (n=7).
There were always normal lamellar bodies present,
of variable size, but also multivesicular bodies and
variable sized, homogeneous and heterogeneous
dense bodies, of which a few had ‘fried egg’ appearance mimicking ABCA3 mutations. This manuscript
firmly establishes TTF-1 mutations as an important
differential diagnosis of many forms of isolated
chILD, as well of course in association with either or
both of brain and thyroid disease.
chILD – increasing complexity. A recent paper
described an incident case of apparently straightforward NEHI [40]. The baby was a full term, nor-
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mal delivery weighing 3.12 kg. From 4 months of
age there was respiratory distress and failure to
thrive. An initial lung biopsy was non-diagnostic,
but when subsequently reviewed, was diagnostic
for NEHI. She was in continuous oxygen until age
4, and nocturnal oxygen until age 19 years (illustrating that NEHI is not necessarily a transient
condition). She was left with restrictive spirometry,
with raised a raised functional residual capacity
and residual volume, and had no neurological or
endocrine problems. There was a strong family
history of respiratory disease and failure to thrive.
There were no SpC, ABCA3 mutations on full gene
sequencing, but she was heterozygous for NKX2.1
(TTF1) mutation (c.572 G>T, pArg191Leu). Within
the family, all those with lung disease carried this
mutation, but it was not found in any unaffected
family member. This fascinating case illustrates
that heterozygote TTF1 mutations, which obviously do not themselves cause ILD, may interact
with other factors to cause lung disease, including recurrent respiratory infections and failure to
thrive. We will likely hear more of this gene in lung
disease.
Novel empirical regimes. The child with pulmonary haemorrhage presents particular challenges. We have increasingly used Leland Fan’s regime
(personal communication) in refractory cases, using monthly pulses of methyl prednisolone, cyclophosphamide and intravenous immunoglobulin
with some success. Plasmapheresis may be an option in the acute phase.
The first steps to molecular based, specific
therapies for chILD. At the moment, therapy is
empirical, albeit sometimes dramatically successful
[41], usually with combinations of pulsed methyl
prednisolone or oral corticosteroids, hydroxychloroquine and azithromycin. We know that patients
with in particular Sp-C and ABCA3 mutations present late, and the French series suggested that
nearly 50% of Sp-C deficient patients present after
RSV bronchiolitis [above, 25]. This seems to be due
to increased respiratory cell susceptibility to necrosis, likely due to decreased ability to cope with
endoplasmic reticulum (ER) stress [24]. However,
multiple mechanisms are likely important even for
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mutations in the same gene; in one study, human
A549 cells were transfected to produce cells with
the ABCA3 mutations R43L, R280C, L101P. R280C
and L101P are retained in ER, and were associated
with ER stress manifest by BiP/Grp78 upregulation,
induction of XBP1 splicing, and increased apoptosis (Annexin V/PI staining, reduced GSH, increased
caspase 3 & 4). This was not seen with the R43L
mutation, implying a different disease mechanism
[42]. However, this work suggests novel therapeutic
targets in at least some ABCA3, and possibly other
Sp gene mutations [42, 43].
An in vitro study using cell lines studied the use
of 4-Phenylbutyrate (4-PB), which is known to correct protein mis-folding. It has been used therapeutically in some of the urea cycle disorders, and has
been proposed as a corrector for class II cystic fibrosis mutations such as DF508 [44]. Cells were wild type,
and also containg the Sp-C mutations 173T, L188Q
and the Exon4 deletion. 4-PB increased proSP-C and
mature SP-C in L188Q mutations only. There was
no physiological readout, but the approach shows
promise [45]. At least in theory, Sp mutations caused
by premature stop codons may be susceptible to
treatment with Ataluren (PTC124) [46].
A final approach, tested only in a murine model,
is genetic based therapy. This was an SpB -/- mouse
model (SpB DNA expressed under doxycycline
control). Chemically modified RNA was aerosolised
twice weekly and the survival of the treated mice
was much greater than controls [47]. Given the
dismal prognosis of Sp-B mutations, this approach
might be accelerated into clinical use in infants
with this condition.

Major needs
Clearly we need to increase basic knowledge of
pathophysiology, find specific treatments and
show they work in high quality, randomised controlled trials. We are very far from this, and the way
forward can only be through global collaboration.
For this we need to agree standardised methods of
evaluating these patients, with standard operating
procedures and sharing tissues and other biological material. Given the complexity of the Sp posttranscriptional pathways, it is likely there will other
processing enzyme mutations which cause chILD,
by analogy with ABCA3 (an Sp processing enzyme).
We also need to consider the use of some of the
treatments being evaluated in adult ILD, such as
pirfenidone [48], but with careful characterization
of the patients to see if we can identify those subgroups which will respond to therapy.

Summary and conclusions
The spectrum of chILD is widening all the time as
we learn more about in particular surfactant protein
genes. The key is still to be alert to the diagnosis, because presentation and initial findings are very nonspecific. Particular clues include a positive family
history of respiratory illness, and multisystem findings, in particular affecting kidney, brain and skin.
Treatment is staring to enter the era of more specific
and upstream therapies, rather than merely nonspecific and relatively blunderbuss therapies. They
key is international collaborations, involving families who are such powerful advocates, so we can improve our understanding of these rare conditions.

INTERSTICINIŲ PLAUČIŲ LIGŲ DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO NAUJOVĖS

Andrew Bush
Karališkoji Bromptono ligoninė, Nacionalinis širdies ir plaučių institutas,
Imperatoriškojo koledžo universitetas, Londonas, Jungtinė Karalystė
Santrauka. Vaikų intersticinės plaučių ligos (vIPL) yra labai heterogeniškų, nespesifiškai pasireiškiančių sveikatos sutrikimų grupė. Siekiant jas diagnozuoti visada reikia, kad ištirtų specialistas. Šis rankraštis apibendrina dabartinę klasifikaciją bei
naujus ją papildančius duomenis, ypač aktualius tiriant vyresnius vaikus. Vis dažniau pripažįstama, jog intersticinės plaučių
glikogenozės (IPG) ir neuroendokrininių ląstelių hiperplazijos (NELH) ląstelės gali būti dar mažiau specifiškos, nei anksčiau manyta. Pateikiamų žinių apie naujai atrastas vIPL sukeliančias genų mutacijas (pvz., integrino α3) bei apibendrinamas platus
spektras jau žinomų mutacijų (tokių kaip TTF-1), kurios užima svarbią vietą įvairių izoliuotų vIPL diferencinėje diagnostikoje.
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Galiausiai aptariamos gydymo galimybės. Nagrinėjami standartiniai terapijos principai ir prisatomas labai naujas specifinis
molekulinis gydymas. Nors visuotinai priimtas gydymas dažniausiai yra empirinis, vis dėlto kai kurioms iš IPL, priklausomai nuo
genų mutacijų pobūdžio, gali būti taikomas labai tikslus gydymas. Daugelis sričių dar yra pačiame tyrimų įkarštyje ir toli gražu
ne klinikinėje praktikoje. Šios būklės yra tokios retos ir nesulyginamos tarpusavyje, jog būtinas tarptautinis bendradarbiavimas,
kuriam pradžią davė chILD FP-7 dotacija, skirta bendram tikslui suvienyti visą Europą.
Reikšminiai žodžiai: intersticinės plaučių ligos, klasifikacija, diagnostikos ir gydymo tinklas, vaikai.
Santrumpos: viPL – vaikų intersticinės plaučių ligos, IPG – intersticinė plaučių glikogenozė, NELH – neuroendokrininių
ląstelių hiperplazija, PAP – pulmonary alveolar proteinosis, DGKT – didelės skiriamosios gebos kompiuterinė tomografija,
NSIP – nespecifinė intersticinė pneumonija, AKD – alveolių kapiliarų displazija, ĮAD – įgimta alveolių displazija, DIP – deskvamuojanti intersticinė pneumonija, TTF-1 – pirmasis skydliaukės transkripcijos faktorius.
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Challenges in Paediatric Tuberculosis
James Paton
School of Medicine, University of Glasgow, Royal Hospital for Sick Children, Glasgow, Scotland
Abstract. Children almost always acquire M. tuberculosis infection via inhalation, usually from an infectious
adult in their close environment. A history of close contact is a key piece of information. Even in those who have Xrays changes more than half will have no symptoms or signs of TB. The immune response – marked by the development of a positive tuberculin skin test – develops about 3–8 weeks after primary infection and it usually stops the
multiplication of M. tuberculosis. IGRAs are more specific than the TST and can distinguish a positive TST due to BCG
vaccination or atypical mycobacterial infection from a positive TST test due to infection with M. tuberculosis. However,
neither the TST nor the IGRA test can differentiate latent infection from active disease and neither test should be used
for the diagnosis of active TB. The majority of children with pulmonary TB will have CXR changes, typically hilar and
mediastinal lymphadenopathy. A chest CT may be very useful in demonstrating early cavitation and bronchiectasis
as well as providing excellent visualisation of mediastinal lymph nodes. Bronchoscopy may be indicated in children
with areas of atelectasis where compression by lymph nodes or caseating material ulcerating through an airway can
be visualised. Ultrasound can identify and guide drainage of pleural, pericardial or abdominal effusions and in guiding
fine needle aspiration of lymph nodes. In children under 5 years, bacteriological samples are collected using 3 early
morning gastric washings via nasogastric tube, following an overnight fast. Nucleic acid amplification test for the
detection of M. tuberculosis and rifampicin resistance is used as an initial diagnostic test in people suspected of having drug-resistant or HIV-associated TB. Primary chemoprophylaxis is continued until the results of a second TST are
available, usually 8 weeks after the end of exposure. A child is usually considered to have latent infection when in the
context of a history of contact a child has a positive TST or IGRA test but is asymptomatic with a normal chest X-ray.
BCG vaccination is consistently found to be 70–80 perc. effective in preventing against TB meningitis and miliary TB,
the severe forms of disseminated disease that occur in young children. Intensive research is underway to develop more
effective TB vaccines by replacing BCG with improved recombinant BCG or by genetically attenuated M. tuberculosis
and by creating booster vaccines on top of BCG, recombinant BCG, or attenuated M.tuberculosis priming vaccines.
Key words: M. tuberculosis, tuberculosis, latent tuberculosis, vaccination, tuberculin skin test, interferon-γ release
assay, children.
Abbreviations: WHO – World Health Organization, TB – tuberculosis, TST – tuberculin skin test, NTM – atypical
mycobacteria, HIV – human immunodeficiency virus, IGRA – interferon-γ release assay, CXR – chest radiology, CCT –
chest computer tomography.

Introduction
For a disease that is often thought of as a past
scourge, one of the most surprising facts about Tuberculosis (TB) in children is the very fact that it has
not disappeared. In global terms, TB in children has
been labelled a “hidden epidemic” with the World
Health Organisation (WHO) in 2011 estimating
there were 490,000 cases of TB in children under 15
with 64,000 deaths [1]. The HIV epidemic has had an
important impact with a 20-times greater risk of TB
disease in HIV-infected children. This article highlights 5 important challenges if TB in children in Europe is to be brought under control and eliminated.

1. Recognising that TB in children in
Europe has not gone away
Children are still suffering from Tuberculosis within
developed European countries. Although overall
TB rates in children in Europe have been declining – 4.0 per 100,000 in 2011 – there is wide variation in rates both within and between countries.
For example, for 2011 the ECDC reported rates of
4.0 per 100,000 in children under 15yrs in the UK
compared to 18.0 per 100,000 in Lithuania and 19.9
per 100 in Latvia [2].
A number of factors contribute to the underestimation of TB in children. These include:
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1. Children under 10 years develop pauci-bacillary types of TB and are generally not infectious
compared to adults
2. Because of the pauci-bacillary nature of the
disease and the inability to produce sputum,
fewer than 30% of paediatric cases will have
bacteriological confirmation of TB.
3. Lack of awareness of multidrug resistant TB
both in adults and, more especially, in children.

2. Understanding the risks of disease
progression in children are higher than
in adults
Children almost always acquire M. tuberculosis
infection via inhalation, usually from an infectious
adult in their close environment. However, the
natural history and presentation of Mycobacterium
tuberculosis (M. tuberculosis) infection in children is
different from adults being strongly influenced by
age and immune status. Following the initial primary infection, the immune response – marked by
the development of a positive tuberculin skin test –
develops about 3–8 wks after primary infection and
it usually stops the multiplication of M. tuberculosis.
However, a key understanding about TB in children is that the risk of disease progression from
primary infection varies with age and is particularly
high in young children with most disease occurring
within 6 months of infection (Table 1). Thereafter,
the risk of progression falls through childhood only
to rise again at puberty when there is a switch in
disease phenotype to adult-type cavitary disease.

Most children with TB have pulmonary TB. Infants have more intensive symptoms of TB while
school age children may have disease that is not
clinically apparent. Extra-pulmonary TB in children develops by dissemination of M. tuberculosis
through lymphatic and haematogenous spread
from respiratory system.

3. Remembering that diagnosing TB
in children remains a challenge
Diagnosing TB infection and TB process is generally
a sequential process that begins with the child’s
demographics and contact history, then considers
signs and symptoms followed by simpler tests and
extending to more expensive and/or invasive tests.
In practice, the diagnosis of TB in children can often
be challenging.

History of contact
Since children generally acquire TB following exposure to an infectious case, a history of close contact is a key piece of information. The WHO defines
close contact as living in the same household as or
being in frequent contact with sputum smear positive pulmonary TB. Cases of smear-negative TB that
are sputum culture positive are also infectious but
to a much lesser degree.
In developed countries, children most commonly undergo diagnostic evaluation as a result of contact investigation or routine new entrant immigrant
screening (so called active case finding). In these set-

Table 1. Age-specific risk of progress after primary infection in immune-competent children [3]
Age (yr.)

Risk of Progress to Disease Following Exposure

<1

No disease: 50%; Pulmonary disease (Ghon focus, Lymph node, or bronchial) 30-40%; TBM or miliary disease 10–20%

1–2

No disease: 70–80%; Pulmonary disease (Ghon focus, Lymph node, or bronchial) 10-20%; TBM or
miliary disease 2–5%

2–5

No disease: 95%; Pulmonary disease (Lymph node, or bronchial) 5%; TBM or miliary disease 0.5%

5–10

No disease: 98%; Pulmonary disease (Lymph node, bronchial effusion, or adult type) 2%; TBM or
miliary disease <0.5%

>10

No disease: 80-90%; Pulmonary disease 10–20%; TBM or miliary disease 0.5%
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tings, relatively few children will present with symptoms or signs suggestive of TB (passive case finding).

Symptoms and signs
Studies from S. Africa have highlighted well-defined symptoms of recent onset that are persistent
and non-remitting as typical of TB. The frequency of
the 5 most relevant symptoms from a community
study in S. Africa is shown in Table 2 [4]. Both persistent cough and/or persistent fatigue of recent
onset were highly sensitive and specific markers of
TB. A persistent non-remitting cough in childhood
was almost exclusively associated with TB (Table 2).
No child whose symptoms spontaneously resolved
was diagnosed with TB in the following 6 months.

of cell mediated immunity that marks infection
with M. tuberculosis. Interpretation of the TST test
depends on the clinical situation and importantly
varies in differing settings and is particularly influenced by whether the child has had BCG or not.
The problem, with both false positive and false
negative results, associated with the TST, has led to
the development of peripheral blood T-cell-based
interferon γ (IFN-γ) assays. Two are commercially
available: a whole blood IFN-γ release assay (IGRA)
(QuantiFERON Gold, Cellestis Ltd. Victoria, Australia); and an enzyme linked immunospot assay
(T-SPOT TB, Oxford Immunotec, Oxford, England).
IGRAs measure IFN-γ production ex-vivo by circulating T-lymphocytes when incubated in the presence highly specific M. tuberculosis antigens (early

Table 2. Persisting non-remitting symptoms in children <13yrs in Cape Town presenting to the local community clinic with a cough of more than 2 weeks duration [4]
Symptom

No TB (n = 135)

TB (n = 16)

OR

Cough

21 (1.6%)

15 (93.8%)

2010.0

Chest pain

0 (0.0%)

4 (25%)

NA

Weight Loss

3 (2.6%)

6 (37.5%)

25.0

Fatigue

1 (0.8%)

13 (81.3%)

580.7

Fever

0 (0.0)

4 (25%)

NA

However, in children identified through active case finding the disease is often in a very early
phase with either TB infection or TB disease in a
very early phase. Even in those who have X-rays
changes, more than half will have no symptoms or
signs of TB.
Physical signs are usually not particularly useful
because there are no specific identifying physical
signs that unequivocally establish that a child has TB.

Tests of adaptive immunity
For more than 100 years, the intradermal injection
of purified protein derivatives derived from M. tuberculosis (the Tuberculin skin test (TST)) has been
the only test available to detect the development

secreted antigenic target 6 [ESAT-6]) and culture
filtrate protein 10 [CFP-10]. IGRAs are more specific
than the TST and can distinguish a positive TST due
to BCG vaccination or atypical mycobacterial (NTM)
infection from a positive TST test due to infection
with M. tuberculosis.
However, neither the TST nor the IGRA test can
differentiate latent infection from active disease
and neither test should be used for the diagnosis of
active TB. The place of IGRA tests in children, particularly young children under 5yr, is still being evaluated [5]. The TST and IGRA tests may be complementary, improving the sensitivity and specificity
of the assessment in specific clinical circumstances.
At present, the WHO recommends that for children
in low and middle income countries IGRA tests not
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be used in place of the TST for the diagnosis of latent TB infection [6]. A recent study from a high burden setting has confirmed that the T-spot test does
not add value beyond the clinical data and conventional tests for the diagnosis of TB [7].
1. X-rays, other imaging and bronchoscopy.
The majority of children with pulmonary TB will
have CXR changes, typically hilar and mediastinal
lymphadenopathy.
A chest CT may be very useful in demonstrating
early cavitation and bronchiectasis as well as providing excellent visualisation of mediastinal lymph nodes.
However, treatment algorithms for latent TB and pulmonary TB in children have been based on plain X-ray
so chest CT is usually reserved for more complex cases.
Bronchoscopy may be indicated in children
with areas of atelectasis where compression by
lymph nodes or caseating material ulcerating
through an airway can be visualised. Ultrasound can
identify and guide drainage of pleural, pericardial or
abdominal effusions and in guiding fine needle aspiration of lymph nodes.
2. Microbiological confirmation. A positive
culture for M. tuberculosis is the gold standard for
the diagnosis of TB. Microbiological confirmation is
increasingly important because of the increase in
drug resistant tuberculosis. However, children generally have pauci-bacillary disease, which makes
microbiological diagnosis of TB more difficult than
in adults. Microbiological confirmation is commonly not achieved, and in many cases is not even attempted. The European Centre for Disease Prevention and Control estimated between 2000 and 2009
that less than 1 in 6 children had their diagnosis
confirmed by TB culture. Despite this the WHO recommends that bacteriological confirmation should
be sought wherever possible. Appropriate samples
from suspected sites of involvement should be
obtained for microscopy and culture and, if appropriate, histopathology. However, culture can take
weeks and is consequently unavailable to inform
clinical decisions at the start of treatment.

Collecting samples
In younger children, particularly under 5 years, collecting sputum is difficult. Smaller amounts of spu-

tum are produced and are swallowed rather than expectorated. Consequently, most children are sputum
smear negative even when optimised techniques
are used. Traditionally, bacteriological samples have
been collected using 3 early morning gastric washings via nasogastric tube, following an overnight
fast. More recently, sputum induction following
nebulisation with hypertonic saline (3–5%) has been
shown to be safe and effective in children of all ages
with bacterial yields as good or possibly better than
for gastric aspirate. In children admitted to hospital
with pulmonary tuberculosis, one induced sputum
specimen provided a similar microbiological yield
to three gastric lavage specimens [8]. However, the
technique requires training and equipment and staff
need to follow effective infection control procedures
appropriate for infectious aerosol exposure. In community settings, recent research suggests gastric
washings may be as effective as induced sputum,
although less convenient [9, 10].
TB lympadenitis is a common form of extrapulmonary TB. Fine needle aspiration of accessible
enlarged lymph glands has been shown to be useful with a high bacteriological yield [11]. Aspiration of CSF, pleural or other fluids may also provide
material for microscopy and culture in appropriate
situations.

Molecular testing
Because culturing samples for M.tuberculosis has
been slow, molecular testing techniques are being
developed for TB. These offer the prospect of more
rapid bacteriological confirmation. One system,
the Xpert MTB/RIF (Cepheid, Sunnyvale, Ca, USA)
has been endorsed by WHO as an initial diagnostic
test in people suspected of having drug-resistant
or HIV-associated TB. This system combines an integrated sample processing and nucleic acid amplification test for the detection of M. tuberculosis and
rifampicin resistance. The test can detect resistance
to rifampicin with a high degree of sensitivity and
specificity. Results are available much more quickly
than culture results, often within 1 day of testing.
In one large S. African study in children, when
two induced sputum samples were used, the MTB/
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RIF tests were shown to detect three quarters of
culture confirmed cases of pulmonary TB with a
very high specificity [12]. The test had a lower sensitivity in smear negative cases with two tests detecting around 60% of cases. Thus a negative MTB/RIF
test cannot role out TB and has to be interpreted in
the context of other clinical and radiological findings. MTB/RIF testing is more sensitive than smear
microscopy detecting twice as many cases. It works
well with gastric lavage aspirate samples with an
accuracy similar to testing induced sputum and is
not affected by whether a child has HIV or not.

HIV testing
In high prevalence areas where TB and HIV are likely to co-exist, or in low prevalence areas where risk
factors are identified for HIV, it is important to test
for HIV.
Making the diagnosis – putting it altogether.
In children, because microbiological confirmation
is commonly not available, the diagnosis of TB is often based on a careful assessment of the available
evidence and a high index of suspicion. A combination of clinical, radiological and laboratory findings
along with a history of TB exposure and immunological evidence of M. tuberculosis allows an accurate diagnosis in most cases.

4. Recognising that treatment of TB
in children remains difficult

J. Paton

plications can develop quickly. Fortunately, drugrelated adverse events are rare in young children
treated with first line drugs and they are at low risk
for acquiring or transmitting drug-resistant disease.
Fortunately, in Europe, the most frequent scenario in children is still that M. tuberculosis is sensitive to all first-line agents. Consequently, for new
cases of pulmonary TB in children (smear positive
or negative), the current WHO recommendations
for Europe are treatment with the 4 first-line drugs
(HRZE) for 2 months as an initial bactericidal regimen followed by with a prolonged sterilising regime of H and R for a further 4 months.
Recommended Drug doses. The WHO has recently recommended revising upwards the doses of the
main first-line anti-tuberculosis drugs for HIV-unifected children (Table 3). At present, HIV-infected
children should receive the same dosages of antiTB therapy as HIV-unifected children.
Table 3. Recommended doses for first-line antituberculosis medicines for the treatment of TB
in children over 3 months of age. Based on WHO
recommendations [14]
Drug

Daily dose (dose range) mg/kg

Isoniazid

10 (10–15)
(300 mg max daily)

Rifampicin

15 (10–20)
(600mg max daily)

Pyrazinamide

35 (30–40)

Ethambutol

20 (15–25)

Management of active TB
Because large studies in children are generally lacking, the principles of drug treatment using a combination of bactericidal and sterilising anti-tuberculous drugs and the recommended drug regimens
in children are adapted from adult guidelines.
Recommended regimens are based on National
Programs recommended for a particular country (if
one exists), or by the WHO [13, 14].
With microbiological confirmation often lacking, the threshold for starting treatment therapy
empirically is lower for children, especially for young
children where potentially life-threatening com-

Adherence. Ensuring adherence to the long
courses of treatment used for treating TB is a major
problem. In addition, there is a lack of drug formulations suitable for children e.g. liquids. Cost may
be an issue in some settings and the WHO recommends that all children should receive TB drugs
free of charge irrespective of whether the child
is smear-positive at diagnosis or not. Fixed-dose
combinations of drugs have been recommended
to minimise the risk of developing drug resistance.
However, this is often not possible in children because of lack of suitable drug combinations.
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Providing anti-TB medications directly to the patient and watching him/her swallow them is termed
Directly Observed Therapy (DOT). As a minimum, all
children and families should be assessed for the risk
that adherence is likely to be poor and DOT used for
those at high risk of non-adherence. A health care
worker or a trained community worker can give DOT
although in some settings prolonged hospitalisation
is used during the first two months of treatment to
ensure that treatments is successfully delivered.
Side effects. Hepatotoxicity is the major drugrelated adverse event, with case reports of hepatic
failure even when recommended doses of antituberculous therapies are used. However, extensive experience has demonstrated that the first
line drugs used in treating TB are well tolerated in
children with a low risk of side effects. Indeed, the
drugs are better tolerated in children than adults
perhaps because of the lower peak serum levels
achieved in children when using the same dose/
kg as adults. At the recommended doses and durations, a review of the evidence suggested that
ethambutol is safe with a negligible risk of toxicity
thoughout childhood so screening for visual-related side effects is not required. Ethambutol is now
recommended for use in children of all ages including those of less than 5 years.
Other drugs. Corticosteroids may be used for
the management of some specific cardio-respiratory complications of TB e.g. airway obstruction and
atelectasis secondary to lymph gland enlargement.
It is important to be aware that rifampicin induces
hepatic enzymes that catabolize corticosteroids
and reduce effective bioavailability by about 50%.
Management of drug-resistant TB in children.
Rates of resistant TB are increasing, usually resulting
from the transmission of a strain of MDR-TB from an
adult index case. Acquisition of resistance is rare in
the pauci-bacillary disease that occurs in children.
Resistance to isoniazid and/or rifampicin is most
important because these two drugs are mainstay
of current first line treatment. There is uncertainty
about activity and safety of the available second line
drugs. Suitable formaulations for children are often
not available. If an isolate from the child is not available, the best guide to treatment is the susceptibility

pattern of the adult source case. Treatment is often
complex and specialist advice should be sought.
Children with TB who are co-infected with HIV. Children with TB should be screened for HIV and similarly,
children newly diagnosed for HIV should be screened
for TB by history and CXR. Drug interactions between
HIV anti-retroviral therapy and the similar side effect
profiles of the drugs involved in treating the two
diseases make managing the two treatments challenging. Rifampicin, in particular, reduces the concentrations of many HIV drugs. The WHO has recently
published updated policy guidelines for the the colloborative managment of TB and HIV [15].

5. Understanding that effective prevention
is not yet available
Preventive drug therapy
Preventive anti-tuberculous drug therapy is important in two broad categories of children: i. children
who have been recently exposed to M. Tuberculosis
e.g. following close contact with an infected case
and ii. children at increased risk of progression of
M. Tuberculosis infection to TB following because of
age or other clinical conditions such as HIV.
Primary chemoprophylaxis is used to prevent
primary infections from becoming established during/after a period of contact with an infectious case.
In young children treatment treatment is continued
until the results of a second TST are available, usually
8 weeks after the end of exposure. Such treatment
is particularly important in young children because
of the higher risks of disease progression, although
the age at which this therapy is recommended varies between between guidelines [13, 16].
Controlled drug trials have focused on preventing progression from latent infection to active disease by providing a limited course of treatment
(either in duration or number of drugs) to sterilize existing subclinical lesions and prevent future
progression to TB disease (treatment of latent TB
infection). A child is usually considered to have latent infection when in the context of a history of
contact a child has a positive TST or IGRA test but
is asymptomatic with a normal chest X-ray. Such
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treatment also eliminates reservoirs of M. Tuberculosis and prevents later reactivation disease.
Treatment with isoniazid for 9mth has been established to reduce the risk in exposed children by
>90% if adherence is good. However, the long duration and the risk of side effects discourages both
parents and providers [17]. As a result completion
of INH therapy is often less than 50 percent in many
programmes [18]. This has stimualted the development and evaluation of several shorter regimens. A
shorter three months course of rifampicin and isonizid has been shown to be equally effective [19] and
may improve treatment compliance. A regimen of
two months of daily rifampicin and pyrazinamide
proved to have unacceptably high side effects from
hepatoxicity and has been abandoned. More recently, 3 months isoniazid and rifapentine onec a
week has been been shown to be effctive but this
has not been evaluated on a large scale as yet [17].
Unfortunately, the implementation of preventive strategies has been poor. The end result is that
despite clear evidence of benefits from treating latent TB infection in persons with a positive TST and
increased risk of reactivation, treatment remains
underused [17].

BCG vaccine
BCG is a live attenuated vaccine derived from M. bovis that was first used in humans nearly 100 years
ago. Vaccination soon after birth is recommended
in high prevalence countries. Low prevalence countries use risk-based strategies targeting neonatal
BCG vaccination protecting to those children most
at risk from exposure to TB. Such targeted approaches require careful ongoing audit to ensure that high
proportions of the at-risk continue to be vaccinated.
As a live vaccine, it cannot be used in children who
are immune compromised or have HIV.

Effectiveness against in preventing
progression to disease
BCG vaccination is consistently found to be 70–
80% effective in preventing against TB meningitis
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and miliary TB, the severe forms of disseminated
disease that occur in young children. Recent studies combining IGRA and Tuberculin skin testing
have suggested that BCG may also protect against
TB infection reducing the risk of primary TB infection and the development of latent TB infection
by up to 50%. However, BCG offers no consistent
protection against adult-type TB with the most
limited protection in geographical areas such as
India where TB is most prevalent. The reasons for
the variation in efficacy in different regions of the
world are not well understood.

New developments
Intensive research is underway to develop more effective TB vaccines and has followed two basic approaches. The first aims at replacing BCG by either
improved recombinant (r)BCG or by genetically
attenuated M. tuberculosis. The second approach
focuses on subunit vaccines, which may be used as
booster vaccines on top of BCG-, recombinant BCG,
or attenuated M. tuberculosis-priming vaccines.
Around twelve candidate vaccines are currently in
clinical testing. However, the path to a useful new
vaccine is not likely to be easy as illustrated by the
failure of one promising candidate vaccine in a
phase 2b trial [20].

Conclusion
The European Centre for Disease Control (ECDC)
highlights that children are usually not given a high
priority in national TB control programmes despite
recognition that they are a vulnerable group.
Many aspects of the clinical care of children
with TB disease and latent TB infection are not
soundly evidence based, often being extrapolated
from adults. Prospective studies in children are
needed to inform and standardise clinical practice.
The ECDC have emphasised the importance
of preventing transmission to children if we are to
achieve future generations free of TB infection.
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VAIKŲ TUBERKULIOZĖS IŠŠŪKIAI ŠIANDIEN

James Paton
Glazgo universiteto Medicinos fakultetas, Glazgo karališkoji vaikų ligoninė, Škotija
Santrauka. Vaikai tuberkulioze užsikrečia aerogeniniu būdu nuo jų aplinkoje esančių suaugusiųjų. Kontaktas su sergančiuoju – esminė anamnezės informacija. Daugiau nei pusė vaikų, kurių krūtinės rentgenogramose yra TB būdingų pokyčių, neturi klinikinės TB išraiškos. Imuninis atsakas, apibūdinamas teigiamu tuberkulino testu, susiformuoja praėjus 3 – 8 savaitėms
po kontakto su M. tuberculosis. IGAM yra specifiškesnis nei TODM ir gali padėti atskirti teigiamą TODM dėl BCG vakcinacijos ar
netipinės mikobakterinės infekcijos nuo teigiamo TODM užsikrėtus M. tuberculosis. Tačiau nei TODM, nei IGAM negali atskirti
aktyvios ligos nuo latentinės formos ir kaip atskiri tyrimai negali būti naudojami aktyvios TB diagnostikai. Daugumos vaikų,
infekuotų TB, krūtinės ląstos rentgenogramose matoma hiliarinė ar mediastinė limfadenopatija. Krūtinės KT tikslinga atlikti ertmių, bronchektazių ir mediastinumo limfmazgių įvertinimui, bronchoskopiją atelektazėms, įvairios etiologijos bronchų
kompresijai įvertinti. Ultragarsinis tyrimas – pleuros drenažui įvertinti, limfmazgių adatinei aspiracijai atlikti. Jaunesniems
kaip 5 metų amžiaus vaikams tikslingiausia bakteriologiškai vertinti skrandžio nuoplovas, surinktas tris rytus iš eilės. Aminorūgščių amplifikacijos testas, nustatantis M. tuberculosis ir atsparumą rifampiciui, rekomenduojamas kaip pirmo pasirinkimo tyrimas esant ŽIV koinfekcijai. Pirminė chemoprofilaktika turėtų būti tęsiama iki antrojo tuberkulino odos mėginio, t. y.
apie 8 savaites. Latentinė infekcija diagnozuojama, kai po buvusio kontakto su sergančiuoju TB vaikui nustatomas teigiamas
TODM arba IGAM, bet nėra klinikinių simptomų ir pakitimų krūtinės rentgenogramoje. BCG vakcinacija 70–80 proc. atvejų
padeda išvengti sunkių ir diseminuotų ligos formų (meningito, miliarinės TB), pasireiškiančių mažiems vaikams. Šiuo metu yra
kuriama nauja rekombinantinė susilpnintos M. tuberculosis vakcina ir vakcinos, sustiprinsiančios imuninį atsaką. Pastarąsias
bus galima skirti kartu su BCG arba rekombinantine M. tuberculosis vakcina.
Reikšminiai žodžiai: M. tuberculosis, tuberkuliozė, latentinė tuberkuliozė, vakcinavimas, tuberkulino odos dūrio mėginys, interferoną gama atpalaiduojantis mėginys, vaikai.
Santrumpos: PSO – Pasaulio sveikatos organizacija, TB – tuberkuliozė, TODM – tuberkulino odos dūrio mėginys, AMB –
atipinė mikobakterija, IGAM – interferoną gama atpalaiduojantis mėginys, ŽIV – žmogaus imunodeficito virusas, KT – kompiuterinė tomografija.
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Respiratory Management of Children
with Neuromuscular Weakness
Alexander John William Henderson
Bristol University School of Social and Community Medicine, Bristol, Wales, UK
Abstract. This review article devoted to current update of understanding and management of the child with neuromuscular weakness. The incidence of inherited conditions that result in neuromuscular weakness presenting in childhood is estimated at 1 in 3000. Without adequate knowledge and recognition of the respiratory problems associated
with these conditions, they have the potential to progress to respiratory failure and death during childhood. Weakness
of the muscles of respiration, including the diaphragms, intercostals and accessory muscles of respiration, including
the abdominal, shoulder girdle and neck muscles leads to reduced chest wall expansion on inspiration. Additionally,
the effect of muscle weakness on chest wall compliance can lead to reduced functional residual capacity. Together,
these effects contribute to airway closure and microatelectases leading to retained airway secretions and increased
risk of lower respiratory infections. Poor airway control due to bulbar muscle weakness or dystonia, can cause obstruction of the airway resulting in increased upper airways resistance or frank obstructive sleep apnoea. This may follow a
period of several years of night and subsequently daytime hypoventilation, nutritional difficulties, progressive scoliosis
and frequent respiratory infections often leading to intensive care admission for short-term ventilation support. Early
recognition and active management of respiratory complications in this group of patients can be expected to improve
quality of life, reduce morbidity and, in some conditions, extend survival.
Key words: neuromuscular weakness, hypoventilation, obstructive sleep apnoea, lower respiratory infection, lung
ventilation, children.
Abbreviations: LRI – lower respiratory infection, SMA – spinal muscular atrophy, MEP – maximal expiratory pressure, MIP – maximal inspiratory pressures, SNIP – nasal sniff pressure, CPF – cough peak flow, ETCO2 – end-tidal capnography, TcCO2 – transcutaneous capnography, MIE – mechanical insufflator-exsufflator device, NIV – non invasive
ventilation, BiPAP – bilevel positive airways pressure, BTS – British Thoracic Society.

The incidence of inherited conditions that result in
neuromuscular weakness presenting in childhood
is estimated at 1 in 3000 [1]. Although acquired
neurological disorders, such as cerebral palsy, can
affect the respiratory tract, this review focuses on
the respiratory complications of the group of inherited neuromuscular disorders and their management. Respiratory complications of neuromuscular
disorders include recurrent lower respiratory infections, feeding and swallowing difficulties associated with aspiration, obstructive sleep apnoea, nocturnal and diurnal hypoventilation, and respiratory
failure. Conditions associated with a high probability of respiratory involvement, not all of which present during childhood, are listed in Table 1.

Table 1. Neuromuscular disorders with a high risk
of respiratory failure [2]
Site of lesion

Specific disorders

Anterior horn cell

Motor neurone disease
Spinal muscular atrophy

Peripheral nerve

Polyneuropathies

Neuromuscular
junction

Congenital myasthenic syndromes

Muscle

Congenital myopathy
Congenital muscular dystrophy
Limb girdle muscular dystrophy
Mitichondrial myopathy
Myotonic dystrophy
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The most commonly encountered disorders in
clinical practice are Duchenne muscular dystrophy
and spinal muscular atrophy. Without adequate
knowledge and recognition of the respiratory
problems associated with these conditions, they
have the potential to progress to respiratory failure
and death during childhood. This may follow a period of several years of ill health due to night and
subsequently daytime hypoventilation, nutritional
difficulties, progressive scoliosis, and frequent respiratory infections often leading to intensive care
admission for short term ventilation support. Early
recognition and active management of respiratory
complications in this group of patients can be expected to improve quality of life, reduce morbidity and, in some conditions, extend survival. This
review summarises the major respiratory problems
encountered in the management of children with
neuromuscular diseases, their monitoring and
management. Recent evidence-based guidelines
on the respiratory management of children with
neuromuscular weakness have been published
by the British Thoracic Society (BTS), which will
form the basis of management recommendations
throughout the text [3].

Pathophysiology
Weakness of the muscles of respiration, including
the diaphragms, intercostals and accessory muscles of respiration, including the abdominal, shoulder girdle and neck muscles leads to reduced chest
wall expansion on inspiration. Additionally, the effect of muscle weakness on chest wall compliance
can lead to reduced functional residual capacity.
Together, these effects contribute to airway closure
and micro-atelectasis leading to retained airway
secretions and increased risk of lower respiratory
infection (LRI). This tendency can be exacerbated
by bulbar muscle involvement affecting larnyngeal
protective reflexes and increasing the risk of pulmonary aspiration in the presence or absence of
gastroesophageal reflux. Weak expiratory muscles
reduce the patient’s capacity to generate an effective cough so, without adequate physical therapy,
poor mucous clearance increases the risk of LRI and
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adversely affects the resolution of existing infections. Immobility due to postural muscle weakness
and scoliosis, which is common in many neuromuscular conditions, leading to further restriction
of ventilatory function are additional factors that
impair effective respiratory defences against recurring LRIs.
With progression of muscular weakness, a hallmark of Duchenne muscular dystrophy in the second decade of life, respiratory muscle involvement
results in ineffective respiratory movements and
hypoventilation. This tends to manifest at night in
the first instance (usually when vital capacity has
fallen below 60% predicted) corresponding to the
physiological reduction in minute ventilation during non-REM sleep. Eventually, hypoventilation becomes apparent during wakefulness as well.
Poor airway control due to bulbar muscle weakness or dystonia, coupled with postural abnormalities and an inability of the patient to voluntarily
change position during sleep, can cause obstruction of the airway resulting in increased upper airways resistance or frank obstructive sleep apnoea.
Therefore, obstruction of the airway can contribute
to nocturnal gas exchange abnormalities secondary to hypoventilation and it is important to be
aware of this dual pathology when considering investigation and monitoring of ventilatory function
in this group of patients.

Identification of children at risk
of respiratory failure
This should start with an awareness of which neuromuscular conditions are associated with an increased risk of progressing to respiratory failure.
Ideally, respiratory monitoring should be incorporated into the ongoing management of all children
in these categories. This includes a careful history,
including attention to problems with speech and
swallowing, history of respiratory tract infections
and their clinical course, and features suggestive of
sleep disordered breathing. These include snoring,
apnoeas, restless sleep and arousals with breathing difficulty. There may be daytime symptoms of
headache, poor appetite, fatigue, dyspnoea, and
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poor concentration but these are all non-specific.
Morning headache, a feature of nocturnal hypercarbia, is usually a late presenting feature of nocturnal hypoventilation. Clinical examination should
pay particular attention to the breathing pattern,
chest wall distortion, scoliosis, maximal chest wall
excursion during inspiration and expiration and
any asymmetry observed. The patient’s voluntary
cough should be assessed. Cardiovascular examination should be performed, including systemic
blood pressure measurement and assessment of
the adequacy of peripheral circulation particularly
in the lower limbs. Children with neuromuscular
conditions associated with cardiac muscle involvement, such as Duchenne muscular dystrophy,
should have formal referral for cardiac assessment,
including echocardiographic estimation of ventricular function. Pulmonary function measurements
that can be readily undertaken in clinic include
spirometry, maximal inspiratory and expiratory
pressures and peak cough flow. It is advisable to
measure slow vital capacity in children with severe
neuromuscular weakness in addition to standard
measurements from a maximal forced expiratory
flow (FEV1, FVC). Discrepancy of measurements
of vital capacity in lying and upright positions can
give an indication of diaphragmatic weakness. In
patients who are non-ambulant and with scoliosis,
standing height cannot be relied upon to calculate
predicted values for lung function so arm span [4]
or ulnar length [5] can be used instead. When vital capacity falls below 1L, there is a high risk for
recurrent respiratory infections. A vital capacity of
<60% predicted is a risk factor for sleep disordered
breathing [6] and <40% predicted is associated
with an increased risk of nocturnal hypoventilation
[7]. For children undergoing surgery for scoliosis, a
vital capacity of <60% predicted is associated with
prolonged (>3 days) postoperative ventilation [8].
It is the author’s practice to offer perioperative noninvasive ventilation for scoliosis surgery in children
with a pre-operative vital capacity of <40% predicted. It might be expected in neuromuscular disease
that specific tests of repiratory muscle strength,
including maximal expiratory (MEP) and inspiratory pressures (MIP), and nasal sniff pressure (SNIP),
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which is highly correlated with MIP but easier to
perform, would offer advantages over measurement of lung volumes such a vital capacity but this
does appears not to be the case. Cough peak flow
(CPF) measurement can be a useful adjunct to assessing the effectiveness of a patient’s cough and is
easily measured using a standard peak flow meter
attached to a mouthpiece or face mask. In adults,
CPF <270L/min is associated with increased respiratory infections and <160L/min is associated with
inability to effectively clear airway secretions and
a need to assisted ventilation. It should be noted
that these values relate to adults and normative
values in children of different ages have been published [9].
When children with neuromuscular weakness reach a situation where they are at high risk
of nocturnal hypoventilation, monitored either by
progression of their postural muscle weakness or
by decline in lung function as discussed above, it
is necessary to obtain some measurements of the
adequacy of ventilation. As a guide, in boys with
Duchenne muscular dystrophy this often coincides
with the time that they become non-ambulant although there is wide inter-individual variation and
the pattern and effectiveness of breathing during sleep should be assessed whenever there are
symptoms of sleep disordered breathing. Overnight oxygen saturation (SaO2) monitoring using
pulse oximetry is simple to perform but there is
little evidence to support its use as the sole determinant of nocturnal hypoventilation in children
with neuromuscular weakness and many prefer to
combine SaO2 measurement with capnography,
either using end-tidal (ETCO2) or transscutaneous
(TcCO2) measurement. However, there is little
empirical evidence to support the capnography
being a more sensitive indicator of the need for
assisted ventilation in children with neuromuscular disease than oximetry alone. Additionally,
there is a need to determine the metrics that are
most sensitive and specific to respiratory failure in
children with neuromuscular disease (e.g. average,
maximum, proportion of values above threshold
TcCO2). More detailed investigation of sleep related breathing disorders can be made using poly-
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somnography, which may be of value in cases of
suspected obstructive sleep apnoea or obstructive
hypoventilation complicating hypoventilation due
to respiratory muscle weakness. In these situations,
oximetry has a low sensitivity to detect obstructive
or apnoeic events [10]. It is recommended that
assessments of nocturnal gas exchange are made
no less frequently than annually in children with
neuromuscular weakness and vital capacity <60%
predicted or who become non-ambulant (or never
develop the ability to walk) [3].

Enhancing airway clearance
Retention and inability to clear of airway secretions
are important problems for children with neuromuscular weakness. It is important that airway
clearance techniques are introduced at an early
stage in children with ineffective cough and/or
frequent respiratory infections. Standard physiotherapy techniques of chest percussion and postural drainage can be augmented with techniques
such as high frequency chest wall oscillation to aid
liberation of retained lower airway secretions. During exacerbations, intermittent positive pressure
breathing using a mask or mouthpiece can be effective in recruiting lung units blocked by secretions and increasing the efficiency of airway clearance by physiotherapy. Humidification of inspired
gas or the use of nebulised saline may be of benefit
but there are no published studies of the effectiveness of mucolytics, hypertonic saline or rhDNAse in
children with neuromuscular weakness. Recently,
the use of mechanical insufflator-exsufflator (MIE)
devices, commonly referred to as cough-assist, has
become widespread in children with neuromuscular weakness and ineffective cough. Several studies have shown that the use of MIE devices increase
cough peak flow in patients with neuromuscular
weakness [11]. The device is well tolerated by
child patients and is not associated with significant
oxygen desaturation during use. There is some evidence from case series that pulmonary complications, such as radiological evidence of atelectasis,
can improve with continuous use. There is also
evidence of benefit to patients with exacerbations
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of pulmonary disease in an intensive care setting
[12]. Although pneumothorax has been occasionally reported in adult patients using MIE devices, it
appears to be a rare complication in children.

Assisted ventilation
Assisted ventilation may be considered in the management of children with neuromuscular disease
who have progressed to respiratory failure (either
nocturnal or diurnal hypercarbia) and to reduce the
frequency of lower respiratory infections. The most
commonly used mode of assisted ventilation in this
group of patients is non-invasive ventilation (often
using bilevel positive airways pressure – BiPAP) administered using a face mask, nasal mask or nasal
pillows. There is good evidence that NIV is effective
at reducing symptoms associated with nocturnal
hypoventilation in children and adults with neuromuscular weakness, leading to an improvement in
quality of life [13]. There is also reasonably consistent evidence that nocturnal NIV can reverse daytime hypercarbia through mechanisms that are not
fully understood but may be mediated through altered hypercapnic ventilator responses [14]. Unsurprisingly, the use of assisted ventilation to relieve
symptoms and improve quality of life in patients
with neuromuscular weakness has impacted on
survival. Compared with historical controls, young
men with Duchenne muscular dystrophy had prolongation of life expectancy with the advent of NIV,
although some of the improved survival could be
attributed to other changes in management, such
as improved airway clearance [15]. Other studies,
including observational studies with historical controls and a case-control study comparing patients
treated with NIV compared with those who refused
this treatment [16] have confirmed these findings.
There is currently no evidence that pre-emptive
use of NIV in asymptomatic patients with neuromuscular weakness without respiratory failure
confers additional benefit in preventing progression of respiratory failure. Once NIV is established
and well-tolerated, it is necessary to monitor the
patient using overnight oximetry and capnography. The frequency of monitoring is dictated by
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individual circumstances and is unlikely to be less
frequent than six-monthly, although may be more
frequent following changes to ventilation settings
or in rapidly progressive weakness, especially in infants and young children.
Although the majority of children with neuromuscular disease that require assisted ventilation
will be managed with NIV [17], there are circumstances where tracheostomy ventilation may be
considered. These can include patients with severe bulbar dysfunction, those who do not achieve
optimal gas exchange with NIV, children who fail
extubation following invasive ventilation for respiratory exacerbation and patients that require ventilation support for more than 16 hours/day. In the
few non-randomised studies that have compared
trachesotomy ventilation with NIV in DMD and in
infants with type 1 spinal muscular atrophy (SMA),
clinical outcomes were not substantially different
between groups, apart from an excess of hospital
admissions for respiratory exacerbations requiring endotracheal intubation in NIV-treated infants
SMA type1 [18]. They were however more likely to
develop verbal communication compared with tracheostomised patients with the same condition. IN
progressive neuromuscular diseases, such as Duchenne muscular dystrophy, patients will inevitably
progress from nocturnal to diurnal respiratory failure. This can be managed initially with intermittent
use of positive pressure ventilation using a mouthpiece but, when ventilation requirements increase
to over 16 hours/day, tracheostomy ventilation can
be considered but needs to take account of the
patient’s wishes and their quality of life. However,
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young men with Duchenne muscular dystrophy, including those with advanced disease, have reported quality of life measures that were equivalent to
those of healthy peer controls with the exception
of physical domains[19].

Conclusion
Children with neuromuscular diseases with respiratory involvement can present with a large number
of challenging problems to the respiratory physician. However, the advent of devices suitable
for home ventilation support has increased the
prospects for a group of patients that previously
succumbed to respiratory failure during childhood. Careful monitoring of the respiratory status
of this group of children, adherence to effective
airway clearance techniques and institution of assisted ventilation when appropriate are essential
to maintaining health and high quality of life for
this vulnerable group of patients. The respiratory
paediatrician should be aware of the multiple comorbidities that are associated with the inherited
neuromuscular diseases and ensure that issues
such as swallowing and feeding difficulties, cardiovascular dysfunction and scoliosis are dealt with
by appropriate specialists. Finally, the successful
maintenance of good respiratory health in patients
that have historically died before late childhood /
early adulthood means that more of these young
people will graduate to adult care. Therefore, it is
essential that appropriate services are developed
to transition adolescents with neuromuscular diseases to appropriate ongoing care.

NERVŲ IR RAUMENŲ LIGOMIS SERGANČIŲ VAIKŲ KVĖPAVIMO PRIEŽIŪRA

Alexander John William Henderson
Bristolio universiteto Bendruomeninės ir socialinės medicinos fakultetas, Bristolis, Velsas, JK
Santrauka. Nervų ir raumenų silpnumas diagnozuojamas vienam iš 3000 vaikų, sergančių paveldimomis ligomis. Neskiriant tinkamos priežiūros šiems vaikams, kvėpavimo problemos progresuoja iki kvėpavimo nepakankamumo ir mirties dar
vaikystėje. Kvėpavimo raumenų (diafragmos, tarpšonkaulinių raumenų, papildomų kvėpavime dalyvaujančių raumenų – pilvo, pečių juostos, kaklo) silpnumas lemia mažesnį krūtinės ląstos išsiplėtimą įkvepiant ir mažesnį funkcinį liekamąjį tūrį. Dėl
šių reiškinių sąveikos siaurėja kvėpavimo takai ir vystosi mikroatelektazės, susilaiko sekretas ir padidėja apatinių kvėpavimo
takų infekcijų rizika. Bulbarinių raumenų silpnumas ar distonija gali lemti kvėpavimo takų obstrukciją ir didesnį viršutinių
kvėpavimo takų rezistentiškumą arba obstrukcinę miego apnėją. Ilgainiui dėl nakties, o ir vėliau dienos hipoventiliacijos, mai-

(5296)30

A. J. W. Henderson

tinimo sunkumų, progresuojančios skoliozės ir dažnų respiracinių infekcijų pradedama trumpalaikė ventiliacija vaikų intensyviosios terapijos skyriuje. Ankstyvas kvėpavimo problemų atpažinimas ir aktyvi pagalba šios grupės pacientams pagerina
gyvenimo kokybę, retina sirgimų dažnį ir kai kuriais atvejais pailgina išgyvenamumą.
Reikšminiai žodžiai: nervų raumenų silpnumas, hipoventiliacija, apatinių kvėpavimo takų infekcijos, obstrukcinė miego
apnėja, dirbtinė plaučių ventiliacija, vaikai.
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Imaging of Small Airways in Children
Catherine Owens
Great Ormond Street Hospital & University College, London, UK
Abstract. Small airways diseases in children can be difficult to detect by traditional diagnostic tests. Indeed widespread airway involvement is usually present before we are able to demonstrate either clinical symptomatology, abnormalities on basic pulmonary function testing, or abnormal plain chest radiographs. Abnormalities on HRCT that
reflect small airways disease are broadly categorized into indirect and direct signs. Obliteration of the bronchioles
results in the indirect sign of patchy density differences of the lung parenchyma, representing areas of under-ventilated
and under-perfused lung (the mosaic attenuation pattern). By contrast, the thickening of the bronchiolar walls caused
by inflammatory infiltrate and/or luminal exudate will result in the affected small airways becoming directly visible.
Standard HRCT technique is adequate to demonstrate the features of obstructive lung diseases with some modifications to enhance the early/subtle signs of small airways disease: contrast resolution for constrictive bronchiolitis imaging – to demonstrate regional density differences (mosaic attenuation pattern); adequate spatial resolution for diffuse
panbronchiolitis – in order to depict the characteristic small branching structures (tree-in-bud pattern); altering window settings – to increase the conspicuity of a mosaic pattern, which sometimes may be subtle and close to the limit
of visual detection. Minimum intensity projection image (MinIP) detects the subtle areas of low attenuation in small
airways disease and emphysema also investigates structure and function relationships. Unlike typical HRCT, which is
done at at full inspiration, the pre existing mosaic attenuation pattern on CT sections obtains at end-expiration. For
children who are unable to reliably suspend respiration at end-expiration, scanning in the decubitus position mimics
the state of the lungs at end-expiration. High-resolution computed tomography is an invaluable diagnostic tool for
children with unexplained obstructive lung disease and as a research tool for characterizing and quantifying morphological features of small airways disease.
Key words: small airways, diagnostics, high-resolution computed tomography, mosaic attenuation pattern, treein-bud pattern, obliterative bronchiolitis, children.
Abbreviations: HRCT – high-resolution computed tomography, CT – computed tomography, MinIP – minimum
intensity projection image, BOOP – bronchiolitis obliterans organizing pneumonia, COP – cryptogenic organizing
pneumonia.

Introduction
Diseases affecting the small airways in children
can be difficult to detect when using traditional
diagnostic tests. Indeed widespread airway involvement is usually present before we are able
to demonstrate either clinical symptomatology,
abnormalities on basic pulmonary function testing, or abnormal plain chest radiographs. Bronchiolar obstruction may be detected indirectly, by
computed tomography (CT), manifest as regional
under-ventilation and air trapping. This in turn
will result in the body’s homeostatic mechanisms
then causing reduced pulmonary arterial perfusion to these nonfunctional (area of obstructive
over inflated) airways. On CT this is manifest as

oligaemia and more hyper lucent lung contributing to the ‘mosaic attenuation’ within the lung
parenchyma.
When there is inflammation of the bronchioles
with associated exudate, the airways may become
directly visible on CT, for example in cases of exudative diffuse panbronchiolitis.
Quantification of the various morphological
features of small airways disease is possible from
CT images and this increased precision has aided
investigations of structural and functional relationships in affected patients.
Understanding the pathology and anatomical distribution of diseases that affect the small
airways allows some prediction of the likely computed tomography appearances in this wide spec-
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trum of conditions, and thus helps to refine the differential diagnosis.

CT in constrictive obliterative bronchiolitis
The detection of various forms of small airways disease has been made simpler as a result of increased
understanding of the high-resolution computed
tomography (HRCT) appearances of the different
pathological subtypes of small airways disease.
Investigation of small airways dysfunction in isolation, that is, without considering the status of
the more proximal or distal airways, was a feature
of much of the early pathophysiological work on
small airways disease. Despite this being conceptually convenient, in reality there is anatomical continuity between the small and large airways, and the
presence of coexisting parenchymal abnormalities
in many diseases, is easily manifest in the excellent
quality images provided with HRCT.
The known spatial resolution limits of HRCT
would suggest that attempts to image ‘normal’
small airways (by convention in adults, those with
internal diameters ≤2 mm) would appear to be
futile, however the presence of disease enables
HRCT to reveal the anatomical detail present in the
diseased state. Abnormalities on HRCT that reflect
small airways disease are broadly categorized into
indirect and direct signs.
That is widespread scarring thence obliteration
of the bronchioles results in the indirect sign of
patchy density differences of the lung parenchyma,
representing areas of under-ventilated and underperfused lung (the mosaic attenuation pattern). By
contrast, the thickening of the bronchiolar walls
caused by inflammatory infiltrate and/or luminal
exudate will result in the affected small airways becoming directly visible.

Pathological background and
classification
The specific and classical term ‘constrictive obliterative bronchiolitis’ (also known as bronchiolitis obliterans) renders many confused, indeed bemused,
primarily because of its use in the context of bron-
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chiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP).
The clinico-pathological entity of BOOP, more usefully
termed (cryptogenic) organizing pneumonia or (C)
OP, should be regarded as quite distinct from obliterative bronchiolitis. Indeed it is the authors opinion that
the BO i.e. bronchiolitis obliterans as part of BOOP be
discarded altogether and the term (cryptogenic) organizing pneumonia always used in preference.
An empirical and simple approach to classification and understanding of SAD relies on the fundamental difference between the indirect HRCT
signs of constrictive bronchiolitis and the direct
visualization of small airways on HRCT in exudative bronchiolitis. In fact these two basic HRCT
patterns of small airways disease account for the
majority of small airway related disorders, which
we encounter clinically.

High-resolution computed tomographic
technique
Standard HRCT technique is adequate to demonstrate the features of obstructive lung diseases but
some modifications are needed (especially in children) to enhance the early/subtle signs of small
airways disease.
The two fundamental forms of small airways
disease, namely constrictive (obliterative) bronchiolitis and, at the other end of the pathological/
imaging spectrum, diffuse exudative (pan) bronchiolitis, make differing demands on CT technique;
for the optimal imaging of patients with constrictive bronchiolitis, appropriate contrast resolution
is needed to demonstrate regional density differences (mosaic attenuation pattern), whereas the
imaging of patients with diffuse pan bronchiolitis
necessitates adequate spatial resolution in order to
depict the characteristic small branching structures
(tree-in-bud pattern).
Window settings have an important effect on
the apparent size of important structures. Whence
addressing airways disease, the predominant effect
of inappropriate window settings is on bronchial
wall thickness i.e. narrow window settings increase
apparent bronchial wall thickness and simultaneously reduce apparent internal bronchial diameter.
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It is difficult to recommend absolute window
settings because of variation between CT machines and individual preferences, however for diagnostic purposes consistent window settings are
advisable and a window level of −400– −950 Hounsfield Units (HU) and a width of 1,000–1,600 HU are
popular. Many thoracic radiologists evaluate lung
parenchyma at a window level of −600 HU and a
window width of 1,500 HU.
A typical HRCT protocol used in clinical practice
would simply be thin (1–2 mm) collimation sections at 10 mm interval from lung apices to the cost
phrenic angles at full inspiration, in a supine position. Normal lung parenchyma increases in attenuation on expiration Areas of air trapping caused by
small airways disease are seen as regional inhomogeneity, i.e. areas that remain relatively lucent
(black) interspersed with areas of normal higher
density lung. This important sign of exacerbation
of the pre existing mosaic attenuation pattern on
CT sections obtained at end-expiration (usually
limited to approximately 3 sections taken between
the aortic arch and right hemi diaphragm) has led
some workers to suggest that they should be acquired routinely. Whether expiratory CT sections
need to be obtained in all cases of suspected small
airways disease is questionable.
Obtaining end-expiratory CT images is not always straightforward and few small children are
able to comply, despite coaching by an experienced technologist, with the request to “breathe
out and hold it.” Hence for children and patients
who are unable to reliably suspend respiration at
end-expiration, scanning in the decubitus position
is useful where the dependent lung is relatively
restricted so mimics the state of the lungs at endexpiration.
Density differences that characterize mosaic attenuation on HRCT, on either inspiratory or expiratory images, may be subtle and close to the limit
of visual detection. Altering window settings may

increase the conspicuity of a mosaic pattern
Another possibility to demonstrate regional
heterogeneity of lung parenchyma is simple image
processing of CT data, which then improve detection and decrease observer variation. When volumetrically acquired (spiral) CT is used to obtain a
“slab” of anatomically contiguous thin-sections
(for example, a 6 mm slab consisting of 6 adjacent
1 mm sections); an image processing algorithm applied where only the lowest attenuation value of
the 6 adjacent slices is projected on the final image,
producing a “minimum intensity projection (MinIP)
image”. This technique improves the detection of
subtle areas of low attenuation, encountered in
small airways disease and emphysema. MinIP post
processing of thin section CT images enhances
the conspicuity of the regional inhomogeneity of
lung parenchyma caused by small airways diseases
This technique is very useful in the investigation
of structure/function relationships and should be
used in routinely clinical practice.

Conclusion
HRCT is essential in the characterization and detection of a group of diseases, which until relatively
recently had been regarded as being beyond the
scope of radiological imaging. It is useful to have
a logical categorization of small airways diseases
into those conditions showing indirect signs on
HRCT (the mosaic attenuation pattern of constrictive bronchiolitis) and those in which the affected
airways are directly visualized (the tree-in-bud sign
of exudative bronchiolitis). This in turn is supported
strongly by the robust correlation between the va
rious HRCT signs of bronchiolar diseases and physiological measures of small airways dysfunction.
HRCT is an invaluable diagnostic tool for children
with unexplained obstructive lung disease and as
a research tool for characterizing and quantifying
morphological features of small airways disease.

(5300)34

C. Owens

VAIKŲ SMULKIŲJŲ KVĖPAVIMO TAKŲ RADIOLOGINIS IŠTYRIMAS

Catherine Owens
Great Ormond Street ligoninė, Londonas, JK
Santrauka. Smulkiųjų kvėpavimo takų ligas sunku diagnozuoti įprastiniais tyrimų metodais. Išplitęs kvėpavimo takų pažeidimas atsiranda anksčiau už klinikinę simptomatiką, pokyčius plaučių funkcijos tyrimuose ar krūtinės ląstos rentgenogramose. Pokyčiai smulkiuosiuose kvėpavimo takuose, atliekant didelės skiriamosios gebos kompiuterinę tomografiją (DGKT),
skirstomi į tiesioginius ir netiesioginius. Smulkiųjų bronchiolių obliteracija lemia netiesioginius pokyčius – netolygius plaučių
parenchimos tankio pakitimus, kurių atsiranda dėl nepakankamos plaučių audinio ventiliacijos ir kraujotakos. Vykstant uždegiminiam procesui ar kaupiantis eksudatui, bronchiolių sienelės sustorėja, tad atliekant DGKT matomi smulkieji kvėpavimo
takų pažeidimo elementai. Siekiant diagnozuoti kvėpavimo takų ligas dažniausia pakanka įprastinės DGKT metodikos. Šiuolaikinės tyrimo metodikos padeda rasti ankstyvius smulkiųjų kvėpavimo takų pakitimus. Keičiant skiriamosios gebos kontrastiškumą, obliteruojančio bronchiolito metu matomi lokalūs tankio pakitimai (mozaikiškas – netolygus oringumas). Tinkamos
erdvinės rezoliucijos parinkimas, esant difuziniam panbronchiolitui, išryškina būdingus smulkiųjų kvėpavimo takų pažeidimo
požymius (židinukus palei bronchovaskulinius pluoštus – medžio pumpuro požymis). Keičiant lango parametrus – didinamas
mozaikiškos struktūros kontrastingumas, kuris kartais yra nežymus ir gali būti sunkiai vizualizuojamas. Minimalaus intensyvumo radiologiniai vaizdai padeda atskirti nedidelius smulkiųjų kvėpavimo takų pakitimus bei emfizemą, kartu atskleidžia
struktūros ir funkcijos sąsajas. Dažniausiai DGKT atliekama įkvėpimo metu, tačiau smulkiesiems kvėpavimo takams įvertinti
KT tyrimas yra atliekamas iškvėpimo pabaigoje. Jei vaikui sunku sulaikyti kvėpavimą iškvėpimo pabaigoje, skenuojama dekubitus pozicijoje, imituojančioje plaučių būseną iškvėpimo pabaigoje. DGKT yra svarbus diagnostinis metodas tiriant vaikus,
sergančius nežinomos kilmės obstrukcine plaučių liga, bei mokslinių tyrimų įrankis, padedantis kiekybiškai įvertinti morfologinius smulkiųjų kvėpavimo takų pakitimus.
Reikšminiai žodžiai: smulkieji kvėpavimo takai, didelės skiriamosios gebos kompiuterinė tomografija, medžio pumpuro
požymis, obliteruojantis bronchiolitas, vaikai.
Santrumpos: HRCT – didelės skiriamosios gebos kompiuterinė tomografija (angl. high-resolution computed tomography), KT – kompiuterinė tomografija, MinIP – minimalaus intensyvumo projekcijos rekonstrukcija, PFOB – pneumoniją formuojantis obliteruojantis bronchiolitas.
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Blunt Chest Trauma: Clinical and Diagnostic
Aspects of Myocardial Contusion
Eitautė Jakutienė1, Žaneta Drižienė1, Ramunė Vankevičienė1, 2, Arūnas Valiulis2
1Children‘s
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Abstract. Cardiac contusion is usually caused by blunt chest trauma and therefore is frequently suspected in patients involved in car or motorcycle accidents. The diagnosis of a myocardial contusion is difficult because of non-specific symptoms and the lack of an ideal test to detect myocardial damage. Cardiac contusion can cause life threatening arrhythmias and cardiac failure. Many diagnostic methods, such as ECG, biochemical markers, transthoracic and
transoesophageal echocardiography, radionuclide imaging studies, have been investigated to determine the severity
of cardiac trauma as well as long-term prognosis. Differential diagnosis between commotio cordis and contusion cordis is explaned in this article. Recently, cardiac troponin I and T were found to be highly sensitive for myocardial injury.
Diagnosis of a cardiac contusion and identification of patients at risk still remain a challenge for doctors. It is review
article based on clinical case studies.
Key words: cardiac contusion, myocardial trauma, cardiac commotion, blunt chest trauma, children.
Abbreviations: ECG – electrocardiography, EEG – electroencephalography, CK – creatine kinase, CK-MB – creatine
kinase isoenzyme, PICU – Pediatric intensive care unit.

Cardiac contusion (contusio cordis) most frequently occurs as a result of blunt chest trauma due to
motor vehicle accidents (car, motorcycle). Physical mechanisms of cardiac injuries include chest
traumas after falls from height, penetrating and
non-penetrating traumas, chest compression and
crush injury. Severe blunt chest trauma can result
in heart muscle rupture, valvular lesions and can
be complicated by miocardial infarction, coronary
artery thrombosis and fistula as well as pseudoaneurysm formation [1, 2, 3]. Mortality causes include
intrapericardial bleedings, various arrhythmias and
cardiac conduction defects [4]. There are published
cases in which mild blunt chest traumas due to,
for example, baseball or ice hockey puck impacts,
resulted in fatal cardiac injuries [5]. Sudden death
after blunt chest trauma is a rare phenomenon
known as cardiac commotion (commotio cordis). It
is theorized that cardiac commotion is caused by
ventricular fibrillation secondary to an impact induced energy transmission via the chest wall to the
myocardium during the vulnerable repolarization
period [6]. Incidence of cardiac commotion associated with blunt chest trauma is 3 to 56% accord-

ing to published data and depends on diagnostic
criteria used [1, 7, 8, 9]. Electrocardiographic (ECG)
changes due to cardiac injuries after chest traumas
are observed in 29 to 56 % of cases according to
various ECG studies [10], changes in transthoracic
echocardioscopy – in 3 to 26 % of cases [11, 12], and
changes in transesophageal cardioechoscopy – in
27 to 56% of cases [26]. Also, lots of studies were
performed showing increased levels of specific
myocardial markers (creatine kinase (CK), creatine
kinase isoenzyme (CK-MB), troponin I and T) after
heart trauma [2, 10, 11, 13].
The aim of this article is on the example of clinical cases describe most often causes of cardiac contusion, clinical features, differential diagnostics and
treatment principles of cardiac traumas.

Causes, symptoms and differential
diagnostics
At the time of traffic accidents blunt chest traumas
are caused by powerful wheel impacts and sudden
deceleration [14]. The heart is squeezed between
sternum and spine as a result of direct impact into
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chest and due to continuous chest wall compression. In sudden deceleration the heart, which ordinarily moves freely back and forward in the anteroposterior direction, suffers impact into the inner
surface of sternum. More uncommon cardiac trauma causes include falls from height, sports injuries,
injuries from explosion blow waves and indirect effect due to compression of abdominal organs [15].
Due to heart position characteristics the right
heart is damaged more often in cardiac contusion
[16, 17]. It was shown in the data of a study on 546
of autopsies with heart injuries after blunt chest
trauma. According to the results of this study, right
heart ruptures were found in 16% whilst left heart
ruptures were present in 13% of cases [17]. In recently published data of Turan et al. study on 109
autopsies with heart injuries there were 115 right
heart injuries (49 of them involved atria, whilst
66 – ventricles) and only 96 left heart injuries (35
of them involved atria and 61 – ventricles) [18]. The
main complications after isolated cardiac contusion are heart failure and arrhythmias. Heart failure occurs due to derrangements of systolic functions in a damaged cardiac muscle likewise those
in myocardial infarction. In experimental study on
rabbit hearts it was shown that arrhythmogenic ef-
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fects occur during the first 15 minutes after chest
trauma and are mainly based on reentry mechanism [19].
The clinical spectrum of heart injuries is diverse
[14, 20]. After clinical evaluation and based on several important signs an astute physician can quickly detect possible life-threatening cardiovascular
and thoracic injuries. Important cardiovascular and
chest trauma signs are presented in Table 1.
In cases of severe myocardial damage haemodynamics is clearly disturbed and unstable, hypotension, hypoxia and cardiac arrhythmias are observed.
However, afore-mentioned cardiac symptoms can
be as well found due to damages of other organ systems (respiratory, vascular, central nervous system).
Diagnostics of cardiac contusion can be even more
complicated in cases of less expressed symptoms
and the only symptoms observed in such cases may
be arrhythmia and cardialgia which can be attributed to musculoskeletal conditions [10]. Other medical conditions and clinical situations we must differentiate with myocardial contusion are presented
below (after Stephan Seidl):
 Catecholamine hyperproduction and excess –
ECG changes similar to cardiac contusion and
possible cardiac lesions;

Table 1. Possible cardiovascular system lesions due to blunt chest trauma
Sign
Pale skin color, conjunctiva, palms, and oral mucosa
Decreased blood pressure in the left arm

Decreased blood pressure in the right arm
Subcutaneous emphysema and tracheal deviation
Elevated jugular venous pulse with inspiratory raise
(Kussmaul’s sign)
Prominent systolic V wave in the venous
pulse examination
Nonpalpable apex or distant heart sounds
Pericardial rub
Pulsus paradoxus
Continuous murmurs or thrills
Harsh holosystolic murmurs
Cervical and supraclavicular hematomas

Possible lesions
Indicates severe blood loss
Seen in patients with traumatic rupture of the aortic
isthmus, pseudocoarctation, or traumatic thrombosis
of the left subclavian artery
Consider innominate artery avulsion
Consider pneumothorax
Suggests cardiac tamponade or tension pneumothorax
Suggests tricuspid insufficiency as a result of tricuspid
valve tear
Suspect cardiac tamponade
Diagnostic for pericarditis
Seen in patients with cardiac tamponade, massive
pulmonary embolism, or tension pneumothorax
Consider a traumatic arteriovenous fistula or rupture
of the sinus of valsalva
Suspect a traumatic ventricular septal defect
Seen in traumatic carotid artery rupture
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 Traumatic head injuries, intracranial bleedings can produce cardiac arrhythmias, heart failure,
heart block and/or myocardial necrosis;
 Shock – cardiac degeneration is possible;
 Substance overdosing (cocaine, amphetamines, acetaminophen) producing sympathetic system hyperactivity – can lead to cardiac
arrhythmias and myocardial necrosis;
 Acute arsenic poisoning – can lead to severe
subendocardial hemorrhages;
 Snake bites – with the characteristic myocardial
hemorrhages due to intravascular disseminated coagulation;

nance tomography is emphasized in published
data when hemodynamically stable patients after blunt chest trauma are being evaluated with
the aim to exclude injuries to spine, diaphragm
and thoracic aorta [22, 24].
It is very important to differentiate cardiac
contusion (contusio cordis) from commotio cordis.
Myocardial contusion is reversible injury and a consequence of non-penetrating myocardial trauma.
Sudden death after blunt chest trauma is a rare
phenomenon known as cardiac commotion. Different criteria determining these two conditions are
described in literature (Table 2).

Table 2. Differential diagnostics of cardiac contusion and cardiac commotion
Criteria

Commotio Cordis

Contusio Cordis

Hemorrhages or other
pathological findings
Impact localisation

Absent

Present

Heart projection

Presternum

Severity of trauma

Low; lesion severity is independent High; lesional severity is depenon the impact into the chest force dent on the impact force
Observed
Not observed

Implications of thoracic structure
lesions
Association with cardiac cycle

Observed

Not observed

Timing of the arrhythmias

Immediately after the traumatic
event

Arrhythmogenesis

Premature contractions

In rare cases immediately after,
most frequently after minutes or
hours
Most frequently reentry, i.e. reentrant discharge

 Infections: viral (influenza, echo virus, etc.), bacterial (E.coli).
The vast majority of patients who experienced blunt chest trauma have also thoracic
injuries, however, even in the absence of chest
wall injuries physicians must be alert and ready
to suspect cardiac traumas [21]. Chest and neck
x-rays and computed tomography is frequently
insufficiently informative to diagnose cardiac
contusion, but is very important for the assessment of damages to adjacent organs (major
vessels, skeletal structures and lungs) [22, 23].
The impact of magnetic resonance tomography
is also not fully determined in cases of cardiac
trauma. However, importance of magnetic reso-

Biochemical cardiac injury markers
Pathologically myocardial contusion is characterized by areas of myocardial necrosis and hemorrhagic infiltrates that can be recognized on autopsy
[6]. These histological findings are reminiscent of
myocardial infarction [25, 26]. Increase in cardiac
enzymes (creatine kinase (CK) and CK-MB) is frequent, however, non-specific for myocardial contusion and is most frequently associated with skeletal
muscle lesions [25]. Increase in serum troponin I and
T, especially troponin I can very specifically point to
cardiac damage in cases of myocardial contusion.
Troponins are cardiac contractile proteins found
exclusively in cardiac muscle and absent in skeletal
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muscle. According to various authors, normal levels
of troponin I or T in blunt chest trauma cases virtually exclude cardiac damage and contusion [11, 13].
Appearing right after trauma increase in troponin I
and T levels persists for 4 to 6 days [26].

Electrocardiography
Electrocardiogram is not a sensitive nor a specific
assay, however, in cases of cardiac trauma, nonspecific ST and T changes, conduction abnormalities, sinus tachycardia, premature atrial and ventricular contractions and more complex arrhythmias
(ventricular, atrial tachycardia, atrial or ventricular
fibrillation) can be seen indicating myocardial contusion. Low voltage is suggestive of pericardial effusions, whilst electrical alternans shows impending cardiac tamponade [6, 27].

Echocardiography
Cardiac echoscopy is a fast, inexpensive and readily available assay providing considerable amount
of information regarding pericardial space, cardiac
wall motions, valvular functions, myocardium and
proximal aorta. It is important to pay special attention to the right ventricle because of its anterior position behind the sternum as well as to the possible
ventricular thrombi. In cases of complicated traumas transthoracic echoscopy may have severe limitations. In the evaluation of this group of patients
cardioechoscopy with contrast agents and transesophageal echocardiography may be important.
Published data show that typical characteristics
of cardioechoscopic images in cases of myocardial
contusion are local dyskinesias of intraventricular
septum and posterior wall, motion abnormalities,
pericardial effusions, valvular lesions and rupture
of intraventricular septum [12, 14, 27, 28].
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mas and limited arterial dissections. If the patient is
hemodynamically stable an effort should be made
to control blood pressure with betablockers in all
arterial lesions. Venous lesions usually do not lead
to a acute and severe hemodynamic compromise
because of low pressure unless blood from the injured vessels drains into the pericardium, possibly
leading to cardiac tamponade [6, 10, 12,14, 28].

Possible complications and prognosis
According to published data prognosis of the vast
majority of patients after blunt chest trauma is favourable. Frequent consequence of severe cardiac
injury with myocardial necrosis is a massive myocardial scar formation and ventricular aneurysm
[20, 25, 29]. Other late complications include fistulas between various cardiac structures, constrictive
pericarditis, embolizations from mural thrombi,
valvular insufficiencies, and postpericardiotomy
syndrome.

Conclusions
1. The most frequent cause of cardiac contusion
is blunt chest trauma suffered during traffic accidents;
2. Myocardial contusion is usually reversible lesion diagnosed according to increases in the
levels of specific cardiac enzymes and specific
electrocardiographic and echocardiographic
findings;
3. Differential diagnosis of cardiac contusion and
commotion, as well as exclusion of damages to
other organ systems is essential;
4. In cases of cardiac contusion patient should be
managed in intensive care unit, stabilization of
hemodynamics as well as treatment of adjacent
organ lesions associated with thoracic trauma
is essential.

Treatment
Stabilization of hemodynamics and management
of damages associated with thoracic trauma are
essential. All arterial lesions usually require surgical
repair, except from benign ones like wall hemato-

Clinical case report
13 years old male patient suffered a traffic accident
when he was struck by a car while driving a bicycle.
He was brought by ambulance to Pediatric intensive
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care unit (PICU). On hospitalization general state of
the patient was extremely severe, level of consciousness according to GCS was 3, pupils dilated, corneal
reflexes absent, and reactions to painful stimuli
were absent. There were hematoma in left frontal
area and multiple skin abrasions. Multiple lacera-
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tions of various size and depth were seen in left arm.
Irregular, superficial respiration, microcirculation
disturbancies, unstable hemodynamics, irregular
pulse and hypotension were observed. The abdomen was distended, peristalsis weak. The patient
was intubated and artificial ventilation instituted.

Fig. 1. ECG changes due to myocardial contusion in patient‘s electrocardiogram
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In head computer tomography scans there were
subdural hematoma in the left, diffuse brain edema
and hemosinus. The patient was operated by neurosurgeons, hematoma removal and decompression
was accomplished. Pneumothorax in the right was
found in chest X- ray, frequent polytopic premature
ventricular contractions (single and multiple), idioventricular rhythm and moderate tachycardia were
seen in electrocardiogram. As a cardiac cotusion
was suspected, biochemical blood tests were instituted and CK level 6 times above normal was found.
Congenital structural heart lesions and dilatation of
cardiac chambers were excluded on cardioechoscopy, however, left ventricular apical and wall dyskinesia and paradoxal movement of intraventricular

41(5307)

septum was seen. In repeat ECGs there was reestablished sinus rhythm, however, tachycardia, signs of
myocardial hypoxia and ischemia, ST depression
and T wave abnormalities appeared (figure 1). On
subsequent cardioechoscopies decreased left ventricular ejection fraction, mitral and tricuspid valvular insufficiencies appeared and weakening of left
and right ventricles progressed. Pericardial effusion
was not seen. Progression of lesions on repeat CT
scans and electroencephalographic abnormalities
showing brain death (absent electrical activity)
were observed. General state of the patient deteriorated and after a week of treatment in the hospital
the patient expired due to progressive multiple organ failure.

UŽDARA KRŪTINĖS TRAUMA – MIOKARDO KONTŪZIJOS KLINIKINIAI IR DIAGNOSTINIAI ASPEKTAI

Eitautė Jakutienė1, Žaneta Drižienė1, Ramunė Vankevičienė1, 2, Arūnas Valiulis2
1Vaikų

ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialas, 2Vilniaus universiteto
Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinika
Santrauka. Širdies sumušimas įvyksta dėl uždaros krūtinės traumos. Jis dažniausiai įtariamas pacientams, nukentėjusiems automobilių ar motociklų eismo įvykiuose. Miokardo sukrėtimą diagnozuoti sunku dėl to, kad simptomai nespecifiniai
ir nėra vieno idealaus diagnostinio tyrimo. Širdies sukrėtimas gali sukelti gyvybei pavojingas aritmijas ir širdies nepakankamumą. Sunki krūtinės trauma gali lemti širdies vožtuvų pažeidimą, širdies raumens plyšimą, komplikuotis vainikinių širdies
kraujagyslių tromboze, miokardo infarktu ar staigia mirtimi. Staigi mirtis po uždaros krūtinės traumos žinomas kaip retas širdies sumušimo fenomenas. Dauguma diagnostinių metodų, tokių kaip EKG, biocheminiai širdies pažeidimo žymenys, transtorakalinė ar transezofaginė echokardiografija, radionuklidiniai diagnostikos metodai yra naudojami šioms komplikacijoms
nustatyti. Širdies troponinai I ir T yra ypač jautrūs širdies pažeidimo žymenys. Šiame straipsnyje aiškinama širdies sutrenkimo
ir sumušimo diferencinė diagnostika. Miokardo pažeidimą privalu atskirti nuo įvairių kitų būklių ir klinikinių situacijų. Šiame
straipsnyje aprašomas klinikinis krūtinės traumos atvejis.
Reikšminiai žodžiai: širdies sumušimas, miokardo trauma, širdies sukrėtimas, uždara krūtinės trauma, vaikai.
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Dažniausi alergiją maistui sukeliantys produktai
ir įsijautrinimo jiems kaita per pirmuosius dvejus
su puse gyvenimo metų
Indrė Būtienė, Rūta Dubakienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
Santrauka. Sergamumas alerginėmis ligomis sparčiai didėja. Tikras alergijos maistui paplitimas Lietuvoje tarp
mažų vaikų iki šiol nėra tiksliai žinomas. Tikslas. Nustatyti sensibilizacijos maistui paplitimą ir dažniausiai alergiją maistui sukeliančius produktus EuroPrevall Lietuvos naujagimių kohortoje, įvertinti sensibilizacijos priklausomybę
nuo vaiko amžiaus, įvertinti sensibilizacijos maisto alergenams ir atopinio dermatito sunkumo laipsnio ryšį. M e to d a i . Atlikta EuroPrevall Lietuvos naujagimių kohortos sensibilizuotų maisto alergenams vaikų duomenų analizė. Sensibilizuoti vaikai buvo suskirstyti į keturias amžiaus grupes: pirmą grupę sudarė vaikai nuo gimimo iki 6 mėn., antrą
grupę – 6–12 mėn., trečią grupę – 12–18 mėn., ketvirtą grupę – vyresni nei 18 mėn. vaikai. R e z u l t a t a i . EuroPrevall
Lietuvos naujagimių kohortinio tyrimo metu tėvų pastebėtos alergijos maistui paplitimas nustatytas 17 proc., galima alergija maistui – 5,6 proc. iki 2,5 metų amžiaus vaikų: pirmoje amžiaus grupėje sensibilizacija nustatyta 1,3 proc.
vaikų, antroje ir trečioje – po 1,5 proc. vaikų, ketvirtoje – 1,4 proc. vaikų. Dažniausiai sensibilizacija buvo karvės pienui
(60,2 proc. simptominių vaikų) ir kiaušiniams (58 proc.), rečiau – kviečiams (13,6 proc.) ir žemės riešutams (9,1 proc.).
Penki (5,7 proc.) vaikai buvo įsijautrinę sojoms, tiek pat vaikų – žuviai, 4 (4,5 proc.) vaikai – morkoms, po vieną – bulvėms, pomidorams, mielėms, jautienai, lazdynų riešutams, apelsinams. Projekto pabaigoje arba praėjus vieneriems
metams po sensibilizacijos nustatymo 1,4 proc. kohortos vaikų vis dar pasireikšdavo reakcijų valgant atitinkamus
produktus. Vertinant SCORAD indeksų vidurkius nustatytas reikšmingas skirtumas tarp pirmos ir antros grupių – iki
6 mėnesių amžiaus vaikų atopinis dermatitas buvo sunkesnės formos (SCORAD indekso vidurkis 36,95 ± 18,33) nei
12–18 amžiaus vaikų (23 ± 10,42) (p = 0,043). Vaikams, kuriems pasireiškė sensibilizacija daugiau nei vienam maisto
alergenui, atopinis dermatitas buvo sunkesnės formos nei tiems, kurie buvo įsijautrinę tik vienam alergenui (p > 0,05).
Vertinant vaikų amžiaus vidurkius paaiškėjo, kad jaunesni vaikai (amžiaus vidurkis 9,65 ± 6,12) reikšmingai dažniau
buvo įsijautrinę daugiau nei vienam alergenui nei vyresni (amžiaus vidurkis 12,8 ± 6,66) vaikai (p = 0,039). I š va d o s.
EuroPrevall naujagimių kohortinio tyrimo metu sensibilizacija maistui nustatyta 5,6 proc. iki 2,5 metų amžiaus vaikų.
Dažniausia sensibilizacija – pienui ir kiaušiniams, rečiau kviečiams ir žemės riešutams, sojoms, žuviai ir kitiems maisto
produktams. Vaikams, kuriems pasireiškė sensibilizacija daugiau nei vienam maisto alergenui, atopinis dermatitas
buvo sunkesnės formos nei tiems, kurie buvo įsijautrinę tik vienam alergenui. Iki 6 mėnesių amžiaus vaikų atopinis
dermatitas buvo reikšmingai sunkesnės formos nei 12–18 mėn. vaikams.
Reikšminiai žodžiai: alergija maistui, sensibilizacija, kohorta, vaikai.
Santrumpos: AD – atopinis dermatitas, AM – alergija maistui, EuroPrevall – tarptautinis daugiakryptis integruotas alergijos maistui tyrimas (angl. The Prevalence, Costs, and Basis of Food Allergy across Europe), ASPKPOM – abipusiškai užslaptintas (angl. double blind) placebu kontroliuojamas provokacinis oralinis mėginys, IgE – imunoglobulinas E, ODM – odos dūrio mėginys.

Sergamumas alerginėmis ligomis sparčiai didėja, o
pastaraisiais dešimtmečiais jis itin išaugo, ypač Vakarų Europoje [1]. Alergija maistui (AM) yra viena iš
anksčiausiai pasireiškiančių alergijos formų ir, manoma, ji gali būti pirmasis „atopinio maršo“ žingsnis
[2]. Išsivysčiusiose šalyse apie 6 proc. mažų vaikų
ir 3–4 proc. suaugusiųjų kenčia nuo potencialiai

mirtinų padidėjusio jautrumo reakcijų į maistą [3],
tačiau naujausių ir tikslių alergijos maistui duomenų iki šiol nėra. Dėl to visuomenės, t. y. tėvų, vaikų
priežiūros specialistų, mokyklos darbuotojų, visuomenės sveikatos specialistų, nerimas ir noras kuo
daugiau žinoti apie alergiją maistui, jos priežastis ir
paplitimą vis didėja.
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Alerginės reakcijos į maisto produktus, tokius
kaip karvės pienas (KP), kiaušiniai, žemės ir medžių
riešutai, kviečiai, sojos ir žuvis, dažniausiai pasireiškia pirmaisiais gyvenimo metais. Nors alergija karvės pienui ir kiaušiniams gali išnykti iki mokyklinio
amžiaus, alergija žemės riešutams ir žuviai paprastai išlieka visą gyvenimą.
Siekiant tiksliai nustatyti alergijos maistui paplitimą Europoje ir įvertinti alergijos maistui rizikos
veiksnius, buvo pradėtas EuroPrevall projektas [4].
Jo metu sukurta EuroPrevall naujagimių kohorta
tik maisto alergijai ištirti. Tai pirmasis pasaulyje
tyrimas, kuriame dalyvavo ir Vilniaus universitetas.
Šios naujagimių kohortos pradinis tikslas buvo
nustatyti ir palyginti patvirtintų alerginių reakcijų
į maistą paplitimą tarp mažų vaikų devyniose Europos Sąjungos šalyse. Antriniai tikslai – ištirti galimų
lemiamų veiksnių reikšmę maisto alergijai išsivystyti, tokių kaip genetinis pagrindas (tiriant ir vaikų,
ir tėvų pavyzdžius), mamos mityba nėštumo metu
ir maitinant krūtimi, maisto vartojimas po gimimo,
infekcijos, psichosocialiniai ir aplinkos veiksniai.
Straipsnyje aptariamo tyrimo tikslas buvo nustatyti sensibilizacijos maisto alergenams paplitimą
ir kaitą EuroPrevall Lietuvos naujagimių kohortoje,
įvertinti sensibilizacijos maistui priklausomybę nuo
vaiko amžiaus ir ryšį tarp sensibilizacijos maisto alergenams ir atopinio dermatito sunkumo laipsnio.

Tiriamoji medžiaga ir metodai
EuroPrevall Lietuvos naujagimių kohorta buvo suformuota Vilniaus miesto universitetinėje ligoninės
Akušerijos ir ginekologijos klinikoje. Į kohortą nuo
2006 m. sausio 1 d. iki 2007 m. balandžio 25 d. buvo
įtraukti 1 558 naujagimiai.
Įtraukimo metu, 12, 24 ir 30 mėnesių amžiuje
buvo pildomi klausimynai apie veiksnius, galinčius
daryti įtaką alerginių ligų atsiradimui, – mamos ir
vaiko mitybą, ligas, vartojamus maisto papildus,
vaistus, rūkymą, gyvūnų laikymą, socialinius demografinius duomenis ir šeiminę alergologinę
anamnezę. Tėvai buvo paprašyti pranešti tyrimo
centrui, jei pasireikštų kokie nors simptomai ar požymiai, kurie leistų įtarti alergiją maistui (t. y. egzema, virškinimo sistemos simptomai, švokštimas ar
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kt.). Įtarę nepageidaujamas reakcijas į maistą tėvai
buvo kviečiami atvykti į VšĮ Vilniaus universitetinės
Antakalnio ligoninės Respublikinį alergologijos
centrą. Atvykus vaikui į tyrimo centrą, jis buvo apžiūrimas, užpildomas klausimynas, fizinio ištyrimo
forma, nustatomas atopinio dermatito eigos sunkumo laipsnis – SCORAD (angl. Severity Scoring of
Atopic Dermatitis) indeksas [5], atliekami odos dūrio
mėginiai dažniausiems maisto alergenams (karvės
pienui, kiaušiniams, kviečiams, sojoms, žemės riešutams, žuviai), paimamas veninio kraujo mėginys
(4–5 ml) maistui specifiniams IgE kraujo serume
nustatyti. Įvertinus visą surinktą informaciją buvo
sprendžiama, ar vaikas tinkamas atlikti ASPKPOM.
Jeigu jis atitinka ASPKPOM atlikimo kriterijus, iš kohortos būdavo atrenkami du tokio paties amžiaus
kontroliniai vaikai, netinkami atlikti ASPKPOM, ir
tiriami pagal tokį patį ištyrimo protokolą. Alergija
maistui buvo klasifikuojama kaip pastebėta (tėvai
paskambino dėl pasireiškusių su maistu susijusių
simptomų), galima (atitinka tinkamumo atlikti ASPKPOM kriterijus, t. y. padidėjęs alergenui specifinio IgE kiekis ar teigiamas ODM, bet tėvai atsisakė
atlikti provokaciją maistu) ir patvirtinta (teigiamas
ASPKPOM). Visi tirti vaikai buvo kviečiami dar kartą
praėjus metams po ištyrimo arba projekto pabaigoje tam, kad būtų galima įvertinti sensibilizacijos maistui pokyčius. EuroPrevall projektas baigtas
2009 m. gruodžio 31 d. Iki šiol analizuojami visi kohortos duomenys.
Šiame straipsnyje pateikiami sensibilizuotų
maistui vaikų surinktų duomenų analizės rezultatai. Įsijautrinę maistui vaikai buvo suskirstyti į keturias amžiaus grupes: pirmą grupę sudarė vaikai
nuo gimimo iki 6 mėn. (5 mėn. 30 d.), antrą grupę – 6–12 mėn. (11 mėn. 30 d.), trečią grupę – 12–
18 mėn. (17 mėn. 30d), ketvirtą grupę – vyresni nei
18 mėn. vaikai.
Duomenų analizė atlikta naudojant „SPSS
Statistics (20.0)“ programą. Faktinei tyrimo galiai
apskaičiuoti naudota „PS Power“, imties dydžiui –
„Sample Size Calculations (3.0)“. Alergijos maistui
paplitimas išreikštas taškiniu įverčiu (procentais) ir
pasikliautinuoju įverčiu (95 proc. PI). Kategorinių
duomenų analizei panaudotas χ kvadrato ir Fisherio tikslusis metodai. Pasirinktas statistinio reikš-

Dažniausi alergiją maistui sukeliantys produktai ir įsijautrinimo
jiems kaita per pirmuosius dvejus su puse gyvenimo metų

mingumo lygmuo α = 0,05; skirtumas statistiškai
reikšmingas, kai p ≤ 0,05.

Rezultatai
Dėl atsiradusių į alergiją maisto produktams panašių simptomų į centrą paskambino 221 (14,2 proc.)
vaiko tėvai, iš jų detalesniam ištyrimui buvo pakviesta 111 vaikų. Telefoninių apklausų metu įtarta
alergija maistui 45 vaikams. Tad tėvų pastebėtos
alergijos maistui paplitimas Lietuvos naujagimių
kohortoje nustatytas 17,1 proc. vaikų. Į tyrimo
centrą išsamiam ištyrimui iš viso buvo pakviesti
156 vaikai.
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Sensibilizacija maistui pirmaisiais 6 gyvenimo
mėnesiais
Ankstyva, iki šešių mėnesių amžiaus, sensibilizacija
įvairiems maisto alergenams buvo nustatyta 20 vaikų (1,3 proc. iš 1558) (1 pav.).
Septyniolikai iš 20 (85 proc.) vaikų buvo nustatyta sensibilizacija karvės pieno baltymams, 12 iš
20 (60 proc.) – kiaušinio baltymams. Sensibilizacija
kviečiams buvo patvirtinta dviem vaikams, žemės
riešutams – vienam vaikui. Net 50 proc. (10 iš 20)
simptominių vaikų iki 6 mėnesių amžiaus buvo
įsijautrinę daugiau nei vienam maisto alergenui
(2 pav.).

1 pav. Sensibilizacija maisto alergenams pirmaisiais 6 gyvenimo
mėnesiais

2 pav. Vaikų iki 6 mėnesių amžiaus pasiskirstymas pagal sensibilizaciją maisto alergenams
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Kaip parodyta 2 pav., vien tik pienui buvo įsijautrinę 7 vaikai, tik kiaušiniams – 3, kiti vaikai buvo
įsijautrinę daugiau nei vienam alergenui: 8 vaikams
nustatyta sensibilizacija ir pienui, ir kiaušiniams, kiti
2 vaikai buvo įsijautrinę pienui ir kviečiams bei pienui, kiaušiniams, kviečiams ir žemės riešutams.

Sensibilizacija maistui pirmaisiais
12 gyvenimo mėnesių
Sensibilizacija maisto alergenams buvo nustatyta 23 iš
1558 (1,5 proc.) 6–12 mėn. amžiaus vaikų. Lyginant šį
periodą su ankstyvąja sensibilizacija maistui iki 6 mėn.
amžiaus, dažniau buvo nustatyta sensibilizacija kiau-

šiniams nei pienui. 6–12 metų vaikams sensibilizacija
kiaušiniams buvo nustatyta 15 vaikų, pienui – 12, kviečiams – 5, morkoms – 2, o bulvėms, sojoms, žemės riešutams ir žuviai buvo įsijautrinę po vieną vaiką.
Iki vienerių metų amžiaus vaikų sensibilizacija
vaizduojama 3 paveiksle.
Iš viso sensibilizacija iki vienerių metų amžiaus
kohortoje nustatyta 43 vaikams, turėjusiems simptomų (2,8 proc. iš 1558): sensibilizacija pienui nustatyta 29 iš 43 (67 proc.) vaikų, kiaušiniams – 27
(63 proc.), įsijautrinimas kviečiams buvo patvirtintas 7 pacientams, žemės riešutams ir morkoms – po
2 vaikus, tiek žuviai, sojoms, tiek bulvėms buvo įsijautrinę po vieną vaiką. Sensibilizacija daugiau nei

3 pav. Sensibilizacija maisto alergenams pirmaisiais gyvenimo
metais

4 pav. Vaikų iki vienerių metų amžiaus pasiskirstymas pagal sensibilizaciją maisto alergenams
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vienam alergenui nustatyta 23 iš 43 (54 proc.) iki
vienerių metų amžiaus vaikų (4 pav.).
Iš 43 simptomus turinčių vaikų tik pienui buvo
įsijautrinę 11 (26 proc.) vaikų, tik kiaušiniams – 8
(19 proc.), tik kviečiams – 1 (2 proc.) vaikas. Iš 4 pav.
matyti, kad pienui ir kiaušiniams buvo įsijautrinę 12
(28 proc.) vaikų, o kiti 11 (26 proc.) vaikų – keliems ir
daugiau maisto alergenų.

Sensibilizacija maistui iki 18 mėnesių
amžiaus vaikams
Sensibilizacija maisto alergenams buvo nustatyta
1,5 proc. (23 iš 1558) 12–18 mėn. amžiaus vaikų. 12
iš 23 (52 proc.) vaikų buvo nustatyta sensibilizacija
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pienui, 15 (62 proc.) – kiaušiniams. Įsijautrinimas
kviečiams buvo patvirtintas 3 vaikams, žuviai ir
žemės riešutams – dviem vaikams, sojoms galbūt
alergiškas buvo vienas vaikas. Tad iš viso šioje kohortoje sensibilizacija nustatyta 66 simptomus turėjusiems iki 18 mėn. amžiaus vaikams (4,2 proc. iš
1558). Bendra 18 mėn. amžiaus vaikų sensibilizacija
maistui vaizduojama 5 paveiksle.
Kaip matoma iš 5 pav., daugiausia iki 1,5 metų
amžiaus vaikų buvo įsijautrinusių kiaušiniams –
64 proc., antroje vietoje – pienui (62 proc. iš 66 simptominių), trečioje – kviečiams (15 proc.), paskui – žemės riešutams (6 proc.) ir žuviai (4,5 proc.). Morkoms
ir sojoms buvo įsijautrinę po du vaikus, o bulvėms –
vienas iki 18 mėn. amžiaus vaikas.

5 pav. Sensibilizacija maisto alergenams pirmaisiais 18 gyvenimo
mėnesių

6 pav. Vaikų iki 18 mėnesių amžiaus pasiskirstymas pagal sensibilizaciją maisto alergenams

(5314)48

I. Būtienė, R. Dubakienė

Bendras iki 18 mėnesių amžiaus vaikų pasiskirstymas pagal sensibilizaciją maisto alergenams
pateikiamas 6 paveiksle.
Sensibilizacija vien tik pienui nustatyta 27 proc.
(18 iš 66), tik kiaušiniams – 26 proc. (17 iš 66) minėto amžiaus vaikų. Tik kviečiams sensibilizacija nustatyta vienam vaikui, taip pat ir sojoms įsijautrinęs
buvo vienas simptomų turintis vaikas. Sensibilizacija daugiau nei vienam alergenui buvo nustatyta
29 vaikams: 13 (39 proc.) vaikų buvo įsijautrinę pienui ir kiaušiniams, 3 (5 proc.) vaikai – kiaušiniams ir
kviečiams, o pienui ir kviečiams – 2 (3 proc.) vaikai.
Kiti 11 (17 proc.) vaikų buvo įsijautrinę keliems ir
daugiau maisto alergenų, iš jų net trys vaikai buvo
įsijautrinę pienui, kiaušiniams, kviečiams ir žemės
riešutams.

Sensibilizacija maistui iki 2,5 metų
amžiaus vaikams
Sensibilizacija maisto alergenams buvo nustatyta
22 iš 1558 (1,4 proc.) nuo 18 iki 30 mėn. amžiaus
vaikų, iš jų tik 4 vaikai buvo vyresni nei dvejų metų.
12 iš 22 (55 proc.) vaikų buvo nustatyta sensibilizacija pienui, 9 (41 proc.) – kiaušiniams. Įsijautrinimas žemės riešutams buvo patvirtintas 4 (18 proc.)
vaikams, sojoms – 3 (14 proc.) vaikams. Kviečiams,
žuviai, morkoms buvo įsijautrinę po 2 vaikus, pomidorams, apelsinams, lazdynų riešutams, mielėms,
jautienai – po vieną vaiką. Bendra iki 2,5 metų am-

Lentelė. Įsijautrinusių maisto alergenams iki
2,5 metų amžiaus vaikų pasiskirstymas
Maisto produktas
Pienas
Kiaušinis
Pienas / kiaušinis
Kiaušinis / kviečiai
Pienas / kiaušinis / kviečiai /
žemės riešutai
Pienas / kiaušinis / žuvis
Pienas / kiaušinis / žemės
riešutai
Polisensibilizacija1
Soja
Pienas / kviečiai
Pienas / soja
Kiaušinis / bulvė
Kviečiai / morka
Kiaušinis/morka
Pienas / žuvis
Kiaušinis / žemės riešutai
Kviečiai
Morka
Apelsinas
Pomidoras

N = 88
26
22
14
3
3

%
29,5
25
15,9
3,4
3,4

2
2

2,3
2,3

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,3
2,3
2,3
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14

1

Dviem vaikams projekto metu nustatyta sensibilizacija daugeliui maisto alergenų – vienas vaikas buvo
įsijautrinęs pienui, kiaušiniams, sojoms, kviečiams, žemės
riešutams, žuviai, mielėms, morkoms, jautienai, kitam vaikui sensibilizacija buvo nustatyta pienui, kiaušiniams, sojoms, lazdynų ir žemės riešutams, kviečiams ir žuviai.

7 pav. Sensibilizacija maisto alergenams Lietuvos naujagimių kohortoje pirmaisiais 2,5 gyvenimo metais
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žiaus vaikų sensibilizacija įvairiems maisto alergenams pateikiama 7 paveiksle.
Vertinant pagal skirtingus maisto produktus,
dažniausiai sensibilizacija buvo nustatyta pienui (60,2 proc. simptominių vaikų) ir kiaušiniams
(58,0 proc.). Rečiau sensibilizacija simptomų turintiems vaikams buvo nustatyta kviečiams (13,6 proc.)
ir žemės riešutams (9,1 proc.). Penki (5,7 proc.) vaikai buvo įsijautrinę sojoms, tiek pat vaikų – žuviai.
Morkoms buvo įsijautrinę 4 (4,5 proc.) simptominiai vaikai. Sensibilizacija bulvėms, pomidorams,
mielėms, jautienai, lazdynų riešutams, apelsinams
buvo nustatyta po vieną kartą.
Vertinant visus simptominius vaikus, tik karvės
pienui įsijautrinę buvo 26 vaikai, tik kiaušiniui – 22,
tik sojoms – 2 vaikai, tik kviečiams, morkoms, apelsinams, pomidorams – po vieną vaiką. Daugiau nei
vienam alergenui buvo įsijautrinę 38,6 proc. (34 iš
88) vaikų (žr. lentelę).
Apibendrinus visus duomenis, EuroPrevall
Lietuvos naujagimių kohortinio tyrimo metu 88
(5,6 proc.) vaikams buvo nustatyta sensibilizacija maistui ir jie buvo tinkami atlikti ASPKPOM su
144 maisto produktais. Projekto pabaigoje, kai
vaikams sukako 2,5 metų, arba praėjus vieneriems
metams po atlikto alergologinio ištyrimo, nustatyta, kad tik 4 iš 53 (7,5 proc.) vaikų, vartojančių karvės pieno produktus, pasireikšdavo simptomų, nors

sensibilizacija išliko 10 vaikų. Kiaušiniams sensibilizacija išliko 12 vaikų, o simptomų pasireikšdavo 11
vaikų (22 proc./51), kviečiams – 4 vaikams išliko
sensibilizacija, o dviem iš 12 (17 proc.) – simptomų, sojoms – atitinkamai 2 ir 1 iš 5 (20 proc.) vaikų.
Projekto pabaigoje dviem iš 8 vaikų pasireikšdavo simptomų valgant žemės riešutus (25 proc.) ir
dviem iš 5 vaikų – žuvį (40 proc.). Tad projekto pabaigoje 1,4 proc. kohortos vaikų vis dar pasitaikydavo reakcijų valgant tam tikrus maisto produktus.

Atopinio dermatito ryšys su sensibilizacija
maisto alergenams
Apibendrinus visus surinktus duomenis paaiškėjo, kad atopiniu dermatitu sirgo 86 proc. (76 iš 88)
sensibilizuotų maistui vaikų: 19 iš 88 (21,6 proc.)
pirmos amžiaus grupės vaikų, 21 (23,7 proc.) antros amžiaus grupės vaikas, 19 (21,6 proc.) trečios
amžiaus grupės vaikų ir 17 (19,3 proc.) ketvirtos
amžiaus grupės vaikų. Pasiskirstymas tarp grupių
pagal SCORAD indekso vidurkius pateikiamas 8 paveiksle.
Vertinant SCORAD indeksų vidurkius nustatytas reikšmingas skirtumas tarp pirmos ir trečios
amžiaus grupių – iki 6 mėn. amžiaus vaikų atopinis
dermatitas buvo sunkesnės formos (SCORAD indekso vidurkis buvo 36,95 ± 18,33) nei 12–18 mėn.
p p>>0,05
0,05

8 pav. SCORAD indekso vidurkių pasiskirstymas pagal amžių
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vaikų grupės (23 ± 10,42) (p = 0,043). Indeksų vidurkiai tarp 6–12 mėn. amžiaus vaikų (32,48 ± 19,23) ir
vyresnių nei 18 mėn. (24,59 ± 11,03) vaikų statistiškai reikšmingai nesiskyrė.
Taip pat buvo atlikta analizė pagal tai, keliems
maisto alergenams vaikai buvo sensibilizuoti ir
kokią tai turi įtaką atopinio dermatito sunkumui.
Simptominiai vaikai suskirstyti pagal tai, kokiam
kiekiui maisto alergenų jiems nustatyta sensibilizacija (9 pav.).

dras paplitimas, įvertinus daugelį atliktų tyrimų,
tarp keturmečių vaikų įvairuoja nuo 3 proc. iki
35 proc. [6–8]. Iki šiol nėra tikslių duomenų apie
tikros, provokacijomis patvirtintos alergijos maistui
paplitimą, o ir turimi duomenys gana prieštaringi.
Nurodoma, kad alergijos maistui paplitimas bendrojoje populiacijoje yra apie 3 proc. [6, 9], tarp vienerių metų amžiaus vaikų – 6 proc. [10], tarp 3 metų
amžiaus – 5–6 proc. [11], o bendras vaikų alergijos
maistui paplitimas – 3,9 proc. [12, 13].

p P==0,017
0,017
P = 0,032

9 pav. SCORAD indekso vidurkių pasiskirstymas pagal sensibilizacijos maisto alergenams kiekį

Nustatyta, kad vaikams, kuriems pasireiškė sensibilizacija daugiau nei vienam maisto alergenui,
atopinis dermatitas buvo sunkesnės formos nei
tiems, kurie buvo įsijautrinę tik vienam alergenui
(p > 0,05). Vertinant vaikų amžiaus vidurkius paaiškėjo, kad jaunesni vaikai (amžiaus vidurkis 9,65 ±
6,12) reikšmingai dažniau buvo įsijautrinę daugiau
nei vienam alergenui negu vyresni (amžiaus vidurkis 12,8 ± 6,66) vaikai (p = 0,039).

Rezultatų aptarimas
EuroPrevall Lietuvos naujagimių kohortinio tyrimo
metu tėvų pastebėtos alergijos maistui paplitimas nustatytas 17 proc., galima alergija maistui –
5,6 proc. iki 2,5 metų amžiaus vaikų. Literatūroje
nurodoma, kad pastebėtos alergijos maistui ben-

Tyrimų, analizuojančių labai mažų vaikų alergijos maistui paplitimą, atlikta nedaug. Iki 6 mėn.
amžiaus vaikų alergijos maistui 0,4 proc. paplitimas nurodomas tik Danijos alergijos tyrimų centro
(angl. The Danish Allergy Research Centre – DARC)
[14] ir 7 proc. paplitimas ALLADIN (angl. The Assessment of Lifestyle and Allergic Disease During Infancy)
kohortoje [15]. EuroPrevall Lietuvos naujagimių iki
6 mėn. amžiaus kohortoje galimos AM paplitimas
nustatytas 1,3 proc. vaikų. Iki vienerių metų amžiaus vaikų AM paplitimas nurodomas nuo 1,3 proc.
DARC kohortoje [14], 2,2 proc. Vaito salos (angl.
Isle of Wight) kohortoje [11] iki 9,8 proc. GINI-B
(angl. The German Infant Nutritional Intervention)
[16] ir 11,5 proc. ALLADIN [15] kohortose. Lietuvos
kohortoje AM paplitimas tarp šio amžiaus vaikų
yra 2,8 proc., o iki 18 mėn. amžiaus sensibilizacija
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nustatyta 4,2 proc. vaikų. Mūsų gauti duomenys
reikšmingai nesiskiria nuo kitų kohortų tyrimų rezultatų: šio amžiaus vaikų alergija maistui nustatyta
3,6 proc. DATC kohortoje [14] ir 7 proc. Odensės kohortoje [17]. Iki šiol tikslus alergijos maistui paplitimas tarp vaikų iki 2,5 metų amžiaus nebuvo tirtas,
o Lietuvos kohortoje 1,4 proc. vaikų šiame amžiuje
dar pasireikšdavo su maistu susijusių alerginių reakcijų. Literatūroje nurodomas tik 2 arba 3 metų
amžiaus vaikų AM paplitimas. Vaito salos kohortoje alergija nustatyta 3,8 proc. dvimečių ir 4,5 proc.
trimečių vaikų [11], DATC kohortoje – atitinkamai
3,4 proc. ir 1,2 proc. [14].
Literatūros duomenimis, vertinant alergijos
atskiriems maisto produktams paplitimą, alergija
karvės pienui ir kiaušiniams nustatoma dažniausiai.
Išsivysčiusiose pasaulio šalyse 5–15 proc. kūdikių
pasireiškia nepageidaujamos reakcijos į karvės
pieną, o tikroji alergija jo baltymams nustatoma tik
2–7,5 proc. kūdikių [18]. Olandijoje tiriant naujagimių kohortą, sensibilizacija karvės pienui nustatyta
4–6 proc. vaikų [19]. Vokietijos daugiacentrio alergijos tyrimo duomenimis, sensibilizacijos karvės
pienui paplitimas yra apie 4 proc. tarp dvejų metų
amžiaus vaikų [20]. EuroPrevall Lietuvos naujagimių
kohortoje galima alergija karvės pienui nustatyta
3,4 proc. vaikų.
Alergijos kiaušiniams dažnis bendrojoje populiacijoje siekia apie 0,2–0,3 proc. [6, 21]. Nurodoma, kad alergijos kiaušiniams paplitimas tarp trejų metų amžiaus vaikų yra 2 proc. (11,9), o 1–5 metų
amžiaus grupėje – 1,8 proc. [21]. Mūsų tyrimo metu
galima alergija kiaušiniams nustatyta 3 proc. Lietuvos kohortos vaikų.
Alergijos kviečiams paplitimas tarp 0–14 metų
amžiaus vaikų nurodomas nuo 0 proc. iki 0,5 proc.,
o ODM patvirtinta sensibilizacija – 0,2–1,2 proc.
2–15 metų vaikų. Pavyzdžiui, Danijoje vykdyto kohortinio tyrimo duomenimis, vaikų iki trejų metų
amžiaus grupėje tiek kviečiams specifinių IgE, tiek
teigiamų ODM nenustatyta [19]. Mūsų aptariamo
tyrimo 12 vaikų buvo nustatyta sensibilizacija kviečiams, o tai sudarė 0,8 proc. visos Lietuvos kohortos
vaikų.
Tyrimo metu sensibilizacija sojoms buvo nustatyta 0,3 proc. Lietuvos kohortos vaikų. Šie duo-
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menys literatūroje pateikiamiems duomenims neprieštarauja. Kiti tyrėjai alergiją sojoms provokaciniais mėginiais patvirtino iki 0,7 proc. vaikų [19, 22],
teigiami ODM nustatyti 0,03 proc. vaikų iki 2 metų
amžiaus [23] ir 0,04 proc. 2–5 metų amžiaus vaikų
[24].
Literatūros duomenimis, alergijos žemės riešutams paplitimas įvairuoja nuo 0 proc. iki 2 proc.
[6, 25], medžių riešutams – nuo 0 proc. iki 7,3 proc.
Kanadoje vykdant telefonines apklausas nustatyta, kad alergijos žemės riešutams paplitimas
buvo 1 proc., medžių riešutams – 1,22 proc., žuviai – 0,51 proc. Galima alergija to paties tyrimo
metu nustatyta atitinkamai 0,93 proc., 1,14 proc.
ir 0,48 proc. tiriamųjų [26]. Alergijos lazdynų riešutams paplitimas (patvirtintas oraliniais mėginiais)
siekia nuo 0,7 proc. 0–14 metų vaikų grupėje iki
4,3 proc. 15–17 metų paauglių grupėje [7, 22]. Didžiojoje Britanijoje atliktų dviejų tyrimų duomenimis, ODM patvirtinta sensibilizacija lazdynų riešutams buvo 0,1 proc. 4–7 metų amžiaus vaikų [27,
28]. Mūsų tiriamiesiems galimas alergijos žemės
riešutams paplitimas siekė 0,6 proc., medžių riešutams – 0,06 proc., o žuviai – 0,03 proc. vaikų.
Alergijos valgomiesiems augalams, tokiems
kaip vaisiai, daržovės, riešutai ir kiti, paplitimo mastas iki šiol tiksliai nenustatytas [7]. Atlikti tik keturi
tyrimai, kuriuose alergija vaisiams buvo patvirtinta
provokaciniais mėginiais. Patvirtintas alergijos vaisiams paplitimas sudaro nuo 0,1 proc. iki 4,3 proc.
2008 metais atliktoje sisteminėje apžvalgoje nurodytas mažesnis nei 1 proc. sensibilizacijos vaisiams
dažnis (vertintas ODM). Suaugusiems žmonėms
numanomos alergijos bet kuriems vaisiams paplitimas nurodomas nuo 0,4 proc. iki 3,5 proc., o iki
3 metų amžiaus vaikams jis siekia net iki 11,5 proc.
(Norvegijoje). 2004 metais paskelbtame tyrime
teigiama, kad OMD patvirtintos 2–14 metų vaikų
sensibilizacijos apelsinams dažnis yra 0,2 proc. [24].
Provokaciniais mėginiais patvirtinta 0–14 metų
vaikų alergija morkoms sudaro 0,2 proc., pomidorams – 0,3 proc., tačiau tokie duomenys gauti tik
viename tyrime, atliktame Vokietijoje 2004 metais
[22]. ODM patvirtinta sensibilizacija pomidorams
0–2 metų amžiaus vaikų grupėje siekia 0,01 proc.
[23], o nuo 2 iki 14 metų amžiaus vaikams ji nuro-
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doma kiek dažnesnė – 0,4 proc. [24]. Prancūzijoje
atlikus tyrimą sensibilizacija tiek bulvėms, tiek morkoms nustatyta po 0,07 proc. vaikų. Mūsų tiriamiesiems sensibilizacija apelsinams buvo nustatyta tik
vienam vaikui (0,06 proc.), pomidorams – taip pat
tik vienam vaikui. Tad sensibilizacija vaisiams buvo
aptikta 0,13 proc., o daržovėms (morkoms, bulvėms) – šešiems (0,39 proc.) iki 2,5 metų amžiaus
vaikams: sensibilizacija moroms – 0,25 proc., bulvėms – 0,13 proc.
Kūdikystėje diagnozuota alergija maistui dažniausiai yra savaime praeinanti liga, paprastai
išnykstanti vaikui sulaukus 2–3 metų. Vokietijos
daugiacentrio alergijos tyrimo duomenimis, su
IgE susijusi sensibilizacija karvės pienui sumažėjo
nuo 4 proc. 2 metų amžiuje iki mažiau nei 1 proc.
10 metų amžiuje [20]. Host taip pat nurodė, kad
alergijos karvės pienui prognozė yra gera, remisija per pirmuosius gyvenimo metus įvyksta
45–50 proc. naujagimių, iki 2 metų – 60–75 proc.
ir iki 3 metų – 85–90 proc. vaikų [18]. Straipsnyje
pateikiamo tyrimo rezultatai parodė, kad projekto
pabaigoje tik 7,5 proc. vaikų, įsijautrinusių karvės
pienui, jo pavartojus pasireiškė alergijos simptomų.
2002 metais atlikus perspektyvųjį tyrimą nustatyta, kad iš 58 vaikų, alergiškų kiaušiniams, kohortos 50 proc. nustatyta tolerancija kiaušiniams, kai
tiriamiesiems sukako 4–4,5 metų [29]. Lietuvos kohortoje 22 proc. 2,5 metų amžiaus vaikų pasireikšdavo alergijos simptomų valgant kiaušinį.
Literatūroje nurodoma, kad alergija sojoms išnyksta 50–67 proc. vaikų, kviečiams – 25–33 proc.,
o žemės riešutams – 20 proc. vaikų, praėjus metams
ar dvejiems po alergijos minėtiems produktams nustatymo [30]. Mūsų kohortoje projekto pabaigoje
tik dviem vaikams pasireikšdavo reakcija į kviečius
ar žemės riešutus, ar žuvį, vienam – į sojas.
Daugelis atliktų tyrimų įrodė tiesioginį ryšį tarp
AD ir alergijos maistui. Nustatyta, kad maisto alergijos paplitimas tarp vaikų, sergančių AD, yra reikšmingai didesnis nei bendrojoje populiacijoje [31].
Nurodoma, kad nuo 33 proc. iki 81 proc. atopiniu
dermatitu sergančių vaikų turi ir nuo IgE priklausomą alergiją maistui [32]. Nustatyta, kad atopinio
dermatito sunkumas pirmaisiais gyvenimo metais
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yra susijęs su alergija kiaušiniams, pienui ir žemės
riešutams. 2003 metais paskelbto tyrimo rezultatai
parodė, kad pirmaisiais 6 gyvenimo mėnesiais atopinis dermatitas yra susijęs su alergijos žemės riešutams rizika ir ši rizika yra didesnė esant sunkiam
atopiniui dermatitui [33]. Naujausio 2184 kūdikių
tyrimo duomenimis, alergijos kiaušiniams, pienui
ar žemės riešutams rizika yra dvigubai didesnė, jeigu egzema pasireiškia pirmaisiais šešiais gyvenimo
mėnesiais, palyginti su tais vaikais, kuriems egzema
pasireiškia antrąjį gyvenimo pusmetį [34, 35]. Barry
ir kt. nustatė, kad sensibilizacija pienui ir kiaušiniams
buvo dažnesnė vaikams, sergantiems sunkesniu AD,
o sensibilizacija, diagnozuota ankstyvoje kūdikystėje, buvo susijusi su ilgesniu AD išlikimu 18 mėn.
amžiuje [35]. EuroPrevall Lietuvos naujagimių kohortoje atopiniu dermatitu sirgo 86 proc. įsijautrinusių maistui vaikų. Nustatyta, kad vaikams, kuriems
pasireiškė sensibilizacija daugiau nei vienam maisto alergenui, atopinis dermatitas buvo sunkesnės
formos nei tiems, kurie buvo įsijautrinę tik vienam
alergenui. Taip pat iki 6 mėn. amžiaus vaikų atopinis dermatitas buvo reikšmingai sunkesnės formos
nei vyresniems nei 12 mėn. amžiaus vaikams. Be to,
vertinant vaikų amžiaus vidurkius nustatyta, kad
jaunesni vaikai (amžiaus vidurkis 9,65 ± 6,12) reikšmingai dažniau buvo įsijautrinę daugiau nei vienam
alergenui, palyginti su vyresniais vaikais.

Išvados
EuroPrevall Lietuvos naujagimių kohortinio tyrimo
duomenimis, tėvų pastebėtos alergijos maistui
paplitimas buvo 17 proc., galima alergija maistui –
5,6 proc. vaikų iki 2,5 metų amžiaus. Dažniausiai
sensibilizacija nustatyta pienui (60,2 proc. simptominių vaikų) ir kiaušiniams (58,0 proc.), rečiau –
kviečiams (13,6 proc.) ir žemės riešutams (9,1 proc.),
sojoms (5,7 proc.) ir žuviai (5,7 proc.). Vaikų, kuriems
pasireiškė sensibilizacija daugiau nei vienam maisto alergenui, atopinis dermatitas buvo sunkesnės
formos nei tų, kurie buvo įsijautrinę tik vienam
alergenui. Iki 6 mėn. amžiaus vaikų atopinis dermatitas buvo reikšmingai sunkesnės formos nei
12–18 mėn. amžiaus vaikų.

Dažniausi alergiją maistui sukeliantys produktai ir įsijautrinimo
jiems kaita per pirmuosius dvejus su puse gyvenimo metų

53(5319)

MOST COMMON FOODS CAUSING ALLERGY AND NATURAL COURSE OF SENSITIZATION
TO FOOD ALLERGENS DURING FIRST TWO AND HALF YEARS OF LIFE

Indrė Būtienė, Rūta Dubakienė
Vilnius University Faculty of Medicine, Lithuania
Abstract. Incidence of allergic diseases is increasing rapidly. True prevalence of food allergy in childhood in Lithuania is
not known. A ims. To determine the prevalence of sensitization to food and most common food products causing allergy in
EuroPrevall Lithuanian birth cohort, to evaluate the relationship between sensitization to food allergens, children age and
severity of atopic dermatitis. M e t h o d s. Data analysis of sensitized to food children from EuroPrevall Lithuanian birth cohort was performed. Sensitized to food were divided into 4 groups according to age: from birth to 6 months – group 1, 6–12
months – group 2, 12–18 months – group 3, more than 18 months of age – group 4. R e s u l t s. Parental-reported food allergy
was identified in 17 perc. of children, possible food allergy was found in 5.6 perc. of children till 2,5 years of age: in first group
sensitisation was found in 1,3perc., in 2nd and 3rd – each 1,5perc., in 4th group – 1,4 perc. of children. Most of these children
were sensitized to milk (60.2 perc. of symptomatic children) and egg (58.0 perc.), less often – to wheat (13.6 perc.) and peanut
(9.1 perc.). 5 (5.7 perc.) children were sensitized to soy, to fish – also 5. To carrot were sensitized 4 (4.5 perc.) children, and sensitization to potato, tomato, yeast, beef, hazelnut, orange was identified on a single occasion. At the end of the project or after
the year when sensitization was diagnosed, only 1.4 perc. of children experienced food-related allergic reactions. Significant
difference between mean SCORAD index in the first and third age groups was found – atopic dermatitis manifested until 6
months of age was more severe (mean SCORAD index was 36,95 ± 18,33) than in children 12–18 months of age (23 ± 10,42)
(p = 0.043). Children, sensitized to more than one food allergen, had more severe atopic dermatitis than monosensitized children (p > 0.05). Data evaluation by mean children age showed, that younger children (mean age 9,65 ± 6,12) were more often
sensitized to more than one allergen comparing with older (mean age 12,8 ± 6,66) children (p = 0,039). Co n c l u s i o n s. The
prevalence of sensitization to food in EuroPrevall Lithuanian birth cohort was 5.6 perc.. Most common allergens were milk and
egg, less common – wheat and peanut, soy, fish and other food allergens. In children, sensitized to more than one allergen,
atopic dermatitis was more severe than in sensitized to one food allergen. Atopic dermatitis in children younger than 6 months
was significantly more severe than in 12–18 months of age children.
Key-words: food allergy, sensitization, alergija maistui, EuroPrevall, birth cohort, children.
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Ligoninėje gydytų vaikų kvėpavimo takų
virusinės infekcijos rudens ir žiemos laikotarpiu
Renata Jezukevičienė1, Rita Macevičiūtė1, Laimutė Vaidelienė1,
Valdonė Misevičienė1, Astra Vitkauskienė2
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 1Vaikų ligų klinika ir 2Laboratorinės medicinos klinika, Kaunas
Santrauka. Dažniausia vaikų ūminių kvėpavimo takų infekcijų (ŪKTI) priežastis yra respiraciniai virusai. Vienas
iš tiksliausių ir greičiausių kvėpavimo takų infekcijas sukeliančių virusų nustatymo metodų yra dauginė tikro laiko
polimerazės grandininė reakcija (PGR). D arb o tikslas – ištirti respiracinių virusų paplitimą pacientams, gydytiems
LSMU KK Vaikų ligų klinikoje nuo ŪKTI, įvertinti jų pasiskirstymą pagal klinikines diagnozes, paciento amžių, nustatyti
virusų nulemtus kraujo tyrimo rodiklių pokyčius. Meto dai. Tiriamųjų grupę sudarė 180 ligonių nuo 1 mėn. iki 16 metų
amžiaus, kurie nuo 2012-10-01 iki 2013-02-15 buvo gydomi LSMU KK Vaikų ligų klinikoje dėl karščiavimo ir ŪKTI. Analizuoti klinikiniai simptomai bei laboratorinių tyrimų rezultatai. Visiems vaikams paimti nosiaryklės išskyrų mėginiai
ir tirti ieškant 16 respiracinių virusų PGR „AnyplexTM II STI-7 Detection“ (Seegene, Inc., Seoul, South Korea) metodu.
R e z ultatai. Vidutinis ligonių amžius – 36 mėn. Respiraciniai virusai nustatyti 168 pacientams (93,2 proc.), iš jų 53
(32 proc.) – kelių virusų koinfekcijos. Dažniausias patogenas – gripo A (InfluA) virusas, 69 (30 proc.) kiti: rinovirusas
(HRV) – 52 (22 proc.), respiracinis sincitinis virusas (RSV A,B) – 28 (12 proc.). Dažniausias kelių virusų derinys – InfluA
ir HRV – 9 (16,6 proc.). Dviejų virusų koinfekcija rasta 42 (80 proc.), trijų – 11 (20 proc.) pacientų. Vertinant bendrojo kraujo tyrimo rezultatus, 22 proc. pacientų nustatytas sumažėjęs leukocitų skaičius (<4x10*9/l), jiems vyraujantis
sukėlėjas – InfluA – 45 proc., kiti: HRV– 14 proc., HEV – 10 proc. Neutropenija (<1,5 x10*9/l) rasta 19 proc. pacientų.
Beveik pusei jų patvirtintas InfluA virusas. Limfocitopenija (<1,0x10*9/l) nustatyta 12 proc. atvejų, pagrindinis sukėlėjas šiems pacientams tiriamuoju laikotarpiu taip pat buvo InfluA – 46 proc. Trombocitopeniją (<160x10*9/l) aptikome
tik 10 proc. tiriamųjų, didžiausią jų dalį lėmė gripo A virusas – 48 proc. Net 60 proc. vaikų, kuriems patvirtinome Influ
A virusą, kraujo rodikliai buvo normos ribose. Išvados. 2012–2013 m. rudens ir žiemos laikotarpiu vyraujantys ŪKTI
sukėlėjai buvo InfluA bei HRV virusai. Trečdaliui pacientui nustatytos viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (gripas, nosiaryklės uždegimas). Leukopenija, neutropenija, limfocitopenija bei trombocitopenija dažniausiai pasitaikė vaikams,
sergantiems gripo A infekcija, tačiau šiuos kraujo pokyčius gali lemti ir kitos virusinės infekcijos.
Reikšminiai žodžiai: ūminė kvėpavimo takų infekcija, kvėpavimo takų virusai, gripo virusas, polimerazių grandininė reakcija, leukopenija, vaikai.
Santrumpos: ŪKTI – ūminė kvėpavimo takų infekcija, AKTI – apatinių kvėpavimo takų infekcija, PGR – plimerazių
grandininė reakcija, KTV – kvėpavimo takų virusas, Influ A,B – gripo A, B virusas, HRV – žmogaus rinovirusas, RSV –
respiracinis sincitinis virusas, AdV – žmogaus adenovirusas, HEV – žmogaus enterovirusas, HPIV – žmogaus paragripo
virusas, HBoV – žmogaus bokavirusas, MPV – žmogaus metapneumovirusas, HcoV – žmogaus koronavirusas, CRB –
C reaktyvusis baltymas.

Viena dažniausių vaikų sergamumo bei mirštamumo priežasčių pasaulyje yra ūminės kvėpavimo takų
infekcijos (ŪKTI). Dažniau nei moksleivius, šios ligos
kamuoja ikimokyklinio amžiaus vaikus. 80 proc. šių
infekcijų sukelia kvėpavimo takų virusai (KTV) [1].
Vaikų kolektyvuose tai itin greitai oro lašiniu būdu
plintančios infekcijos. Ligai sukelti pakanka vos 10
rinovirusų ar trijų gripo viruso dalelių. Sergamumas
ŪKTI nuo vėlyvo rudens iki ankstyvo pavasario kas-

met išauga keletą kartų [1]. Staigi orų kaita ir netinkama apranga ekstremaliai veikia organizmą. Persišaldymas slopina interferono gamybą ir organizmas
tampa mažiau atsparus virusinėms infekcijoms [2].
Nors dažniausiai tai yra nepavojingos ir savaime
praeinančios infekcijos, tačiau beveik 60 proc. visų
konsultacijų pas gydytojus dėl KTI baigiasi antibiotikų skyrimu. Toks gydymas yra nepagrįstas ir neracionalus, nes mišri virusinė ir bakterinė infekcija nusta-
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toma tik 20–30 proc. vaikų [1, 3]. Nėra įrodymų, jog
antibiotikų skyrimas sergant virusinėmis kvėpavimo
takų ligomis palengvintų simptomus, sumažintų ligos trukmę ar apsaugotų nuo komplikacijų. Esant
galimybei nustatyti ligos sukėlėją, būtų galima išvengti nereikalingo antibiotikų skyrimo, užkirsti kelią mikroorganizmų atsparumo vystymuisi.
Pasaulyje yra nustatyta daugiau nei 200 virusų
rūšių, galinčių pažeisti kvėpavimo takų gleivinę.
Pastaraisiais metais įvairių autorių publikacijose pateikiami duomenys apie naujus KTV – koronavirusus, metapneumovirusus, bokavirusus [5]. Visų šių
virusų klinikinės išraiškos gali būti skirtingos ir apimti tiek viršutinius, tiek apatinius kvėpavimo takus
(1 lentelė). Dėl didelės respiracinių virusų įvairovės

kotarpiu ir tiriamiems vaikams dažniausiai pasitaikančias virusines ligas.
 Įvertinti virusų pasiskirstymą pagal klinikines
diagnozes, pacientų amžių.
 Nustatyti KTV nulemtus bendrojo kraujo tyrimo
rodiklių pokyčius.

Tyrimo metodai
Tyrimas buvo vykdomas nuo 2012-10-01 iki 201302-15. Tiriamųjų grupę sudarė LSMU KK Vaikų ligų
klinikoje gydyti ligoniai, sergantys ŪKTI. Analizuoti
klinikiniai simptomai bei laboratorinių tyrimų rezultatai. Visiems vaikams paimti nosiaryklės išskyrų
mėginiai ir tirti ieškant 16-os kvėpavimo takų viru-

1 lentelė. KTV sukeliamos infekcijos
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ir skirtingo klinikinio pasireiškimo sunku nuspėti
tikslų etiologinį veiksnį, o diagnostikai naudojami
įvairūs laboratoriniai metodai ilgai užtrunka, nėra
pakankamai specifiški [5, 6]. Pažangus molekulinės
diagnostikos metodas – polimerazės grandininė
reakcija (PGR) gerokai padidina viruso nustatymo
tikimybę. Tai jautrus ir specifiškas tyrimas, kai viename ėminyje galima nustatyti keletą virusų vienu
metu, identifikuoti naujus virusus [6]. LSMU Vaikų
ligų klinikoje ūminių kvėpavimo takų diagnostikai
PGR pirmą kartą panaudota 2012 m. rudenį.

Darbo tikslai
 Ištirti respiracinių virusų paplitimą pacientams,
gydytiems LSMU KK Vaikų ligų klinikoje nuo ŪKTI.
 Nustatyti vyraujančius virusus nagrinėjamu lai-

sų: gripo A (InfluA) viruso, gripo B viruso (InfluB),
rinoviruso (HRV), respiracinio sincitinio viruso (RSV
A,B), adenoviruso (AdV), enteroviruso (HEV), paragripo viruso (HPIV), bokaviruso (HBoV), metapneumoviruso (MPV), koronaviruso (HcoV). Tyrimui naudotas PGR „AnyplexTM II STI-7 Detection“ (Seegene,
Inc., Seoul, South Korea) metodas.
Statistinė analizė atlikta SPSS „Statistics 20.0“
programa. Tyrimo duomenų rezultatai pateikti
skaičiais ir procentais. Rezultatai analizuoti taikant
asimptominio reikšmingumo lygmenį, skirtumai
tarp lyginamųjų grupių laikyti statistiškai patikimais, kai p<0,05.

Rezultatai
Tiriamųjų grupę sudarė 180 ligonių. Pacientų amžius buvo nuo 1 mėnesio iki 16 metų (vidurkis
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1 pav. KTV pasiskirstymas tiriamiems vaikams

36 mėn.). Dauguma vaikų buvo iki 2 metų amžiaus
(60 proc.). Tyrime dalyvavo 77 (42,7 proc.) mergaitės ir 103 (57,2 proc.) berniukai. Virusų neaptikta
12 pacientų (6,8 proc.). Kitiems 168 (93,2 proc.) vaikams nustatytas vienas ir daugiau KTV. Dažniausiai
aptikome InfluA ir HRV (1 pav.). Spalio ir lapkričio
mėnesiais vyravo HRV, nuo gruodžio iki vasario mėnesio – gripo virusas.
Gripo virusas dažniausiai nustatytas vaikams
nuo 1 iki 2 metų amžiaus, tačiau jis vyravo ir vyresnių vaikų grupėje. Rinovirusinė infekcija buvo dažnesnė kūdikiams ir vaikams iki 5 metų amžiaus. RSV
statistiškai patikimai dažniau nustatytas kūdikiams
(42,8 proc.) (2 lentelė).

Vienos rūšies kvėpavimo takų virusai rasti 115 (68,4 proc.), kelių virusų koinfekcijos – 53
(31,6 proc.) vaikams. Dviejų virusų koinfekcija rasta 42 (80 proc.), trijų – 11 (20 proc.) pacientų. Dažniausias derinys – InfluA ir HRV-9 bei HRV ir AdV –
3 atvejai. Net 50 proc. visų virusų koinfekcijų aptikome vaikams iki 24 mėn. amžiaus
Tiriamuoju laikotarpiu dažniausiai buvo diagnozuojamos viršutinių kvėpavimo takų infekcijos: nosiaryklės uždegimas (n=45; 21 proc.), gripas
(n=51; 24 proc.) (3 lentelė). Net ketvirtadaliui vaikų,
kurie buvo gydomi nuo nosiaryklės uždegimo, nustatytas gripo virusas. Manome, kad šie vaikai galėjo sirgti lengvesne gripo forma.

2 lentelė. KTV pasiskirstymas pagal tiriamųjų amžių
Virusai

Vidutinis amžius
(mėn.)

FluA
52
HRV
29
RSV A,B
25
AdV
35
HEV
37
HPIV
22
HBoV
30
MPV
42
FluB
42
HCoV
34
Iš viso virusų n (proc.)
Iš viso pacientų n (proc.)
* p < 0,05

Amžiaus grupės metais (n, proc.)
<1
1–2
3–5
9 (13)
26 (37,6)
19 (27,5)
16 (30,7)
16 (30,7)
15 (28,8)
12 (42,8)*
5 (17,8)
9 (32)
6 (30)
5 (25)
5 (25)
3 (16,6)
4 (22,2)
7 (38,8)
6 (50)
2 (16,6)
4 (33,4)
2 (22,2)
5 (55,5)
2 (22,2)
2 (25)
4 (50)
2 (25)
3 (33,3)
2 (22,2)
3 (33,3)
2 (33,3)
1 (16,6)
2 (33,3)
61 (26,4)
70 (30,3)
68 (29,4)
49 (27,2)
59 (32,7)
47 (26,1)

6–16
15 (21,7)
5 (9,5)
2 (7,1)
4 (20)
4 (22,2)
0
0
0
1 (11,1)
1 (16,6)
32 (13,8)
25 (14)

Iš viso
(n, proc.)
69 (30)*
52 (22)
28 (12)
20 (8,6)
18 (7,8)
12 (5,1)
9 (3,8)
8 (3,4)
9 (3,8)
6 (2,5)
231 (100)
180 (100)
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3 lentelė. Nustatytų KTV pasiskirstymas pagal klinikines diagnozes
Diagnozė (n, proc.)
Virusas
InfluA, B
HRV
RSV A, B
AdV
HEV
HPIV
HBoV
MPV
HCoV
Iš viso
virusų

Gripas

Bronchitas /
NazofaringiTracheitas /
Astmos pa- PneumoTonzilitas
bronchioKitos ** Iš viso
tas / faringitas
laringitas
ūmėjimas nija
litas

41(66,1)
5(8)
1(1,6)
2(3,2)
4(6,4)
0
4(6,4)
2(3,2)
3(4,8)

13(23,6)
13(23,6)
11(20)
4(7,3)
5(9,1)
5(9,1)
2(3,6)
2(3,6)
0

9(32,1)
6(21,4)
0
4(14,3)
4(14,3)
1(3,6)
2(7,1)
1(3,6)
1(3,6)

2(18,2)
3(27,3)
1 (9,1)
1(9,1)
0
2(18,2)
1(9,1)
0
1(9,1)

6(13)
14(30,4)
16(34,7)
2(4,3)
3(6,5)
3(6,5)
0
2(4,3)
0

2(8,3)
11(45,8)
1(4,2)
3(12,5)
3(12,5)
0
2(8,3)
2(8,3)
0

10(31,2)
4(12,5)
6(18,8)
5(15,6)
2(6,3)
1(3,1)
0
4(12,5)
0

62(24)

55(21)

28(10,6)

11(4,2)

46(17,5)

24(9,2)

32(12,2) 4(1,5)

2(50)
2(50)
0
0
0
0
0
0
0

85(32,4)
58(22,1)
36(13,7)
21(8,1)
21(8,1)
12(4,6)
11(4,2)
13(5)
5(1,9)
262(100)

* p < 0,05

Gripo virusas skiriasi nuo kitų KTV, jo sukelta liga
pasižymi specifiniais simptomais bei klinikine ligos
eiga. Tiriamiesiems vaikams gripo diagnozė buvo
nustatyta remiantis klinikiniais kriterijais. Tačiau iš
jų tik 66 proc. vėliau PGR tyrimu buvo patvirtintas
gripo virusas. Kitiems vaikams, kurių simptomai ir
tyrimai buvo panašūs į gripo, patvirtinome rinovirusinę ar enterovirusinę infekciją. Tad ne kiekvienas
kliniškai diagnozuotas gripas pasitvirtindavo atlikus virusologinį tyrimą.
Bronchitu ir bronchiolitu sergančių vaikų grupėje statistiškai patikimai dažniau nustatytas RSV –
16 (34,7 proc.), tačiau trečdaliui šios grupės vaikų
aptikome ir HRV – dažniau su kitų virusų koinfekcija. Dėl astmos paūmėjimo stacionare gydomiems
vaikams statistiškai patikimai dažniau aptiktas HRV,
o gripo virusas šiems pacientams nustatytas tik pavieniais atvejais. Pneumonija dažniau sirgo vaikai
iki 2 metų amžiaus (45 proc.). Mūsų tyrimo metu
trečdaliui (31 proc.) pneumonija sergančių vaikų
nustatėme gripo A virusą, 18 proc. – RSV (2 lentelė).
Bendrieji kraujo ir CRB tyrimai buvo atlikti 171
(95 proc.) tiriamųjų. Mūsų tyrimo duomenimis,
22 proc. pacientų, sergančių KTI, nustatyta leukopenija (< 4x10*9/l). Vyraujantis sukėlėjas šiems
pacientams buvo InfluA – 45 proc. Kiti virusai, galėję lemti leukopeniją, buvo HRV (14 proc.), HEV
(10 proc.). Neutropenija (<1,5x10*9/l) rasta 19 proc.

pacientų. Beveik pusei jų patvirtintas InfluA virusas.
Limfocitopenija (<1,0x10*9/l) nustatyta 12 proc.
atvejų, pagrindinis sukėlėjas šiems pacientams
buvo InfluA – 46 proc. Kiti virusai: AdV (15 proc.),
HEV (11 proc.). Trombocitopeniją (<160x10*9/l)
aptikome tik 10 proc. tiriamųjų, didžiausią jos dalį
lėmė gripo A virusas (48 proc.) (2 pav.).
Leukocitozė (leukocitų kiekis >15x10*9/l)
nustatyta 32 vaikams (18,7 proc.). Jiems dažniausiai aptikome HRV (43 proc.), RSV (15 proc.), AdV
(9,3 proc.). Leukocitozė rasta ir 8,6 proc. vaikų, kuriems patvirtinome gripo virusą, tačiau visiems
jiems buvo diagnozuotos gripo komplikacijos:
pneumonija, tonzilitas, otitas. Šiems vaikams rastas
ir leukogramos nuokrypis į kairę.
Iš visų pacientų, kuriems patvirtinome gripo
A virusą (n=69), leukopenija nustatyta 32 proc.
(n=22), neutropenija – 30 proc. (n=21), limfocitopenija – 22 proc. (n =15), trombocitopenija – 16 proc.
(n=11). Net 60 proc. vaikų, kuriems patvirtinome
InfluA virusą, kraujo rodikliai buvo normos ribose.
Vertindami CRB rodiklio pokyčius nustatėme,
kad 64 proc. vaikų CRB išliko normos ribose (0–
10 mg/l), trečdaliui ligonių – saikiai padidėjęs (11–
40 mg/l). Gerokai padidėjęs CRB kiekis (>40 mg/l)
rastas vaikams, kuriems diagnozuota mišri virusinė
ir bakterinė infekcija.
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Leukopenija

Neutropenija

Flu A
Flu B
HRV

Limfocitopenija

Trombocitopenija

AdV
HEV
RSVA/B
Kiti

2 pav. Virusinių infekcijų pasiskirstymas tarp vaikų, kuriems nustatyti bendrojo kraujo
2 pav. Virusinių infekcijų pasiskirstymas tarp vaikų, kuriems nustatyti bendrojo kraujo
tyrimo rodiklių pakitimai

tyrimo rodiklių pakitimai

Vertindami CRB rodiklio pokyčius, nustatėme,
kad 64
proc.
vaikų
CRB išliko
ribose
nustatytas
HRV,
o nuo
gruodžio
mėn.normos
vis daugiau
Rezultatų aptarimas

(0–10 mg/l), trečdaliui ligonių – saikiai padidėjęs (11–40 mg/l). Gerokai padidėjęs CRB kiekis
vaikų buvo guldoma į stacionarą dėl gripo. Gripo
mg/l) rastas
vaikams,
kuriemslaikotardiagnozuota mišri virusinė ir bakterinė infekcija.
Virusams (>40
palankiausi
rudens
ir pavasario
epidemija Kauno mieste paskelbta 2013 m. sausio
piai, kai sumažėja saulės spindulių, vyrauja šaltas
mėn.
Rezultatų aptarimas
oras, krinta organizmo imunitetas, o žmonės dauKTV aptikimo dažnis priklauso ne tik nuo segiau laiko praleidžia
patalpose
ir kontaktuoja
Virusams
palankiausi
rudens ir vieni
pavasariozono,
laikotarpiai,
kai sumažėja
saulės
spindulių,
vyrauja
bet ir paciento
amžiaus.
Virusai
dažniau
apsu kitais. Mūsų
buvoorganizmo
atliekamas
tokiu laiku,
šaltastyrimas
oras, krinta
imunitetas,
o žmonės
daugiau
laikoikipraleidžia
patalpose[7,ir 8].
kontaktuoja
tinkami
vaikams
5 metų amžiaus
Vaikai ir
kai sergamumas
takųatliekamas
ligovieni suvirusinėmis
kitais. Mūsųkvėpavimo
tyrimas buvo
tokiužmonės
laiku, kaituri
sergamumas
virusinėmis
jauni
ypač didelę
tikimybę kvėpavimo
užsikrėsti
takų ligomis
yra vienas
Netpa93 proc.
vaikų,
paguldytų
į
stacionarą
dėl KTI,
nustatytas
mis yra vienas
didžiausių.
Net 93didžiausių.
proc. vaikų,
virusinėmis infekcijomis, nes jie greitai
auga,
jų orbent vienasdėl
respiracinis
virusas.bent vienas
guldytų į stacionarą
KTI, nustatytas
ganizmo ląstelės greitai dauginasi [2]. Be to, vaikai
PGR metodika yra jautrus ir specifiškas tyrimas,
galintis identifikuoti
virusą
įvairiose
fazėse –
respiracinis virusas.
lanko kolektyvus,
patiria stresą,
susijusį
su aplinkos
ūmios
infekcijos,
persistavimo,
reaktyvacijos
[3,
7].
Kai
kurie
virusai,
kaip
rinovirusas
ar
PGR metodika yra jautrus ir specifinis tyrimas,
pasikeitimu, tampa imlesni naujiems patogenams
adenovirusas,
linkę
ilgai
išlikti
kvėpavimo
takų
išskyrose
(net
iki
2
mėnesių),
tuomet
jie
nelaikomi
galintis identifikuoti virusą įvairiose fazėse – ūmios
ir sunkiau serga. Didžiausią mūsų tiriamų vaikų
patogenu,reaktyvacijos
tad gautus rezultatus
būtina derinti su esama klinikine situacija ir kitų tyrimų
infekcijos,tikru
persistavimo,
[3, 7]. Kai kugrupę taip pat sudarė pacientai iki 2 metų amžiaus
duomenimis [7]. Garcia-Garcia ir bendraautoriai, tyrę 116 sveikų vaikų ir dėl KTI į stacionarą
rie virusai, kaip rinovirusas ar adenovirusas, linkę
(60 proc.).
paguldytų 908 vaikų KT virusus, net 20 proc. sveikų vaikų nustatė besimptomį KTV nešiojimą.
ilgai išlikti kvėpavimo takų išskyrose (net iki 2 mėVirusinių infekcijų plitimui reikalingos ir tam
Dažniausiai nešiotojams buvo aptinkamas HRV – 12 proc. [8].
nesių), tuomet jie nelaikomi tikru patogenu, tad
tikros
sąlygos. vyraujantys
Rinovirusų replikacijai
palankesMūsų tyrime 2012–2013 m. rudens ir žiemosoro
laikotarpiu
ŪKTI sukėlėjai
buvo
gautus rezultatus būtina derinti su esama klinikine
nės
žemesnės
temperatūros,
didesnė
drėgmė,
tad
InfluA virusas bei HRV. Spalio ir lapkričio mėn. dažniau buvo nustatytas HRV, o nuo gruodžio
situacija irmėn.
kitų tyrimų
duomenimis
[7].
Garcia-Garnosies
gleivinėje
yra
puikios
sąlygos
jiems
tarpti.
vis daugiau vaikų buvo guldoma į stacionarą dėl gripo. Gripo epidemija Kauno mieste
cia ir bendraautoriai,
tyręm.
116
sveikų
vaikų ir dėl KTI
Tačiau HRV sukelia ne vien viršutinių kvėpavimo
paskelbta 2013
sausio
mėn.
į stacionarą paguldytų
908
vaikų
KT
virusus,
net
takųsezono,
infekcijas.
jie gali
KTV aptikimo dažnis priklauso ne tik nuo
bet Pažeisdami
ir paciento bronchų
amžiaus.gleivinę,
Virusai dažniau
20 proc. sveikų
vaikų
nustatė
besimptomį
KTV
neišprovokuoti
astmos
paūmėjimą,
bronchitą,
bronaptinkami vaikams iki 5 metų amžiaus [7, 8]. Vaikai ir jauni žmonės turi ypač didelę tikimybę
šiojimą. Dažniausiai
nešiotojams
buvo
aptinkamas
chiolitą
[9].
Mūsų
duomenimis,
HRV
dažniausiai
užsikrėsti virusinėmis infekcijomis, nes jie greitai auga, jų organizmo ląstelės greitai dauginasi [2].
HRV – 12 proc. [8].
aptiktas vaikams, gydomiems nuo astmos paūmėjiMūsų tyrime 2012–2013 m. rudens ir žiemos laimo, tačiau taip pat dažnai rastas sergant bronchitu,
kotarpiu vyraujantys ŪKTI sukėlėjai buvo InfluA vibronchiolitu bei viršutinių KT ligomis (nosiaryklės
rusas bei HRV. Spalio ir lapkričio mėn. dažniau buvo
uždegimu, laringitu).
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Mūsų tyrimas rodo, kad RSV statistiškai patikimai dažniau aptiktas kūdikiams ir vaikams, sergantiems bronchitu ir bronchiolitu. Įvairių autorių duomenimis, RSV yra vienas dažniausiai aptinkamų virusų vaikams iki 5 metų amžiaus [6, 7]. Net 87 proc.
vaikų iki 18 mėn. turi antikūnų prieš RSV, iki 3 metų
beveik visi jau būna infekuoti šiuo virusu [10]. JAV
duomenimis, dėl RSV sukeltų infekcijų kasmet į ligoninę paguldoma 50–80 tūkstančių kūdikių, jų gydymui išleidžiama apie 600 mln. dolerių per metus,
liga sukelia apie 500 vaikų mirčių. Daugeliui RSV
užsikrėtusių vaikų išryškėja viršutinių kvėpavimo
takų simptomai, tačiau net 40 proc. virusas pažeidžia bronchus ir bronchioles. Apie 2 proc. dėl šios
infekcijos hospitalizuotų vaikų gali prireikti gydyti
intensyviosios terapijos skyriuje [11]. RSV sukeltų
bronchiolitų pikas būna 6–8 mėnesių amžiuje. RSV
infekcija siejama su galimais ilgalaikiais padariniais
[10, 11]. Yra hipotezių, jog vaikams, kurie RSV sukelta AKTI susirgo iki 3 metų amžiaus, didėja švokštimo
ir astmos atsiradimo rizika, kuri išlieka net iki 8–13
metų po persirgtos ligos. Ta tikimybė dar padidėja,
jei vaikas turi atopijos požymių, sirgimo metu rasta
periferinio kraujo eozinofilija, esant teigiamai alerginei šeiminei anamnezei, pasyviam rūkymui [4,
13]. Pastaruoju metu tiriama ir kitų virusinių infekcijų įtaka astmos atsiradimui. Naujausi duomenys
skelbia, kad HRV du tris kartus didina riziką kartotis
bronchų obstrukcijos epizodams per pirmuosius
metus po ligos, ypač esant rudeniniams ir pavasariniams infekcijų protrūkiams [13]. Ankstyvesnių
tyrimų duomenimis, dėl astmos paūmėjimų gydomiems vaikams HRV buvo aptinkamas 19–42 proc.
atvejų. Pradėjus naudoti pažangią PGR metodiką,
Johnston ir bendraautoriai nustatė, kad rinovirusas
randamas net iki 65 proc. tokių ligonių. [7]. Mūsų
duomenimis, rinovirusas nustatytas 45 proc. vaikų,
gydytų nuo astmos paūmėjimo.
Naujausiais tyrimais bandoma įrodyti, jog virusinių infekcijų klinikinė raiška priklauso ir nuo viruso serotipo. Lauinger ir kiti tyrė vaikus iki 16 metų
amžiaus, sergančius ŪKTI. Rinovirusas aptiktas ketvirtadaliui pacientų, vyravo HRV C ir HRV A serotipai. Gauti duomenys rodo, jog monoinfekcija HRV
C serotipu yra susijusi su daug sunkesne klinikine
būkle ir ligos eiga, dažniau diagnozuojamos apa-

tinių kvėpavimo takų infekcijos [14]. Mes savo studijoje virusų serotipų įtakos infekcijų pasireiškimui
netyrėme, tačiau manome, kad būtų tikslinga tai
įtraukti į tolesnius tyrimus.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pneumonijos etiologija yra įvairi. Literatūroje nurodoma, kad virusinė pneumonijos etiologija nustatoma iki 80 proc.
vaikų iki 2 metų amžiaus [7, 15]. Esant galimybei
atlikti virusologinį tyrimą PGR metodu, sukėlėją pavyksta identifikuoti iki 65–80 proc. atvejų [7]. Mūsų
tyrime net trečdaliui pneumonija sergančių vaikų
nustatėme gripo A virusą. Gripas linkęs komplikuotis pneumonija dažniau nei kitos virusinės ligos, tai
ypač pastebima kilus pandemijoms. Literatūroje
teigiama, kad prie kitų virusų, dažniausiai sukeliančių virusinę pneumoniją, priskiriami RSV, AdV, PIV
[12, 15].
Įvairūs mokslininkai tyrinėjo virusinių infekcijų nulemtus kraujo vaizdo pokyčius [16–18]. Tokie
bendrojo kraujo tyrimo rodikliai kaip leukocitozė,
leukogramos poslinkis į kairę, padidėjęs CRB kiekis
yra būdingesni bakterinei infekcijai, o esant virusinei
infekcijai, leukocitų skaičius gali sumažėti (leukopenija) arba išlikti normalus. Dažnai būna limfocitopenija ar neutropenija. Esant nekomplikuotai virusinei
infekcijai, CRB rodiklis nedidėja [17]. Straipsniuose
nurodoma, kad vaikams, sergantiems laboratoriškai patvirtintu kiaulių gripu, buvo leukopenija, limfocitopenija ir vėlyvoji neutropenija [16–18]. Cunha
ir bendraautoriai nurodo, kad limfocitopenija nustatyta 68 proc. suaugusiųjų ir net 92 proc. vaikų,
sergančių gripo A H1N1 infekcija [18]. Limfocitopenija ryškėdavo antrą ar trečią ligos dieną, ląstelių
kiekis normalizuodavosi per 3–5 dienas, tuomet
pradėdavo mažėti neutrofilų kiekis (4–6-ą ligos dieną). Apie 10-ą ligos dieną neutrofilų kiekis grįždavo
į normą [17]. Yra žinoma, kad šie kraujo pokyčiai
atsiranda dėl viruso indukuotos hemofagocitozės
ar kaulų čiulpų B ląstelių apoptozės [16, 18]. Mūsų
tiriamiems vaikams, sergantiems gripo A infekcija,
leukopeniją nustatėme 32 proc. atvejų, neutropeniją – 30 proc., limfocitopeniją – 22 proc. Tačiau mūsų
tiriamieji į stacionarą dažniausiai patekdavo trečią
ar ketvirtą ligos dieną, kai limfocitų kiekis jau turėtų
grįžti į normą ir galėtų ryškėti neutropenija. Trombocitopenija (<160x10*9/l) aptikta 16 proc. vaikų,
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sergančių gripo A infekcija. Literatūroje nurodoma,
kad trombocitopenija būdinga AH1N1 ir sezoninio
gripo infekcijoms [18]. Taip pat teigiama, kad, esant
leukopenijai, kartu ir limfocitopenijai bei vėlyvajai
neutropenijai, komplikacijų ar sunkesnės eigos rizika nedidėja [16, 17].
Mūsų tyrime net 60 proc. gripu sergančių vaikų bendrojo kraujo tyrimo rodikliai buvo normos
ribose. Vaikams, kuriems buvo diagnozuota gripo
komplikacijų, nustatyta leukocitozė (8,6 proc. vaikų) bei leukogramos nuokrypis į kairę. Leukocitų ir
CRB kiekio didėjimas rodo gretutinę bakterinę infekciją [14, 18].
Tyrimo metu leukopenija nustatėme 22 proc.
vaikų. Vyraujantis sukėlėjas buvo gripo A virusas,
tačiau rasta ir kitų virusinių infekcijų – rinovirusinė
bei enterovirusinė. Literatūroje neradome daug
duomenų apie kitų virusinių infekcijų nulemtus
bendrojo kraujo tyrimo pakitimus. Kai kurie autoriai nurodo, kad leukopenija bei neutropenija
dažniausiai būdinga gripo, RSV, parvovirusinei bei
herpesvirusų sukeltoms infekcijoms [7, 19]. Limfocitopenija gali būti esant gripo A bei adenovirusinei
infekcijoms. Ją gali lemti ir kiti virusai, grybelinės infekcijos, diseminuota tuberkuliozė ir kt. [19].
Leukocitozė (leukocitų kiekis >15x10*9/l) nustatyta 32 vaikams (18,7 proc.), jiems dažniausiai
aptikome HRV, RSV, AdV. Suat Bicer ir bendraautorių
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duomenimis, leukocitozė būna 22 proc., o neutrofilija – 33 proc. pacientų, kuriems aptikta KTV, dažniausiai adenovirusų ir rinovirusų [7]. Taip pat yra
nurodoma, kad daugeliui virusinių infekcijų būdinga monocitozė [7, 19].

Išvados
 2012–2013 m. rudens ir žiemos laikotarpiu vyraujantys ŪKTI sukėlėjai buvo gripo A virusas
bei rinovirusas.
 Trečdaliui tirtų vaikų nustatytos viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (gripas, nosiaryklės uždegimas).
 Kvėpavimo takų virusai buvo aptikti trims iš keturių vaikų iki 5 metų amžiaus.
 RSV statistiškai patikimai dažniau nustatytas
vaikams iki 1 metų amžiaus.
 Pacientams, gydomiems nuo astmos paūmėjimo, statistiškai patikimai dažniau aptiktas rinovirusas, o gydomiems nuo bronchito ir bronchiolito – respiracinis sincitinis virusas.
 Trečdaliui pacientui nustatytos dviejų ar trijų
virusų koinfekcijos.
 Leukopenija, neutropenija, limfocitopenija bei
trombocitopenija dažniausiai būdinga vaikams,
sergantiems gripo A infekcija, tačiau šiuos kraujo pokyčius lėmė ir kiti virusai – rinovirusai ir
enterovirusai.

VIRAL ETIOLOGY OF ACUTE RESPIRATORY TRACT INFECTION IN CHILDREN PRESENTING
TO THE HOSPITAL DURING THE AUTUMN – WINTER SEASON

Renata Jezukevičienė1, Rita Macevičiūtė1, Laimutė Vaidelienė1,
Valdonė Misevičienė1, Astra Vitkauskienė2
Lithuanian University of Health Sciences, 1Clinic of Children’s diseases, and
2Department of Laboratory Medicine, Kaunas, Lithuania
Abstract. Respiratory viruses are the main cause of acute respiratory tract infection (ARI) in children. Real-time polymerase chain reaction (PCR) technology is highly practical for the rapid detection of viral pathogens and evaluation of viral coinfection. T h e a i m of our study was to identify respiratory viruses using PCR in children, hospitalized for ARI. M e t h o d s :
Clinical samples of 180 children, admitted to the Hospital of LUHS, Clinic of Children’s Diseases with ARI during a 5-month
period (from 01-10-2012 till 15-02-2013) were tested. We evaluated clinical symptoms, blood and CRP test results of enrolled
children aged from 1 month to 16 years. Nasopharyngeal swab samples were analyzed at presence of 16 respiratory viruses by
using multiplex real-time PCR assay „AnyplexTM II STI-7 Detection“ (Seegene, Inc., Seoul, South Korea). R e s u l t s : The median
age of children was 36 mo. Respiratory viruses were determined in 168 (93.2 perc.) patients. Influenza A virus (InfluA) was the
most frequently detected pathogen in 69 samples (30 perc.), followed by human rhinovirus (HRV) in 52 samples (22 perc.),
human respiratory syncytial virus (RSV A, B) – 28 (12 perc.). Viral co-infection was detected in 53 (32 perc.) samples. There
were combinations: 42 (80 perc.) of two, 11 (20 perc.) of three viruses. InfluA and HRV being the most dominating combina-

(5328)62

R. Jezukevičienė, R. Macevičiūtė, L. Vaidelienė, V. Misevičienė, A. Vitkauskienė

tion – 9 cases (16.6 perc.). Acute upper respiratory tract infection was diagnosed in most patients. A decline in leukocyte count
(<4x10*9/l) was observed in 22 perc. patients, the most dominating was InfluA (45 perc.). Leukopenia was caused also by HRV
(14 perc.), HEV (10 perc.). Neutropenia (ANC<1.5x10*9/l) was established in 19 perc. patients, in 47 perc. of them InfluA virus infection was confirmed. Lymphocytopenia (<1,0x10*9/l) was common in patients with InfluA virus infection. C o n c l u s i o n :
In the autumn-winter period of year 2012–2013 the most dominating virus pathogen of children ARI was InfluA, followed by
HRV. One third of ARI patients had viral co-infection of 2 or 3 viruses. Upper respiratory tract infections (flu, nasopharyngitis)
were the most common. Leukopenia, neutropenia and lymphocytopenia were common in patients with InfluA infection, but
also associated with other viruses.
Key words: acute respiratory tract infection, respiratory viruses, flu virus, polymerase chain reaction, leukopenia, children.
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Bakterinės infekcijos reikšmė vaikų
smulkiažidininės pneumonijos etiologijoje
Violeta Radžiūnienė1, 2, Arūnas Valiulis2, 4, Paulius Kalibatas3
1Vilniaus m. klinikinė ligoninė, 2Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika, 3Vilniaus universiteto
Medicinos fakultetas, 4Astmos, alergijos ir lėtinių plaučių ligų klinika

Santrauka. D arb o tikslas. Nustatyti ligoninėje gydytų vaikų, kuriems buvo kliniškai ir rentgenologiškai diagnozuota smulkiažidininė pneumonija, tikėtiną bakterinį infekcijos sukėlėją dviem skirtingais metodais, palyginti gautus
teigiamus bakteriologinio pasėlio bei polimerazių grandininės reakcijos (PGR) rezultatus su klinikine ligos išraiška.
Ty r i mo meto dai. Į tyrimą įtraukti 137 vaikai nuo 3 mėnesių iki 17 metų amžiaus, kuriems kliniškai ir rentgenologiškai buvo diagnozuota bronchopneumonija. Ligoniai buvo suskirstyti į dvi amžiaus grupes: iki 5 metų ir vyresnių kaip
5 metų. Visiems vaikams buvo paimti aspiratai iš nosiaryklės bakteriologiniam pasėliui ir nosiaryklės tepinėliai šešioms
bakterijoms nustatyti PGR metodu. Vertinti ligonių anamnezės bei klinikiniai ir laboratoriniai duomenys, jų koreliacija
su nustatytu kvėpavimo takų sukėlėju. Rezultatai ir išvado s. 32,7 proc. ligonių prieš patekdami į stacionarą buvo
gydomi antibiotikais ir tai lėmė dažnesnį neigiamą mikrobiologinio tyrimo rezultatą. Karščiavimo laipsnis, kosulio pobūdis, dusulys, leukocitozės laipsnis, C reaktyviojo baltymo reikšmės nepriklausė nuo nustatyto sukėlėjo ir statistiškai
patikimai nesiskyrė. 3 mėn.–4 m. amžiaus grupėje S. pneumoniae pasėlyje išaugintas 14,2 proc. ligonių, o PGR metodu – 39 proc. Atitinkamai 5–17 m. amžiaus grupėje tai sudarė 12 proc. ir 20 proc. H. influenzae pasėlyje išaugintas
17,8 proc. I grupės ir 12 proc. II grupės ligonių, o PGR metodu šis sukėlėjas nustatytas atitinkamai 31,2 proc. ir 28 proc.
vaikų. Trečias pagal dažnį nustatytas sukėlėjas buvo M. catarrhalis. Atlikto tyrimo duomenimis, dažniausiai randami
vaikų bronchopneumonijos sukėlėjai yra S. pneumoniae, H. influenzae ir M. catarrhalis.
Reikšminiai žodžiai: bakterinė infekcija, pneumonija, sukėlėjas, polimerazių grandininė reakcija, vaikai.
Santrumpos: BĮP – bendruomenėje įgyta pneumonija, CRB – C reaktyvusis baltymas, PGR – polimerazių grandininė reakcija.

Pneumonija – tai plaučių parenchimos uždegimas, esant plaučių audinio sustandėjimui dėl alveolėse susikaupusio eksudato. Bendruomenėje
įgyta pneumonija – tai infekcinis plaučių audinio
uždegimas iki tol sveikam buvusiam vaikui. Klinikinėje praktikoje vartojama pneumonijos sąvoka
apibūdina sergantį vaiką, kuris turi kvėpavimo
sutrikimo simptomų (kosulys, tachipnėja, švokštimas), karščiuoja ir (ar) kuriam nustatyta infiltracinių rentgenologinių pakitimų [1]. Diagnozuojant
bronchopneumoniją vaikams, susiduriama su keletu klinikinės bei etiologinės diagnostikos sunkumų. Esant bronchopneumonijai (smulkiažidininei
pneumonijai) uždegimas apima terminalines bronchioles, susikaupęs uždegiminis eksudatas plinta į
aplinkinius bronchoalveolinius audinius, sudarydamas atskirus židinėlius. Tačiau panašus rentgenologinis vaizdas bei klinika būdingi ir kitoms vaikų apatinių kvėpavimo takų ligoms – bronchiolitui, virusų

sukeltam bronchų astmos paūmėjimui ar obstrukciniam bronchitui. Dabartinės BĮP rekomendacijos
plaučių rentgenogramą siūlo atlikti tik esant sunkiai ar neaiškiai ligos eigai [2, 3].
Uždegimą plaučių parenchimoje gali sukelti virusai, bakterijos, grybeliai, atipiniai sukėlėjai. Pneumonijos sukėlėjo nustatymas vaikų amžiuje yra
komplikuotas , nes maži vaikai retai atkosti skreplių,
paimti tiriamąją medžiagą tiesiogiai iš uždegimo židinio įmanoma tik bronchoskopijos metu, tačiau
ši procedūra turi savo ribotas indikacijas bei etinę
klausimo pusę, kraujo pasėliai būna teigiami tik iki
10 procentų atvejų. Aspirato paėmimas iš nosiaryklės atspindi normalią viršutinių kvėpavimo takų
florą, įskaitant ir tuos sukėlėjus, kurie dažniausiai
vaikams sukelia pneumoniją. Bakterijoms aptikti
atliekamas pasėlis, taip pat vis plačiau taikomas
molekulinis bakterijų nustatymo metodas – polimerazių grandininė reakcija.
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Darbo tikslas – nustatyti į ligoninę paguldytų
vaikų, kuriems buvo diagnozuota bronchopneumonija, dažniausius bakterinius sukėlėjus dviem
skirtingais metodais, palyginti gautus teigiamus
bakteriologinio pasėlio bei PGR rezultatus su klinikine ligos išraiška.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas atliktas Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje Vaikų ligų klinikoje 2011–2012 metais. Į tyrimą įtraukti 137 vaikai nuo 3 mėnesių iki 17 metų
amžiaus, kuriems kliniškai ir rentgenologiškai
diagnozuota smulkiažidininė pneumonija (bronchopneumonija). Tikslesnei analizei ligoniai suskirstyti į dvi amžiaus grupes: 3 mėnesių–4 metų
(n= 112) ir 5–17 metų (n=25). Visi vaikai buvo skiepyti pagal Lietuvos vaikų skiepijimo kalendorių, nė
vienas nebuvo skiepytas pneumokokine vakcina.
Visiems vaikams buvo paimti aspiratai iš nosiaryklės bakteriologiniam pasėliui ir nosiaryklės tepinėliai šešioms bakterijoms nustatyti polimerazės
grandininės reakcijos (PGR) metodu (Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma
pneumoniae, Legionella pneumoniae, Chlamydia
pneumonia, Bordetella pertussis). Tiriamoji medžiaga buvo imama lanksčiu plonu vienkartiniu tamponu, kuris panardinamas į transportinę terpę. Paimti
bandiniai per parą buvo pristatomi į laboratoriją.

Vertinti antibiotikų vartojimo iki vaikui patenkant
į ligoninę anamnezės duomenys, ligos klinikiniai
požymiai: kosulys, švokštimas, klinikinių požymių
bei uždegimo rodiklių (leukocitų skaičiaus, C reaktyviojo baltymo) koreliacija su nustatytu sukėlėju.
Duomenys pateikti vidurkiais arba procentais.
Statistinė analizė atlikta SPSS 17.0 ir „Microsoft
Excel“ programomis. Skirtumas tarp grupių reikšmingas, jei p<0,05.

Rezultatai
Iš viso ištirta 137 vaikai. Ligoniai suskirstyti į dvi amžiaus grupes: 3 mėnesių–4 metų amžiaus grupę sudarė 112 ligonių, 5–17 metų amžiaus grupę – 25 ligoniai. Vaikų anamnezės bei klinikiniai duomenys
pateikiami 1 lentelėje. Abi amžiaus grupės pagal
lytį statistiškai patikimai nesiskyrė. 42 iš 137 tirtų
ligonių (32,7 proc.) prieš patekdami į stacionarą
buvo gydomi antibiotikais. Dažniausiai ambulatoriškai vaikams, sergantiems bendruomenėje įgyta
pneumonija, buvo skiriama amoksicilino, amoksicilino su klavulano rūgštimi bei antros kartos cefalosporinų. Šių antibiotikų gavo 56,8 proc. I grupės vaikų ir 80 proc. II grupės vaikų. Makrolidų grupės antibiotikų buvo skirta atitinkamai 35,1 proc. ir 0 proc.
ligonių. Statistiškai reikšmingai skyrėsi vaikų, kurie
iki stacionaro buvo gydyti antibiotikais, skaičius
abiejose amžiaus grupėse (p<0,05). Daugiau nei

1 lentelė. Bronchopneumonija sergančių vaikų demografiniai, anamnezės bei klinikiniai duomenys
P reikšmė tarp
3 mėn.–4 m. ir
5–17 m. grupių

Amžiaus grupė

3 mėn.–17 metų

3 mėn.–4 metų

5–17 metų

Ligonių skaičius (n)

137

112

25

Lytis: berniukas / mergaitė

84 / 53

71 / 41

13 / 12

Gauti antibiotikai iki ligoninės:
beta-laktaminiai
makrolidai
kita
Simptomai
karščiavimas > 38 °C
kosulys
dusulys
Leukocitų skaičius (>15 x10⁹ g/l)

42
25
13
4

37
21
13
3

5
4
0
1

0,036
0,74
0,07
0,72

77
111
25
20

60
88
23
18

17
23
2
2

0,18
0,12
0,14
0,3

C reaktyvusis baltymas (>40 mg/l)

29

10

6

0,0338
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pusė visų tirtų ligonių karščiavo (>38 °C), 81 proc.
ligonių vargino kosulys. Dusulys nustatytas atitinkamai 20,5 proc. I grupės ir 8 proc. vyresnio amžiaus
grupės ligonių. Leukocitų skaičius viršijo 15x10⁹ /l iš
viso 14,6 proc. ligonių, statistinio patikimumo tarp
abiejų grupių nerasta (p=0,3). Lyginant abi amžiaus
grupes paaiškėjo, kad vyresniems vaikams dažniau
nustatomas didesnis C reaktyviojo baltymo kiekis
(p<0,05). Karščiavimo laipsnis, kosulio pobūdis, dusulys, leukocitozės laipsnis, C reaktyviojo baltymo
reikšmės nepriklausė nuo nustatyto sukėlėjo ir statistiškai patikimai nesiskyrė.
Duomenys pagal sukėlėjo nustatymo metodą pateikiami 2 lentelėje. 3 mėn.–4 metų amžiaus grupės 14,2 proc. ligonių S. pneumoniae
išaugintas pasėlyje, o PGR metodu nustatytas
39 proc. Atitinkamai 5–17 metų grupėje tai sudaro 12 proc. ir 20 proc. Abiem metodais S. pneumo-

niae patvirtintas I grupės 11,6 proc., o II grupės –
8 proc. vaikų. H. infuenzae pasėlyje išaugintas
17,8 proc. I grupės ir 12 proc. II grupės ligonių, o
PGR metodu šis sukėlėjas nustatytas atitinkamai
31,2 ir 28 proc. vaikų. Sukėlėjas M. catarrhalis rastas tik atlikus mikrobiologinį pasėlį – atitinkamai
10,7 proc. ir 4 proc. ligonių, PGR šiam sukėlėjui
nustatyti nebuvo taikyta.
S. pneumoniae patikimai rečiau išaugo pasėlyje
vaikams, kurie prieš tyrimą buvo gavę antibiotikų
(p<0,05), o PGR rezultatams antibiotikų vartojimas
neturi daug reikšmės. H. influenzae sukėlėjas nustatytas panašiu dažniu abiem tyrimo metodais: ir
atliekant mikrobiologinį tyrimą, ir nustatant sukėlėją PGR metodu. Statistiškai reikšmingo skirtumo
abiejose grupėse nerasta (3 lentelė). Bordetella pertussis ir Chlamydia pneumoniae nerasta nė vienam
iš tirtų ligonių.

2 lentelė. Sukėlėjų vyravimas pagal nustatymo metodą
3 mėn.–4 metų
N=112 (proc.)
44 (39)
16 (14,2)
13 (11,6)
35 (31,2)
20 (17,8)
18 (16)
12 (10,7)

Bronchopneumonijos (iš viso n=137)
S. pneumoniae PGR
S. pneumoniae teigiamas pasėlis
S. pneumoniae teigiamas pasėlis ir PGR
H. influenzae PGR
H.influenzae teigiamas pasėlis
H. influenzae teigiamas pasėlis ir PGR
M. catarrhalis teigiamas pasėlis

5–17 metų
N=25 (proc.)
5 (20)
3 (12)
2 (8)
7 (28)
3 (12)
3 (12)
1 (4)

p
0,68
0,76
0,6
0,74
0,48
0,609
0,3

3 lentelė. Sukėlėjų nustatymas mikrobiologinio tyrimo ir PGR metodais atsižvelgiant į antibiotikų
gavimą iki ligoninės
3 mėn.–4 metų
Sukėlėjas
Streptococcus pneumoniae:
Pasėlis
PGR
Pasėlis ir PGR
Haemophilus influenzae:
Pasėlis
PGR
Pasėlis ir PGR

5–17 metų

Gavo antibiotikų iki tyrimo
n=37

p

Negavo antibiotikų iki
tyrimo n=75

Gavo antibiotikų iki
tyrimo n=5

p

Negavo antibiotikų iki
tyrimo n=22

1
14
1

0,014
0,82
0,03

15
30
12

0
1
0

0,381
0,92
0,48

3
4
2

9
15
8

0,2
0,13
0,26

11
20
10

0
2
0

0,381
0,42
0,381

3
5
3

0,05
0,46

11
2

0
1

0,627
0,23

1
1

Moraxella catarrhalis pasėlis 1
Mycoplasma pneumoniae
2
PGR
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Rezultatų aptarimas
Ištyrėme 137 vaikus nuo 3 mėnesių iki 17 metų
amžiaus, neskiepytus pneumovakcina, sergančius
smulkiažidinine pneumonija, patvirtinta rentgenologiškai. Įvertinti ligonių anamnezės duomenys
apie antibiotikų vartojimą iki tyrimų paėmimo, klinikiniai pneumonijos požymiai, jie lyginti tarp dviejų amžiaus grupių. Nustatyta, kad beveik trečdaliui
vaikų iki ligoninės ambulatoriškai buvo skirta antibiotikų ir tai turėjo įtakos tolesnių tyrimų rezultatams. Panašius duomenis pateikia ir I. Narkevičiūtė
ir kt. [4]. Mūsų tyrimo duomenimis, iš ambulatoriškai paskirtų antibiotikų abiejose grupėse vyravo
beta-laktaminiai antibiotikai, dažniausiai buvo skiriama antros kartos cefalosporinų bei amoksicilino
su klavulano rūgštimi, nors ir Lietuvos vaikų pneumonijų sutarimas, ir Britų torakalistų draugijos vaikų pneumonijų gydymo rekomendacijos nurodo
amoksiciliną kaip pirmiausia pasirenkamą antibiotiką empiriniam BĮP gydymui [2, 3, 5].
Daugiau nei pusė mūsų tiriamųjų turėjo pneumonijai būdingą karščiavimą (>38 °C), 81 proc. vargino kosulys, 18,5 proc. – dusulys.
Visiems ligoniams buvo paimta aspirato iš nosiaryklės mikrobiologiniam ištyrimui bei nosiaryklės tepinėlis šešiems sukėlėjams nustatyti PGR
metodu. S. pneumoniae išaugintas 12–14,2 proc.
vaikų. 2009 m. Lietuvoje, Kaune, atliktu tyrimu įrodyta, jog net 36,2 proc. sveikų vaikų yra pneumokoko nešiotojai [5]. Sudėtinga įrodyti, kokiam procentui ligonių pneumokokas gali būti įvardijamas
kaip apatinių kvėpavimo takų ligos sukėlėjas, nes
tyrimui medžiaga imama iš viršutinių kvėpavimo
takų. Kai kurie autoriai siūlo sukėlėjo ieškoti naudojant indukuotų skreplių tyrimą, nes taip yra dides-
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nė tikimybė, kad medžiaga bus paimta iš apatinių
kvėpavimo takų, kur ir vyksta pneumonijos sukeltas
uždegimas [7]. PGR metodu S. pneumoniae mūsų
tyrimo metu buvo nustatytas 39 proc. mažesnių
vaikų ir 20 proc. 5–17 metų grupės vaikų. Šių dviejų metodų rezultatų skirtumams turėjo įtakos iki
ligoninės vartoti antibiotikai, kurie labai sumažina
teigiamo pasėlio tikimybę, bet tai neturėtų labiau
paveikti PGR rezultatų. Panašūs rezultatai gauti lyginant teigiamus H. influenzae rezultatus:  PGR metodu dvigubai dažniau gauti teigiami rezultatai nei
pasėlio.
Daugeliu ikimokyklinio amžiaus vaikų, sergančių lengva ar vidutinio sunkumo bendruomenėje
įgyta pneumonija, nėra būtinybės identifikuoti ligos
sukėlėją [2, 3], nes, kai kurių tyrimų duomenimis,
virusinė pneumonijos etiologija nustatoma net iki
80 proc. vaikų iki 2 metų amžiaus. Taip pat yra dažna
(apie 50 proc. atvejų) mišri, dviejų trijų sukėlėjų, virusų ir bakterijų sukelta infekcija, todėl sunku kalbėti apie konkretaus sukėlėjo reikšmę [8–10].

Išvados
1. Iki gydymo ligoninėje vartoti antibiotikai sumažina tikimybę nustatyti pneumonijos sukėlėją
atliekant mikrobiologinį tyrimą.
2. PGR metodu galimas pneumonijos sukėlėjas
nustatomas dažniau, tyrimui neturi įtakos vartoti antibiotikai.
3. Vyraujantys vaikų bronchopneumonijų bakteriniai sukėlėjai yra S. pneumoniae, H. influenzae
bei M. catarrhalis.
4. Uždegimo žymenys (leukocitų skaičius, CRB)
nekoreliuoja su bronchopneumonijos sukėlėju.

THE ROLE OF BACTERIAL INFECTION IN CHILDREN WITH NON-ALVEOLAR PNEUMONIA

Violeta Radžiūnienė1, 2, Arūnas Valiulis2, 4, Paulius Kalibatas3
1Vilnius City Clinical Hospital, 2Vilnius University Clinic of Children’s Diseases, 3Vilnius University

Medical Faculty, 4Clinic of

Asthma, Allergy and Chronic Lung Diseases, Vilnius, Lithuania
Abstract. Community-acquired pneumonia (CAP) is a common respiratory disorder in children. One of hot topics of scientific discussions is overlap of non-alveolar pneumonia and bronchitis. The objective of this study was the detection of bacterial agents in sputum cultures and nasopharyngeal swabs of in-patient children with non-alveolar pneumonia. In this prospective study we involved 137 children (3 months – 17 years old) with community acquired pneumonia, confirmed by clinical
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signs and symptoms and chest X-ray. Sputum cultures were taken for microbiology. Nasopharyngeal swabs were taken and
were analyzed by multiplex real time PCR, including 6 bacteria. Children were grouped into two groups by the age: one group
from 3 months to 4 years, other one from 5 to 17 years. S. pneumoniae was detected in 14.2 perc. of preschool children using microbiologic methods (39 perc. using PCR) while in shool age group of children detection rate was 12 perc. and 20 perc.
respectively. H. influenzae was detected in 17.8 perc. of preschool children using microbiologic methods (31.2 perc. using PCR)
and in school age group of children detection rate was 12 perc. and 28 perc. respectively. 32,7 perc. of children were treated
with antibiotics before hospitalization. Fewer, cough, dyspnea, C reactive protein and leukocytosis had no correlation with
detected bacterial infection. The sputum cultures were more often positive in those children, who didn’t receive antibiotics
before hospitalization while detection of bacteria using PCR not depend on antibioticotherapy before addmision to hospital.
Key words: bacterial infection, pneumonija, etiological agent, polymerase chain reaction, children.
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Mokyklinio amžiaus vaikų galvos skausmai,
komorbidinis nuovargis ir gyvenimo kokybė
Alma Januškevičienė1, 2, Eglė Vaitkaitienė1, Apolinaras Zaborskis1
1Lietuvos
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Santrauka. Galvos skausmas – dažnas vaikų ir paauglių nusiskundimas. Jis sutrikdo vaiko ir jo šeimos narių
kasdienį funkcionavimą, riboja fizinį ir socialinį aktyvumą, turi įtakos mokymuisi. Dažnas galvos skausmo palydovas
yra nuovargis. Nepaisant didelių galvos skausmų paplitimo epidemiologinių rodiklių bei poveikio vaikų ir paauglių
gyvenimo kokybei, į šią problemą iki šiol nesigilinta. Tyrimo t i k s l a s – įvertinti gyvenimo kokybę vaikų, kurie patiria galvos skausmus, įrodyti galvos skausmų bei nuovargio ryšį ir palyginti vaikų bei jų tėvų požiūrį į problemą per
gyvenimo kokybės suvokimą. Tyrimo medžiaga ir meto dai . Tiriamųjų grupę sudarė 8–18 metų amžiaus vaikai
(n=250), kurie kreipėsi į gydytoją vaikų neurologą dėl galvos skausmų nuo 2010 m. rugsėjo iki 2012 m. birželio. Tyrimo
instrumentai: PedsQL (Pediatric Quality of Life Inventory TM, sutr. PedsQL™ 4.0) anketa vaikams ir tėvams pagal amžių,
PedsQL™ daugiadimensė nuovargio skalė, originali galvos skausmų vertinimo anketa bei VAS (vizualinių analogų skalė) galvos skausmo intensyvumui įvertinti. Atsako dažnis – 80,7 proc. R e z u l t a t a i . Pagal Tarptautinės galvos skausmų
asociacijos (TGSA) kriterijus 43,6 proc. vaikų nustatyti įtampos, 4,4 proc. migreniniai galvos skausmai. Lėtiniai įtampos
galvos skausmai (ĮGS) vargino 29,6 proc., mišrūs galvos skausmai – 17,6 proc. tiriamųjų. Blogiausiai gyvenimo kokybę
vertino vaikai, kuriuos vargino mišrūs galvos skausmai: migreniniai ir ĮGS. 8–12 ir 13–18 metų amžiaus grupių vaikai,
varginami galvos skausmų, bei jų tėvai fizinę vaiko sveikatą vertino blogiau nei psichosocialinę. Didesnį nuovargį,
susijusį su galvos skausmais, teigė patiriantys jaunesnio amžiaus grupės (8–12 m.) tiriamieji. Vaikai nurodė mažesnį
nuovargį, geresnį savo funkcionavimą mokykloje ir geresnę gyvenimo kokybę nei jų tėvai. Skirtumai statistiškai reikšmingi. Išvados. Vertinant gyvenimo kokybę, patiriančių galvos skausmus vaikų tėvams didžiausią nerimą kėlė vaiko
emocinis funkcionavimas, o abiejų 8–12 ir 13–18 metų amžiaus grupių vaikams – funkcionavimas mokykloje. Mišraus
pobūdžio vaikų galvos skausmai lėmė tai, kad vaikai ir jų tėvai daug blogiau įvertino gyvenimo kokybę. Jaunesniems
8–12 metų vaikams ir jų tėvams reikšmingas pažinimo ir bendrasis nuovargis, o vyresniems 13–18 metų vaikams ir jų
tėvams – nevisavertis vaikų poilsis.
Reikšminiai žodžiai: galvos skausmai, įtampos galvos skausmai, nuovargis, migrena, gyvenimo kokybė, klausimynas, PedsQL, paaugliai, vaikai.
Santrumpos: GK – gyvenimo kokybė, GS – galvos skausmai, ĮGS – įtampos galvos skausmai, TGSA – Tarptautinė
galvos skausmų asociacija, HBSC – mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos elgsena (angl. Health Behavior School Children), HRQOL – nuo sveikatos priklausoma gyvenimo kokybė (angl. Health-related Quality of Life), PedsQL – vaikų
gyvenimo kokybės klausimynas (angl. Pediatric Quality of Life), PSO – Pasaulio sveikatos organizacija.

Galvos skausmai (GS) yra dažnėjantis vaikų ir paauglių sveikatos sutrikimas, kuris labai veikia jų mokymosi gebėjimus ir trikdo socialinį funkcionavimą.
Galvos skausmų paplitimo duomenys svyruoja nuo
2,4 iki 73,8 proc. [1–3]. Lėtiniai galvos skausmai vargina apie 25 proc. vaikų populiacijos [4]. Lietuvoje
2005–2006 m. atlikto tyrimo duomenimis, vykdant
tarptautinę HBSC (angl. Health Behavior School
Children) studiją išsiaiškinta, kad galvos skausmais skundėsi 25–36 proc. 11–15 metų mokinių, o
vykdant analogišką studiją 2009–2010 m., galvos
skausmais jau skundėsi 39–50 proc. to paties am-

žiaus mokinių [4, 5]. D. Jurgaitytės ir kolegų tyrimo
duomenimis, pasikartojantis galvos skausmas vargina 72,9 proc. 10–18 metų Lietuvos mokinių [6].
Galvos skausmai (GS), net ir nekeliantys pavojaus
gyvybei, yra reikšmingi vaiko gyvenimui: sutrikdo
kasdienį funkcionavimą, sumažina socialinį aktyvumą, riboja laisvalaikio pomėgius [7]. Dėl nuolat
pasikartojančių galvos skausmų vaikai praleidžia
daug pamokų [8], sutrinka jų santykiai su šeimos
nariais ir bendraamžiais [9]. Neretai vaikai, kenčiantys nuo galvos skausmų, jaučia padidėjusį nuovargį, turi įvairių miego bei valgymo sutrikimų [10].
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Vienas iš metodų tirti lėtinių ligų poveikį kasdieniam vaiko funkcionavimui yra su sveikata susiję
gyvenimo kokybės tyrimai (angl. Health-related quality of life – HRQOL). Šie tyrimai yra išsamūs ir atspindi subjektyvų paties individo suvokimą apie jo
funkcionavimą daugelyje sričių: fizinėje, emocinėje,
socialinėje ir mokyklos [11].
Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė (GK) – tai
daugiadimensė sąvoka, atspindinti ligų ir gydymo
poveikį kasdieniam funkcionavimui, emocinei gerovei [12]. PSO sveikatą apibrėžia kaip fizinę, psichinę ir socialinę gerovę, o ne tik ligų nebuvimą [13].
GK apibūdinama kaip individualus savo pozicijos
gyvenime suvokimas kultūrinių ir kitų vertybinių
sistemų kontekste, neatsiejamas nuo savo tikslų,
lūkesčių bei standartų.
Manoma, kad vaikai dažnai yra nepatikimi respondentai, todėl ankstyvieji vaikų GK vertinimai
rėmėsi tik jų tėvų duomenimis. Tačiau vaikų ir tėvų
suvokimas apie ligą dažnai skiriasi, todėl labai svarbu įvertinti ir paties vaiko požiūrį į savo būklę.
Nors galvos skausmai yra labai paplitę, juos
patiriančių vaikų gyvenimo kokybės tyrimų nėra
daug. PubMed duomenų bazėje nurodomos
136 publikacijos per dešimt metų. Manoma, kad
toks palyginti nedidelis publikacijų skaičius yra
susijęs su reikiamų gyvenimo kokybės vertinimo
priemonių trūkumu [12] arba nepakankamu dėmesiu vaikų galvos skausmams. Daugelyje minėtų publikacijų nurodoma, kad GS neigiamai veikia
GK [14], o gyvenimo kokybės rodikliai yra priklausomi nuo galvos skausmų dažnumo bei intensyvumo [7, 9, 10] .
Mūsų darbe, vaikų, kenčiančių galvos skausmus, gyvenimo kokybei tirti naudotos PedsQL
(angl. Pediatric quality of life) anoniminės anketos.
PedsQL 4 versija (angl. Pediatric quality of life version
4,0) yra bendra priemonė, sukurta 2–18 metų vaikų
GK vertinti ir ją naudojant galima palyginti ūminėmis ir lėtinėmis ligomis sergančių bei sveikų vaikų
GK rezultatus [15].
Iki šiol Lietuvoje vaikų, besiskundžiančių galvos skausmais, gyvenimo kokybė nebuvo tiriama. Šio straipsnio pagrindinis tikslas yra įvertinti
8–18 metų vaikų, kenčiančių galvos skausmus, gyvenimo kokybę bei patiriamą nuovargį kaip subjek-
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tyvų energijos trūkumo ir išsekimo pojūtį, galintį
sukelti galvos skausmus [11].

Metodika
Šio tyrimo trukmė – nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki
2012 m. birželio 31 d. Tyrimas atliktas Kauno m. Šilainių poliklinikoje.

Tyrimo dalyviai
Tyrimui pakviesti visi 8–18 m. amžiaus vaikai ir jų
tėvai, kurie tuo metu kreipėsi į gydytoją vaikų neu
rologą dėl galvos skausmų. Šiems vaikams bent kartą per mėnesį per pastaruosius 6 mėn. skaudėjo galvą. Gydymo įstaigos statistikos duomenimis, per nurodytą laikotarpį gydytojo neurologo konsultacijos
buvo suteiktos 373 pacientams. Apklausoje dalyvavo 250 nurodyto amžiaus vaikų ir paauglių: (n=170)
mergaičių ir (n=80) berniukų (amžiaus vidurkis –
13,56, SN – 2,59) bei jų tėvų. Tai sudarė 93,2 proc.
atvejų iš visų atvykusių dėl galvos skausmų.

Tyrimo planavimas ir procedūra
2010 m. rugpjūčio 31 d. Kauno regioninis biomedicininių tyrimų etikos komitetas leido atlikti šį tyrimą
(leidimas Nr. 56). Tyrimui tinkami pacientai atrinkti
per pirminį apsilankymą pas gydytoją vaikų neurologą. Po išsamios neurologinės apžiūros vaikams
atlikti visi diagnozei patikslinti reikalingi tyrimai
ir pasiūlyta užpildyti anketas. Tyrime nedalyvavo
pacientai, turintys raidos, pažintinių funkcijų bei
neurologinių sutrikimų, dėl galimo jų negebėjimo
tiksliai suvokti ir užpildyti anketas. Anketos buvo
pildomos gydytojo laukiamajame arba grąžintos
per pakartotinį apsilankymą pas gydytoją. Tiriamųjų vaikų / paauglių anketos laikytos tinkamomis ir
naudotos tolesnei duomenų analizei, kai buvo atsakyta į visus anketoje pateiktus klausimus. Respondentų tėvų pildytos anketos laikytos tinkamomis,
kai buvo atsakyta į visus anketoje pateiktus klausimus arba neatsakyta tik į keletą klausimų. Šeimos,
kurios kreipėsi į gydytoją neurologą dėl vaiko galvos skausmų, buvo informuotos, kad jų pateikta
informacija apie vaiko savijautą bus konfidenciali
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ir naudojama apibendrinta tik moksliniais tikslais.
Tyrimo metu išdalintos 285 anketos, o iki galo užpildyta 250 anketų (atsako dažnis – 80,7 proc.). Tik
kelių vaikų tėvai atsisakė dalyvauti detalesnėje apklausoje. Tie vaikai ir tėvai, kurie užpildė anketas ir
pageidavo informacijos apie pastebėtus pokyčius,
papildomai bendravo su gydytoju.
Tiriamiesiems klinikinė diagnozė buvo nustatyta remiantis TGSA kriterijais [16].

Tyrimo instrumentas – anketos
Tyrimui naudotos PedsQL (Pediatric Quality of Life
InventoryTM) anketos, parengtos pagal vaikų pažintinės veiklos raidą ir skirtos su sveikata susijusiai
8–12 ir 13–18 metų vaikų gyvenimo kokybei tirti.
PedsQL anketos autorius – James W. Varni. Už anketų naudojimą atsakingas Mapi tyrimų institutas
Lione (Prancūzija). Pagal autoriaus ir minėto instituto reikalavimus PedsQL anketos buvo išverstos iš
anglų kalbos į lietuvių kalbą ir patvirtintos. Teisės
naudotis anketomis gautos 2004 metų spalį, pakartotinis sutikimas gautas 2010 metais.
PedsQL anketa sudaryta remiantis 1948 m. PSO
apibrėžta vaikų GK sąvoka ir rekomendacijomis, jog
tiriant vaikų GK būtina vertinti fizinę, psichinę ir socialinę sveikatą.
PedsQL 4.0 [17] bendroji skalė yra daugiamatė
ir susideda iš 23 klausimų, pagal kuriuos galima
įvertinti sveiką ir sergantį vaiką pagal keturias funkcionavimo sritis, arba subskales: fizinę (8 klausimai),
emocinę (5 klausimai), socialinę (5 klausimai) ir mokyklos (5 klausimai). Visų šių skalių patikimumas
yra pakankamas [18]. PedsQL 4.0 anketa yra dviejų
formų: viena skirta vaikams, kita – tėvams. Anketas
savarankiškai pildo 8–18 metų vaikai ir paaugliai
bei visų amžiaus grupių vaikų tėvai. Anketų formos
buvo skirtos dviem amžiaus grupėms: 8–12 m. ir
13–18 m. vaikams bei jų tėvams. Pildant PedsQL
4.0, tiriamojo buvo prašoma nurodyti, kiek kiekvienas reiškinys sukėlė problemų per pastarąjį mėnesį. Atsakymams į klausimus naudota 5 balų Likerto
skalė, o kiekvieno klausimo reikšmingumas vertintas taip: 0 – niekada to nebuvo, 1 – beveik niekada,
2 – kartais, 3 – dažnai, 4 – beveik visada) [19]. Pagal instrumento autorių reikalavimus gauti Likerto
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vertinimo balai buvo verčiami į standartinius skalės nuo 0 iki 100 balus. Kuo aukštesnis balas – tuo
geresnė su sveikata susijusi gyvenimo kokybė [11].
Naudojant PedsQL 4.0 apskaičiuotas bendras GK
balas, du suminiai balai – fizinės ir psichosocialinės
sveikatos, bei trys subskalių balai – emocinės ir socialinės sveikatos bei mokyklos funkcionavimo. Siekiant gauti bendrą vertinimo balą, arba įvertį, klausimai yra vertinami atvirkščiai ir transformuojami į
skalę nuo 0 iki 100 (0 = 100, 1 = 75, 2 = 50, 3 = 25,
4 = 0) [11]. Fizinės sveikatos suminis balas (8 klausimai) yra tas pat kas fizinio funkcionavimo subskalė.
Psichosocialinės sveikatos suminis balas (15 klausimų) susideda iš trijų subskalių – emocinės, socialinės ir mokyklos funkcionavimo – balų vidurkių.
Bendrosios skalės balų vidurkis (įvertis) yra
skaičiuojamas kaip suma balų, padalytų iš atsakytų
klausimų skaičiaus. Ankstesni tyrimai, atlikti naudojant PedsQL 4.0, parodė didelį vidinį šio klausimyno nuoseklumą (α vaikai = 0,88, α tėvai = 0,90) ir
validumą sveikiems vaikams ir vaikams, turintiems
ūminę ar lėtinę patologiją [15, 20].
Nuovargis. Siekiant geriau ištirti vaikų, varginamų GS, gyvenimo kokybę, kartu su PedsQL 4.0 bendrąja skale naudota ir PedsQL daugiamatė nuovargio skalė bei originalus bendrasis galvos skausmų
klausimynas vaikams ir tėvams.
PedsQL daugiamatę nuovargio skalę sudaro
18 klausimų. Šeši klausimai skirti bendrajam nuovargiui, 6 – nevisaverčiam poilsiui, 6 – pažinimo nuovargiui. Klausimai yra skirti praėjusio mėnesio būsenai
vertinti. Respondentų atsakas vertintas 5 balų Likerto skale: 1 – niekada to nebuvo, 2 – kai kada, 3 – kartais, 4 – dažnai, 5 – beveik visada. PedsQL bendrosios skalės ir PedsQL daugiamatės nuovargio skalės
Cronbacho alfa koeficientas – 0,70 [21].
Bendrasis galvos skausmų klausimynas vaikams. Vaikai turėjo atsakyti į klausimus apie galvos
skausmų pradžią, pasikartojimo dažnumą, trukmę,
pobūdį, lokalizaciją, stiprumą, gretutinius simptomus, ryšį su fizine veikla ir paros metu, galimus provokuojančius ir lengvinančius veiksnius (20 klausimų), mėgstamus maisto produktus ir jų valgymo
dažnumą, nakties miegą, savijautą mokykloje, nuomonę apie savo ir šeimos laimę, rūpesčius, draugus
bei nesutarimus šeimoje.
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Bendrasis klausimynas tėvams apie vaiko (paauglio) GS apėmė klausimus apie mamos nėštumą
ir gimdymą, vaiko gimimo svorį, galvos skausmų
bei kitų lėtinių ligų anamnezę, ligas, kuriomis serga
vaikas, bei patirtas galvos traumas (11 klausimų);
tėvų išsilavinimą, užimtumą, ekonominę padėtį bei
šeimos darną (7 klausimai), bei tuos pačius klausimus apie vaiko galvos skausmą, kuriuos atsako jų
vaikas. Bendrasis klausimynas vaikams susideda
iš 24 klausimų, o tėvams – iš 32 klausimų bei dar
7 klausimų apie tėvų užimtumą ir išsilavinimą.
Galvos skausmų trukmė buvo vertinama valandomis (nuo mažiau kaip pusvalandį iki daugiau kaip
4 val.). Galvos skausmų dažnumas buvo vertinamas:
„daugiau nei 1 kartą per savaitę“, „vieną kartą per savaitę“, „rečiau nei 1 kartą per savaitę“, „vieną ar kelis
kartus per mėnesį“, „ rečiau nei 1 kartą per mėnesį“.
Diagnozė buvo nustatoma vertinant klinikinį
vaizdą ir remiantis Tarptautinės galvos skausmų asociacijos (TGSA) kriterijais. Migrenos be auros TGSA
kriterijai: mažiausiai 5 priepuoliai, kurie negydomi
trunka 2–48 val. jaunesniems kaip 15 metų vaikams
ir 4–72 val. vyresniems kaip 15 metų vaikams, galvos skausmui būdingi bent du iš keturių požymių
(pulsuojantis pobūdis, lokalus skausmas, agravacija
fiziniu aktyvumu, intensyvumas nuo vidutinio iki
stipraus), pykinimas ir (ar) vėmimas ar fotofobija ir
fonofobija, normalūs neurologinės apžiūros duomenys ir nėra antrinių galvos skausmų priežasčių
[16]. TGSA nurodomi ĮGS kriterijai: bent 10 galvos
skausmo epizodų, kurių trukmė nuo 30 min. iki 7
dienų, galvos skausmui būdingi bent du iš šių požymių: abipusė lokalizacija, spaudžiantis/veržiantis
(ne pulsuojantis) pobūdis, mažas ar vidutinis intensyvumas, įprasta kasdieninė veikla nesustiprina galvos skausmo, nėra pykinimo, vėmimo, fotofobijos ir
fonofobijos, nėra kitos ligos simptomų.
Galvos skausmų intensyvumui vertinti buvo
naudojama vizualinių analogijų skalė (VAS), pagal kurią galvos skausmo intensyvumas vertinamas
10 balų stiprumo skale (10 – pats stipriausias, nepakeliamas skausmas).

Statistinė duomenų analizė
Tyrimo duomenų apdorojimas atliktas naudojant
SPSS v15.0 paketą. Statistiniai duomenys buvo ap-
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doroti kompiuteriu turint tikslą įvertinti vaikų ir jų
tėvų su sveikata susijusios gyvenimo kokybės bei
nuovargio duomenis. Tiriamiesiems buvo suteiktas
identifikacijos kodas, tai leido visus duomenis sujungti į vieną duomenų bazę.
Tyrimui naudotų skalių ir poskalių stabilumas
vertintas apskaičiuojant Cronbacho alfa koeficientą. Jeigu jo reikšmės yra artimos 1, galima teigti,
kad skalės vidinis stabilumas yra labai geras. Jeigu
skalės klausimai tarpusavyje silpniau susiję, koeficientas alfa yra mažesnis už 1. Teigiama, kad alfa
reikšmės, didesnės už 0,7, užtikrina gerą vidinį skalės stabilumą.
Apskaičiuoti klausimynų bendrosios skalės ir
poskalių vidurkiai, jų standartiniai nuokrypiai (SN),
medianos ir kvartiliai.
Koreliacinė analizė tarp galvos skausmo, nuovargio ir su sveikata susijusios gyvenimo kokybės
buvo atliekama naudojant Spearmano Rho koreliacijas.
Tikrinant statistines hipotezes, pasirinktas 0,05
reikšmingumo lygmuo (p<0,05).

Rezultatai
Demografiniai rodikliai bei galvos skausmų
parametrai
Tyrime dalyvavo 250 vaikų. 8–12 metų vaikų grupę sudarė 82 tiriamieji, 13–18 metų – 168 tiriamieji.
Mergaičių ir berniukų santykis – 2,1: 1 (atitinkamai
170 mergaičių ir 80 berniukų) (1 lentelė).
Net 43,6 proc. vaikų galvos skausmų apibūdinimas atitiko TGSA kriterijus, būdingus įtampos
galvos skausmams, o 4,4 proc. apibūdinti galvos skausmai neprieštaravo migrenos diagnozei.
29,6 proc. vaikų buvo galima patvirtinti lėtinius ĮGS,
o mišrūs, tai yra migreninio ir ĮGS pobūdžio, skausmai vargino 17,6 proc. tiriamųjų (žr. diagramą).
Tyrimo metu tiriamųjų vaikų amžiaus vidurkis
buvo 13,56 metų (SN ± 2,5), o galvos skausmų intensyvumo vidurkis – 6,7 metų amžiuje (SN±1,8).
Nustatėme, kad 30,8 proc. (n=77) vaikų galvos
skausmai prasidėjo 7–11 metų amžiuje. Vertinant
galvos skausmus pagal jų pasikartojimo dažnį,
56,8 proc. (n=142) atsakė daugiau kaip 1 kartą per
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1 lentelė. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį (abs. sk., proc.)
Lytis/amžiaus
grupė
Mergaitės
Berniukai
Iš viso

8–12 metų
n
51
31
82

proc.
30
38,8
32,8

13–18 metų
n
119
49
168

proc.
70
61,2
67,2

Iš viso
n
170
80
250

proc.
68
32
100

Galvos skausmų pasireiškimo dažnis amžiaus grupėse

Pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal galvos skausmų tipus (proc.), n= 250 (pilki
atspalviai nuo viršaus į apačią)

savaitę, o 24 proc. (n=60) tiriamųjų galvos skausmo
trukmė daugiau kaip 4 val.

Bendroji PedsQL skalė
Išanalizavę bendrosios PedsQL skalės duomenis
nustatėme, kad 8–12 ir 13–18 metų vaikai blogiausiai vertino funkcionavimą mokykloje. Atsakydami
į klausimus apie dėmesio sukaupimą mokantis,
įgytų žinių užmiršimą, per didelį mokymosi krūvį ir
pamokų praleidimą dėl galvos skausmų, tiriamieji
rinkosi atsakymus dažnai ir beveik visada. Lyginant

fizinę ir psichosocialinę sveikatą, abiejų amžiaus
grupių vaikai fizinę sveikatą įvertino šiek tiek blogiau nei psichosocialinę, bet reikšmingo skirtumo
lygindami šiuos du rodiklius nenustatėme. Geriausiai abiejų amžiaus grupių vaikai įvertino socialinį
funkcionavimą (2 lentelė).
Tačiau 8–12 ir 13–18 metų tiriamųjų vaikų tėvai
pagal bendrąją PedsQL skalę blogiausiai vertino
savo vaikų emocinį funkcionavimą, o geriausiai –
vaikų socialinę adaptaciją (3 lentelė).
Atsižvelgdami į PedsQL skalių ir poskalių vidinio nuoseklumo koeficientus (Cronbacho alfa),

2 lentelė. Vaikų apklausos rezultatai taikant bendrąją PedsQL skalę (n=250)
Skalės
8– 1 2 metų va ik a i
Bendroji skalė
Fizinė sveikata
Psichosocialinė sveikata
Emocijos
Socialinė adaptacija
Funkcionavimas mokykloje

Klausimų skaičius

Balų sumos vidurkis (SN)

Mediana (Q1, Q3)

23
8
15
5
5
5

73,0 (17,4)
76,5 (14,3)
73,6 (15,0)
68,5 (18,7)
84,4 (16,2)
67,7 (19,1)

77,6 (63,1; 84,6)
79,6 (65,6; 89,2)
78,3 (66,6; 88,3)
75,0 (60,0; 90,0) *
84,4 (16,2)
75,0(60,0; 85,0) *
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2 lentelės tęsinys
Skalės
13–18 metų va ik a i
Bendroji skalė
Fizinė sveikata
Psichosocialinė sveikata
Emocijos
Socialinė adaptacija
Funkcionavimas mokykloje

Klausimų skaičius

Balų sumos vidurkis (SN)

Mediana (Q1, Q3)

23
8
15
5
5
5

71,7 (13,5)
77,0 (12,8)
73,3 (12,8)
67,7 (16,9)
81,4 (20,1)
66,4 (18,0)

74,2 (61,4; 82,0)
81,2 (68,7; 87,5)
75,0 (65,0; 83,3)
70,0 (55,0; 80,0) *
90,0 (80; 95)
70,0 (55,6; 80,0) *

SN – standartinis nuokrypis, Q1 – pirmasis kvartilis, Q3 – trečiasis kvartilis.; * p<0,05

3 lentelė. Tėvų apklausos rezultatai taikant bendrąją PedsQL skalę (n=250)
Skalės
8– 1 2 me tų va ik ų tėvai
Bendroji skalė
Fizinė sveikata
Psichosocialinė sveikata
Emocijos
Socialinė adaptacija
Funkcionavimas mokykloje
13–18 metų va ik ų tėvai
Bendroji skalė
Fizinė sveikata
Psichosocialinė sveikata
Emocijos
Socialinė adaptacija
Funkcionavimas mokykloje

Klausimų skaičius

Balų sumos vidurkis (SN)

Mediana (Q1, Q3)

23
8
15
5
5
5

75,4 (14,8)
77,1 (15,6)
73,6 (15,0)
67,2 (18,1)
82,8 (19,3)
70,8 (18,3)

79,3 (71,3; 84,5)
81,2 (68,7; 87,5)
79,1 (65,0; 85,0)
70,0 (55,0; 80,0) *
90,0 (75,0;100)
75,0 (60,0; 85,0) *

23
8
15
5
5
5

74,8 (12,6)
75,7 (15,1)
63,9 (12,7)
68,0 (16,2)
86,6 (13,9)
67,1 (19,6)

76,4 (66,8; 83,8)
78,1(67,3; 87,5)
75,0 (65,0; 83,3)
70,0 (55,0; 80,0) *
90,0 (80,0; 100,0)
70,0 (55,0; 82,5) *

SN – standartinis nuokrypis, Q1 – pirmasis kvartilis, Q3 – trečiasis kvartilis; * p< 0,05.

pateikėme vaikų apklausos rezultatus, susiedami
gyvenimo kokybės skalių ir poskalių rezultatus su
galvos skausmo rūšimi. Gyvenimo kokybės skalių
ir poskalių rezultatų analizė pagal galvos skausmo
rūšį parodė, kad blogiausiai savo gyvenimo kokybę, ypač fizinę ir psichsocialinę sveikatą, vertino tie
vaikai, kuriuos vargino mišrūs (migreniniai ir ĮGS)
galvos skausmai, o geriausiai – vaikai, turintys ĮGS.
Vaikai, patiriantys migreninius GS, nurodė blogesnę gyvenimo kokybę nei patiriantys ĮGS. Duomenys
pateikiami 4 lentelėje.
Analizuodami tėvų atsakymus, atsižvelgėme ir į
PedsQL skalių bei poskalių vidinio nuoseklumo koeficientus, kurie taip pat buvo gana aukšti (Cronbacho alfa koeficientas didesnis už 0,07), ir pateikėme
tėvų apklausos rezultatus, susiedami gyvenimo ko-

kybės skalių ir poskalių rezultatus su vaikų galvos
skausmo rūšimi (5 lentelė). Tie tėvai, kurių vaikus
vargina mišrūs GS, savo vaikų gyvenimo kokybę
vertino blogiau nei kiti tėvai. Migrenos varginamų
vaikų tėvai jų GK vertino prasčiau nei ĮGS patiriančių vaikų tėvai, o vaikų, varginamų lėtinių ĮGS, tėvai – blogiau nei epizodinių ĮGS patiriančių vaikų
tėvai. Fizinę savo vaikų sveikatą blogiausiai įvertino
mišrius GS turinčių vaikų tėvai (p<0,005).

PedsQL daugiadimensė nuovargio skalė
Vertindami vaikų atsakymus į klausimą, kaip jie
apibūdina nuovargį, pastebėjome, kad 8–12 metų
vaikų reikšmingiausias yra pažinimo nuovargis ir
bendrasis nuovargis, vyresnių 13–18 metų vaikų –
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4 lentelė. Vaikų apklausos rezultatai taikant bendrąją PedsQL skalę pagal galvos skausmo rūšį (abi amžiaus grupės) (n = 238, atmesti atsakymai, kurie neatitiko TGSA kriterijų)
Migrena
(n =11)

ĮGS
(n = 109)

Lėtiniai ĮGS
(n = 74)

Mišrūs GS (migrena, ĮGS) (n =44)

Vidurkis ( SN) α

Vidurkis (SN) α

Vidurkis (SN)

α

Vidurkis (SN)

α

Bendroji skalė

72,7 (14,4) *

0,89

75,9 (13,1) *

0,88 69,4 (15,6)*

0,89

66,6 (15,8) *

0,91

Fizinė sveikata

74,1 (16,7) *

0,84

79,9 (12,3) *

0,76 74,8 (14,1) *

0,75

69,7 (16,2) *

0,83

Psichosocialinė
sveikata

73,6 (11,9) *

0,84

76,7 (12,9) *

0,84 70,9 (17,1) *

0,86

70,3 (15,1) *

0,88

Emocinis funkcio68,6 (6,5)
navimas

0,87

71,7 (16,1)

0,74 65,5 (21,6)

0,86

64,0 (18,8)

0,78

Socialinis funkcio80,9 (22,7)
navimas

0,92

86,5 (13,9)

0,72 83,1 (18,0)

0,76

83,2 (16,7)

0,84

Funkcionavimas
mokykloje

0,79

71,9 (7,1) *

0,72 64,01 (20,7) * 0,79

63,6 (18,9) *

0,76

71,3 (13,9) *

SN – standartinis nuokrypis; * p<0,005

5 lentelė. Tėvų apklausos rezultatai taikant bendrąją PedsQL skalę pagal vaikų galvos skausmo rūšį
(abi amžiaus grupės) (n = 238, atmesti atsakymai, kurie neatitiko TGSA kriterijų)
Migrena
(n =11 )

ĮGS
(n = 109)

Lėtiniai ĮGS
(n = 74)

Mišrūs GS (migrena, ĮGS) (n=44)

Vidurkis (SN)

α

Vidurkis (SN)

α

Vidurkis (SN)

α

Bendroji skalė

72,7 (14,4) *

0,90

75,9 (13,1) *

0,90 69,4 (15,6) *

Vidurkis (SN) α
0,92

66,6 (15,8)*

0,90

Fizinė sveikata

74,1 (16,7) *

0,74

79,9 (12,3) *

0,78 74,8 (14,1) *

0,83

69,7 (16,2) *

0,81

Psichosocialinė
sveikata

73,6 (1,9)

0,87

76,7(12,9)

0,87 70,9 ( 17,1)

0,95

83,2 (16,7)

0,88

Emocinis funkcionavimas

68,6 (16,5)

0,83

71,7 (16,1)

0,71 65,5 (21,6)

0,79

64,0 (18,8)

0,73

Socialinis funkcionavimas

80,9 (22,7)

0,92

86,5 (13,9)

0,72 83,1 (18,0)

0,76

83,2 (16,7)

0,84

Funkcionavimas
mokykloje

71,0 (13,9)

0,92

71,9 (7,1)

0,79 64,0 (20,7)

0,83

63,6 (18,9)

0,80

SN – standartinis nuokrypis; * p<0,005

6 lentelė. Vaikų apklausos rezultatai taikant PedsQL daugiadimensę nuovargio skalę (n=250)
Skalės

Klausimų skaičius

Balų sumos vidurkis (SN)

Mediana (Q1, Q3)

Nuovargis

18

77,1 (17,3) *

81,2 (66,6; 91,6)

Bendras nuovargis

6

76,9 (20,6)*

83,3(66,6; 91,6)

Nevisavertis poilsis

6

78,9 (17,2) *

83,3 (66,6; 91,6)

Pažinimo nuovargis

6

75,5 (21,4)

81,2 (66,6; 91,6)

8– 1 2 metų va ik a i
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6 lentelės tęsinys
Skalės

Klausimų skaičius

Balų sumos vidurkis (SN)

Mediana (Q1, Q3)

Nuovargis

18

71,7 (15,9) *

75,0 (61,8; 81,9)

Bendras nuovargis

6

72,7 (18,7)*

75,0 (62,5; 87,5)

Nevisavertis
poilsis

6

64,5 (19,1) *

66,6 (54,1; 83,3)

Pažinimo nuovargis

6

74,5 (19,1)

91,6 (66,6; 87,)

1 3–18 metų va ik a i

SN – standartinis nuokrypis, Q1 – pirmasis kvartilis, Q3 – trečiasis kvartilis; * p<0,05

7 lentelė. Tėvų apklausos rezultatai taikant PedsQL daugiadimensinę nuovargio skalę
Skalės

Klausimų skaičius

Balų sumos vidurkis (SN)

Mediana (Q1, Q3)

Nuovargis

18

76,9 (16,7) *

81,2 (70,5;88,8)

Bendras nuovargis

6

75,3 (19,1) *

79,1 (66,6;87,5)

Nevisavertis poilsis

6

81,5 (19,1) *

87,5 (70,8;95,8)

Pažinimo nuovargis

6

73,9 (20,7)

79,1 (62,5;91,6)

Nuovargis

18

76,9 (16,7) *

72,7 (61,8;83,3)

Bendras nuovargis

6

68,1 (19,9) *

70,8 (54,1;83,3)

Nevisavertis poilsis

6

71,5 (20,2) *

75,0 (58,3;87,5)

Pažinimo nuovargis

6

75,5 (17,8)

75,0 (66,6;91,6)

8– 1 2 me tų va ik ų tėvai

13–18 metų va ik ų tėvai

SN – standartinis nuokrypis, Q1 – pirmasis kvartilis, Q3 – trečiasis kvartilis; * p<0,05

nevisavertis poilsis. Abiejų amžiaus grupių vaikai
turėjo gana daug sunkumų susikaupti, prisiminti
bei greitai mąstyti (6 lentelė).
Vaikų nuovargį vertino ir jų tėvai. Vyresnių
13–18 metų vaikų tėvai daugiau dėmesio kreipė į
bendrąjį savo vaikų nuovargį ir nevisavertį poilsį, o
jaunesnių 8–12 metų vaikų tėvams svarbesnis pažinimo ir bendrasis nuovargis. Skirtumai statistiškai
reikšmingi (7 lentelė).

PedsQL vertinimo skirtumai vaikų ir jų tėvų
požiūriu
Analizuodami atsakymus pastebėjome, kad kai kurias PedsQL bendrosios ir daugiadimensės nuovargio skalių poskales vaikai bei jų tėvai vertino skirtingai. Palyginimui naudojome duomenis tų tyrime
dalyvavusių vaikų, kurie patys ir jų tėvai atsakė į

PedsQL anketos klausimus. Tuo tikslu atlikta koreliacinė analizė. Koreliacijos koeficiento variacijos
nuo 0,47 iki 0,63.
Bendrosios PedsQL skalės emocinio, socialinio, mokyklos ir psichosocialinio funkcionavimo
poskalės vertintos panašiai, kiek daugiau išsiskyrė
tik bendrosios suminės skalės vertinimas – tėvai ją
vertino kiek geriau nei galvos skausmus patiriantys
vaikai (r=0,60).
Reikšmingesnius vertinimo skirtumus atskleidėme lygindami nuovargio skalės poskales. Nors
suminės nuovargio skalės vertinimas buvo labai
panašus, tačiau vaikai, patiriantys galvos skausmus,
kiek geriau vertino savo bendrą nuovargį, o tėvai
kiek geriau vertino savo vaikų pažinimo nuovargį ir
nevisavertį poilsį. Rezultatai statistiškai reikšmingi
(8 lentelė).
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8 lentelė. Vaikų ir tėvų PedsQL skalių poskalių vertinimo tarpusavio koreliacija (Spearmano koreliacijos
koeficientas)
Vaikai n = 250

Tėvai n = 250

Koreliacijos koeficientas

vidurkis (SN)

vidurkis (SN)

r

72,1 (14,9) *

75,0 (13,3) ) *

0,60**

Fizinis funkcionavimas

76,5 (14,3) *

76,1 (15,2) *

0,56**

Emocinis funkcionavimas

68,5 (18,7) *

67,9 (16,8) *

0,47**

Socialinis funkcionavimas

B e n d roji sk a lė

84,4 (16,2)

85,4 (15,9)

0,56**

Funkcionavimas mokykloje 67,7 (19,1)

68,3 (19,2)

0,63**

Psichosocialinis funkcionavimas

73,6 (15,0) *

73,9 (13,9) *

0,60**

n = 250

n = 250

73,4 (16,5) *

73,4 (16,4) *

0,60**

Bendras nuovargis

74,1 (19,4) *

70,4 (19,9) *

0,52**

Pažinimo nuovargis

74,8 (19,8)

75,0 (18,8)

0,55**

Nevisavertis poilsis

71,4 (19,3) *

74,8 (20,3) *

0,60**

Nu ova rgis (su minis)

* p < 0,005; ** p < 0,001

Rezultatų aptarimas
Vaikų gyvenimo kokybės tyrimai, atspindintys gydymo efektyvumą bei šeimos savijautą, įgauna vis
svarbesnę reikšmę šiandienėje mokslinių tyrimų
plotmėje [17]. Šio tyrimo duomenys parodė, kad
PedsQL 4.0 yra pakankamai efektyvi priemonė
vaikams, patiriantiems įvairių rūšių GS, vertinti.
Anketos vidinio nuoseklumo rodmuo atskleidė pakankamai didelį anketos patikimumą, tad tikėtina
vaikų ir tėvų atsakymus esant teisingus. Tai, kad
abiejų amžiaus grupių vaikai blogiausiai vertino
savo funkcionavimą mokykloje, gali būti susiję su
praleistomis pamokomis, dėmesio koncentracijos
stoka ir skausminiu sindromu [8].
S. J. Berrin [12] bei kolegų duomenimis, tarp
skausmo ir funkcionavimo mokykloje yra tiesioginis ryšys. Šie autoriai, ištyrę cerebriniu paralyžiumi
sergančius vaikus, pasiūlė pagrindines terapines
intervencijas nukreipti į skausmo bei nuovargio
valdymą, tuo siekdami pagerinti ne tik funkcionavimą mokykloje bet ir gyvenimo kokybę. D. Talarska
ir bendraautorių straipsnyje [14] analizuotas galvos
skausmų varginamų vaikų funkcionavimas mokykloje ir nustatyta, kad ketvirtadalį visų problemų
sudaro nesugebėjimas susikaupti, o penktadalį –
blogi mokymosi rezultatai.

S. W. Powers straipsnyje [22] paskelbti GS patiriančių vaikų gyvenimo kokybės duomenys atskleidė, kad dėl GS 22,2 proc. respondentų buvo
priversti praleisti pamokas, o tai turėjo įtakos
funkcionavimui mokykloje. Abiejų amžiaus grupių
vaikų tėvai blogiausiai vertino savo vaikų emocinį
funkcionavimą. Pagal šiuos rezultatus galima daryti prielaidą, kad tėvams labiausiai kelia nerimą dėl
galvos skausmų pasikeitusi vaiko emocinė būsena
ir dažniau vyraujančios neigiamos emocijos, kas
neišvengiamai veikia ir visos šeimos psichologinį
mikroklimatą.
Abiejų amžiaus grupių vaikai fizinę sveikatą
įvertino šiek tiek blogiau nei psichosocialinę. Tad
vaikams vienodai svarbi tiek fizinė, tiek psichosocia
linė jų funkcionavimo plotmė. Panašūs rezultatai
aptariami ir S. W. Powerso bei kolegų [7] straipsnyje,
analizuojančiame sergančiųjų migrena GK: rasti pažeidimai visose GK srityse.
Geriausiai abiejų amžiaus grupių vaikai bei jų
tėvai įvertino socialinį funkcionavimą. Tai rodo, kad
galvos skausmai galbūt neturi didelės reikšmės
vaikų tarpusavio santykiams bei santykiams su
bendraamžiais. Tai patvirtina K. Vannatta ir kolegų
[23] studija, kurioje analizuota migrena ir socialinė
mokyklinio amžiaus vaikų integracija: migrena ser-
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gantys vaikai turėjo daug draugų, buvo populiarūs
ir tapo lyderiais. Nebuvo pastebėta šių vaikų elgesio pokyčių. T. W. Strin [10] duomenimis, dažnus ir
stiprius GS patiriantys vaikai turi daugiau elgesio ir
bendravimo problemų nei sveiki jų bendraamžiai.
Aišku, šiuo atveju turėtume įvertinti ir galvos skausmo dažnumo bei intensyvumo kriterijus. Kuo galvos skausmai dažnesni ir intensyvesni, tuo daugiau
jie gali sutrikdyti vaiko socialinę sferą.
Vyresni berniukai savo emocinį funkcionavimą
vertino blogiau nei jaunesni. Galima manyti, kad
dėl anatominių ir funkcinių pokyčių, vykstančių
brendimo metu, vyresni vaikai sunkiau susidoroja
su neigiamomis emocijomis, užplūstančiomis dėl
galvos skausmo. Panašūs rezultatai gauti ir D. Talarska bei kolegų [14] straipsnyje, analizavusiame
įvairių veiksnių reikšmę GS varginamų vaikų gyvenimo kokybei: buvo rasti ryškūs fizinio funkcionavimo skirtumai priklausomai nuo amžiaus. S. W. Powers [7] taip pat įrodė, kad 13–18 metų vaikai blogiau vertino savo funkcionavimą mokykloje nei
8–12 metų vaikai.
Lyginant gyvenimo kokybę pagal galvos skausmų rūšį, blogiausiai ją įvertino vaikai, varginami
mišrių GS: migreninių ir ĮGS. Panašūs rezultatai
gauti ir vertinant tėvų duomenis. Tai rodo, kad įvairaus pobūdžio galvos skausmai gali įnešti daugiau
sumaišties, abejonių dėl diagnozės patikimumo ir
dėl gydymo. Geriausiai savo GK įvertino vaikai, turintys ĮGS. Kadangi didelė dalis mokyklinio amžiaus
vaikų nurodo, kad GS juos vargina grįžus iš mokyklos, po įtemptos darbo dienos ar patirto streso,
galbūt vaikai, patiriantys ĮGS, lengviausiai suvokia
savo būklės priežastinius veiksnius bei supranta,
kad jų galima išvengti, kartu išvengiant ir GS. Sergantys migrena vaikai nurodė blogesnę gyvenimo
kokybę nei ĮGS patiriantys vaikai, o turintys lėtinius
ĮGS – blogesnę GK nei turintys epizodinius ĮGS. Tokie patys rezultatai nustatyti ir analizuojant tėvų
duomenis. Panašūs rezultatai gauti ir K. Laurell [24]
studijoje, kurioje teigiama, kad migrena pasižymi
didesniu neigiamu poveikiu vaikų gyvenimo kokybei nei ĮGS, o V. Ostberg [25] teigia, jog lėtiniai galvos skausmai pasižymi didesne neigiama įtaka nei
epizodiniai ĮGS. Vis dėlto yra autorių, kurie pateikia
priešingus rezultatus, pavyzdžiui, D. Talarska ir kole-
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gos [14], tirdami galvos skausmų varginamų vaikų
gyvenimo kokybę priklausomai nuo GS rūšies, nerado skirtumų nė vienoje iš funkcionavimo sričių,
kaip ir S. W. Bruijn su bendraautoriais [26], lyginę ĮGS
ir migrena sergančius vaikus.
Gauti duomenys rodo, kad dauguma galvos
skausmus turinčių vaikų patiria ir nuovargį. Tai paaiškina nuovargio tyrinėjimų svarbą [22]. Daugiadimensės nuovargio skalės rezultatai rodo, kad esama ryšio tarp galvos skausmo ir nuovargio. Tai įrodė
I. Jeffrey [11], tyręs lėtinio skausmo, GK ir nuovargio
ryšį. S. W. Powers [22] duomenimis, galvos skausmų
varginami vaikai jautė, kad jiems per dieną reikia
poilsio, kad jų dėmesys ir atmintis sutrikę ir kad jie
yra per daug pavargę dalyvauti kokioje nors veikloje. T. Luntamo ir kolegos [27], ieškodami ryšio tarp
skausmo, nuovargio ir miego problemų, išsiaiškino,
kad 42 proc. vaikų, kurie jautė nuovargį, nurodė patiriantys dažnus ar net kasdienius galvos skausmus.
Didesnis nuovargis būdingas jaunesnio amžiaus (8–12 m.) vaikams. Tai būtų galima paaiškinti
anatominiais ypatumais, mažesniu fiziniu pajėgumu bei mažesnėmis adaptacinėmis jaunesnių vaikų
galimybėmis. Jaunesnių vaikų tėvai taip pat manė,
kad jų vaikai jaučia didesnį nuovargį nei vyresnių
vaikų tėvai. Jaunesnio amžiaus grupės vaikams
būdingas didesnis pažinimo nuovargis nei vyresniems vaikams, o jaunesnio amžiaus grupės vaikų
tėvai labiausiai išskyrė nevisavertį poilsį. D. Talarska ir bendraautoriai [14], analizavę įvairias galvos
skausmų kamuojamų vaikų gyvenimo sritis, nustatė, kad miego ir nevisaverčio poilsio problemų turėjo beveik pusė tirtų vaikų (46,15 proc.). Vyresnių
vaikų tėvai manė, kad jų vaikai labiausiai kenčia dėl
pažinimo nuovargio.
Vertinant pagal galvos skausmo rūšį statistiškai
reikšmingas skirtumas rastas tarp vaikų pažinimo
nuovargio skalės vertinimų: didžiausią pažinimo
nuovargį nurodė sergantys migrena, mažiausią –
lėtiniais ĮGS (p<0,05). B. Haque ir kolegos [28] taip
pat nustatė ryšį tarp nuovargio ir GS: jis buvo stip
resnis migrenos nei ĮGS grupės vaikų.
Mūsų atlikto tyrimo duomenimis, abiejų amžiaus grupių vaikų tėvai nurodė geresnę GK nei jų
vaikai. Fizinį funkcionavimą abiejų amžiaus grupių
vaikai ir tėvai vertino panašiai, o psichosocialinį
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funkcionavimą vyresnių vaikų tėvai įvertino blogiau nei jų vaikai. Viena šio neatitikimo priežasčių
gali būti ta, kad tėvai, vertindami savo vaiko funkcionavimą, pasitiki tik vaikų elgesio ar vizualinėmis
užuominomis. Vaikas kitaip vertina savo vidinius
emocinius signalus, kurie lemia tai, kaip jis jaučiasi funkcionuojantis kitų atžvilgiu. Be to, vaikas gali
prisitaikyti ir priimti savo lėtinį (mano „galvos“)
skausmą, o tėvai – ne.
Galimi tyrimo trūkumai. Tiriamoji grupė apsiribojo tik vienos gydymo įstaigos pacientų analize.
Prašant paciento apibūdinti skausmą, patirtą per
pastarąjį mėnesį, galėjo pasitaikyti kai kurių atkuriamųjų netikslumų. Nors tyrimo laikotarpis buvo
optimalus (1 m. 10 mėn.), tačiau išplėtus tiriamųjų
imtį būtų galima dar geriau įvertinti grupių skirtumus. Kadangi nuovargis reikšmingas vaiko fiziniam
funkcionavimui ir jo gebėjimui dalyvauti įvairioje
veikloje, reikėtų pagalvoti apie papildomus nuovargio įvertinimo ir įveikimo metodus.

Tyrimo stiprybės. Naudotos standartizuotos
priemonės GK bei komorbidiniam nuovargiui tirti. Tyrimo duomenys turi neabejotinos klinikinės
reikšmės galvos skausmų varginamiems vaikams
vertinti ir gydyti. Nuovargio vertinimas ir šalinimas
turėtų būti tokių vaikų gydymo dalis.

Išvados
1. Vertinant gyvenimo kokybę, galvos skausmus
patiriančių vaikų tėvams didžiausią nerimą
kėlė vaiko emocinis funkcionavimas, o abiejų
amžiaus grupių (8–12 ir 13–18 metų) vaikams –
funkcionavimas mokykloje.
2. Blogiausiai savo gyvenimo kokybę įvertino mišrius galvos skausmus turintys vaikai bei jų tėvai.
3. Jaunesniems 8–12 metų vaikams ir jų tėvams
reikšmingas pažinimo ir bendrasis nuovargis, o
vyresniems 13–18 metų vaikams ir jų tėvams –
nevisavertis vaikų poilsis.

HEADACHE IN SCHOOL AGE CHILDREN, COMORBID FATIGUE AND QUALITY OF LIFE
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Abstract. Headaches are a common health problem that often begin in childhood. Headaches restrict children’s physical
and social functioning, lead to poorer daily functioning and are a major cause of absence from school. Fatigue is a frequent
attendant to the headache. Despite the high prevalence of headaches in youths, quality of life (QOL) has not been well examined. The aim of this study was to examine the QOL in a clinical sample of children with headaches, to show relationships
between headache and fatigue and to assess the agreement between child and parent proxy-reports on an established child
QOL measure (the PedsQL™). M a te r i a l a n d m e t h o d s : A survey study was conducted of 250 children and adolescents
(aged 8 to 18 years) who presented with headaches to a child neurologist in September 1, 2010–June 31, 2012. Children and
parents completed the Pediatric Quality of Life Inventory, Version 4.0, Multidimensional Fatigue Scale, an original headache
questionary, and A Visual Analogue Scale (VAS). The answering frequency was 58 perc. R e s u l t s : Most patients (43,6 perc.) had
a clinical diagnosis of TTH; 4,4 perc. met the International Headache Society migraine criteria, and 29,6 perc. had chronic daily
headaches. 17,6 perc. suffer from mixed headache disorders. Total Pediatric Quality of Life Inventory, Version 4.0 score was
lowest for children with mixed headaches. Children and their parents from both age groups reported lower physical functioning when compared to psychosocial functioning. The younger headache sufferers (8–12 years old) rated the intensity of their
fatigue significantly higher than older headache sufferers. Children refer less fatique, better school functioning and higher
QoL when comparing with their parents. The differences were statistically significant. Co n c l u s i o n s : Notable areas of QoL
impairment included emotional functioning subscale for parents and the school functioning subscale for headache childrens
from both age groups. Children with mixed headache and their parents reported the greatest impairment on children’s QoL.
Younger children as well as their parents experience more fatigue than older children and their parents. Reports of both, the
caregiver and the child, demonstrate that younger children have severe impairments in total and cognitive fatigue, older children in rest fatigue.
Key words: headache, tension type headache, migraine, quality of life, fatigue, questionaire, PedsQL, visual analogue
scale, adolescents, children.
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Santrauka. Astma yra viena labiausiai plintančių lėtinių vaikų ligų pasaulyje. Anksčiau buvo manoma, kad tik
gydytojai gali įvertinti astma sergančių vaikų gyvenimo kokybę, nustatę astmos sunkumą, atlikę kvėpavimo funkcijos
tyrimą, paskyrę vaistų, įvertinę astmos kontrolės testus bei pakalbėję su tėvais. Dabar manoma, kad gera astmos kontrolė ir gera gyvenimo kokybė – tai du reikšmingi gydymo tikslai, svarbūs ir gydytojui, ir pacientui. Istoriškai gyvenimo
kokybę galima apibūdinti kaip pasitenkinimą gyvenimu. Tirdami gyvenimo kokybę pastebime, kiek liga trikdo kasdieninį gyvenimą ir kaip pacientai prisitaiko prie ligos keliamų nepatogumų net keliose srityse – socialinėje, emocinėje ir
fizinėje. Sveikatos priežiūros darbuotojai turi geriau suprasti, kaip astma veikia sergančių vaikų ir jų šeimų gyvenimą.
Tolesniais moksliniais tyrimais siekiame sužinoti, kokie veiksniai yra didžiausia našta astma sergančių vaikų sveikatai
ir gyvenimo kokybei.
Reikšminiai žodžiai: bronchų astma, gyvenimo kokybė, vaikai, paaugliai.
Santrumpos: GK – gyvenimo kokybė, PSO – Pasaulio sveikatos organizacija.

Bronchų astmos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje
yra aktuali visuomenės sveikatos problema. Nors
šiuolaikiniai vaistai leidžia sėkmingai gydyti ir valdyti šią ligą, astmos našta sergančiam vaikui, jo
šeimai ir visuomenei yra didžiulė [1, 2]. Pagrindinis
šios ligos gydymo tikslas – gera astmos kontrolė,
tačiau ji galima tik tada, kai siejama ir su gyvenimo
kokybe [3, 4]. Tad neatsitiktinai Lietuvos sveikatos
1988–2010 metų programa ir jos tęstinumas įgyvendinant Europos sveikatos politiką, Lietuvos nacionalinę sveikatos koncepciją bei sveikatos sistemos įstatyme įteisintą aktyvios sveikatos politikos
strategiją kaip vieną iš pagrindinių tikslų nurodo
gyventojų mirtingumo sumažinimą bei gyvenimo
kokybės (GK) gerinimą. Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) apibrėžimą, gyvenimo kokybė yra
kiekvieno individo subjektyvus savęs suvokimas kultūros ir kitų vertybių sistemoje, kurioje asmuo gyvena
turėdamas tikslų, lūkesčių, rūpesčių ir vadovaujasi gyvenimo standartais [5].
Pastebime, kad Lietuvoje sergamumas bronchų
astma nuolat didėja, o šio reiškinio plitimas, daugelio autorių nuomone, yra susijęs su civilizacijos pokyčiais, pavyzdžiui, aplinkos tarša, maisto gavybos
būdais, su epigenetiniais pokyčiais ir pan. [6].

Dar 2001 m. Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje astma diagnozuota 11 688 vaikams, o jau 2005 m. šia liga sirgo beveik 15 tūkst.
vaikų. Pažvelgus į 2012 m. statistikos duomenis,
astmą ir astminę būklę atitinkanti diagnozė vaikams
ir paaugliams tapo dar dažnesnė: iš viso 0–17 metų
amžiaus vaikams užregistruoti 19 909 susirgimai astma, arba 36,2 atvejo iš 1000 vaikų, ir tai
yra 4620 naujų susirgimų per metus. Tačiau 0–17
metų vaikų, gydytų nuo astmos stacionare per
2011 ir 2012 m., skaičius labiau nekito ir sudarė
atitinkamai 7,33 ir 7,57 atvejo 1000 vaikų [7]. Lietuvos statistiniai rodikliai nėra išimtis. PSO duomenimis, 300 milijonų žmonių pasaulyje nuolat
vargina bronchų astmos simptomai. Vien tik JAV
ši liga diagnozuota 7 milijonams vaikų, kas sudaro
10 proc. JAV vaikų populiacijos [8, 9].
Nors galimybių gydyti astmą tikrai yra, daugelis vaikų ir šiandieną gyvena varginami išliekančių
astmos simptomų – kosulio, dusulio, švokštimo,
sunkumo krūtinėje, naktinių prabudimų, o tai neabejotinai veikia ir jų sveikatos būklę. Sveikata – tai
normali organizmo būklė esant optimaliai suderintai organų veiklai ir pusiausvyrai tarp jų funkcijų ir
išorinės aplinkos.
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Sveikata vaikystėje – tai vaiko gebėjimas normaliai fiziškai ir protiškai vystytis bei dalyvauti visaverčiame gyvenime [10]. Tad vaiko GK labai priklauso
nuo sėkmingos vaikystės ir paauglystės, o bet kuri
lėtinė liga sutrikdo įprastą vaikystę ir paauglystę.
Vaikui susirgus astma, sutrinka jo fizinė sveikata,
iškyla pavojus bet kuriuo metu patirti astmos paūmėjimą, pakinta socialiniai santykiai, bendravimas
su bendraamžiais. Pastebėta, kad sergantis astma
vaikas patiria dalinę socialinę izoliaciją, nerimą,
sumažėja jo fizinis aktyvumas, jis priverstas nuolat
vartoti vaistus, dažnai lankytis pas gydytojus. Vaiko
astma lemia ir šeimos santykių pokyčius, šeimos
nariai net ir savo laisvalaikį turi planuoti pagal vaiko
galimybes. Tad neabejotinai liga lemia vaiko, ypač
paauglio, ir jo šeimos gyvenimo kokybę.

kų, sveiktos nulemta gyvenimo kokybė yra tikslesnė sąvoka, nes rodo ligos poveikį gyvenimui ir gerovei [16, 17]. Sveikatos nulemta GK apima ir ligą, ir
jos gydymo reikšmę paciento gyvenimui [18]. Kaip
žinoma, sveikatos nulemtai gyvenimo kokybei yra
svarbūs šie komponentai:
 simptomai, jų stiprumas ir dažnumas;
 nuotaika, jos svyravimai;
 veiklumas, funkcijos, galimybės ir apribojimai;
 sveikatos ir gyvenimo suvokimas, lūkesčiai;
 požiūris į ligą bei santykis su ja.
Sveikatos nulemtos gyvenimo kokybės koncepcija pirmiausia buvo plėtojama suaugusiųjų
populiacijoje ir atspindėjo specifinį poveikį ligai,
traumai, gydymui, sveikatos priežiūros politikai ar
paties tiriamojo gyvenimo kokybei.

Gyvenimo kokybė

Gyvenimo kokybė sergant astma

Gyvenimo kokybė yra kasdienėje kalboje ir mokslinėje literatūroje plačiai vartojama sąvoka, tad ją
reikia analizuoti kaip daugelio kintamųjų sąveiką.
Jeigu sveikatą būtų galimą apibūdinti kaip fizinę,
psichinę ir socialinę gerovę, tai liga tą gerovę pažeidžia, o gyvenimo kokybė atspindi skirtumą tarp
esamos ir norimos situacijos, tarp norų ir galimybių
[11]. Tiriant GK iš esmės yra siekiama dvejopos informacijos:
 žinių apie paciento funkcinę būklę (fizinį pajėgumą, gebėjimą bendrauti ir emocinę būklę) ir
 kokia sveikatos reikšmė jo gyvenimo kokybei [12,
13], o kiti subjektyvūs veiksniai turi apimti tokias sritis, kaip darbas, mokymasis, laisvalaikis,
socialiniai santykiai.
Schipper ir bendraautoriai teigia, kad tiriant
GK būtina atkreipti dėmesį į keturis pagrindinius
komponentus: fizinę ir psichologinę būklę, supančią
aplinką, visuomeninį bendravimą ir somatinę būseną
(problemas, susijusias su simptomais) [14].

Gyvenimo kokybės tyrimų svarba sergant astma
jau nekelia abejonių, nes tiek vaikų, tiek ir suaugusiųjų lėtinės ligos sukelti sunkumai blogai koreliuoja su objektyviais klinikiniais simptomais.
Dauguma astma sergančių suaugusiųjų nurodo
problemas, susijusias su fiziniu aktyvumu, pavyzdžiui, sportu, lipimu laiptais, pirkinių nešimu, o
alergija riboja jų buvimą tam tikroje aplinkoje, poilsį, visuomeninį bendravimą. Astmos simptomai
trikdo miegą, pacientai jaučia lėtinį nuovargį, nuolat vartoja vaistus. Šie apribojimai neigiamai veikia
pacientų psichinę būseną ir gyvenimo kokybę.
Skirtingai nei vaikų, neigiamas aplinkos veiksnių
poveikis ligai ir jos simptomams ypač reikšmingas
šiai amžiaus grupei [19]. Visos keturios suaugusiųjų
veiklą ribojančios veiksnių grupės vaizdžiai pateikiamos 1 lentelėje.
Analizuojant suaugusiųjų ir vaikų požiūrį į
bronchų astma, suaugusiųjų ir vaikų gyvenimo kokybės vertinimas skiriasi mažai. Daugelio autorių
nuomone, astma ir jos lėtinė eiga yra susijusi su fizine, emocine savijauta ir psichosocialiniu komponentu [20]. Psichologinis komponentas ypač svarbus
paaugliams, tai yra bendravimui su bendraamžiais
[21, 22].
Vertinant kasdienę fizinę savijautą reikia išskirti
tris kategorijas:

Sveikatos nulemta gyvenimo kokybė
Neatsitiktinai pastaruoju metu sparčiai auga mokslininkų ir gydytojų susidomėjimas gyvenimo kokybe, kuri yra siejama su sveikata ir vadinama sveikatos nulemta gyvenimo kokybe [15]. Pasak mokslinin-
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1 lentelė. Apribojimai, būdingi bronchų astma sergantiems suaugusiems pacientams
(pagal E. F. Juniper, 1995)
Simptomai

Emocijos

Aktyvumas

Aplinka

Kvėpavimo pokyčiai
Krūtinės spaudimo ar
sunkumo pojūtis
Kosulys
Švokštimas
Nuovargis
Dusulio baimė

Išsigandęs, kad kažko negali
daryti
Rūpestis dėl nuolatinio vaistų
vartojimo
Nusivylimas

Riboti fiziniai pratimai / sportas
Ribotas socialinis aktyvumas
Ribotas gyvūnų laikymas
Ribotas darbas / namų ruoša

Rūkymas
Aplinkos tarša
Šaltas oras
Žiedadulkės

 kasdienę veiklą (pvz., žaidimas, tvarkymasis);
 mobilumą (pvz., įprastas ėjimas, lipimas laiptais);
 kasdieninius pagrindinius veiksmus (pvz., rengimasis, valgymas).
Astma sergantiems vaikams labai reikšmingas
ir nuolatinis vaistų vartojimas, atkreipiantis aplinkinių dėmesį kosulys ar švokštimas, fizinis nepajėgumas atliekant sportinius pratimus, negalėjimas
artintis prie gyvūnų ar su jais žaisti, lankytis draugų
namuose [23] (2 lentelė).
Negana to, astma sergantiems vaikams būna
miego bei mokymosi sutrikimų, net apetito pokyčių. Sunkumus mokykloje gali lemti keli veiksniai,
vienas iš jų yra pamokų nelankymas dėl dažnų
simptomų ar gydymo stacionare. Geriamųjų gliukokortikosteroidų vartojimas veikia pažintinius
procesus, trikdo miegą. Dažnas beta-2 agonistų
vartojimas sukelia raumenų virpulius, dėl to vaiko
rašysena gali tapti sunkiai įskaitoma ir pablogėti
mokymosi rezultatai. Mieguistumas dieną blogina
dėmesio koncentraciją, o vaistai nuo alergijos gali
sukelti nuolatinį nuovargį.
Lyginant su sveikaisiais, astma sergantys ikimokyklinio amžiaus vaikai gerokai dažniau būna
liūdni, jiems būna nuotaikos svyravimų. Trojanows-

ka ir kolegų duomenimis, emocinius sutrikimus
patiria net 25–40 proc. astma sergančių vaikų ir
tai dažniausiai susiję su didele priklausomybe nuo
tėvų bei artimųjų, o jų nerimas dėl vaiko savijautos
yra ypač stiprus. Nuolatinis šeimos narių nerimas ir
priežiūra riboja vaiko savarankiškumą, mažina jo
pasitikėjimą savimi [24, 25], blogina prisitaikymą
prie socialinės aplinkos [26]. Be to, bendrąją ir psichologinę savijautą veikia dažni kosulio, švokštimo
bei dusulio protrūkiai.
Depresijos simptomai yra būdingi ne tik astma
sergantiems suaugusiems pacientams, bet ir vaikams. Jau prieš tris dešimtmečius pastebėta, kad
dėl depresijos ir astmos poveikio galima didesnė mirties tikimybė [27]. Strunk ir bendraautoriai
įžvelgė elgesio sutrikimus ir depresijos simptomus
vaikams, sergantiems sunkios formos astma [28].
Bosely ir kt. nustatė didelius depresijos skalės įverčius astmos ligoniams, kurie nevartojo ar vartojo
nereguliariai bronchus plečiančius ir inhaliacinius
steroidus, palyginti su sąžiningais vartotojais [29].
Morrison ir bendraautorių duomenimis, vaikų depresijos simptomų sunkumas daugiau priklauso
nuo gydymo ligoninėje dažnio, bet ne nuo astmos
sunkumo ir objektyvių klinikinių duomenų, o emo-

2 lentelė. Apribojimai, būdingi bronchų astma sergantiems vaikams ir paaugliams (pagal E. F. Juniper,
1995)
Simptomai

Emocijos

Aktyvumas

Kvėpavimo pokyčiai
Krūtinės spaudimo ar sunkumo
pojūtis
Kosulys
Švokštimas
Nuovargis

Jaučiasi kitoks nei visi
Susijaudinęs, nusivylęs
Piktas
Liūdnas
Išsigandęs / sunerimęs

Ribotas sportas ir žaidimai
Ribotas buvimas su draugais
Ribotas žaidimas su gyvūnais
Ribotas mokyklos renginių lankymas
Sutrikęs miegas
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ciškai jautriems vaikams ir paaugliams būdingi dažnesni astmos paūmėjimai [30, 31].
Švedijos ir Lietuvos mokslininkai, tyrę astma sergančius vaikus, padarė išvadą, kad labai svarbu nustatyti gyvenimo kokybės sričių ir elgesio emocinių
sunkumų tarpusavio sąsajas [32, 33]. Pastebėta, kad
vidinės problemos, ypač nerimas, lemia blogesnę
gyvenimo kokybę. Vila ir kt. taip pat nurodo labai didelę nerimo reikšmę vaikų ir paauglių astmos eigai
ir ligos nulemtai gyvenimo kokybei [34, 35].
Be aktualių emocinių problemų, tyrėjai vieningai teigia, jog didžiulis dėmesys turi būti skiriamas
gerai astmos kontrolei. Tai yra naktinių ir dieninių
astmos simptomų valdymas ir (ar) jų nebuvimas, fizinio aktyvumo gerinimas, minimalus astmos simptomus lengvinančių vaistų poreikis. Pastebima, kad
bloga astmos kontrolė yra susijusi su menku fiziniu
aktyvumu, o tai blogina vaiko funkcinę būklę ir dėmesio koncentraciją [36], miego kokybę, santykius
su draugais [37], praleidžiamos pamokos ir atsilieka
mokslai [38]. Bloga astmos kontrolė susijusi su dažnesniu lankymusi pas gydytoją ar skubiosios pagalbos skyriuje [39]. Tad nekyla abejonių, jog prasta
astmos kontrolė sudaro pagrindą blogiau vertinti ir
su sveikata susijusią gyvenimo kokybę [40, 41]. Be
to, kai kurie tyrėjai mano, jog sergamumas astma
ir sveiktos nulemta gyvenimo kokybė yra tiesiogiai
susiję su socialine ekonomine padėtimi ir šeimos
funkcionavimu [42], ypač su prasta socialine ekonomine padėtimi ir blogu šeimos funkcionavimu.
Autoriai atkreipia dėmesį į tai, kad kliniškai įvertinami astmos simptomai bei kvėpavimo funkcijos
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rodikliai toli gražu neatspindi tikros subjektyvios
savijautos, kurią galima įvertinti tik detaliau tiriant
gyvenimo kokybę [43]. Neatsitiktinai vidutinio sunkumo ir sunkia astma sergantys vaikai savo savijautą pagal daugelį gyvenimo kokybės vertinimo
skalių vertina blogiau nei lengva astma sergantys
vaikai [44, 45]. Lietuvoje 2005 m. atlikto astma sergančių vaikų gyvenimo kokybės tyrimo duomenys
taip pat parodė, kad vidutine ir sunkia astma sergantys vaikai blogiau vertina bendrą gyvenimo
kokybę ir emocijų sritį, šių vaikų blogesnės gyvenimo kokybės rizika yra 1,83 karto didesnė nei vaikų,
sergančių lengva astma [46]. Manoma, kad tai gali
būti susiję ir su vaistų vartojimo doze bei dažniu, su
astmos simptomų paūmėjimais.
Trumpai tariant, astma vaikams – tai įprastinio
gyvenimo fizinis, emocinis ir socialinis trikdys. Tad
vaikų sveikatos nulemtos gyvenimo kokybės vertinimas atskleidžia išsamią informaciją apie tai, ko
reikia vaikui ar paaugliui, sergančiam lėtine liga,
leidžia pažinti vaiko sveikatos būklę, palyginti savijautą esant skirtingoms ligos stadijoms ir įvertinti
gydymo veiksmingumą [47]. Lėtine liga segančių
žmonių gyvenimo kokybės tyrimai reikšmingi ne
tik subjektyviems ligos simptomams įvertinti, nepageidaujamam vaistų poveikiui objektyvuoti, bet
ir populiacijos sveikatos pokyčiams stebėti, sveikatos priežiūrai, reabilitacijos ir gydymo efektyvumui
vertinti. Todėl manome, kad sveikatos priežiūros
darbuotojai turi vertinti astma sergančių vaikų gyvenimo kokybę, ypatingą dėmesį kreipdami į blogos socialinės ekonominės padėties šeimas.

BRONCHIAL ASTHMA AND QUALITY OF LIFE: INTERACTION AND INTERDEPENDENCE
IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE

Vaida Taminskienė1, Eglė Vaitkaitienė3, Arūnas Valiulis1, 2
Vilnius University Faculty of Medicine 1Institute of Public Health and 2Clinic of Children‘s Diseases,
3Lithuanian University of Health Sciences, Faculty of Public Health, Research Institute of Health
Abstract Asthma is one of the most common chronic disease in children in the World. It was used to think that doctors
can evaluate the quality of life of children with asthma by assessing the severity of asthma, performing tests of respiratory
function, prescribing medications, evaluating tests of asthma control, and talking with parents. Now it is believed that fine
asthma control and good quality of life are two significant aims of treatment which are important for doctor and patient.
Historically, quality of life can be described as satisfaction with life. Exploring the quality of life, we can see how much a disease
disturbs day-to-day life and how patients adjust to inconveniences caused by illness in various areas such as social, emotional
and physical areas of life. Meanwhile, health care workers have to understand more, how asthma affects lives of sick children
and their families. With a help of further researches we have to find out which factors cause the biggest burden to health and
quality of life of sick children.
Key words: bronchial asthma, quality of life, children, adolescent.

(5350)84

V. Taminskienė, E. Vaitkaitienė, A. Valiulis

LITERATŪRA
1. Dalheim-Englung AC, Rydstrom I, Rasmunssen
BH, Moller C, Sandman PO. Heaving a child with asthmaquality of life for Swedish parents. J Clin Nurs 2004; 13 (3):
386–95.
2. Global Initiative for Asthma (GINA) Executive Committee. Global strategy for asthma management and prevention. In: Global Initiative for Asthma (GINA). Available
from: www.ginasthma.org
3. Bateman ED, Bousquet J, Keech ML, Busse WW,
Clark TJ, Pedersen SE. The correlation between asthma
control and health status: the GOAL study. Eur Respir J
2007; 29 (1): 56–63.
4. Pedersen SE, Hurd SS, Lemanske RF. Becker A, Zar
HJ, Sly PD, Soto-Quiroz M, Wong G, Bateman ED. Global
strategy for the diagnosis and management of asthma in
children 5 years and younger. Pediatr Pulmonol 2011; 46
(1): 1–17.
5. World Health Organization (WHO). Division of
Mental Health. Measurement of Quality of life in Children,
1993.
6. Groom A, Elliott HR, Emblemon ND. Epigenetics
and child health: basic principles. Arc Dis Child 2011; 96:
863–69.
7. Higienos instituto Sveikatos informacijos centras,
Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos
Sveidra duomenys. Žiūrėta 2013-09-20.
8. Akinbami LJ, Moorman JE, Bailey C, Zairan HS, King
M, Johnson CA. Trends in asthma prevalence, health care
use and mortality in the United States, 2001–2010. NCHS
Data Brief 2012; 94: 1–8.
9. Blogom B, Cohen RA, Freeman G. Summary health
statistics for US children: NATIONAL Health Interview Survey, 2010. Vital Health Stat 2011; 10(250): 80 p.
10. Hack M. Consideration of the use of health status,
functional outcome, and quality of life to monitor neonatal intensive care practice. Pediatrics 1999; 103(1 suppl. E):
319–28.
11. Donner CF, Carone M, Bertolloti G. Methods of
assessment of quality of life. Eur Respir Review 1997; 7:
43–45.
12. Furmonavičius T. Gyvenimo kokybės tyrimai medicinoje (Quality of life research in medicine). Biomedicina
2001; 1(2): 128–32.
13. Muldon MF, Barger SD. What are quality of life
measurements measuring? BMJ 1998; 316: 542–45.
14. Schipper H, Clinch J, Powell V. Definition and conceptual issues. In: Spilker B, ed. Quality of life and pharmacoeconomics in clinical trial. Lippincott-Raven, Philadelphia; 1996, p. 11–23.
15. Juniper EF. Assessing asthma quality of life: its role
in clinical practice. Breathe 2005; 1(3): 193–204.

16. The WHO-QOL Groups. World Health Forum 1986;
17: 355.
17. Kalėdinė R, Petrauskienė J, Rimpela A. Šiuolaikinio
visuomenės sveikatos mokslo teorija ir praktika. (Theory
and praxis of current public health). Kaunas: Šviesa, 1999.
18. Vaitkaitienė E, Makari J, Zaborskis A. Gyvenimo
kokybės samprata ir sveikatos nulemtos vaikų gyvenimo
kokybės tyrimai. Medicina (Kaunas) 2007; 43(7): 746–55.
19. Skorge TD, Eagan TML, Eide GE. Indoor air pollution and respiratory symptoms in a Norwegian community sample. Thorax Publisher online, 2005 Jul 29.
20. Bowling A. Measuring health: a review of quality
of life measurements scales. Buckingham/Philadelphia:
Open University Press, 1997.
21. Merikallio VJ, Mustalahti K, Remes ST, Valovirta EJ,
Kaila M. Comparison of quality of life between asthmatic
and healthy school children. Ped Allergy Immunol 2005;
16 (4): 332–40.
22. Grootenhuis MA, Koopman HM, Verrips EG, Vogels
AG, Last BF. Health-related quality of life problems of children aged 8–11 years with a chronic disease. Dev Neurorehabil 2007; 10 (1): 27–33.
23. Van der Bemt L, Kooijman S, Linssen V, Lucassen
P, Muris J, Slabbers G, Schermer T. How does asthma influence the daily life of children? Results of focus group
interviews. Health Qual Life Outcomes 2010; 8: 5.
24. Trojanowska A., Bernat K. Funkcjonowanie emocjonalne a wiedza o chorobie dzieci chorych na astme oskrzelowa. Zdrowie Publiczne 2002; 112: 192–94.
25. Lehrer P, FeldmanJ, Giardino N, Song H, Schmaling K. Psychological aspects of astma. J Consul Clin Psychol 2002; 70: 691–711.
26. Bray M, Kehle T, Peck H, Teodore L, Zhou Z. Enhancing subjective well-being in individuals with astma.
Psychol Sch 2004; 41: 95–100.
27. Mascia A, Franc S, Berkman A. Mortality versus
improvement in severe chronic asthma:physiologic and
psychologic factors. Ann Allergy 1989; 62: 311–17.
28. Strunk RC, Mrazek DA, Puhrmann GS. Physiologic
and psychological characteristics associated with deaths
due to asthma in childhood. JAMA 1985; 254: 1193–198.
29. Bosely CM, Fosbury JA, Cochrane GM. The psychological factors associated with poor compliance with
treatment in astma. Eur Respir J 1995; 8: 899–904.
30. Morison KM, Goli A, Van Wagoner J. Depressive
symptoms in inner-city children with astma. Primary Care
Companion J Clin Psychiatry 2002; 4(5): 174–17.
31. Sandberg S, Paton JY, Ahola S. Impact of stress on
children‘s asthma attaks. Lancet 2000; 356: 982–87.
32. Reichenberg K. The child behaviour checklist in
the study of emotional and behavioural problems in children with astma. Allergy 2005; 60: 707–708.

Bronchų astmos ir gyvenimo kokybės tarpusavio sąveika vaikystėje ir paauglystėje

33. Vaitkaitienė E. Bronchų astmos įtaka sergančio
vaiko ir jo tėvų gyvenimo kokybei. Lietuvos bendrosios
praktikos gydytojas 2005; 9 (4): 243–48.
34. Vila G, Hayder R, Bertrand C, Falissard B, de Blic J.
Psychopatology and Quality of life for adolescents with
asthma and their parents. Psychosomatics 2003; 44 (4):
19–28.
35. Vila G, Nollet-Clemenson C, De Blic J, MourenSimeoni MC. Prevalence of DSM IV anxiety and depressive
disorders in a pediatrių population of asthmatic children
and adolescents. J Affect Disord 2000; 58: 221–31.
36. Kieckhefer GM, Lentz MJ, Tsai SY, Ward TM. Parents-child agreement in report of nighttime respiratory
symptoms and sleep disruptions and quality. J Pediatr
Health Care 2009; 23: 315–26.
37. King MT, Kenny PM, Marks GB. Measures of asthma control and quality of life: longitudinal data provide
practical insights into their relative usefulness in different
research contexts. Qual Life Res 2009; 18: 301–12.
38. Taras H, Potts-Datema W. Childhood asthma and
student performance at school. J Sch Health 2005; 75:
296–12.
39. Guilbert TW, Garris C, Jhingran P., Bonafede M., Tomaszewski KJ, Bonus T, Hahn RM, Schatz M. Asthma that
is not well-controlled is associated with increased healthcare utilization and decreased quality of life. J Asthma
2011; 48 (2): 126–32.

Adresas:
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Visuomenės sveikatos institutas
M. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius
Tel. (5) 239 8747
El. paštas: vaida.taminskiene@gmail.com
                     egle.vaitkaitiene@gmail.com
Gauta: 2013-08-19
Priimta spaudai: 2013-10-03

85(5351)

40. Zheng Li, Huang I-Chan, Thompson L, Tuli S,
Huang Shih-Wen. The relationships between asthma control, daytime sleepiness, and quality of life among children with asthma: a path anglysis. Sleep Medicine 2013;
14: 641–47.
41. Mrazek D. Psychiatric complications of pediatric
astma. Ann Allergy 1992;.69 (4): 285–93.
42. Erickson SR, Munzenberger PJ, Plante MJ, Kirking
DM, Hurwitz ME, Vanuya RZ. Influence of sociodemographics on the health-related quality of life of pediatric
patients with asthma and their caregivers. J Asthma 2002;
39 (2): 107–17.
43. Everhart RS, Fiese BH. Asthma severity and child
quality of life in pediatric asthma. A systemic review. Patient Educ Couns 2009; 75 (2): 162–68.
44. Annett RD, Bender BG, Lapidus J, DuHumel TR,
Lincoln A. Predicting children‘s quality of life in an asthma
clinical trial: what did children‘s reports tell us? J Pediatr
2001; 139 (6): 854–61.
45. Mohangoo AD, De Koning HJ, Mangunkusumo RT,
Raat H. Health-related quality of life in adolescents with
wheezing attacks. J Adolesc Health 2007; 41 (5): 464–71.
46. Vaitkaitienė E. Vaikų, sergančių bronchų astma,
gyvenimo kokybė: Daktaro disertacija, KMU 2005. 145 p.
47. Janse AJ, Sinnema G, Uiterwaal CSPM, Kimpen JLL,
Gemke RJBJ. Quality of life in chronic illness: perception
of parents and paediatricians. Arch Dis Child 2005; 90 (5):
486–91.

(5352)86

ISSN 1392–5261. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2013 m. spalis, XVI tomas, Nr. 2 (5352–5357)

Imuniniai plaučių fibrozės žymenys
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Santrauka. Sarkoidozė yra granulominė liga, pažeidžianti tarpuplaučio limfmazgius, plaučius ir daugelį kitų
organų. Ligos eiga gali būti įvairi: pakitimai plaučiuose gali išnykti savaime arba lėtinės sarkoidozės atveju – vystytis fibrozė. Plaučių fibrozė yra galutinė įvairių intersticinių ir kitų plaučių ligų stadija. Tai dviejų fiziologinių procesų
pusiausvyros – fibroblastų proliferacijos bei apoptozės ir jungiamojo audinio kaupimosi bei išardymo – sutrikimo
padarinys. Sutrikus normaliai pusiausvyrai, uždegimas pažeidžia plaučių audinį, kaupiasi jungiamasis audinys. Uždegimo, oksidacinio streso ir krešėjimo sistemos sutrikimo pažeistame plaučių audinyje dėl uždegiminių ir imunokompetentinių ląstelių (makrofagų, neutrofilų, limfocitų ir kt.) aktyvumo, deguonies junginių ir aktyvintos krešėjimo
sistemos atsiranda plaučių fibrozė. Tikėtina, kad sergant plaučių sarkoidoze fibrozės vystymosi patogenezėje vyksta
panašūs procesai, dalyvauja tos pačios ląstelės, citokinai. Šiame straipsnyje apžvelgiami galimi plaučių fibrozės prognoziniai žymenys (CD103, CD31, CD38, CD44), kurie būtų vertingi numatant sarkoidozės eigą, ypač fibrozės atsiradimą
ir progresavimą.
Reikšminiai žodžiai: plaučių fibrozė, imuniniai žymenys, uždegimas, sarkoidozė.
Santrumpos: AT II (angl. alveolar Type-II cells) – alveolių II tipo ląstelės, BAL – bronchoalveolinis lavažas, CCL (angl.
chemokine ligand ) – chemokino ligandas, CD (angl. cluster of differentiation) – leukocitų diferenciacijos antigenas,
GER – gastroezofaginis refliuksas, ELMOD – koduojančio nuo interferono priklausomą atsaką virusams reguliuojantis
proteinas (angl. engulfment and cell motility ), HA – hialuronanas, IL – interleukinas, IPF – idiopatinė plaučių fibrozė,
ITGAE – integrinas αE, MCP – monocitų chemotaksio baltymas (angl. monocyte chemotactic protein), MIP – makrofagus slopinantis proteinas (angl. macrophage inhibitory protein), mRNA – matricinė ribonukleorūgštis (angl. matrix
ribonucleic acid ), MUC – mucinas, PECAM-1 – trombocitų endotelio adhezijos molekulė (angl. platelet endothelial cell
adhesion molecule), SP – surfaktanto proteinas, TGF-β – β transformuojantis augimo faktorius (angl. transforming
growth factor-β), TNF-α – navikų nekrozės faktorius (angl. tumour necrosis factor-α), Tregs – T reguliacinės ląstelės.

Sarkoidozė yra granulominė liga, pažeidžianti tarpuplaučio limfmazgius, plaučius ir daugelį kitų organų [1]. Tai imuninio atsako į nežinomą antigeną
ar antigenus liga. Jos patogenezėje dalyvauja imunokompetentinės ląstelės, citokinai, chemokinai
ir kitos medžiagos. Dėl daugybės fiziologinių procesų, kuriuos sukelia kol kas nežinomas antigenas
(antigenai), kartu su alveolitu formuojasi imuninės
granulomos. Imuninės granulomos būna su nekroze ir be nekrozės – būtent pastarojo tipo ganulomos yra būdingos sarkoidozei. Tačiau retkarčiais
(iki 6 proc.) sarkoidoze sergančių asmenų bronchų
ar plaučių bioptatuose aptinkama granulomų su
nekroze [2]. Imunines granulomas, kuriose nėra nekrozės, sudaro aktyvinti ir transformuoti makrofa-

gai – epitelioidinės ir gigantinės ląstelės, apsuptos
vidinio aktyvintų CD4 (angl. cluster of differentiation – leukocitų diferenciacijos antigenas) T limfocitų ir išorinio CD8 T limfocitų sluoksnio. Kaip buvo
minėta, granulomos susidarymas yra T ląstelių imuninio atsako prieš antigeną rezultatas. Potencialūs
antigenai gali būti mikobakterijos (M. tuberculosis,
atipinės mikobakterijos), kiti infekcijos sukėlėjai
(virusai, mikoplazmos, Nocardia spp., Corynebacterium spp.), organinės (pušų žiedadulkės, imuniniai
kompleksai) ir neorganinės (talkas, berilis) medžiagos [3]. Antigenai „kaltininkai“ gali būti ir keli. Kol jie
nežinomi, neįmanoma teigti, kad būtent nuo konkretaus antigeno priklauso klinikinis ar rentgeninis
ligos pasireiškimas, negalima numatyti sarkoidozės
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eigos iš anksto konkrečiam ligoniui, nors pastėbėta, kad ūminės sarkoidozės (Lefgreno sindromo) ir
besimptomės I stadijos sarkoidozės prognozė geresnė negu kitaip pasireiškiančios sarkoidozės. Sarkoidozės eiga gali būti įvairi: pakitimai plaučiuose
gali išnykti savaime arba lėtinės sarkoidozės atveju
vystytis fibrozė. Plaučių fibrozė – tai galutinė ligos
eigos stadija, kuri pasireiškia kvėpavimo nepakankamumu ir bloga prognoze. Todėl moksliniai tyrimai stengiantis nustatyti patikimus fibrozės susidarymo žymenis yra itin svarbūs – jie leistų ne tik tirti
ligos vystymosi mechanizmus, bet ir prognozuoti
konkretaus paciento ligos eigą, parinkti stebėjimo
periodiškumą ir trukmę.
Šio straipsnio tikslas – apžvelgti galimus prognozinius plaučių fibrozės žymenis. Iš pradžių
trumpai aptarsime plaučių fibrozės raidą. Plaučių
fibrozė – tai galutinė įvairių intersticinių ir kitų plaučių ligų stadija [4]. Tikėtina, kad sergant plaučių
sarkoidoze fibrozės vystymosi patogenezėje vyksta
panašūs procesai, dalyvauja tos pačios ląstelės, citokinai ir kt.

Plaučių fibrozės patogenezė
Plaučių fibrozė – tai dviejų fiziologinių procesų pusiausvyros – fibroblastų proliferacijos bei apoptozės ir jungiamojo audinio kaupimosi bei išardymo –
sutrikimo padarinys [5]. Sutrikus normaliai pusiausvyrai, uždegimas pažeidžia plaučių audinį, kaupiasi
jungiamasis audinys. Uždegimo, oksidacinio streso
ir krešėjimo sistemos sutrikimo pažeistame plaučių
audinyje dėl uždegiminių ir imunokompetentinių
ląstelių (makrofagų, neutrofilų, limfocitų ir kt.) aktyvumo, aktyvių deguonies junginių ir aktyvintos
krešėjimo sistemos atsiranda plaučių fibrozė.
Alveolių epitelio ląstelių pažeidimas yra pagrindinis procesas idiopatinės plaučių fibrozės (IPF) patogenezėje [4]. Nuolat pažeidžiamos alveolių epitelio ląstelės žūva – įvyksta jų apoptozė [6]. Dėl suaktyvėjusios apoptozės sutrinka epitelio ir fibroblastų
sąveika bei atkuriamasis procesas, vystosi fibrozė
[6]. Fibroblastų (jungiamojo audinio ląstelių) proliferaciją ir jungiamojo audinio gamybą lemia uždegimo citokinų, chemokinų ir kitų aplinkos veiksnių
sąveika [4]. Fibrozė – tai ekstraląstelinio jungiamo-
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jo audinio sintezė ir depozicija, sukelianti plaučių
audinio struktūrinių pokyčių (remodeliaciją) [4].
Daugiausia duomenų apie plaučių fibrozės žymenis gauta tyrinėjant idiopatinę plaučių fibrozę (IPF).
Plaučių fibrozės vystymąsi lemia daugelis veiksnių,
tarp jų genetinė predispozicija ir įvairūs aplinkos
veiksniai. Literatūroje pateikiama duomenų apie
geno, koduojančio nuo interferono priklausomą atsaką virusams, reguliuojančio proteino (ELMOD 2) ir
surfaktanto proteino (SP) C svarbą sergant IPF. Nustatyta, kad ELMOD 2 ekspresuoja plaučių epitelio
ląstelės ir alveoliniai makrofagai [4]. IPF sergančių
asmenų plaučių audinyje ELMOD 2 mRNA (matricinės ribonukleorūgšties) raiška yra reikšmingai mažesnė negu sveikų asmenų [4]. Plaučių fibrozės vystymuisi svarbus ir mucinas 5 (MUC5) [7]. Padidėjusi
MUC5B raiška plaučių bioptatuose pastebėta sergant įvairios kilmės intersticine pneumonija, kuriai
taip pat būdinga fibrozė, ir IPF, palyginti su sveikais
asmenimis [4]. Geriausiai žinomi aplinkos veiksniai,
darantys įtaką fibrozei atsirasti, yra virusai ir gastroezofaginis refliuksas (GER). Manoma, kad virusai
galėtų būti uždegimą ir dėl jo išsivystančią fibrozę
inicijuojantis veiksnys. Teigiama, kad IPF patogenezėje gali dalyvauti tokie virusai kaip Epstein-Barr, 7
ir 8 herpes, citomegalo, hepatito C, herpes simplex,
parvovirusas B19 ir torque teno virusas [4]. Sergant
idiopatine paučių fibroze GER pasitaiko dažniau
negu 90 proc. atvejų [8]. GER metu vykstanti lėtinė
mikroaspiracija yra IPF rizikos, progresavimo ir ligos
paūmėjimo veiksnys [4, 9].
Plaučių fibrozės atsiradimo sergant IPF etapai
yra šie: turintiems genetinę predispoziciją asmenims ir paveikus antigenui, pažeidžiamas epitelis –
įvyksta alveolių kapiliarų pamatinės membranos
destrukcija. Alveolių epitelio ląstelių pažeidimas yra
pagrindinis procesas IPF patogenezėje [4]. Pažeidus
alveolių II tipo ląsteles (ATII), sutrinka epitelio struktūra, fibroblastai diferencijuojasi į miofibroblastus,
vystosi fibrozė [10, 11]. Manoma, kad padidėjusi
miofibroblastų diferenciacija iš plaučių fibroblastų, epitelio ląstelių ar cirkuliuojančių fibrocitų, jų
(miofibroblastų) proliferacija ir besitęsianti mezenchiminių ląstelių apoptozė yra pagrindinės fibrozės
progresavimo sudedamosios dalys [12]. Fibrozės
formavimosi procese dalyvauja navikų nekrozės
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faktorius (TNF-α), β transformuojantis augimo faktorius (TGF-β), monocitų chemotaksio baltymas
(MCP), chemokino ligandas (1/CCL), makrofagus
inhibuojantis baltymas (MIP) 1α/CCL3 ir kai kurie
chemokinai (CCL17, CCL18 ir CCL22) [13,14]. Tyrimai
rodo, kad TNF-α tenka svarbiausias vaidmuo stimuliuojant uždegiminį atsaką. TNF-α endotelio ląstelėse skatina adhezijos molekulių raišką, kurios lemia
neutrofilų ir monocitų prilipimą prie jų bei tolesnę
migraciją [15]. TNF-α aktyvina endotelį ir makrofagus, kurie išskiria citokinus ir chemokinus [15].
Ligos patogenezėje, be krešėjimo bei apoptozės sutrikimų, svarbus ir oksidacinis stresas [16]. Be
to, tyrimai parodė, kad IPF patogenezėje gali būti
ir autoimuninių mechanizmų [16], neolimfoidogenezė [16]. Turima duomenų, kad sergant idiopatine plaučių fibroze B ląstelės, aktyvintos T ląstelės ir
dendritinės ląstelės pagreitina antigeno pateikimą
[17, 18]. Aktyvinti CD4 limfocitai gamina citokinus
(skatinančius B ląsteles gaminti autoantikūnius)
arba mediatorius (pvz., IL-10, TGF-β1 ir TNF-α), dalyvaujančius fibrogenezėje [19]. Manoma, kad
periplakinas – plakinų šeimos baltymas, esantis
desmosomose (jos turi lemiamą vaidmenį palaikant alveolių epitelio vientisumą), gali būti svarbus
kaip autoantikūnų taikinys [16, 20].

lių migracijai, trombocitų agregacijai, randėjimui,
dalyvauja imuninio atsako, uždegimo [22, 23] ir
kituose procesuose, kurie taip pat svarbūs plaučių
fibrozės vystymuisi. CD103 tyrinėtas ligoniams, sergantiems intersticinėmis plaučių ligomis ir plaučių
ligomis be fibrozės (pvz., pneumonija, tuberkulioze, plaučių vėžiu). Fibroblastų ekspresuoti integrinai aktyvina latentinį β-transformuojantį augimo
faktorių (TGF-β) ir tokiu būdu pagreitina fibrozės
vystymąsi [23, 24]. TGF-β yra vienas svarbiausių fibrozės skatinamųjų veiksnių. TGF-β skatina kauptis
miofibroblastus ir užląstelinį audinį, dėl to sutrinka
normalus regeneracijos procesas ir atsiranda randiniai audinių pokyčiai [25, 26]. CD103 molekulių
gausiai savo membranose turi bronchų epitelio
limfocitai, alveolocitai ir nedaug – kraujo T reguliacinės ląstelės (T regs) [27–29]. Tyrimai [30] rodo,
kad bronchoalveolinio lavažo (BAL) skysčio CD4 T
limfocitų ir CD8 T limfocitų paviršiuje CD103 molekulių raiška yra skirtinga. Nepriklausomai nuo plaučių ligos, daugiau šio integrino turi CD8 T limfocitai
[30, 31]. Pastebėta, kad esant plaučių fibrozei CD4 T
ląstelės ekspresuoja daugiau CD103 negu sergant
plaučių ligomis be fibrozės ar sveikiems asmenims
[30–32]. Kitų autorių tyrimas parodė, kad sergančiųjų idiopatine plaučių fibroze BAL skysčio CD4 T
ląstelės ir CD8 T ląstelės integrino αEβ7 ekspresavo
daugiau negu kraujo T limfocitai [31]. Nors vis dar
nepakankamai žinoma apie CD103 T ląsteles ir jų
kaupimosi priežastis esant plaučių fibrozei, galima
daryti prielaidą, kad CD103 molekulės gali dalyvauti plaučių fibrozės raidoje sergant sarkoidoze. Kita
molekulė – PECAM-1 (angl. platelet endothelial cell
adhesion molecule 1), žinoma kaip CD31 – imunoglobulinų šeimos glikoproteinas, kurį savo paviršiuje turi endotelio ląstelės, neutrofilai, monocitai,
trombocitai, kai kurios T ląstelės ir natūralūs žudikai
[33]. CD31 sudaro šeši užląsteliniai domenai. CD31
dalyvauja ląstelių adhezijoje, svarbus chemokinų
indukuotai leukocitų migracijai į uždegimo vietą,
gali sąveikauti su CD38 molekule [34, 35]. Tiriant audinius imunohistochemijos metodais, CD31 dažnai
naudojamas kaip endotelio žymuo. Šio glikoproteino molekulių taip pat aptinkama kai kurių navikinių
(epitelioidinės hemangioendoteliomos, epitelioidinės sarkomos, kitų kraujagyslinių navikų ir kitų na-
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Apžvelgsime kai kuriuos galimus plaučių fibrozės
žymenis – CD103, CD31, CD38, CD44, kurie galėtų būti vertingi prognozuojant sarkoidozės eigą,
ypač fibrozės atsiradimą ir progresavimą. Pirmasis
jų – integrinas αE (ITGAE) yra žinomas kaip CD103.
Integrinas αE, susijungęs su integrinu β7, sudaro
heterodimerinę molekulę αEβ. Aptikta 18α ir 8β
integrinų subvienetų, kurie gali jungtis tarpusavyje
ir sudaryti daug integrinų variantų [5]. Šiuos integrinus savo paviršiuje ekspresuoja (turi) epitelinės
ląstelės, fibroblastai ir limfocitai. Heterodimerinės
transmembraninės ląstelės paviršiaus molekulės
sukelia tarpląstelinę adheziją ir ląstelės prisijungia
prie užląstelinio audinio [21, 22]. Integrinai jungiasi prie įvairių užląstelinio audinio baltymų (fibrinogeno, fibronektino, kolageno, laminino ir kt.) ir
prie imunoglobulinų molekulių. Jie svarbūs ląste-
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vikų) ląstelių membranoje. PECAM-1 yra leukocitų
migracijos, angiogenezės ir integrinų aktyvinimo
dalyvis [33]. Pirmas domenas (toliausiai nutolęs
nuo membranos) dalyvauja leukocitų migracijoje
ir sąveikoje su integrinu αvβ3 [36]. Pastebėta, kad
padidėjęs tirpaus CD31 kiekis kraujyje yra susijęs
su mažesne plaučių fibrozės tikimybe, geresniais
plaučių talpas atspindinčiais kvėpavimo funkcijos
rodikliais sergant sistemine skleroze, palyginti su
ligoniais, kurių tirpaus CD31 kiekis kraujyje nepadidėjęs [37]. Tokie duomenys leidžia daryti prielaidą,
kad tirpus CD31 gali apsaugoti nuo plaučių fibrozės išsivystymo, nes veikia prieš uždegimą – slopina CD31 lemiamą leukocitų migraciją per endotelį
[37]. Taigi, šios molekulės vaidmuo fibrozės vystymesi galėtų padėti išsiaiškinti kai kuriuos patologinius fiziologinius fibrozės mechanizmus.
CD38 molekulė – tai glikoproteinas, II tipo
transmembraninis baltymas. CD38 galima aptikti
ant įvairių kraujo ląstelių (T ir B limfocitų, monocitų)
ir kitų organų ląstelių (prostatos epitelio, kasos salelių, smegenų, lygiųjų ir skersaruožių raumenų, inkstų kanalėlių, tinklainės ir ragenos) membranose.
CD38 yra tarpląstelinės adhezijos procesų, signalo
perdavimo bei viduląstelinio kalcio jonų reguliavimo dalyvis. Prisijungęs prie ligando CD31, CD38
dalyvauja įvairių ląstelių biologiniuose procesuose:
tai aktyvinimas, proliferacija, apoptozė, citokinų sekrecija ir įsikūrimas [34].
CD44 yra glikoproteinas, kurį savo paviršiuje
turi (ekspresuoja) daugelis ląstelių. Skirtingo tipo
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ląstelės priklausomai nuo jų aktyvumo būklės turi
ir skirtingą CD44 molekulių kiekį. CD44 gali būti
neaktyvios ir aktyvios būsenos (kai sąveikauja su
ligandu hialuronanu, HA). HA – nesulfatinis glikozaminoglikanas, kurį gamina mezenchiminės ir
įvairios vėžinės ląstelės [38]. Nurodoma, kad HA
yra svarbus reguliuojant uždegimą [39], o jo kaupimasis būdingas progresuojančiai fibrozei [40].
Teigiama, kad HA kaupimasis plaučiuose sutampa su atsirandančia plaučių fibroze [41]. Manoma,
kad HA sąveikaudamas su CD44 skatina vėžines
ląsteles metastazuoti [38]. Receptoriaus ir ligando
(CD44/HA) sąveika yra signalas aktyvinti imunines
ląsteles. Gavus signalą per CD44, indukuojama T
ląstelių proliferacija ir IL-2 sintezė, skatinamas natūraliųjų žudikų citotoksiškumas, kitų citokinų ir
chemokinų sintezė [42]. Duomenys [41] parodė,
kad plaučių fibrozė priklauso nuo CD44/HA sąveikos. Padidėjusi HA raiška lemia plaučių fibrozės
vystymąsi [41]. Du nedidelės imties kitų autorių
tyrimai [43, 44] parodė, kad sergančių sarkoidoze
ligonių kraujyje ir BAL skystyje randamas padidėjęs tirpaus CD44 kiekis.
Apibendrinant galima teigti: tyrimų duomenys
rodo, kad CD103, CD31, CD38, CD44 žymenis ekspresuoja ląstelės, dalyvaujančios įvairiuose fibrozės
raidos procesuose. Šių žymenų aptikta BAL skystyje
ir kraujyje, todėl manome, kad juos būtų tikslinga
tirti gilinantis į sarkoidozės patofiziologinius mechanizmus bei nagrinėti kaip galimus prognozinius
plaučių fibrozės rodiklius.
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Abstract. Sarcoidosis is a granulomatous disorder that affects the intrathoracic lymph nodes, lungs and many other
organs. The clinical presentation of sarcoidosis is highly variable. The disorders may resolve or eventually lead to fibrosis with
organ failure as a consequence. Pulmonary fibrosis is the end stage of many diffuse parenchymal lung diseases. The pathologic findings in pulmonary fibrosis are a consequence of disturbances in two physiologically balanced processes: proliferation and apoptosis of fibroblasts, and accumulation and breakdown of extracellular matrix (ECM). When the normal balanse
between extracellular matrix deposition and turnover is shifted toward deposition or away from breakdown, excessive ECM
accumulates. Inflammation, oxidative stress and coagulation disturbances alone or in combination may be responsible for al-
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terations in mesenchymal cells, epithelial cells and ECM that result in pulmonary fibrosis. It is believe that in case of sarcoidosis
in pathogenesis of fibrosis development similar processes are being held, the same cells are involved. The aim of this article to
review the most expected pulmonary fibrosis prognostic markers including immune markers (CD103, CD31, CD38, CD44).
Key words: pulmonary fibrosis, immune markers, inflammation, sarcoidosis.
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Pneumonijos sunkumo skalių ir laboratorinių
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Santrauka. Sergamumas bendruomenėje įgyta pneumonija išlieka didelis. Mūsų tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti
validuotų pneumonijos sunkumo skalių (PSI ir CRB65) ir laboratorinių rodiklių (leukocitų kiekio bendrame kraujo tyrime, CRB, prokalcitonino kiekio, pO2 bei SaO2) prognozinę vertę visuomenėje įgytos pneumonijos eigai ir galimoms
komplikacijos įvertinti. Iš viso į tyrimą įtraukti 98 ligoniai (66 vyrai ir 32 moterys), gydyti Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centre nuo 2012 m. kovo iki 2013 m. kovo. Visi ligoniai pagal
iš anksto numatytus kriterijus suskirstyti į dvi grupes: nekomplikuotų pneumonijų ir komplikuotų pneumonijų (jas
atitinkamai sudarė 46 ir 52 tiriamieji). Svarbiausi mūsų tyrimo radiniai: 1) kliniškai reikšmingos komplikacijos pasitaikė 53 proc. bendruomenėje įgyta pneumonija sergančių asmenų. Dažniausios buvo parapneumoninis pleuritas –
28,5 proc. ir sepsis – 6,1 proc. atitinkamai; 2) statistiškai patikimo skirtumo pagal galimus prognozinius rodiklius tarp
abiejų tiriamųjų grupių nebuvo; 3) komplikacijų atsiradimo tikimybė nepriklausė nuo ligonio lyties, amžiaus, leukocitų
skaičiaus bendrame kraujo tyrime, C reaktyviojo baltymo ir prokalcitonino koncentracijų, kapiliarinio kraujo pO2 bei
SavO2 ar balų skaičiaus pagal PSI ir CRB65 skales. Mūsų tyrimas nepatvirtino, kad leukocitų skaičius, C reaktyviojo
baltymo ir prokalcitonino koncentracijos, pO2 ir SavO2 rodiklių reikšmės, pneumonijos sunkumo skalės (CRB65, PSI) yra
tinkami bendruomenėje įgytos pneumonijos komplikacijoms prognozuoti.
Reikšminiai žodžiai: bendruomenėje įgyta pneumonija, pneumonijos sunkumo skalės, CRB65, laboratoriniai
prognostiniai rodikliai, komplikacijos, suaugusieji.
Santrumpos: BĮP – bendruomenėje įgyta pneumonija, BTS – Britų torokalistų drugija, PSI – pneumonijos sunkumo indeksas (angl. pneumonia severity index), CURB65 ir CRB65 – BTS pneumonijos sunkumo indeksai (angl. C – confusion, U – urea, R – respiratory rate, B – blood pressure) 65 m. ir vyresniems asmenims, CRB – C reaktyvusis baltymas,
pO2 – kapiliarinio kraujo parcialinis deguonies slėgis, SavO2 – kraujo įsotinimas deguonimi, VUL – Vilniaus universiteto
ligoninė, PSO – Pasaulio sveikatos organizacija

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis,
pneumonija yra trečia dažniausia mirties priežastis
pasaulyje. PSO prognozuoja, kad per artimiausius
17 metų plaučių uždegimas išliks viena dažniausių
mirties priežasčių – bus ketvirtoje vietoje, nes į trečią vietą iš ketvirtos vietos pakils lėtinė obstrukcinė
plaučių liga [1]. Epidemiologiniai tyrimai rodo, kad
Europos Sąjungoje mirtingumas nuo kvėpavimo
takų ligų užima trečią vietą po širdies ir kraujagyslių
sistemos ligų ir įvairios lokalizacijos vėžio [2].
Iš visų kvėpavimo sistemos ligų pirmoji vieta
tenka lėtinėms kvėpavimo sistemos ligoms, antroji – bendruomenėje įgytai pneumonijai (BĮP).
Siekiant parinkti optimalų BĮP sergančio ligonio
gydymą (vaistus ir gydymo vietą), svarbu tinkamai

įvertinti ligos ir paties ligonio (įskaitant gretutines
ligas) sunkumą jau per pirmąją apžiūrą. Praktiškai
būtų svarbu numatyti galimas pneumonijos komplikacijas ir ligos baigtį (ligonio mirties riziką) gydymo metu.
Šiuo tikslu sukurta įvairių visuomenėje įgytos
pneumonijos sunkumo skalių. Vienos seniausių ir
populiariausių klinikinėje praktikoje įdiegtų prognozinių skalių yra JAV pulmonologų pneumonijos
sunkumo indeksas (angl. PSI – pneumonia severity index) [3] ir Didžiosios Britanijos pulmonologų
draugijos ligonio būklės sunkumo skalė, vadinamasis CURB65 indeksas (angl. C – confusion, U – urea,
R – respiratory rate, B – blood pressure), taikytinas
65 m. ir vyresniems asmenims [4]. Taip pat yra ir pa-
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prastesnė šios skalės modifikacija – CRB65 [5]. Šios
skalės ir jų vertinimas išsamiai aptarta kitose publikacijose [5–8].
Be PSI, CURB65, CRB65, yra ir kitų pneumonijos
prognozės skalių. Nors remiantis šiomis skalėmis
gydytojui lengviau priimti sprendimą dėl tolesnio
ligonio gydymo (ambulatoriškai ar ligoninėje), tačiau jose neatsižvelgta į daugelį svarbių veiksnių.
CURB65 indeksas visiškai nevertina gretutinių
ligų, galinčių sukelti paūmėjimą susirgus plaučių
uždegimu, daugelį objektyvaus ir rentgeninio tyrimo duomenų. Neseniai atliktų labai didelės imties
tyrimų rezultatai parodė, kad kai kurie net ir mažos
rizikos pagal CURB65 ligoniai, sergantys BĮP ar su
sveikatos priežiūra susijusia pneumonija, turi didelę mirties riziką [8].
PSI skalėje į kitų ligų sąrašą neįtrauktos lėtinės
plaučių ligos, alkoholizmas, į objektyvaus tyrimo
duomenis – sumažėjęs kūno svoris (išsekimas) ir kt.
Nė viena iš šių skalių neatsižvelgia į tai, kad pastaraisiais metais daugelyje šalių atlikti didelės imties
tyrimai parodė moteriškąją lytį esant nepriklausomu sunkesnės pneumonijos eigos ir mirties rizikos
rodikliu [9].
Todėl, siekiant prognozuoti pneumonijos komplikacijas, būtų labai pravartu turėti palyginti nebrangų, lengvai įvertinamą simptomą, požymį ar
rodiklį, kuris padėtų išskirti didesnės komplikacijų
rizikos pacientų grupę.
Norėdami įvertinti klinikinėje praktikoje naudojamų laboratorinių rodiklių – leukocitų skaičiaus, C reaktyviojo baltymo (CRB), prokalcitonino, kapiliarinio
kraujo parcialinio deguonies slėgio (pO2) bei kraujo
įsotinimo deguonimi (SavO2) rodiklių naudą prognozuojant BĮP eigą, atlikome perspektyvųjį tyrimą.
Darbo tikslas buvo ištirti validuotų pneumonijos sunkumo skalių (PSI ir CRB65) ir laboratorinių rodiklių (kraujo leukocitų skaičiaus bendrame
kraujo tyrime, CRB, prokalcitonino, pO2 bei SavO2)
prognozinę vertę BĮP eigai ir galimoms komplikacijoms įvertinti.

Ligoniai ir tyrimo metodai
Šis perspektyvusis tyrimas buvo atliekamas Vilniaus
universiteto ligoninės (VUL) Santariškių klinikų Pul-
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monologijos ir alergologijos centre. Į tyrimą įtraukti
ligoniai, kurie nuo 2012 m. kovo. iki 2013 m. kovo
paguldyti į ligoninę dėl visuomenėje įgytos pneumonijos. Iš viso į tyrimą įtraukti 98 ligoniai (66 vyrai
ir 32 moterys).
Visiems ligoniams buvo klinikinių plaučių uždegimo požymių ir diagnozė patvirtinta atlikus
krūtinės ląstos rentgenografiją. Į tyrimą neįtraukti
ligoniai, kuriems radiologiškai infiltracijos nerasta
ir (arba) numatyti kraujo tyrimai buvo atlikti vėliau
kaip po 24 val. nuo paguldymo.
Visų tiriamųjų būklė įvertinta pagal CRB65 ir
PSI skales. Visiems jiems ne vėliau kaip per pirmą
parą nuo hospitalizacijos buvo paimti laboratoriniai kraujo mėginiai bendrajam klinikiniam tyrimui
atlikti, kraujo dujoms, CRB ir prokalcitonino kiekiui
ištirti.
Patvirtinus plaučių uždegimo diagnozę, ligoniai gydyti pagal VUL Santariškių klinikų empirinio
gydymo antibiotikais algoritmą (pirmiausia pasirenkamas beta laktaminis antibiotikas). Atsižvelgiant į nuo būklės sunkumą – amoksicilinas, ampicilinas arba jų deriniai su beta laktamazėmis, arba
piperacilinas su tazobaktamu.
Pagal iš anksto numatytus ligos eigos ir baigties kriterijus ligoniai suskirstyti į dvi grupes: I grupė
(46 tiriamieji – 28 vyrai, 18 moterų) – nekomplikuotos pneumonijos (ligoniai pasveiko, jokių komplikacijų nebuvo) ir II grupė (52 tiriamieji – 38 vyrai,
14 moterų) – komplikuotos pneumonijos (pacientai,
kuriems atsirado parapneumoninis pleuritas, empiema, sepsis, uždegimas išplito į abu plaučius, įvyko
mirtis).
Gauti duomenys apdoroti 19.0 versijos SPSS
statistine programa, naudojant regresinę logistinę
analizę bei tiriant koreliacijas.

Tyrimo rezultatai
Dažniausios mūsų tiriamiesiems pasitaikiusios
komplikacijos buvo parapneumoninis pleuritas ir
sepsis. Tyrimo metu pastebėtos reikšmingos komplikacijos pateikiamos 1 lentelėje.
Pagal galimus prognozinius veiksnius palyginę
abi tiriamųjų grupes, statistiškai patikimo skirtumo
neradome. Komplikacijų išsivystymo rizika nekore-
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liavo su lytimi, amžiumi, kraujo leukocitų skaičiumi,
C reaktyviojo baltymo ir prokalcitonino koncentracija, kapiliarinio kraujo parcialiniu deguonies slėgiu
ir įsotinimu deguonimi, balų skaičiumi pagal PSI ir
CRB65 skales. Svarbiausi tyrimo rezultatai pateikiami 2 lentelėje.
1 lentelė. Bendruomenėje įgytos pneumonijos
komplikacijos
Komplikacija
Parapneumoninis
pleuritas
Sepsis
Plaučių audinio
destrukcija
Pleuros empiema
Abiejų plaučių
uždegimas
Visos komplikacijos

Komplikacijos dažnis
28 (28,5 proc.)
7 (7,1 proc.)
6 (6,1 proc.)
6 (6,1 proc.)
5 (5,1 proc.)
52 (53 proc.)

Pastaba . Duomenys pateikti absoliučiais skaičiais ir procentu nuo visų tiriamųjų.

nija sergančių asmenų; 2) komplikacijų atsiradimo
tikimybė nepriklausė nuo ligonio lyties, amžiaus,
kraujo leukocitų skaičiaus, C reaktyviojo baltymo
ir prokalcitonino koncentracijos, kapiliarinio kraujo
parcialinio deguonies slėgio ir įsotinimo deguonimi, balų skaičiaus pagal PSI ir CRB65 skales.
Literatūroje aprašomos dažniausiai pasitaikančios pneumonijos komplikacijos yra skysčio
susikaupimas pleuros ertmėje, pleuros empiema,
plaučių destrukcija infiltracijos vietoje (t. y. absceso
susiformavimas), bakteriemija / sepsis ir mirtis [10].
Mūsų tirtų ligonių komplikacijų spektras ir dažnis
atitinka nurodomą literatūroje [10, 11]. Palyginti su
2005–2006 m. mūsų centre atlikto prospektyviojo
tyrimo duomenis, komplikacijų pasireiškimas ir
dažnis per pastaruosius septynerius metus iš esmės
nepakito – dažniausiai pasitaikė parapneumoninis
pleuritas [8]. Be to, VUL Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centre, kuriame gydomi
sunkiausi VĮP sergantys ligoniai, mirštamumo pro-

2 lentelė. Bendruomenėje įgytos pneumonijos eigos prognoziniai veiksniai
Prognozinis veiksnys
Amžius metais
Leukocitų skaičius 109/l
CRB mg/l
Prokalcitoninas mcg/l
pO2 mmHg
sO2 mmHg
CRB 65 balai
PSI balai

Komplikuota pneumonija
(n=46)
49 ±19
12,2 ±4,7
230±26
3,9±7,1
62±30
84±8
0,81±0,9
78,5±34,4

Nekomplikuota pneumonija
(n=52)
56 ±20
10,54 ±4,0
126±95
0,3±0,3
56±10
89±7
0,7±0,9
73,8±36,8

Pastaba . Duomenys pateikti vidurkio ir standartinio nuokrypio išraiška. CRB – C reaktyvusis baltymas, pO2 – kapiliarinio
kraujo parcialinis deguonies slėgis, SavO2 – kapiliarinio kraujo įsotinimas deguonimi, CRB65 – BTS pneumonijos sunkumo prognozinė skalė, PSI – JAV pulmonologų draugijos pneumonijos sunkumo prognozinė skalė. Statistiškai patikimo
skirtumo tarp grupių nebuvo.

Rezultatų aptarimas
Norėdami aptikti nesudėtingą komplikacijų prognozinį rodiklį, prospektyviuoju būdu ištyrėme
ligonius, paguldytus į Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos skyrių dėl bendruomenėje
įgytos pneumonijos. Svarbiausi mūsų tyrimo radiniai yra šie: 1) kliniškai reikšmingos komplikacijos
pasitaikė 53 proc. bendruomenėje įgyta pneumo-

centas yra labai nedidelis. Anksčiau mūsų centre
atlikto prospektyviojo tyrimo duomenimis, nemirė
nė vienas ligonis, sergantis bendruomenėje įgyta
pneumonija [8]. Šio tyrimo metu nuo BĮP mirė tik
vienas ligonis.
Uždegiminiai kraujo pokyčiai įvairiems pacientams buvo labai skirtingi. Leukocitų skaičius tiriamųjų kraujyje svyravo nuo 2,0x109/l iki 22,4x109/l.
Deja, tarp komplikuotų ir nekomplikuotų pneumo-
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nijų grupių ryškiau nesiskyrė. Uždegimo rodiklių
CRB ir prokalcitonino vidutinės reikšmės tarp grupių skyrėsi – CRB vidutinė koncentracija komplikuotų pneumonijų grupėje buvo 1,8 karto didesnė,
o prokalcitonino net 14 kartų didesnė nei nekomplikuotų pneumonijų grupėje, tačiau tai buvo statistiškai nepatikima.
Nors nustatant BĮP diagnozę CRB nekoreliuoja
su ligos sunkumu, jo koncentracijos pokyčiai (po 3–4
gydymo parų) yra naudingi gydymo veiksmingumui
įvertinti [12]. Kitų autorių duomenys atitiko mūsų
gautus rezultatus – CRB rodiklis netinka BĮP komplikacijoms ir ligos baigčiai prognozuoti, nors galėtų
būti papildomas žymuo sunkiai BĮP paneigti [13–15].
Kai kurių autorių tyrimai rodo, kad prokalcitonino koncentracija, ištirta nustatant diagnozę, yra
vertingesnis žymuo negu CRB ir leukocitų skaičius ligos sunkumui bei mirštamumui vertinti [16].
Mūsų tyrimas neparodė, kad prokalcitoninas yra
tinkamas rodiklis komplikacijų rizikai prognozuoti.
Tirdami kraujo dujas aptikome, kad komplikuotos pneumonijos grupėje įsotinimas deguonimi
buvo kiek mažesnis negu nekomplikuotos, tačiau
vidutinis parcialinis deguonies slėgis netikėtai
buvo didesnis komplikuotos pneumonijos grupėje.
Taip galėjo nutikti dėl Priėmimo skyriuje pradėtos
deguonies terapijos sunkesniems pacientams.
Mūsų rezultatai tik iš dalies atitiko literatūros
duomenis. Toks nesutapimas galėtų būti dėl palyginti mažo mūsų tiriamųjų skaičiaus, tirtų mažo
rodiklių spektro. Neatsižvelgta ir į gydymą iki ligoninės, duomenys yra rinkti viename centre.
Kaip jau buvo minėta, statistiškai patikimo ryšio
tarp pneumonijos sunkumo skalių ir komplikacijų
išsivystymo neradome. Šios abi skalės koreliuoja
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tarpusavyje, tačiau pagal jas prognozuoti ligos eigos vis dėlto negalima. Literatūros duomenimis, PSI
tinkamesnė atskirti mažos mirštamumo rizikos pacientus, kuriuos būtų galima gydyti ambulatoriškai,
nuo tų, kuriuos būtina gydyti ligoninėje, o CURB65,
CRB65 skalės, atvirkščiai, labiau padeda atskirti sunkesnius pacientus, kuriuos reikia intensyviau stebėti ir gydyti. Deja, abi skalės tirtos mirštamumo rizikai, o ne komplikacijoms prognozuoti. Tačiau jos iki
šiol naudojamos kaip lyginamasis rodmuo ieškant
naujų žymenų, kurie padėtų tiksliau ir anksčiau numatyti komplikuotą ligos eigą.
Tiriami nauji biologiniai žymenys, kurie atspindėtų BĮP patogenezinius mechanizmus – poveikį
hemodinamikai, uždegiminio atsako intensyvumą,
streso lygį, krešėjimo sistemos pokyčius ir kt. Tiriami kiti kalcitonino geno šeimos atstovai (adrenomedulinas, amilinas), proargininas-vazopresinas
(kopeptinas), prieširdžių natrio uretinis peptidas,
endotelinas-1, interleukinai (IL-1, IL-6, IL-10 ir kt.),
krešėjimo sistemos faktoriai. Ar jie bus įdiegti į klinikinę praktiką, parodys tolesni tyrimai.
Vis dėlto remdamiesi daugiamete mūsų centro
patirtimi galime teigti, kad tinkamiausias būdas
išvengti komplikacijų yra laiku skirti tinkamą antibakterinį gydymą.

Apibendrinimas
Mūsų tyrimas neparodė, kad leukocitų skaičius
bendrame kraujo tyrime, prokalcitonino koncentracija, CRB, pO2 ir SavO2 rodiklių reikšmės, pneumonijos sunkumo skalės (CRB65, PSI) yra tinkami
bendruomenėje įgytos pneumonijos komplikacijoms prognozuoti.

PROGNOSTIC VALUE OF PNEUMONIA SEVERITY SCALES AND LABORATORY MARKERS
FOR COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA COMPLICATIONS

Edita Strumilienė1, Rolandas Zablockis1,2, Edvardas Danila1,2
1Vilnius

University Hospital Santariškių klinikos, Center of Pulmonology and Allergology, 2Vilnius University
Clinic of Infections, Chest Diseases, Dermatovenerology and Allergology, Vilnius, Lithuania
Abstract. Morbidity of community acquired pneumonia still remains high. The aim of our study was to analyze prognostic value of pneumonia severity scales (PSI and CRB65) and laboratorial markers (blood leukocyte count, CRP, procalcitonin,
capillary blood pO2 and SavO2) for the developement of serious complications. 98 adult patients (66 men and 32 women)
treated in Center Pulmonology and Alerglogy of Vilnius University Hospital Santariškių klinikos during the period since March
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2012 until March 2013 were included. All patients on the addmition to the hospital were devided into 2 groups: pneumonias
without complications and complicated pneumonias (46 and 52 patients respectively). The main findings of our study are:
1) complications (mainly pleuritis and sepsis) were found in 53 perc. of all patients; 2) statistical data did not show signifficant
difference between analysed groups according to pneumonia severity scales and laboratorial findings; 3) the risk of developing complications did not depend on the sex, age, blood leukocyte count, CRP, prokalcitonin concentration or evaluation of
pneumonia according PSI or CRB65 severity scales.
Key words: pneumonia, pneumonia severity index, pneumonia severity scales, PSI, CRB65, laboratory prognostic markers, complications, adults.
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Vaikų stafilokokinis nuplikytos odos sindromas:
kaip atskirti nuo Stivenso–Džonsono sindromo
ir toksinės epidermio nekrolizės?
Edita Janonienė1, Svetlana Dauengauer-Kirlienė1,
Vida Mudėnienė2, Odilija Rudzevičienė1,2
1Vilniaus

universiteto Vaikų ligų klinika, 2Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas

Santrauka. Straipsnyje apžvelgiama literatūra apie Staphylococcus aureus tam tikrų padermių išskiriamo eksfoliacinio toksino sukeliamą retą ligą – nuplikytos odos sindromą, dažniausiai pasitaikantį naujagimiams ir vaikams iki
penkerių metų amžiaus. Aptariama ligos epidemiologija, patogenezė, klinika, diagnostika ir gydymas. Aprašomi du
klinikiniai atvejai. Vienam ligoniui ligos pradžioje buvo įtarta toksinė epidermio nekrolizė, kitam – Stivenso–Džonsono
sindromas, tačiau vėliau abiem diagnozuotas stafilokokinis nuplikytos odos sindromas. Apžvelgiama stafilokokinio
nuplikytos odos sindromo ir Stivenso–Džonsono sindromo bei toksinės epidermio nekrolizės diferencinė diagnostika.
Reikšminiai žodžiai: stafilokokinis nuplikytos odos sindromas, Stivenso–Džonsono sindromas, toksinė epidermio nekrolizė, diagnostika, gydymas, vaikai.
Santrumpos: CRB – C reaktyvusis baltymas, Dsg – desmogleinai, PCT – prokalcitoninas, SDS – Stivenso–Džonsono sindromas, SNOS – stafilokokinis nuplikytos odos sindromas, TEN – toksinė epidermio nekrolizė.

Stafilokokinis nuplikytos odos sindromas (angl.
staphylococcal scalded skin syndrome) – tai reta
pūslinė odos liga, kurią sukelia tam tikrų S. aureus
padermių gaminami egzotoksinai. Laiku diagnozavus ir paskyrus tinkamą gydymą, ligos prognozė
yra gera. Tačiau ankstyvose ligos stadijose klinikinis
vaizdas dar nebūna visiškai aiškus, tad svarbu nepamiršti ir kitų retų, bet gyvybei grėsmingų ligų:
Stivenso–Džonsono sindromo (SDS) ir toksinės epidermio nekrolizės (TEN).
Šio straipsnio tikslas – apžvelgti mokslinę literatūrą, kurioje nagrinėjama stafilokokinio nuplikytos
odos sindromo epidemiologija, patogenezė, klinika, diferencinė SNOS ir SDS bei TEN diagnostika,
gydymas, ir aprašyti du klinikinius ligos atvejus.

Epidemiologija
SNOS dažniausiai pasireiškia naujagimiams ir vaikams iki penkerių metų. Čekijos mokslininkų tyrimo duomenimis, SNOS pasireiškimo dažnis yra 25,1
atvejo 100 tūkstančių vaikų iki vienerių metų [1].
Suaugusiųjų populiacijoje ši liga reta – literatūroje
aprašyta tik apie 50 klinikinių atvejų [2]. Manoma,

kad vyresniame amžiuje SNOS pasireiškia rečiau
dėl organizme pasigaminusių specifinių antikūnų
prieš egzotoksinus bei pagerėjusio toksinų klirenso
inkstuose. Suaugusiems žmonėms šios ligos rizika
padidėja esant predispozicinių veiksnių: inkstų nepakankamumui, imuninės sistemos deficitui ar kitoms lėtinėms ligoms [3]. Vaikų mirštamumas nuo
SNOS siekia 4 proc., tačiau suaugusiųjų jis gerokai
didesnis – daugiau nei 60 proc. [4]. Dažniausios
ligos komplikacijos yra sepsis, superinfekcija bei
dehidracija esant elektrolitų disbalansui dėl odos
erozijų.
Kliniškai labai panašių ligų – SDS ir TEN – pasireiškimo dažnis populiacijoje yra atitinkamai 1–7,1
ir 0,4–1,4 atvejo 1 mln. gyventojų per metus [5]. SDS
ir TEN gali pasireikšti bet kurio amžiaus žmonėms ir
sergamumas didėja su amžiumi. Mirštamumas nuo
SDS siekia 5 proc., o nuo TEN – 25–50 proc. [6].

Patogenezė
Mokslininkai nustatė, kad apie 5 proc. S. aureus
padermių gamina eksfoliacinį toksiną, kurio A ir
B serotipai siejami su SNOS išsivystymu [7]. Šiuos
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toksinus kraujas išnešioja po organizmą, jie sukelia
odos paraudimą bei epidermio atsisluoksniavimą
grūdėtajame ląstelių sluoksnyje. Nustatyta, kad
žmogaus epidermio ir gleivinių ląstelės tarpusavyje
sujungtos specialiomis adhezinėmis struktūromis,
vadinamomis desmosomomis, į kurių sudėtį įeina
transmembraniniai proteinai desmogleinai (Dsg).
Žinomos dvi pagrindinės desmogleinų izoformos –
Dsg1 ir Dsg3, skirtingai pasiskirsčiusios tarp epidermio ląstelių. Dsg3 randamas keratinocituose,
esančiuose giliai epidermyje virš pamatinio ląstelių
sluoksnio, taip pat gleivinių ląstelėse, o Dsg1 – arčiau paviršiaus, grūdėtajame sluoksnyje esančiuose
keratinocituose. Manoma, kad stafilokoko gaminami toksinai veikia kaip serino proteazės, kurių substratas yra Dsg1. Šios sąveikos rezultatas yra pūslės,
atsirandančios paviršiniame epidermio sluoksnyje.
SDS ir TEN etiologija ir patogenezė yra kita. Šiuo
metu manoma, kad minėti du ligos pavadinimai
apibūdina tą patį organizme vykstantį patologinį
procesą, kuris skiriasi tik pažeidimo dydžiu [8]. Šios
ligos dažniausiai siejamos su sudėtinga organizmo
reakcija į vaistą. Vaikams SDS ar TEN paprastai siejama su šiais vaistais: sulfonamidais, fenobarbitaliu,
karbamazepinu, lamotriginu, valproinės rūgšties
dariniais [9]. 2013 metų rugpjūčio mėnesį Amerikos
maisto ir vaistų administracija (FDA) išplatino pranešimą, raginantį ligonius, kuriems vartojant paracetamolį atsirado bėrimų, pūslių ar kitokių odos reakcijų,
nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytoją [10].
Taip pat vaikams pavojingas ibuprofeno ir azitromicino derinys [11]. Manoma, kad SDS ir TEN vyresnio
amžiaus ligoniams pasireiškia dažniau dėl didesnio
vartojamų vaistų kiekio bei dėl to, kad suaugusiųjų organizmas yra daug jautresnis metabolinėms
reakcijoms į vaistą nei vaikų organizmas [5]. Literatūroje pateikiama duomenų, jog vaikų amžiuje
Mycoplasma pneumoniae bei Herpes šeimos virusai
santykinai dažnai gali būti susiję su SDS išsivystymu
[12]. SDS ir TEN patogenezė nėra iki galo aiški, tačiau
manoma, kad vyksta iškreipta organizmo imuninė
reakcija prieš epitelio ląsteles [8]. Specifiniai T ląstelių klonai reaguoja į vaistą, esantį antigeną pateikiančių ląstelių membranose, išskirdami granzimą B
bei perforiną, kurie sukelia epitelio ląstelių apoptozę [13]. Įrodyta, kad keratinocitų apoptozei taip pat

svarbus ląstelių mirties receptorius Fas ir jo ligandas
FasL. Žuvę, atsiskiriantys nuo dermos keratinocitai
skatina citokinų išskyrimą ir uždegimo aktyvinimą
bei masyvią epidermio nekrolizę.

Klinika ir diagnostika
SNOS gali pasireikšti labai įvairiai: yra žinoma lokali ligos forma, kai pūslės atsiranda vienoje vietoje, arba išplitusi, kai pažeidžiama daugiau kaip
90 proc. kūno paviršiaus [7].
Lokaliai ligos formai būdingos negausios trapios, plonasienės pūslės, kurios lengvai plyšta ir išbėga skystas gelsvas ar balsvas skystis [14]. Aplinkinė oda būna nepažeista ir bendrinių simptomų nebūna. Naujagimiams tokie pažeidimai linkę atsirasti
3–16-ą gyvenimo parą tarpvietėje ar aplink bambutę, o vyresniems vaikams – dažniausiai galūnėse.
Išplitusi ligos forma gali apimti beveik visą kūno
paviršių, tačiau gleivinės lieka nepažeistos. Dažniausiai pirmiausia pasireiškia viršutinių kvėpavimo
takų, vidurinės ausies, akių junginės ar bambutės
lokalios infekcijos požymiai, paskui pradeda berti
kūną. Literatūroje aprašomi pavieniai atvejai, kai
SNOS pasireiškė po pneumonijos, pūlingo artrito,
miozito ar žindančios motinos krūties absceso [7,
15, 16]. Ligos pradžioje vaikai sukarščiuoja, tampa
vangūs, o kūdikiai nenori valgyti, tampa dirglūs dėl
per didelio odos jautrumo [2, 14]. Parausta galvos,
kaklo sritis, per kelias dienas paraudimas išplinta
kitose kūno vietose. Dalį pažeistos odos apima erozija, oda tampa ryškiai raudona, blizganti, o kitose
vietose, kur yra suglebusios pūkšlės, oda matinė,
pilka, raukšlėta. Pažeistas epidermis nusilupa net
nuo silpno spaudimo (teigiamas Nikolskio simptomas). Veidas būna paburkęs, oda aplink burną
suskeldėjusi, šašuota, vaikas tampa panašus į „nelaimingą klouną“. Tačiau bendra sveikatos būklė
nesunki. Jeigu neprisideda komplikacijų (retais
atvejais pirminis stafilokokinis ar antrinis sepsis),
pasveikstama po 10–14 dienų [2, 14].
Literatūroje aprašoma ir lengva, skarlatiną
primenanti ligos forma, kuriai būdinga eritema ir
smulkus makulopapulinis bėrimas [17]. Po kelių
dienų oda pradeda pleiskanoti ir per kelias savaites
nusilupa. Liga neprogresuoja, pūslių nėra.
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Labai svarbu SNOS diferencijuoti nuo Stivenso–Džonsono sindromo bei toksinės epidermio
nekrolizės, kitaip dar vadinamos Lajelio sindromu.
SDS ir TEN tarpusavyje skiriasi pažeisto kūno paviršiaus plotu ir bendra ligonio būkle [18]. SDS yra
lengvesnė ligos forma, nes pažeidžiama mažiau nei
10 proc. kūno paviršiaus. Liga vadinama TEN, kai
pažeidimas apima daugiau kaip 30 proc. odos, 10–
30 proc. pažeidimas įvardijamas kaip susiklojantis
SDS–TEN sindromas. Kai SDS ar TEN susiję su vaistu,
liga išryškėja praėjus 1–3 savaitėms nuo vaisto vartojimo pradžios. SDS ar TEN prodromas pasireiškia
karščiavimu ar į gripą panašiais simptomais, trunkančiais nuo vienos iki trijų dienų prieš atsirandant
odos ir gleivinių pažeidimui. Gleivinių pažeidimas
pasitaiko daugiau nei 90 proc. SDS ir TEN atvejų
[13]. Būdinga tai, kad nukenčia dvi ar daugiau gleivinių. Burnos gleivinėje atsiranda erozijų, kurios
virsta skausmingomis nekrozinėmis opomis [19].
Dėl skausmo sunku ryti, todėl ligoniai nevalgo, mažai geria. Akių junginė gali išopėti, susidaryti sąaugos tarp vokų ir junginės. Dėl lyties organų, išangės
pažeidimų ligoniui sunku šlapintis, tuštintis.
SDS atveju odos bėrimai labai būdingi, panašūs į „taikinį“, kai dėmių vidurinė dalis yra tamsesnė
(raudonai violetinės spalvos), jų centre gali iškilti
mazgeliai, ruplės, pūslelės ir pūslės, o joms plyšus
susidaryti erozijos [19].
TEN atveju „taikiniai“ būna netipiški, neryškių
ribų, linkę jungtis tarpusavyje ir formuoti didesnius
pažeidimo plotus [20]. Iš pradžių odos pažeidimai
dažniausiai atsiranda veide ir krūtinėje, vėliau simetriškai išplinta į kitas kūno dalis. 50 proc. atvejų odos
pažeidimas prasideda difuzine raudone (eritema)
[21]. Ligos pradžioje oda gali būti labai skausminga. Pamažu atsiranda didelių atšokusių epidermio
plotų, susidaro į šonus besiplečiančios, lengvai pratrūkstančios pūslės, apnuoginama derma. Gali būti
teigiamas Nikolskio simptomas. Ligonių būklė sunki, neretai komplikuojasi metaboliniais sutrikimais,
sepsiu, dauginiu organų nepakankamumu, plaučių
embolija ir kraujavimu iš virškinamojo trakto [22].

Laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai
Sergant SNOS, bendrasis kraujo tyrimas rodo padidėjusį ar normalų leukocitų skaičių [2]. Eritroci-
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tų nusėdimo greitis paprastai viršija normą. Esant
sunkiai ligonio būklei dėl dehidracijos, svarbu stebėti inkstų funkcijos rodiklius bei elektrolitų kiekį.
Iš infekcijos židinio paimtos medžiagos pasėlis gali
patvirtinti stafilokokinę infekciją, tačiau pūslių turinio pasėliai paprastai būna neigiami, nes toksinai
su krauju būna išplitę po visą organizmą, sukeldami pažeidimą toli nuo infekcijos židinio. Kraujo
pasėlis vaikams dažniausiai būna neigiamas. Tačiau
toksiną visgi galima nustatyti atliekant polimerazės
grandininės reakcijos (PGR) tyrimą, ieškant S. aureus virulentiškumo genų: eta, etb, etd, pvl, cna [23].
Atlikus odos biopsiją, histologiniame preparate
matyti atsiskyręs epidermis ties grūdėtųjų ląstelių
sluoksniu be uždegimo ląstelių [2].
Sergančių SDS ligonių kraujyje galima ir leukocitozė esant leukocitų formulės nuokrypiui į kairę,
padidėjęs ENG. TEN atveju dažniausi hematologiniai pakitimai – anemija ir limfopenija [20]. Eozinofilija pasitaiko retai, nepaisant stiprios sąsajos
su vaistais. Manoma, kad neutropenija yra blogos
prognozės žymuo. Nėra jokio specifinio SDS ir TEN
testo, padedančio įrodyti ryšį tarp vaisto ir ligos pasireiškimo. Be to, vienu metu gali būti vartojami keli
vaistai. Todėl dažniausiai vaisto šalutinė reakcija
tik įtariama [24]. SDS ir TEN sergančių ligonių odos
preparate matyti atsiskyrusios ties pamatiniu ląstelių sluoksniu epidermio ląstelės, dermoje – pavienės uždegimo ląstelės [24]. Odos biopsija naudinga
tiek patvirtinant SDS ar TEN, tiek diferencijuojant
nuo kitų ligų. Jeigu ligonis nevartojo vaistų, rekomenduojama atlikti Mycoplasma pnemoniae ir Herpes šeimos virusų serologinius tyrimus [25–27].

Gydymas
Diagnozavus SNOS, skiriama parenterinių antibiotikų. Kadangi dauguma S. aureus padermių gamina
penicilinazę, rekomenduojama skirti šių antibiotikų:
nafcilino, oksacilino ar vankomicino [2, 28]. Gali būti
skiriama ir klindamicino, kuris slopina bakterijų proteinų (t. y. toksinų) gamybą. Jeigu žinoma, kad visuomenėje dauguma S. aureus padermių jautrios pirmos
kartos cefalosporinams, šių preparatų galima skirti į
veną [2]. Kartu su parenteriniais antibiotikais vietiškai
gali būti vartojamas fuzidino rūgšties kremas.
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Rehidracijos tikslu skiriama skysčių į veną. Vietinis žaizdų gydymas labai panašus į nudegimo
žaizdų gydymą. Būtina analgezija acetaminofenu
ar opioidiniais analgetikais. Sunkios būklės ligonis gydomas intensyviosios terapijos ar nudegimų
skyriuje.

Pirmasis klinikinis atvejis
Ligonis, 5 mėn. amžiaus, atvežtas į Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo (VULS SK)
Vaikų ligoninės Priėmimo skyrių dėl bėrimo. Pirmą
ligos parą berniukui pakilo temperatūra iki 37,9 °C,
patino ir paraudo oda aplink akis ir ausis. Kitą dieną
paraudimas išplito nugaroje, rankose. Įtarus alerginę reakciją, ligonis atvežtas į Priėmimo skyrių, jam
į raumenis suleista deksametazono ir klemastino.
Būklei pagerėjus, paraudimui atslūgus, išleistas į namus. Kitą dieną patino lūpos ir kaklo sritis, atsinaujino paraudimas, nusilupo sprando, rankų ir kojų,
kirkšnių srities oda, kūdikio būklė pablogėjo ir tėvai
pakartotinai atvežė į Priėmimo skyrių. Įtarus toksinę epidermio nekrolizę, ligonis paguldytas į Vaikų
intensyviosios terapijos skyrių. Gyvenimo anamnezė: gimė išnešiotas, skiepytas pagal skiepų kalendorių, paskutiniu metu nesirgo, vaistų nevartojo.
Apžiūrint kūdikį, matyti sutinusios lūpos, posmakrio sritis, nusilupęs odos epidermis sprando, krūtinės, ypač nugaros, rankų, kirkšnių bei kojų srityse
ir ryškiai raudonos spalvos skausmingos nešlapiuojančios erozijos. Nikolskio simptomas teigiamas.
Kapšelis patinęs. Gleivinės nepažeistos, temperatūra 36,8 °C. Periferiniai limfmazgiai nepadidėję. Plaučiuose girdimas puerilinis alsavimas, kvėpavimo
nepakankamumo požymių nėra. Hemodinamika
stabili. Pilvas minkštas, kepenų ir blužnies nečiuopiama. Meninginiai simptomai neigiami. Bendrasis
kraujo tyrimas atvykus: leukocitų 16,4x109/l (neutrofilų 38,1 proc., limfocitų 48,5 proc., monocitų
9,4 proc., eozinofilų 3,6 proc.), eritrocitų 4,7x1012/l,
trombocitų 501x109/l; C reaktyviojo baltymo (CRB)
ir prokalcitonino (PCT) kiekis normos ribose. Kraujyje subkompensuota kvėpuojamoji alkalozė. Elektrolitų, bendrojo IgE, šlapalo, kreatinino, albumino
koncentracija, kepenų fermentų bei kreatinkinazės
kiekis normos ribose. Šlapimo tyrimas be pokyčių.

Nuo erozijų paimtame pasėlyje išaugo Staphylococcus epidermidis ir Peptostreptoccocus micros. Įtariant
toksinę epidermio nekrolizę, paskirta parenterinio
metilprednizolono ir klemastino. Tuo pačiu metu
į veną leista ir cefuroksimo, negalint atmesti bakterinės infekcijos. Po dviejų dienų antibakterinis
gydymas pakoreguotas skiriant du parenterinius
antibiotikus: cefotaksimą ir gentamiciną. Erozijos
vietiškai teptos 1 proc. vandeniniu metileno mėlio
tirpalu ir Fuzidin H kremu. Skausmas malšintas nuolatine morfino infuzija. Gydomo vaiko būklė neblogėjo, oda luposi nuo menkiausio prisilietimo, bet
pūslių nebuvo, apie burną susidarė šašų, gleivinių
bėrimų neatsirado, skausminis sindromas sumažėjo ir penktą parą ligonis perkeltas į Vaikų pulmonologijos ir imunologijos skyrių. Atsižvelgus į ligonio
amžių, ligos anamnezę ir eigą, nespecifinius tyrimų
rezultatus, alergologo bei dermatologo konsultacijų išvadas, nustatyta klinikinė diagnozė – stafilokokinis nuplikytos odos sindromas. Gerėjant kūdikio
būklei ir augant svoriui, užgijus odos erozijoms,
dvyliktą gydymo parą išrašytas į namus.

Antrasis klinikinis atvejis
Trejų metų berniukas atvežtas į VUL SK Vaikų ligoninės Priėmimo skyrių trečią ligos parą dėl karščiavimo, odos bėrimų. Liga prasidėjo karščiavimu
iki 38 °C, sloga. Antrą parą temperatūra pakilo iki
39 °C ir atsirado erozijų prie ausų kaušelių, nosies,
suskeldėjo lūpos. Trečią ligos parą, tęsiantis karščiavimui, traiškanojant akims, bėrimui išplitus į dešinį
petį, sauskelnių sritį bei patinus ir paraudus varputei, tėvai kreipėsi į gydytoją. Tėvai temperatūrą
mažino ibuprofenu, į nosį lašino Vibrocil lašų, kitų
vaistų skyrimą neigė. Įtariant Stivenso–Džonsono
sindromą, berniukas paguldytas į Vaikų intensyviosios terapijos skyrių. Ligonis turi dvynę seserį,
kuriai prieš 1,5 mėn. ant padų buvo iškilusių pūslių. Paskyrus antibakterinį gydymą per os, bėrimas
po trijų dienų išnyko. Paskutiniu metu mergaitė
jautėsi gerai. Berniukas skiepytas pagal priimtą
Lietuvoje skiepų kalendorių. Nuo kūdikystės vargina vidurių užkietėjimas, periodiškai vartoja Duphalac sirupą. Apžiūros metu vaikas irzlus, visame
kūne skausmingos erozijos: apie ausų kaušelius,
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nosį, ant kaklo, pečių, liemens, sėdmenų (pasak
mamos, pažeidimai atsiranda nuo menkiausio lietimo) (1 pav.), varputė ir kapšelis paraudę (2 pav.).
Akių junginė paraudusi, kairė akis traiškanoja. Lūpos suskeldėjusios (3 pav.), burnos gleivinė neišberta, sausa, liežuvį dengia storos balsvos apnašos.
Tonzilės paburkusios, dengiamos balsvų apnašų.
Padidėję požandiniai limfmazgiai, ypač dešinėje,
jų skersmuo siekia 2,0x1,0 cm, palpuojant kiek jautrūs. Kitos sistemos be pakitimų. Bendrasis kraujo
tyrimas atvykus: leukocitų 14,3x109/l (neutrofilų
73,2 proc., limfocitų 16,5 proc.). CRB kiekis šiek tiek
padidėjęs (12,27 mg/l), PCT – normos ribose. Kraujo šarmų ir rūgščių balansas, elektrolitų ir gliukozės
kiekis normos ribose. Atlikus šlapimo tyrimą rasta
leukociturija, bakteriurija, hematurija, kartojant tyrimus minėti pokyčiai išnyko. Pasėlyje nuo erozijų
augo Staphylococcus epidermidis, Gemella morbillorum. Kraujo pasėlyje bakterijų nerasta. Molekulinis
tyrimas stafilokoko virulentiškumą koduojančiam
pvl genui nustatyti buvo neigiamas. Vidaus organų
echoskopija be pakitimų. Remiantis palyginti gera
vaiko bendra būkle, klinikiniais simptomais, buvo
diagnozuotas stafilokokinis nuplikytos odos sindromas. Paskirtas gydymas oksacilinu 500 mg x 4 k/d į
veną (3 dienas), kuris vėliau pakeistas parenteriniu
klindamicinu 75 mg x 3 k/d (skirtas 5 dienas). Fuzidino kremu tepta sritis aplink burną, į akis lašinta
tobramicino lašų. Rehidracijos tikslu skirta lašinė
skysčių infuzija, skausmui malšinti – paracetamolio. Pradėjus gydymą, antrą parą ligonis nustojo
karščiuoti, bendra būklė pagerėjo, perkeltas į Vaikų
infekcinių ligų skyrių. Pirmas tris dienas atsirasdavo
naujų erozijų plaštakų nugariniame paviršiuje, ant
pirštų, blauzdų srityje, susijaudinus – odos hiperemija. Vėliau pradėjo smarkiai luptis rankų pirštų galiukų oda (4 pav.), pleiskanojo ir kojų pirštai. Aštuntą parą, pagerėjus būklei, išrašytas į namus.

Aptarimas
Gydytojo praktikoje SNOS pasitaiko gana retai, tad
ir ligos diagnostika nelengva. Šis sindromas iš pradžių panašus į gyvybei grėsmingą Stivenso–Džonsono sindromą ir toksinę epidermio nekrolizę, todėl
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būtina kuo greičiau diferencijuoti šias skirtingai gydomas patologijas. Abiem ligoniams SNOS pasireiškė ligai būdingame amžiuje, t. y. iki penkerių metų.
Abiem atvejais buvo suskeldėjusi oda apie lūpas,
bėrimas pasireiškė paraudimu, vėliau atsirado pūslių ir erozijų. Nikolskio simptomas buvo teigiamas.
Tik pažeistos odos plotas skyrėsi – kūdikiui buvo
pažeista didžioji dalis odos, o vyresniajam ligoniui
nesiekė 10 proc. kūno paviršiaus ploto. Abiejų ligonių gleivinės išliko nepažeistos. Kraujo pasėlyje
ir pasėlyje nuo odos S. aureus neišaugo. Tačiau galbūt šį sukėlėją būtų pavykę išauginti paėmus pasėlį
nuo tonzilių ar junginių. Diagnozės nepaneigė ir tai,
kad nerasta virulentiško pvl geno antruoju atveju,
nes Taivano mokslininkai, palyginę S. aureus toksinų ir virulentiškumo faktorių ekspresiją vaikams,
sergantiems stafilokokinio toksinio šoko sindromu
ir SNOS, nustatė, kad pvl genas dažniau randamas
esant toksinio šoko sindromui nei SNOS [16]. Manome, kad pirmuoju atveju ligos gydymas antibakteriniais preparatais buvo per daug grėsmingas, nes
laiku neįtartas SNOS. Gal būtų užtekę vieno parenterinio S. aureus veikiančio antibiotiko. Antrajam
ligoniui SNOS buvo įtartas pirmą hospitalizacijos
dieną ir laiku paskirtas tinkamas gydymas. Abiejų
ligonių gydymo eiga ir ligos prognozė buvo gera.

Išvados
1. Stafilokokinis nuplikytos odos sindromas – tai
reta pūslinė odos liga, kurią sukelia tam tikrų
S. aureus padermių gaminami egzotoksinai.
2. Šį sindromą svarbu atskirti nuo kitų retų, bet
gyvybei grėsmingų ligų: Stivenso–Džonsono
sindromo ir toksinės epidermio nekrolizės.
3. Stafilokokiniam nuplikytos odos sindromui
būdingas odos skausmingumas, lengvai nusilupančios odos pūslės ir erozijos be gleivinių
pažeidimo, teigiamas Nikolskio simptomas.
4. Ligai gydyti skiriama parenterinių antistafilokokinių antibiotikų, tinkama rehidracinė terapija ir
skausmo malšinimas.
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STAPHYLOCCOCAL SCALDED SKIN SYNDROME IN CHILDHOOD: HOW TO DIFFERENTIATE
FROM STEVENS–JOHNSON SYNDROME AND TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS?
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Abstract This article is original clinical cases based review of literature on a rare staphylococcal scalded skin syndrome
which is caused by the exfoliative toxin of some strains of Staphylococcus aureus. Staphylococcal scalded skin syndrome is
most common in neonates and children under 5 years of age. The epidemiology, pathogenesis, clinical picture, differential
diagnosis and treatment of the disease are described. We are presented two clinical cases who were initially suspected of
having toxic epidermal necrolysis and Stevens–Johnson syndrome but later were diagnosed with staphylococcal scalded skin
syndrome and successfully treated.
Key words: staphylococcal scalded skin syndrome, Stevens–Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, diagnosis,
treatment, children.
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Santrauka. Kounis sindromas (alerginė stenokardija) – tai liga, kai vienu metu atsiranda krūtinės skausmas ir
alerginė reakcija. Jam būdingi klinikiniai ir laboratoriniai krūtinės anginos požymiai, nulemti alerginės reakcijos metu
išsiskyrusių uždegimo mediatorių. Sindromo pobūdis įvairuoja nuo krūtinės anginos iki ūminio miokardo infarkto (MI),
kuris išsivysto alerginės, padidėjusio jautrumo, anafilaksinės ar anafilaktoidinės reakcijos metu. Nors pirmas MI po
alerginės reakcijos buvo aprašytas prieš 50 metų, pasaulinėje literatūroje vis daugėja informacijos apie ūminius koronarinius sindromus (ŪKS) po anafilaksinių ar anafilaktoidinių alerginių reakcijų visų amžiaus grupių pacientams. Jauniausias pacientas – dvejų metų vaikas. Literatūros šaltiniuose aprašomi pavieniai Kounis sindromo (KS) atvejai arba
negausių ligonių grupių tyrimai. Stinga informacijos apie diagnostikos ypatumus ir gydymo strategiją. Mūsų apžvalginio straipsnio tikslas – apibendrinti šiuo metu žinomą informaciją apie šią retą ligą, siekiant palengvinti neaiškios
priežasties miokardo išemijos diagnostiką ir gydymą.
Reikšminiai žodžiai: alergija, anafilaksija, ūminis koronarinis sindromas, miokardo infarktas, alerginis miokarditas, Kounis sindromas.
Santrumpos: KS – Kounis sindromas (angl. Kounis syndrome), AHA/ACC – JAV Širdies asociacija / JAV Kardiologijos kolegija (angl. The American College of Cardiology / The American Heart Association), MI – miokardo infarktas,
ŪKS – ūminis koronarinis sindromas, NVNU – nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, WAO – Pasaulio alergijos organizacija (angl. The World Allergy Organization), MMMH – mažos molekulinės masės heparinas, FDA – JAV maisto ir vaistų
administravimo tarnyba (angl. The Food and Drug Administration)

Alerginė krūtinės angina ir miokardo
infarktas
Kounis sindromo nulemtas ūminis koronarinis sindromas (ŪKS) diagnozuojamas pagal klasikinius
miokardo infarkto ir alerginių ligų kriterijus: klinikinius, laboratorinius, EKG pokyčius. Kartu su krūtinės skausmu atsiradę tokie alergijos simptomai
kaip dilgėlinė, angioedema ir dusulys bei triptazės
kiekio kraujyje padidėjimas gali patikslinti diagnozę [2, 12,13].
Pasaulinėje literatūroje daugėja duomenų
apie Kounis sindromo (KS) išsivystymą nepriklausomai nuo paciento amžiaus. Simptomai, būdingi
ŪKS, EKG pokyčiai ir širdies specifinių žymenų kiekio padidėjimas po alerginės reakcijos atsiranda ir
vaikams. Turkijos mokslininkų duomenimis, pacientų amžius gali būti nuo 9 iki 90 metų. 2009 m.
dokumentuoti pirmieji atvejai vaikams, o 2011 m.
aprašytas jauniausias dvejų metų pacientas, kuriam Kounis sindromas – alerginis koronarinis

vazospazmas įvyko širdies chirurginės operacijos
metu [13, 17].
Skiriami trys Kounis sindromo klinikiniai variantai, priklausiantys nuo esamos širdies kraujagyslių
būklės [3, 4, 12, 13] (žr. 1 lentelę).
Pirmas ir anksčiausiai KS variantas aprašytas
pacientams, kurių vainikinės arterijos nepakitusios
ir jų būklė ištirta angiografiniu būdu. Šiems pacientams alerginių mediatorių (histamino, triptazės,
leukotrienų) išsiskyrimas galėjo sukelti vainikinių
arterijų spazmą (žr. pav.). Mediatoriai, sukeliantys
periferinių arterijų išsiplėtimą, provokuoja vazospazmą pacientams, turintiems endotelio disfinkciją
[2, 3]. Vaikų amžiuje šis Kounis sindromo variantas
gali dominuoti.
Antras KS variantas priskiriamas, anamnezės
duomenimis, KŠL turintiems pacientams, kuriems
uždegimo mediatorių išsiskyrimas alerginių reakcijų metu sukelia aterosklerozinių plokštelių plyšimą, dėl to įvyksta pažeistos vainikinės arterijos
segmento spazmas ir trombozė [2–4].
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Pastaraisiais metais aprašomas trečias sindromo variantas, susijęs su vaistus išskiriančio stento
(VIS) tromboze. Koronarografijos metu išsiurbtose trombozinėse masėse, dažytose hematoksilinu
(HE), randamas didelis kiekis bazofilų ir putliųjų
ląstelių. Kadangi putliosios ląstelės gausiai infiltruoja ateromines plokšteles, jų aktyvacija kartu
su kitomis uždegiminėmis ląstelėmis ir uždegimui
palamkių mediatorių bei trombocitų agregacijos
aktyviklių atsipalaidavimas lemia VIS trombozę.
Priežastis nėra iki galo aiški. Manoma, kad alerginė
reakcija į stento komponentus (nikelio ir molibdeno karkasą bei jį impregnuojančius polimerus) gali
būti labai reikšminga alerginės reakcijos patogenėzėje [2, 4, 12] ir kad VIS skatina generalizuotas
alergines reakcijas, o kartu vartojami aspirino ir
klopidogrelio preparatai sunkina bendrą paciento
alerginį foną [12].
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spaudimo kritimas po žinomo alergeno ekspozicijos
gali būti vienintelis diagnostikos kriterijus, leidžiantis
įtarti padidėjusio jautrumo reakciją [2, 4].
Labai paplitusi nuomonė, kad miokardo pažeidimą, atsirandantį anafilaksinės reakcijos metu
dėl išmetimo tūrio sumažėjimo ir vainikinių arterijų hipoperfuzijos, sukelia sisteminė vazodilatacija,
sumažėjęs veninis grįžimas, plazmos tūrio sumažėjimas dėl padidėjusio kraujagyslių pralaidumo [4].
Tačiau, klinikiniai ir eksperimentiniai tyrimai įrodo,
kad širdis yra pirmas anafilaksijos, lemiančios KS, taikinys. Eksperimentiškai sukėlus anafilaksiją, širdies
išmetimo tūris sumažėja 90 proc., kairiojo skilvelio
galinis diastolinis slėgis padidėja 35 proc., tai sukelia širdies „siurblio“ nepakankamumą ir arterinio
spaudimo sumažėjimą. EKG rodo ūminę miokardo
išemiją. Vadinasi, anafilaksinis širdies pažeidimas atsiranda ne tik dėl periferinės dilatacijos. Kartu grei-

1 lentelė. KS klinikiniai variantai [2, 4, 12, 13]
Klinikinis variantas
I tipas: Vainikinių arterijų spazmas

Patogenetinis variantas
Normalios arba mažai pakitusios vainikinės arterijos be predispozicinių KŠL veiksnių.
Uždegimo mediatorių išskyrimas sukelia vainikinių arterijų spazmą be širdies specifinių žymenų padaugėjimo ar vainikinių arterijų spazmą, progresuojantį iki miokardo
infarkto ir širdies specifinių žymenų padidėjimo.
II tipas: Vainikinių arteri- KŠL iš anamnezės. Ūmus uždegimo mediatorių išsiskyrimas provokuoja vainikinių
jų spazmas / trombozė arterijų spazmą be širdies specifinių žymenų padaugėjimo arba vainikinių arterijų
sergant KŠL
spazmą su plokštelės išopėjimu ar plyšimu, pasireiškiančiu miokardo infarktu.
III tipas: VIS trombozė
Vainikinių arterijų stento trombozė. Trombozinėse masėse, dažytose HE dažais, randamas didelis kiekis bazofilų ir mastocitų.

ST segmento pakilimas yra dažniausias elektrokardiografinis radinys esant KS, nors EKG gali būti
be pakitimų arba turėti nespecifinių pokyčių. Kartu
gali padidėti ir širdies specifinių žymenų (kreatinkinazės ir troponinų) koncentracija kraujyje [2].

Širdis – pagrindinis anafilaksijos taikinys
Anafilaksija – tai sunki, gyvybei pavojinga generalizuota sisteminė padidėjusio jautrumo reakcija,
kurios metu išlaisvinami putliųjų ląstelių ir bazofilų
mediatoriai: histaminas, triptazė, leukotrienai. Anafilaksijos metu atsiranda širdies kraujagyslių sistemos pažeidimo simptomų – hipotenzija, įvairios
aritmijos, stenokardiniai skausmai. Šie simptomai
ypač svarbūs greitai diagnostikai, nes, pavyzdžiui,

tai didėjantis kairiojo skilvelio diastolinis spaudimas
mažina veninį grįžimą, kraujo tūris mažėja dėl padidėjusio kraujagyslių pralaidumo [1, 2, 4].
Įvairūs alergenai, maisto produktai, nuodai,
vaistai ir kontrastiniai preparatai sukelia putliųjų
ląstelių degranuliaciją, atpalaiduojami sisteminiai
vazoaktyvūs mediatoriai (histaminas, leukotrienai, serotoninas) ir proteazės (triptazė, chimazė).
Histaminas ir leukotrienai veikia kaip vainikinių
arterijų vazokonstriktoriai, o metaloproteazės skatina kolageno eroziją ir aterosklerozinės plokštelės
plyšimą [12].
Širdyje randami keturių tipų histamino receptoriai ir poveikis jiems sukelia KS būdingus simptomus. H1 receptoriai skatina vainikinių arterijų
spazmą, H2 receptorių aktyvacija – vainikinių arte-

(5372)106

O. Gadej, R. Kūgienė, V. Kvedarienė

rijų atsipalaidavimą, tačiau jų daug mažiau ir miorelaksacinis poveikis nestiprus. H3 aktyvacija slopina
noradrenalino išsiskyrimą, H4 skatina eozinofilų ir
limfocitų chemotaksį, diferenciaciją. Kartu histaminas stimuliuoja trombino gamybą ir aktyvaciją
skatinančio audinių faktoriaus ekspresiją. Visų keturių receptorių sąveika lemia kairiojo skilvelio galinio diastolinio spaudimo didėjimą [12]. Proteazės
verčia angiotenziną I į II ir dėl to stiprėja vainikinių
arterijų spazmas.

H; LTs; C5a,
kiti?

H; PGs; LTs,

Hipovoleminė
būklė

H; LTs,
kiti?

TNF-α,
kiti?

Tiesioginis poveikis
širdžiai

Netiesioginis
poveikis širdžiai

Sisteminė
vazodiliatacija

esančių klinikinių būklių. Didesnė triptazės koncentracija būdinga pacientams, kuriems yra ST segmento nusileidimas. Manoma, kad tai galėtų būti
naujas nestabilios aterominės plokštelės žymuo,
nes įsigalėjusiai vainikinių arterijų ligai būdingas
lėtinis progresuojantis endotelio uždegimas [18].
Autopsijų duomenimis, uždegimo ląstelių koncentracija pažeistuose segmentuose yra 200 kartų
didesnė negu segmentuose, kuriuose endotelis nepažeistas. Gali būti, kad padidėjusi triptazės kon-

Koronarinis
spazmas

Chronotropinis
poveikis

Kardiomiocitų
disfunkcija
Sumažėjusi miokardo kontrakcija

Miokardo
hipoperfuzija
Miokardo
išemija

Širdies
aritmijos

Ūmus širdies
nepakankamumas

ŠIRDIES ANAFILAKCIJA

Pav. Širdies anafilaksijos patogenezė [2]

Kol kas nėra tiksliai žinoma, kokie mechanizmai
lemia KS atsiradimą po alerginių reakcijų. Manoma,
kad tai galėtų būti minimalus slenkstinis putliųjų
ląstelių skaičius, kurių degranuliacija provokuoja
aterominių plokštelių plyšimus ir vainikinių kraujagyslių spazmus [12].

Triptazės vaidmuo
Klinikinių tyrimų duomenimis, kilus alerginėms
reakcijoms ir nealerginės etiologijos ŪKS, nustatoma padidėjusi histamino ir triptazės koncentracija
kraujyje ir šlapime. Tai yra viena iš bendrų patogenezės grandžių tarp šių dviejų atskirai arba kartu

centracija besimptomių pacientų kraujyje lemia
ŪKS riziką bei prognozę [3, 5].
T-limfocitai, makrofagai ir putliųjų ląstelių pirmtakai infiltruoja dar stabilias ateromines plokšteles,
joms plyštant subrendusios ląstelės degranuliuoja
ir vystosi pažeisto kraujagyslės segmento spazmas.
Triptazės koncentracija padidėja spontaninių, nealerginių, išeminių epizodų metu, bet nežinoma, kas
yra pirminis stimulas, provokuojantis degranuliaciją. Pastebėta, kad stresiniais testais provokuota išemija nesukelia uždegimo mediatorių padaugėjimo
[3, 5].
Pastaruoju metu vis dažniau diagnozuojama
Takotsubo kardiomiopatija (streso sukelta, arba
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„sudaužytos širdies“ sindromas), siejama su KS, nes
manoma, kad ją taip pat galėtų sukelti psichologinio streso metu padidėjusi uždegimo mediatorių
koncentracija [12]. Tam tikros patologinės būklės,
pavyzdžiui, mastocitozė, kurios metu dėl kloninės
mastocitų proliferacijos kliniškai pasireiškia pasikartojančios anafilaksijos, didina KS išsivystymo
dažnį [12].

Klinikinė reikšmė
ŪKS alerginių reakcijų metu šiuolaikinėje klinikinėje praktikoje yra nuvertinamas, o apie tikrą KS
dažnį retai renkama statistinė informacija. Atliktų
pavienių klinikinių tyrimų duomenimis, bendroje
populiacijoje dažnis gali siekti 9,5 proc. visų alerginių reakcijų, o anestezijos metu – net 73,6 proc. [3].
Kounis sindromą dažniausiai sukelia penicilinų grupės antibiotikai ir vabzdžių įgėlimas [6, 15,
16]. Aprašyta atvejų, kai sukėlėjas – nesteroidiniai
vaistai nuo uždegimo, omeprazolis [7], jodo kontrastinės medžiagos koronarografinių procedūrų
metu [8, 9], intrakoronariniai pilko metalo ir vaistus
išskiriantys stentai [10], raumenų relaksantai [12],

maisto produktai [7, 14]. Trečioje lentelėje išvardytos dažniausios būklės ir alerginio miokardo išemijos priežastys.
KS metu hipotenzija ir padidėjęs deguonies
poreikis atsiranda dėl ūmaus vainikinių arterijų
spazmo ir (ar) MI, todėl epinefrino skyrimas sunkina simptomus. Pacientams, kuriems yra KŠL ar
endotelio disfunkcija, ūmus alerginis epizodas gali
turėti įtakos plokštelės plyšimui ar spazmui. Turimais duomenimis, pacientams, kuriems yra atopija
ir padidėjusi IgE koncentracija, ŪKS rizika gali būti
didesnė.
Kounis sindromą galima įtarti, kai ligonis kartu
turi miokardo infarkto ir alerginės reakcijos simptomų (žr. 3 lentelę).
Pirmo tipo KS variantas turi geresnę prognozę
nei antro, tačiau prognozė priklauso nuo alerginės
reakcijos stiprumo, paciento jautrumo, alergeno
koncentracijos ir ekspozicijos vietos. Alerginės reakcijos metu atsiradę klinikiniai, laboratoriniai ir
elektrokardiografiniai miokardo išemijos požymiai
patvirtina KS diagnozę. Pacientams, sergantiems
KŠL ir iš anamnezės turėjusiems padidėjusio jautrumo reakcijų, būtina atlikti odos ir antikūnų kiekio

2 lentelė. Būklės ir vaistai, provokuojantys KS [3, 7, 12–16]
Būklės
Angioedema
Bronchų astma
Fizinio krūvio indukuota
anafilaksija
Dilgėlinė
Maisto alergija
Idiopatinė anafilaksija
Mastocitozė
Seruminė liga
Churgo–Strausso sindromas
Vaistus išskiriantys stentai
Širdies stimuliatoriai
Tako-tsubo kardiomiopatija

Vaistai
Analgetikai (analginas)
Kontrastinės medžiagos
Preparatai nuo vėžio (5-fluorouracilas, karboplatina,
cisplatina, ciklofosfamidas, interferonas)
Anticholinerginės medžiagos (trimetafanas)
Kortikosteroidai (betametazonas, hidrokortizonas)
Antibiotikai (ampicilinas, ampicilinas / sulbaktamas,
amoksicilinas, amikacinas, cefazolinas, cefoksitinas
cefuroksimas, penicilinas, vankomicinas, ciprofloksacinas)
Protonų siurblio inhibitoriai (lansoprazolis, omeprazolis)
Intraveniniai anestetikai (etomidatas)
Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (diklofenakas,
naproksenas, ibuprofenas)
Odos dezinfekantai (chlorheksidinas, povidono jodas)
Trombolitikai, antikoaguliantai (heparinas, streptokinazės, urokinazė, lepirudinas, hirudinas bivalirudinas)
Miorelaksantai (cisatrakurijus, rokuronijus)
Kiti (alopurinolis, enalaprilis, esmololis, insulino, protamino, jodo, nikotino pleistrai, mesalaminas, bupropionas, stabligės toksinas)

Aplinkos veiksniai
Bičių įgėlimai
Skruzdėlių įgėlimai
Vapsvų įgėlimai
Medūzų įgėlimai
Žolės pjovimas
Kontaktas su nuodingąja gebene
Kontaktas su lateksu
Dėlių įsisiurbimas
Alergija sorų kruopoms
Jūrų gėrybių valgymas
Angies nuodai
Dyzelino degimo produktai
Zarino dujos
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3 lentelė. Kounis sindromo diagnostika [13]

•
•
•
•
•

Alerginių simptomų, ūmaus krūtinės skausmo ar dusulio atsiradimas po kontakto su alergenu
EKG pokyčiai, primenantys ūminį miokardo infarktą
Praeinantis kairiojo skilvelio sienelės judesio sutrikimas
Nėra koronarografinių vainikinių arterijų stenozės požymių (būdinga tik I tipui)
Kairiojo skilvelio funkijos atsitaisymas per 1–4 savaites

4 lentelė. Kounis sindromo klinikiniai ir elektrokardiografiniai simptomai [13]
Simptomai
Diskomfortas krūtinėje ir ūmus
skausmas krūtinėje
Dusulys
Alpimas
Bendras negalavimas
Pykinimas
Sutrikęs rijimas
Vėmimas
Sinkopė
Niežulys
Dilgėlinė

Klinikiniai požymiai
Hipotonija
Prakaitavimas
Blyškumas
Širdies plakimas
Bradikardija arba tachikardija
Širdies sustojimas

kraujyje mėginius. Ateityje bus išsiaiškinta daugiau
priežastinių veiksnių, nes klinikinėje praktikoje su
KS susiduriama vis dažniau. Sisteminę alerginę reakciją turėjusiems pacientams kuo greičiau po įvykusios klinikinės situacijos turi būti atliktas detalus
kardiologinis ištyrimas (EKG, širdies specifiniai žymenys), kartu nustatyta histamino ir triptazės koncentracija [3, 12, 13].

Diferencinė diagnostika
KS ir alerginis miokarditas gali turėti panašią kliniką
ir laboratorinių tyrimų rezultatus. Alerginis miokarditas – tai dažniausiai vaistų sukelta būklė, kurios
metu pažeidžiamas miokardas ir širdies laidžioji
sistema. Atskirti šias būkles leidžia miokardo biopsinėje medžiagoje nustatoma eozinofilija, atipiniai
limfocitai ir gigantinės ląstelės, būdingos alerginiam miokarditui, o esant KS miokardo bioptatas
dažniausiai yra normalus. Suaugusiems pacientams, turintiems vainikinių kraujagyslių patologiją,
diferencinei diagnostikai yra svarbūs koronarografijos duomenys. Alerginio miokardito ir KS gydymas
yra panašus vartojami kortikosteroidai, H1 ir H2 histamino receptorių blokatoriai [1, 13].

EKG
T bangos suplokštėjimas ir (arba) inversija
ST segmento nusileidimas arba pakilimas
QRS komplekso praplatėjimas
QT intervalo pailgėjimas
Sinusinė tachikardija arba bradikardija
AV jungties ritmas
Prieširdžių virpėjimas
Skilvelinis ritmas (bigeminija)

5 lentelė. Alerginio miokardito ir alerginio koronarinio sindromo kardiologiniai bruožai [1]
Kounis
sindromas
K ard i o lo gi n i a i s i m p to m a i
Ūmus skausmas krū+
tinėje
Diskomfortas krūti+
nėje
Dusulys
+
Širdies plakimas /
+
ritmo sutrikimai
Staigi mirtis
+
Galopo ritmas
+
E le k t ro k a rd i o gra m a
Atrioventrikulinė
+
blokada
Kairiosios Hiso pluoš+
to kojytės blokada
Dešiniosios Hiso
pluošto kojytės blo+
kada
Sinusinė tachikardija +
ST segmento paki+
limas
ST segmento nusilei+
dimas

Alerginis
miokarditas
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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5 lentelės tęsinys
Kounis
sindromas
K a rd iolo ginia i simptomai
T bangos inversija
+
Skilvelinė tachikardija +
L a bo rator inia i t yr i mai
Vainikinių kraujagyslių
+/angiografija
Eozinofilija
+/Kardiospecifinių žy+
menų padaugėjimas
Kardiomegalija rent+/genogramoje
Širdies kamerų išsiplė+/timas
Eozinofilija, atipiniai
limfocitai ir gigantinės ląstelės bioptate
Magnetinis rezonansas: subendokardinė +
gandolino k-ja
Magnetinis rezonansas: subepikardinė
gandolino k-ja

Alerginis
miokarditas
+
+
+/+
+/+/+

sivysto ŪKS (ypač apatinis MI) po potencialaus
alergeno ekspozicijos. Tokie pacientai turi būti
gydomi steroidais, antihistamininiais preparatais, skysčių infuzijomis, adrenalinu, deguonimi,
antikoaguliantais ir antiagregantais prieš koronarografiją.
3. Gydymas turi plėsti koronarines arterijas ir slopinti alerginę reakciją. Geriamieji antihistamininiai preparatai, steroidai ir putliųjų ląstelių stabilizatoriai yra pirmos eilės preparatai gydant
pirmo tipo KS vaikams [6, 23]. Antro tipo KS
gydomas taikant ŪKS protokolą.
4. Pacientas turi būti intensyviai stebimas kardiologų ir alergologų [3, 12, 13].
Pagal AHA/ACC rekomendacijas, preparatai,
vartojami ŪKS gydyti, gali turėti įtakos KS sunkumui.
6 lentelė. Kounis sindromo gydymas [13]

-

+

Įtariant KS, ypač jauniems pacientams, svarbu
įvertinti ir kitas ŪKS priežastis, kaip antai trombofilija, kolagenozės (antifosfolipidinis sindromas,
sisteminė raudonoji vilkligė), policitemia vera, padidėjusi lipoproteino A koncentracija, įgimta disfibrinogenemija, sumažėjęs audinių plazminogeno
aktyviklio aktyvumas, antitrombino III, proteino C
ir S stoka [2, 13].

Gydymo rekomendacijos
Kounis sindromas gali būti mirtinai pavojingas
alergiškiems pacientams, todėl greita laiku suteikta
pagalba slopinant uždegimą yra gyvybiškai svarbi.
1. Kruopščiai renkama anamnezė prieš pradedant
gydymą potencialiai pavojingais dėl bronchų
spazmo ir miokardo įjautrinimo preparatais,
pavyzdžiui, beta-laktaminiais antibiotikais, beta-blokatoriais.
2. KS reikėtų įtarti jauniems, sveikiems, KŠL rizikos
veiksnių neturintiems pacientams, kuriems iš-

• Alerginės reakcijos gydymas
Deguonis
Antihistamininiai preparatai (H1, H2 blokatoriai)
Kortikosteroidai
Epinefrinas
Skysčių infuzija
• ŪKS protokolas

1. Aspirinas
Pagrindinis uždegimą ir trombocitų agregaciją
slopinantis preparatas (I klasės A lygio rekomendacijos) [20], tačiau kartu dažniausiai sukeliantis
anafilaksines reakcijas NVNU dėl savo stipraus poveikio slopinant ciklooksigenazę-1 ir prostoglandino-D gamybą. Todėl aspirino nauda KS metu turi
būti įvertinta kliniškai. Manoma, kad jį reikėtų skirti
KRITS, intraveniniu būdu (geriausiai per centrinį veninį kateterį), kai pradinis KS gydymas jau pradėtas.
Paciento būklės stebėsena vykdoma mažiausiai
4 val. dėl galimų anafilaksijos simptomų, taikant visas reanimacijos priemones [1, 12].

2. Nitroglicerinas
Poliežuvinis nitroglicerino vartojimas (0,4 mg) kas
5 min. iki 3 dozių, nesant hipotenzijos, bradikardijos
ar tachikardijos, turi neabejotinos naudos ŪKS metu
(I klasės C lygio rekomendacijos) [19]. Tikros alergi-
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jos nitroglicerinui yra retos, tačiau jo šalutinis poveikis (hipotenzija, bradikardija) gali sunkinti anafilaksinę reakciją. Dažnai pasitaiko kontaktinis dermatitas naudojant transderminius pleistrus, o peroralinis
ar intraveninis būdai yra saugūs, ypač KS metu, kai
arterinis spaudimas yra pakankamas [1, 12].
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peridinas skatina putliųjų ląstelių degranuliaciją ir
sunkina alerginę reakciją. Fentanilis ir jo dariniai dėl
savo mažesnio poveikio putliosioms ląstelėms yra
pirmo pasirinkimo preparatai, jeigu reikalinga narkotinė analgezija [1, 12].

7. Deguonies terapija
3. Heparinas
Aktyvina antitrombiną ir slopina trombo vystymąsi.
Antikoaguliantai skiriami kaip įmanoma greičiau ištikus ŪKS ir tęsiami iki 8 parų (I klasės C lygio rekomendacijos) [19]. Nefrakcionuotas ir MMMH kartais
sukelia alerginių reakcijų, dauguma jų pasireiškia po
suleidimo boliusu (Baxter Healthcare Corporation gamybos nefrakcionuotas heparinas). FDA rekomendacijomis, MMMH yra saugesni, bet pacientams,
sergantiems KS, reikia vengti leisti boliusais [1, 12].

4. Beta blokatoriai
Nors beta blokatorių vartojimas esant ŪKS turi
naudos (I klasės B lygio rekomendacijos) [20], bet
sergant KS jie gali slopinti epinefrino veikimą. Pacientams, kurie vartoja beta blokatorių ir kuriems yra
hipotenzija ir anafilaksija, galima skirti gliukagoną
kaip priešnuodį 1–5 mg (vaikams 20–30 mkg/kg
iki maksimalaus 1 mg) boliusu per 5 min., vėliau
5–15 mkg/min infuzija [1].

5. Kalcio kanalų blokatoriai

ŪKS ir KS metu yra privaloma, kai kraujo įsotinimas
deguonimi yra mažesnis kaip 90 proc. (I klasės C lygio rekomendacijos) [1, 12, 19].

Anafilaksijos gydymas
1. H1 blokatoriai
Antihistamininiai preparatai kontroliuoja alergijos
simptomus ir yra antros eilės terapija po epinefrino. Jų parenterinis skyrimas gali skatinti hipotenziją
ir mažinti vainikinę kraujotaką, dėl to jie leidžiami
lėtai, nuolat stebint paciento būklę ir stabilizavus
hemodinamiką [3, 12].
Pirmo pasirinkimo preparatas esant anafilaksijai
yra difenhidraminas 1–2 mg/kg iki 25–50 mg/doz.
parenteraliai. Lietuvoje šis preparatas neregistruotas, nors WAO (angl. The World Allergy Organization)
rekomendacijomis tai yra pagrindinis H1 blokatorius, vartojamas antros eilės anafilaksijai gydyti.
H1 blokatoriai nerekomenduojami pirmos eilės
KS terapijai, tuo labiau jų nereikėtų skirti monoterapijai [1, 12].

Nedihidropiridininiai kalcio kanalų blokatoriai (verapamilis, diltiazemas) kartu su nitroglicerinu gali būti
vartojami nesant kairiojo skilvelio disfunkcijos ar kitų
kontraindikacijų. Alerginės reakcijos yra ypač retos.
Jie vertingi gydant alergijos sukeltą bronchų spazmą. Nors kalcio kanalų blokatorių nėra pirmo pasirinkimo preparatai ŪKS metu (III klasės B lygio rekomendacijos) [20], bet KS metu jie gali būti naudojami
pradiniam gydymui nuo išemijos [1,12].

2. H2 blokatoriai

6. Morfinas

3. Kortikosteroidai

Dėl savo raminamojo ir analgetinio poveikio opiatai yra pirmo pasirinkimo preparatai ŪKS gydymo
algoritmuose (I klasės C lygio rekomendacijos) [19].
Tačiau tokie opiatai kaip morfinas, kodeinas, me-

Turi stiprų uždegimą slopinantį ir imunosupresinį poveikį ir atlieka pagrindinį vaidmenį gydant
anafilaksines reakcijas. Jų veikimas pasireiškia po
6 valandų, tačiau jie apsaugo nuo vėlyvosios ir pasi-

Jų pranašumas anafilaksijos metu nėra patvirtintas.
Algoritmai rekomenduoja ranitidiną: 50 mg suaugusiesiems, 1 mg/kg vaikams per 5 min. Manoma,
kad jų derinys su H1 blokatoriais yra veiksmingesnis negu monoterapija H1 blokatoriais. Tačiau jų
poveikis yra lėtesnis už epinefrino, dėl to anafilaksijos metu vartojami ribotai [1, 12].
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kartojančios anafilaksijos. Algoritmų rekomenduojamos dozės yra kas 6 valandas iki 1–2 mg/kg per
dieną sunkios anafilaksijos atveju [1, 12].
Metaanalizės nepatvirtino, kad gliukokortikoidų vartojimas ištikus miokardo infarktui padidina
miokardo aneurizmų, plyšimų dažnį. Todėl tikėtina,
kad jų vartojimas gydant KS yra saugus ir naudingas, nors reikalingos detalesnės studijos [1,12].

5. Kraujo tūrio papildymas

4. Epinefrinas

6. Putliųjų ląstelių membranos stabilizatoriai

Pirmo pasirinkimo preparatas anafilaksijos atveju,
tačiau KS metu turi būti įvertintas rizikos ir naudos santykis. Pirma, epinefrinas sunkina išemiją,
provokuoja vazospazmą, ilgo QTc sindromą, arit
mijas. Antra, intraveninis skyrimas yra prieštaringas, sukelia nekontroliuojamą arterinio spaudimo
pakilimą ir skatina intrakranijinį kraujavimą. Dėl
to saugiau leisti epinefriną į raumenis. Trečia, daugumos epinefrino preparatų sudėtyje yra sulfitų,
kurie provokuoja ir sunkina anafilaksiją. Pagaliau,
pacientas gali būti gydomas beta-blokatoriais ir
įprastos epinefrino dozės bus neveiksmingos arba
skatins vazospazmą dėl alfa-adrenerginio poveikio.
Rekomenduojamas epinefrino skyrimas pagrįstas
anafilaksijos gydymo algoritmais, sykiu turima mažai KS gydymo patirties. Dėl to reikalingos tolesnės
studijos ir klinikinių atvejų analizė [1, 12].

Putliųjų ląstelių aktyvacija – pirminis mechanizmas,
sukeliantis KS. Šie preparatai gali būti veiksmingi
gydant medikamentines alergines reakcijas, tačiau
jų efektyvumas nėra ištirtas [1, 12].
Kounis sindromas yra kompleksinė problema,
kuriai būtinas daugiadisciplinis įvertinimas. Ji susijusi su dideliu alergiškų pacientų sergamumu ir mirtingumu, šio sindromo gydymas yra sudėtingas, reikalaujantis greito sprendimo ir nėra visiškai aiškus.
Ūmus koronarinis skausmas kartu su alergine
reakcija gali atsirasti įvairaus amžiaus pacientams,
net ir vakams. Medicinos pagalba ir diagnostika turi
būti nepavėluota, nors patologija yra mažai žinoma, diagnostika paini ir sudėtinga.
Straipsnyje apibendrinta šiuo metu žinoma informacija apie KS, įvertintos turimos diagnostikos
ir gydymo galimybės, siekiant pagerinti pacientų
prognozę įtarus alerginę ŪKS kilmę.

Kraujo tūrio papildymas yra ypač svarbus anafilaksijos metu, tačiau KS atveju greitai vystosi kairiojo
skilvelio disfunkcija, didėja galinis diastolinis slėgis.
Dideli skysčių tūriai gali lemti plaučių edemą ir kvėpavimo nepakankamumą. Tokiems pacientams reikalinga gyvybinių funkcijų stebėsena ir ankstyvas
kairiojo skilvelio funksijos įvertinimas [1, 12].

KOUNIS SYNDROME: ACUTE ALLERGIC CORONARY DISEASE
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Abstract. Kounis syndrome is the concurrence of acute coronary syndromes with conditions associated with mast cellH
activation, such as allergies or hypersensitivity and anaphylactic or anaphylactoid insults. It is caused by inflammatory mediators such as neutral proteases including tryptase, arachidonic acid products, histamine, platelet activating factor and a
variety of cytokines and chemokines released during the activation process. There are several factors, which have been reported as capable of inducing Kounis syndrome. These include a number of conditions, several drugs, foods, insect stings and
etc. Allergic angina can progress to acute myocardial infarction. Most of the information about this syndrome has come from
the case reports. The management of these patients may be challenging for clinicians. Our review highlights the fact that pediatricians should be aware of the allergic myocardial infarction even in young children. The diagnosis of this unique disease
should be entertained when acute onset chest pain is accompanied by allergic symptoms, electrocardiographic changes, and
elevated cardiac enzymes.
Key words: allergy, anaphylacsis, acute coronary syndrome, allergic myocarditis, myocardial infarction, Kounis syndrome.
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Streptococcus pneumoniae nešiojimas nosiaryklėje
ir ūminis vidurinės ausies uždegimas
Sigita Petraitienė 1, 2, Dovilė Rimkutė 1, Daiva Vaičiūnienė 1,2,
Indrė Stacevičienė 1, 2, Vytautas Usonis 1, 2
¹Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika, ²Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas
Santrauka. Streptococcus pneumoniae – sveiko žmogaus nosiaryklės mikrofloros dalis. Iš 94 identifikuotų serotipų 20 lemia didelį populiacijos sergamumą ir mirštamumą. Besimptomis invazinio serotipo nešiojimas – pagrindinis infekcijos šaltinis. Vaikams dažniausiai komplikuojasi vidurinės ausies uždegimu. D a r b o t i k s l a s – išsiaiškinti
S. pneumoniae nešiojimo nosiaryklėje reikšmę vidurinės ausies uždegimo eigai. M e d ž i a g a i r m e to d a i . 2012–2013
metais dėl S. pneumoniae nešiojimo nosiaryklėje buvo tirti vaikai iki 6 metų amžiaus, sergantys ūmine virusine respiracine infekcija. Atskirai nagrinėti 59 atvejai, kai liga komplikavosi ūminiu vidurinės ausies uždegimu. Vaikai suskirstyti
į dvi grupes – vaikai, kurių nosiaryklėje išauginti arba neišauginti S. pneumoniae. Šių pacientų duomenys išanalizuoti
atsižvelgiant į demografinius duomenis, objektyvią vaiko būklę kreipimosi metu, ligos baigtį, nustatytus vyraujančius
serotipus. Rezultatai. Iš 59 vaikų, sergančių vidurinės ausies uždegimu, 31 (52,5 proc.) buvo S. pneumoniae nešiotojai. Tirtųjų amžiaus vidurkis – 30 mėnesių, mergaičių ir berniukų skaičius panašus, brolių ir seserų skaičius šeimoje
nesiskyrė. Daugiau nei pusė ištirtų vaikų lankė kolektyvą, buvo negydomi antibakteriniais preparatais 6 mėn. iki tyrimo. Objektyviai vertinant būklę vyravo subfebrili kūno temperatūra, pūlinė sloga ir nosies užgulimas, paraudusi ryklė
ir tonzilės, otalgija, plaučiuose karkalų nebuvo. S. pneumoniae nešiotojai dažniau skundėsi produktyviu kosuliu ir 4
kartus dažniau jiems nustatytas ausies būgnelio paraudimas. Vaikai pasveiko vidutiniškai per 14 dienų, dauguma gydyti antibakteriniais preparatais. Nešiotojams dažniau reikėjo antro antibiotiko kurso. Dažniausi rasti S. pneumoniae
serotipai: 19F, 23F, 6A, 3, 14, 15. Išvados. Lytis, kolektyvo lankymas, brolių ir seserų skaičius šeimoje neturėjo įtakos S.
pneumoniae nešiojimo paplitimui. Dažniausi nešiotojai yra vaikai iki trejų metų. Objektyvus vaiko būklės įvertinimas
nepadeda įtarti S. pneumoniae nešiojimo nosiaryklėje. Streptokoko nešiojimas mažai veikia ligos baigtį, tačiau dažnai prireikia intensyvesnio gydymo. Vyraujantys serotipai įeina į šiuo metu rinkoje esamų konjuguotų pneumokokinių
vakcinų sudėtį.
Reikšminiai žodžiai: Streptococcus pneumoniae, serotipai, nosiaryklė, nešiojimas, vidurinės ausies uždegimas,
konjuguota pneumokokinė vakcina, vaikai.
Santrumpos: SP – Streptococcus pneumoniae, ŪVAU – ūminis vidurinės ausies uždegimas, ŪVRI – ūminė virusinė
respiracinė infekcija.

Ūminis vidurinės ausies uždegimas (ŪVAU) – antra (po ūminės virusinės respiracinės infekcijos)
dažniausia vaikų liga. Dažniausias bakterinės kilmės ŪVAU sukėlėjas – Streptococcus pneumoniae
(SP), arba vadinamasis pneumokokas [1]. Vienas
iš svarbiausių ligos patogenezės veiksnių yra besimptomis pneumokoko nešiojimas nosiaryklėje,
kurio paplitimas ikimokykliniame amžiuje yra didžiausias. Besimptomė kolonizacija – rodos, nekaltas ir nepavojingas SP poveikis. Nė vienas iš mūsų,
neatlikus tam tikrų tyrimų, negalėtume pasakyti, ar
esame SP nešiotojai, kol mikroorganizmo poveikis
įgautų kitą pavidalą – neinvazinę ar invazinę infekciją [2]. SP nešiojimas sudaro palankias sąlygas

plisti mikrooganizmui į gretimas anatomines sritis:
prienosinius añčius, ašarų latakais į akis, Eustachijaus vamzdeliais į vidurinę ausį ir tracheobronchiniu medžiu į apatinius kvėpavimo takus. Tai lemia
specifinius neinvazinės pneumokokinės infekcijos klinikinius sindromus: konjunktyvitą, sinusitą,
bronchitą, pneumoniją ir labai dažnai ŪVAU [2, 3].
Literatūros duomenimis, vaikų amžiuje dažniausią
SP infekciją ŪVAU lemia 3, 6A, 6B, 9V, 14, 19A, 19F ir
23F serotipai [4].
ŪVAU yra pagrindinė priežastis, dėl kurios tėvai
JAV kreipiasi pediatrinės pagalbos [5]. Bakterinės
kilmės ŪVAU sukelia trys labiausiai paplitę patogeniniai mikrooganizmai: Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae ir Moraxella catarrhalis [6].
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Pasaulyje vien SP sukelia 30–50 proc. visų ŪVAU [1,
5, 7]. Jungtinėse Amerikos Valstijose pneumokokas
kasmet randamas daugiau nei 6–7 milijonus ŪVAU
atvejų [3]. Filadelfijos valstijoje ištyrus 6–78 mėnesių amžiaus 108 vaikus nustatyta, kad 44 proc. buvo
kolonizuoti SP ir daugiau nei pusei jų buvo diagnozuotas vidurinės ausies uždegimas [5]. Syrjanen ir
bendraautorių ŪVAU tyrimo duomenimis, SP turėjo
net 87 proc. SP nešiotojų ir tik 26 proc. sveikų SP
nosiaryklėje nenešiojančių vaikų [6]. Vaikai, kurie
iki 3 mėnesių yra kolonizuojami ŪVAU sukeliančiais SP serotipais, turi du kartus didesnę riziką iki
6 mėnesių amžiaus susirgti ŪVAU [6]. Šios neinvazinės infekcijos atsinaujinimas taip pat priklauso
nuo SP nešiojimo. Libson ir bendraautorių duomenimis, iš 494 pacientų recidyvinis vidurinės ausies
uždegimas buvo nustatytas 130 (26 proc.) vaikų:
66 (32 proc.) iš 208 buvo SP nešiotojai ir 64 iš 286
(22 proc.) nebuvo SP nešiotojai (p = 0,026) [8].
Didelę reikšmę SP kolonizacijai turi viršutinių
kvėpavimo takų virusinės infekcijos [9, 10]. Harrison ir bendraautoriai nustatė, kad vaikai, sergantys
ūmine respiracine infekcija, nosiaryklėje turi daugiau bakterijų rūšių ir didesnes jų kolonijas nei būdami sveiki. Palyginus sveikus ir dėl virusinės infekcijos ŪVAU sergančius vaikus nustatyta, kad nosiaryklės kolonizuotos skirtingomis bakterijomis [6].
Beje, ŪVAU metu ne tik patogeninių bakterijų dalis
padidėja 2–3 kartus, bet ir sumažėja normalios nosiaryklės mikrofloros bakterijų [5, 6]. Kitoje studijoje
iš 247 ūminės respiracinės infekcijos atvejų 35 proc.
buvo nustatytas ŪVAU (93 iš jų buvo abipusiai) [6].
Virusinė infekcija sutrikdo Eustachijaus vamzdžio
funkcijas, dėl to sumažėja vidurinės ausies spaudimas, nosiaryklės išskyros ir gleivės patenka į vidurinę ausį, įvyksta bakterijų kolonizacija [6]. Nors virusinė infekcija turi labai didelę reikšmę, bet vidurinės
ausies skystyje dažniausiai aptinkama tik SP [9].
SP nešiojimo nosiaryklėje dažnis didžiausias
vaikų amžiuje (iki 6 metų), ypač pirmaisiais gyvenimo metais [2, 4, 10]. Palyginus 1300 suaugusiųjų ir
404 vaikų nosiaryklės tepinėlių kultūras išsiaiškinta, jog tik 4 proc. suaugusiųjų ir net 53 proc. vaikų
buvo SP nešiotojai (p <0,001) [11, 10]. Europoje
vaikai iki dvejų metų dažniau serga SP sukeliamomis infekcijomis, bet su amžiumi sergamumas

mažėja [3]. Tai įrodo keletas atliktų tyrimų, kurie
palygino nešiojimo dažnį įvairiame vaikų amžiuje.
Suomijoje palyginus 2–24 mėnesių amžiaus vaikų
SP nešiojimo nosiaryklėje kitimą nustatyta, kad iki
6 mėnesių amžiaus yra 13 proc. nešiotojų, o vyresnių nei 19 mėn. amžiaus nešiotojų dažnis išauga
iki 43 proc. [10]. Kitas tyrimas parodė: trečiaisiais
gyvenimo metais SP nešiojimo dažnis siekia apie
59,4 proc. visų tirtų vaikų, antraisiais – 68,9 proc.,
pirmaisiais – 71,1 proc. [12]. Nuo 30 iki 50 proc.
vaikų net iki 6 metų amžiaus lieka SP nešiotojai [2].
Dar kitais duomenimis, iki 2 metų amžiaus 52 proc.
vaikų nešiojo SP, 3–4 metų – 45 proc., 5–17 metų –
21 proc., 18 metų – 8 proc. [13, 14]. Tai lemia, kad
daugelis vaikų būtent per pirmuosius penkerius gyvenimo metus pirmą kartą suserga pneumokokine
infekcija ir vidurinės ausies uždegimas yra dažniausia jos klinikinė forma [2].
Vaikų jautrumas pneumokokui yra didesnis dėl
nesubrendusios jų imuninės sistemos [14, 15]. Nebrandumas lemia serotipų, turinčių mažesnį imunogeniškumą, vyravimą. Tai paaiškina, kodėl vaikams
būdingesni vieni serotipai, o suaugusiesiems – kiti.
Žindomi kūdikiai su motinos pienu gauna antikūnų, kurie sukurdami pasyvų imunitetą apsaugo iki 6
mėn. amžiaus [2]. Vėliau, bręstant imuninei sistemai,
kartu mažėja ir pneumokokinė kolonizacija [10]. Jau
per pirmuosius dvejus gyvenimo metus paprastai
išsivysto humoralinis atsakas į polisacharidinę SP
kapsulę. Svarbu tai, kad jei nosiaryklė yra kolonizuota konkretaus serotipo, tai antikūnai susidarys tik
prieš šį serotipą [2]. Todėl dažnai vaikų pneumokokinė infekcija yra siejama su naujo serotipo nešiojimu
[3, 14]. Kartu tai lemia, kad maži vaikai daugiausia
yra atsakingi už naujų serotipų atsiradimą tiek šeimoje, tiek bendruomenėje [13].
Kiti vaikų SP nešiojimo nosiaryklėje rizikos
veiksniai: šeimoje esantys jaunesni broliai ir seserys (ypač iki 6 mėn. amžiaus, p = 0,0012), ugdymo
įstaigos lankymas (p = 0,0033), įvairios stovyklos ir
kolektyviniai susibūrimai, dažni apsilankymai gydymo įstaigose, uždara bendruomenė, neseniai vartoti antibiotikai [2, 4, 10, 11].
Atskirai išskiriami rizikos veiksniai, kurie turi
daug įtakos pneumokokinės infekcijos vystymuisi.
Žinoma, pirmiausiai tai SP nešiojimas nosiaryklėje ir
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amžius (<2 metai). Kiti veiksniai: metų laikas (ruduo,
žiema), lėtinės ligos, ilgas buvimas uždarose erdvėse (pvz., ugdymo įstaigose, uždarose bendruomenėse), daugiavaikės šeimos, neišnešiotumas
ir mažas gimimo svoris (ypač iki 6 mėn. amžiaus),
implantuotas timpanostominis vamzdelis, nuolatinis kontaktas su tabako dūmais, neseniai buvusi
virusinė infekcija, įgimti ar įgyti imuninės sistemos
defektai, hematologiniai piktybiniai navikai, antibiotikų vartojimas [2, 3].
Pagrindinis mūsų darbo tikslas – nustatyti vaikų SP nešiojimo nosiaryklėje įtaką vidurinės ausies
uždegimo eigai.

Pagal SP nešiojimą ar nenešiojimą nosiaryklėje vaikus suskirstėme į dvi grupes: SP nešiojančių
(SP+) ir SP nenešiojančių (SP-). Grupės buvo palygintos pagal demografinius duomenis, objektyvią
būklę ir ligos baigties duomenis. Kartu palygintas
ŪVAU pobūdis ir vyraujanti lokalizacija, išanalizuota
rastų skirtingų SP serotipų įtaka.
Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis
MS Excel 2007 ir SPSS 20.0. Skirtumui tarp požymių
vertinti naudotas F kriterijus. Skirtumas laikytas statistiškai reikšmingu, kai p≤0,05.

Tyrimo medžiaga ir metodai

Iš ŪVAU sirgusių 59 vaikų SP iš nosiaryklės pasėlio išaugintas 31 (52,54 proc.) vaikui. Iš viso ištirta 30 mergaičių (50,84 proc.) ir 29 berniukai
(49,16 proc.). Grupėse tiek mergaičių, tiek berniukų
skaičius buvo panašus. Amžiaus vidurkis – 30 mėnesių (SD ± 15,85 mėn.). Gerokai daugiau SP nešiotojų buvo 1–2 metų amžiaus (p=0,811) grupėje.
Kolektyvą lankė panašus skaičius abiejų grupių vaikų: SP+ grupės – 18 vaikų, SP- grupės – 17 vaikų.
Apie pusę šių grupių vaikų neturėjo nei brolių, nei
seserų. Dauguma vaikų (78 proc.) per paskutinius
6 mėn. antibiotikų nevartojo (1 lentelė).
Vaikai, sergantys ŪVAU, nepriklausomai nuo
SP nešiojimo dažniausiai karščiavo iki 38,5 ºC –
54,24 proc. ir net ketvirtadalio vaikų kūno temperatūra buvo normali. Sloga pasireiškė beveik visiems
tiriamiesiems – 91,53 proc. Pūlinė sloga SP- grupėje pasireiškė dažniau (25,42 proc.) nei serozinė
(18,64 proc.), SP+ grupėje abu slogos tipai – vienodai dažnai (po 23,73 proc.) (p=0,521). Nosies užgulimas buvo mažiau nei pusei vaikų, abejų grupių
skaičiai panašūs. Ryklės paraudimas nustatytas
95 proc. tiriamųjų, kiek rečiau kartu buvo ir tonzilių
paraudimas – 71 proc. Abiejų grupių vaikai vienodai
dažnai skundėsi ausies skausmu, iš viso 37,29 proc.
vaikų. Ausies būgnelio paraudimas buvo dažnesnis
SP+ grupės vaikams (p=0,068) (1 pav.). Produktyviu
kosuliu skundėsi 47,46 proc. vaikų, kiek dažniau SP
nešiojantys vaikai (p=0,140). Vyravo vezikulinis / puerilinis alsavimas auskultuojant plaučius. SP+ grupės 7 (11,86 proc.) vaikams buvo išklausomi karkalai, SP- grupės – tik 2 (3,39 proc.) (p=0,103) (2 pav.).

Nuo 2012 m. sausio iki 2013 m. kovo vaikai buvo
tiriami dėl SP nešiojimo nosiaryklėje dalyvaujant
Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinikos vykdomame „PneumoLit“ projekte (Vilniaus regioninio
bio
medicininių tyrimų etikos komiteto leidimas
atlikti biomedicininį tyrimą išduotas 2011-11-08,
Nr. 158200-11-418-118). Į tyrimą įtraukti pneumokokinėmis vakcinomis neimunizuoti nuo gimimo
iki 72 mėn. amžiaus vaikai, sergantys ūmine virusine
respiracine infekcija (ŪVRI). Atrinkti vaikai, kurie per
mėnesį iki tyrimo nebuvo gydomi antibakteriniais
vaistais. Iš visų tiriamųjų atskirai išanalizuoti Vaikų
ligoninės Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių
klinikos filialo priėmimo skyriuje, Vilniaus Karoliniškių ir Centro poliklinikose surinkti duomenys ir
apibendrinti 59 atvejai, kai ŪVRI epizodas komplikavosi ŪVAU. Į tyrimą įtraukti vaikai, kurių tėvai ar
globėjai susipažino su asmens informavimo forma
ir pasirašė sutikimo dalyvauti tyrime formą. Tyrimo
metu surinkti šie tyrimo dalyvių duomenys:
1. Vaiko bendrieji požymiai: lytis, amžius, kolektyvo
lankymas, brolių ir seserų skaičius šeimoje, antibiotikų vartojimas per paskutinius 6 mėnesius.
2. Objektyvi vaiko būklė kreipimosi metu: kūno
temperatūra, nosies užgulimas, slogos tipas, ryklės ir tonzilių pakitimai, kosulio pobūdis, plaučių auskultaciniai duomenys, ausies būgnelio
pakitimai.
3. Ligos baigtis: galutinė diagnozė, pasveikimo
laikas, antibiotikų vartojimas.
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1 lentelė. ŪVAU sergančių vaikų demografinių duomenų charakteristika
Požymis
Iš viso 59
Ly t i s
Mergaitė
Berniukas
Am ž i us meta is
<1
1–2
3–4
5–6
K o l e kt y va s
Lanko
Nelanko
B ro l i s / se su o
Neturi
1
>1
A / B per pa sk u tiniu s 6 mėn.
Nevartojo
Vartojo

SP+ (n)
31

SP+ (%)
52,54

SP- (n)
28

SP- (%)
47,45

15
16

25,42
27,12

15
13

25,42
22,03

2
16
13
0

3,39
27,12
22,03
0,00

6
10
11
2

10,17
16,95
18,64
3,39

18
13

30,51
22,03

17
11

28,81
18,64

14
16
1

23,73
27,12
1,69

15
12
1

25,42
20,34
1,69

25
6

42,37
10,17

21
7

35,59
11,86

Klinikiniai požymiai

Paraudęs
SP–
SP+

Skausmas

Be pokyčių
0%

5%

10%

15%

20%

25%

% nuo visų ŪVAU

Klinikiniai požymiai

1 pav. Ausies būgnelio patologiniai simptomai

Karkalai
SP–
SP+

Be pokyčių

0%

10%

20%

30%

40%

50%

% nuo visų ŪVAU

2 pav. Auskultaciniai plaučių duomenys

117(5383)
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Neatsižvelgiant į SP nešiojimą nosiaryklėje, dažniausiai buvo diagnozuotas abipusis vidurinės ausies
uždegimas (55,93 proc.). Kiek dažniau dešinės pusės
ŪVAU buvo diagnozuotas SP nešiotojams (p=0,231).
Pagal pobūdį vyravo pūlinis ausies uždegimas, statistiškai reikšmingo grupių skirtumo nerasta. Net
9 proc. vaikų pasireiškė recidyvinė forma nepriklausomai nuo SP nešiojimo nosiaryklėje (3 pav.).

Vertinant pasveikimo laiką nustatyta, kad vaikai
sirgdavo vidutiniškai 14 dienų (SD ± 4,6). SP+ grupėje kiek daugiau vaikų sirgo ilgiau nei 15 dienų
(p=0,101) (4 pav.).
Antibakterinis gydymas SP+ grupėje buvo skirtas 24 vaikams (40,68 proc.), SP- grupėje – 18 vaikų
(30,51 proc.). Vaikai, gydyti antibiotikais, vidutiniškai sirgo 14 dienų (SD ± 5), o negydyti antibioti-
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6 pav. Dažniausi nustatyti S. pneumoniae serotipai esant vidurinės
ausies uždegimui

kais – 11 dienų (SD ± 4) ir vienas nepasveiko. Visi
SP- grupės vaikai buvo gydyti vienu antibakteriniu
vaistu, o SP nešiotojams dažnai prireikdavo antro
antibiotiko (p=0,05) (5 pav.).
Tyrimo metu rasti SP buvo serotipuojami.
Dažniausiai aptikti 19F (19 proc.), 23F (13 proc.) ir
6A (16 proc.) serotipai. Vienodai dažnai buvo randami 3, 14 ir 15 serotipai – po 10 proc. visų serotipų.
Kiti serotipai: 6B, 6C, 11, 18 ir G+ aptikti daug rečiau,
kartu jie sudarė 21 proc. visų nustatytų serotipų
(6 pav.).

Aptarimas ir išvados
Literatūros duomenys ir mūsų atlikto tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad SP radimui vaikų nosiaryklėje
visiškai neturi įtakos lytis. Vienodai dažnai nešiotojai gali būti tiek mergaitės, tiek berniukai. Pastebėta
tendencija – SP dažniausiai rastas vaikams iki trejų
metų amžiaus, o vyresniems – daug rečiau. Tyrimas
patvirtino daugelio kitų tyrėjų gautus rezultatus
[2–4, 10, 11]. Užsienio literatūroje kolektyvo lankymas ir brolių bei seserų skaičius šeimoje laikomi
svarbiais rizikos veiksniais, lemiančiais SP nešiojimą nosiaryklėje [2, 4, 10, 11]. Deja, mūsų atliktas
tyrimas to nepatvirtino, bet galima teigti, kad abu
veiksniai turėjo įtakos ŪVAU dažniui. Antibiotikų
vartojimas per paskutinius 6 mėn. abiejose grupėse
buvo panašus – dauguma vaikų jų nevartojo, todėl
įvertinti, kokią įtaką antibiotikai turi SP nešiojimui,
iš mūsų tyrimo duomenų neįmanoma.
Objektyviai vertinant ŪVAU sergančių vaikų
būklę, dažniausiai buvo nustatoma: karščiavimas
iki 38,5 ºC, pūlinė sloga ir nosies užgulimas, ryklės

ir kiek rečiau tonzilių paraudimas, vezikulinis alsavimas. Vaikai, nepriklausomai nuo SP nešiojimo,
dažnai skundėsi otalgija. SP sukelto VAU metu vaikams vienodai dažnai kūno temperatūra gali būti
ir normali, ir aukštesnė nei 38,5 ºC. Slogos tipas
identifikuojant SP nešiotojus yra mažai reikšmingas: vienodai dažnai nustatoma tiek serozinė, tiek
pūlinė sloga. Kiek dažniau SP+ vaikams pasireiškia
bronchito požymiai: produktyvus kosulys ir karkalai
auskultuojant plaučius. Šie požymiai turi per mažą
statistinį patikimumą, kad juos būtų galima laikyti
diagnostiniais kriterijais identifikuojant SP nešiojimą. Vertinant ausies patologiją nustatyta, kad
SP nešiotojams 4 kartus dažniau randamas ausies
būgnelio paraudimas. Užsienyje atliktų tyrimų duomenimis, tai svarbus SP sukelto ŪVAU diagnozės
pagrindimo požymis, tačiau gautas statistinis patikimumas yra nepakankamas [16]. Tyrimo rezultatai
parodė, kad vien objektyvus sergančio vaiko būklės
įvertinimas neleidžia identifikuoti SP buvimo nosiaryklėje.
Ūminis abipusis pūlinis vidurinės ausies uždegimas – dažniausiai nustatoma diagnozė. Neretai pasitaikė ir agresyvi recidyvinė forma. Diagnozė buvo
mažai priklausoma nuo SP išsisėjimo nosiaryklėje.
Vidutiniškai vaikai sirgo apie 14 dienų, bet SP+
grupės vaikai turėjo didesnę tendenciją sirgti ilgiau.
Antibakterinis gydymas buvo skiriamas daugumai
vaikų, kiek dažniau SP+ grupės. Šiems vaikams dažniau buvo skiriami du antibakteriniai preparatai.
Tai, kad antibakterinių vaistų negavę vaikai sirgo
trumpiau nei jais gydyti, verčia manyti, kad sergant
ŪVAU antibiotikai yra nebūtini arba jie skirtini tik
tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, esant recidyvinėms
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formoms. Sunkios eigos ŪVAU gydymas antibiotikais neabejotinai pranašesnis už simptominį
gydymą [16].
Lietuvoje, kaip ir kitose valstybėse, kuriose neatliekama visuotinė imunizacija pneumokokinėmis
vakcinomis, vyraujantys SP serotipai buvo 19F, 23F,
6A, 3, 14, 15. Šie serotipai vyravo ir ankstesniuose Vilniuje atliktuose SP nešiojimo nosiaryklėje tyrimuose
[15]. Dauguma serotipų įeina į šiuo metu rinkoje
esamų konjuguotų pneumokokinių vakcinų sudėtį.
S. pneumoniae pirmiausia kolonizuoja pačius
mažiausius vaikus, o padariniai veikia visus. SP paplitimo riziką didina ne tik neigiamas aplinkos po-

119(5385)

veikis ir lėtinės ligos, bet ir vaiko raidai būtini veiksniai: kolektyvo lankymas, broliai ir seserys. Atpažinti
nešiojimą be specifinio tyrimo yra beveik neįmanoma. Imuniteto nebrandumas, atrodytų, žalos nedarančiai kolonizacijai teikia galimybę virsti didelį
sergamumą ir mirtingumą lemiančia pneumokokine infekcija. Vis labiau vengiant antibakterinio gydymo, ieškoma veiksmingų apsaugos būdų. Vienas
tokių būdų yra konjuguotų pneumokokinių vakcinų skiepijimas kūdikiams. Vaikų imunizacija ne tik
apsaugo nuo ligų paskiepytuosius, bet ir kuria visuomenės imunitetą, mažina bendrą sergamumą
sunkiai valdoma infekcija [17].

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE NASOPHARYNGEAL CARRIAGE AND ACUTE OTITIS MEDIA

Sigita Petraitienė 1, 2, Dovilė Rimkutė 1, Daiva Vaičiūnienė 1,2,
Indrė Stacevičienė 1, 2, Vytautas Usonis 1, 2
¹Vilnius University Clinic of Children‘s Diseases, ²Children‘s Hospital, Affiliate to Vilnius University Hospital Santariškių
klinikos, Lithuania
Abstract. Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae or pneumococcus) causes the high morbidity and mortality in population. Asymptomatic invasive serotypes colonization of the children‘s nasopharynx is the main source of infection. Pneumococcus can spread from nasopharynx to other organs and become the course of various illnesses. The most frequent complication of nasopharyngeal S. pneumoniae carriage is acute otitis media. Objective: To assess S. pneumoniae nasopharyngeal
carriage impact on otitis media course. Material and methods. During the PneumoLit project children under 73 months of
age with signs of acute viral respiratory infection were investigated for S. pneumoniae nasopharyngeal carriage. Separately
was analyzed 59 cases of the disease, which complicated by acute otitis media. Children were divided into two groups – the
pathogen carriers and non-carriers. Demographic data, objective assessment of child’s condition, illness termination and serotypes were detected. Results: S. pneumoniae was detected in 31 (52,5 perc.) of the 59 investigated children. Average age
was 30 months. There was no difference in S. pneumoniae nasopharyngeal carriage between boys and girls, sibling count
in the family were similar. More than half of all the children attended the day-care centres and did not use antibiotics during
last 6 months before the examination. Dominant clinical symptoms of all the children were: sub-febrile body temperature,
purulent rhinitis, throat and tonsils redness, vesicular lung breathing, otalgia. Pneumococcus carriers more often complained
of a productive cough and had 4 times higher findings of the redness of tympanic membrane. Average time of recover was 14
days, the majority of children were treated with antibiotics. S. pneumoniae carries were treated with two courses of antibiotics
more often in comparison with non carries. Serotypes 19F, 23F, 6A, 3, 14, 15 dominated. Conclusions: Gender, day-care centre
attendance, sibling count did not affect the prevalence of S. pneumoniae carrying. The most common carriers are children under the age of 3. An objective assessment of the child’s condition does not determine the S. pneumoniae carriers. The outcome
of disease does not depend on pneumococcus nasopharyngeal carriage. However, S. pneumoniae carries often require more
intensive treatment. Predominant serotypes belong to available in the market conjugate pneumococcal vaccines.
Key words: Streptococcus pneumoniae, serotypes, nasopharyngeal carriage, acute otitis media, conjugate pneumococcal vaccine, children.
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Pneumokokine vakcina skiepytų vaikų
sergamumas kvėpavimo takų ligomis
Ema Butkienė, Algimantas Vingras, Vytautas Kasiulevičius
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika
Santrauka. Daugiau kaip pusė vaikų bent kartą per metus serga ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis. Streptococcus pneumoniae yra vienas dažniausių bakterinės kilmės kvėpavimo organų ligų sukėlėjų, todėl pneumokokinės
infekcijos imunoprofilaktika yra aktuali tema. Tyrimo tikslas buvo palyginti paskiepytų pneumokokine konjuguota
vakcina ir neskiepytų kūdikių sergamumą kvėpavimo takų infekcijomis, joms gydyti skirtų antibiotikų ir hospitalizacijų dažnį. Tyrimas buvo atliekamas retrospektyviai, atrenkant asmens sveikatos priežiūros korteles ir renkant duomenis
pagal susidarytą anketą. Į tyrimą atrinkti pneumokokine konjuguota vakcina paskiepyti kūdikiai (n=106), kurių amžius buvo nuo 2 iki 24 mėnesių. Tiriamiesiems parinkta kontrolinė grupė (n=106) atsižvelgiant į lytį ir gimimo datą. Kūdikiai stebėti 9 mėnesius ir retrospektyviai įvertintas sergamumo dažniausiomis kvėpavimo takų ligomis, antibiotikų
skyrimo ir hospitalizacijos dažnis. Bendras sergamumas ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis per 9 mėn. skiepytųjų
pneumokokine konjuguota vakcina buvo statistiškai patikimai mažesnis negu kontrolinės grupės. Skiepyti kūdikiai
reikšmingai mažiau sirgo ūminiu bronchitu, ūminiu tonzilitu, nepūliniu ir pūliniu vidurinės ausies uždegimu, antibiotikų skyrimo ir hospitalizacijos dažnis buvo mažesnis lyginant su neskiepytais kūdikiais. Tiriamieji gerai toleravo
pneumokokinę konjuguotą vakciną.
Reikšminiai žodžiai: Streptococcus pneumoniae, ūminės kvėpavimo takų infekcijos, pneumokokinė konjuguota
vakcina, sergamumas, veiksmingumas.
Santrumpos: PSO – Pasaulio sveikatos organizacija, S. pneumoniae – Streptococcus pneumoniae, ŪVKTI – ūminė
viršutinių kvėpavimo takų infekcija, IPL – invazinė pneumokokų sukelta liga, PKV – pneumokokinė konjuguota vakcina, J18 – pneumonija, sukėlėjas nenustatytas, J20.9 – ūminis bronchitas, nepatikslintas, J01.9 – ūminis sinusitas,
nepatikslintas, J03.9 – ūminis tonzilitas, nepatikslintas, J00 – ūminis nazofaringitas, J06.9 – ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija, nepatikslinta, H65 – nepūlinis vidurinės ausies uždegimas, H66 – pūlinis ir nepatikslintas vidurinės
ausies uždegimas, J02.9 – ūminis faringitas, nepatikslintas, J04.2 – ūminis laringotracheitas.

Vaikai dažniausiai serga kvėpavimo takų ligomis.
2009 metais užregistruota 567,8 susirgimų 1000
vaikų, t. y. apie 57 proc. visų vaikų bent kartą per
metus sirgo ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis [1]. Kūdikių mirtingumo struktūroje kvėpavimo takų ligos yra trečioje vietoje po perinatalinės
patologijos ir įgimtų anomalijų. PSO duomenimis,
apie 2,2 milijono vaikų pasaulyje kasmet miršta nuo
ūmios kvėpavimo takų infekcijos, iš jų 75 proc. – nuo
pneumonijos [2]. Lietuvoje 2008 ir 2009 m. plaučių
uždegimu kasmet sirgo daugiau nei po 15 000 vaikų ir iš jų apie 40 proc. buvo gydomi ligoninėse [3].
Virusai yra pagrindiniai ūmių viršutinių kvėpavimo
takų infekcijų sukėlėjai, tačiau bakteriniai sukėlėjai
dažnai nustatomi kartu su virusais kaip koinfekcija,
sukelia ŪVKTI komplikacijas bei yra dažniausi apatinių kvėpavimo takų ligų sukėlėjai [4].

Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) yra
viena dažniausių bakterinių kvėpavimo takų infekcijų priežasčių visame pasaulyje. Maždaug pusė
sveikų mažų vaikų savo nosiaryklėje turi šią bakteriją. Pneumokokas tampa pavojingas peršalus,
susirgus sloga, sumažėjus organizmo atsparumui,
ypač mažiems vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis. Kvėpavimo takų kolonizacija šia bakterija
gali būti neinvazinių ligų – faringito, bronchito,
vidurinės ausies uždegimo, sinusito, pneumonijos
be bakteremijos, bei invazinių pneumokokų sukeltų ligų – pneumonijos su bakteremija, pleurito,
sepsio ar meningito priežastis [5]. S. pneumoniae
yra pagrindinis bakterinės kilmės vidurinės ausies
uždegimo ir sinusito [6, 7] bei dažniausias pneumonijos sukėlėjas visose amžiaus grupėse, sukeliantis 16–73 proc. visuomenėje įgytos pneumonijos
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atvejų [8, 9]. Vaikų iki 2 metų imuniteto ypatumai
lemia didelį imlumą polisacharidinę kapsulę turinčių bakterijų poveikiui, todėl maži vaikai dažniau ir
sunkiau serga pneumokokų sukeltomis ligomis [5].
Kovai su pneumokokinėmis infekcijomis svarbus vaidmuo tenka imunoprofilaktikai. Klinikinėje
praktikoje šiuo metu vartojamos dviejų skirtingų
tipų pneumokokinės vakcinos: pneumokokinė polisacharidinė, skirta vaikams nuo 2 metų, ir pneumokokinės konjuguotos (PKV), skirtos kūdikiams
nuo 2 mėnesių metų amžiaus. Pneumokokinėje
konjuguotoje vakcinoje kapsulės polisacharidai,
konjuguoti su didelio imunogeniškumo baltymu
(pvz., netoksiniu difterijos toksoidu), sukelia ir B, ir
T limfocitų lemiamą imuninį atsaką net ir jaunesniems nei 2 metų vaikams [10, 11]. Šis atsakas apsaugo ne tik nuo į vakcinos sudėtį įeinančių pneumokoko serotipų sukeliamų invazinių ligų, bet ir
nuo šių serotipų nešiojimo nosiaryklėje, vidurinės
ausies uždegimo, nors apsauga mažesnė nei nuo
IPL [5]. Konjuguotoje septynvalentėje vakcinoje
Prevenar yra 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F serotipų,
dažniausiai sukeliančių ligas vaikams iki 2 metų,
polisacharidai, o į naujausios Prevenar 13 vakcinos
sudėtį papildomai įeina 1, 3, 5, 6A, 7F, 19A serotipų
antigenai [12, 13]. Dešimvalentėje konjuguotoje
vakcinoje Synflorix yra 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F, 4, 18C,
19F serotipų antigenų, kurių dauguma konjuguoti
su baltymu nešikliu D iš netipuojamo Haemophilus
influenzae (H.influenzae) išorinės membranos. Vakcina iki 90 proc. atvejų apsaugo nuo IPL ir nuo netipuojamo H. influenzae sukeltos infekcijos [5].
Pagal 2007 m. rekomendacijas pneumokokine
konjuguota vakcina turėtų būti rutiniškai skiepijami visi 2–59 mėn. kūdikiai, o naujausia Prevenar 13
vakcina galima skiepyti vaikus iki 17 metų amžiaus,
ji taip pat skirta rizikos grupių vaikams, iš jų ir sergantiems bronchų astma [10].
Užsienio valstybėse, įtraukus PKV į nacionalinius skiepų kalendorius, pasirodė nemažai straipsnių apie pneumokokinės konjuguotos vakcinos
efektyvumą ir saugumą. Kiekviena pneumokokinė
vakcina specifiška atskiriems serotipams. Taip pat
kiekviename geografiniame regione įvairių S. pneumoniae serotipų paplitimas skiriasi, todėl gali skirtis
ir vakcinos veiksmingumas.

E. Butkienė, A. Vingras, V. Kasiulevičius

Tyrimo tikslas
Tyrimo tikslas buvo palyginti paskiepytų pneumokokine konjuguota vakcina ir neskiepytų kūdikių
sergamumą dažniausiomis kvėpavimo takų infekcijomis, joms gydyti skiriamų antibiotikų ir hospitalizacijų dažnį.

Tyrimo metodai
Tyrimas buvo atliekamas retrospektyviai, atrenkant
paskiepytų pneumokokine konjuguota vakcina ir
kontrolinės grupės kūdikių asmens ligos istorijas. Į
tyrimą atrinkti PKV paskiepyti nuo 2 iki 24 mėnesių
amžiaus 106 vaikai, kurių sergamumą buvo galima
įvertinti per 9 mėnesius po skiepo, ir jiems pagal
gimimo datą ir lytį parinkti neskiepyti 106 kūdikiai. Tiek skiepytų kūdikių, tiek kontrolinės grupės
47 kūdikiai (44,3 proc.) buvo mergaitės ir 59 kūdikiai (55,7 proc.) – berniukai. Į tyrimą įtraukti kūdikiai
buvo paskiepyti dviejų tipų pneumokokinėmis konjuguotomis vakcinomis: 100 kūdikių (94,3 proc.) –
Synflorix vakcina ir 6 kūdikiai (5,75 proc.) – Prevenar
vakcina.
Pneumokokinė konjuguota vakcina yra brangi,
valstybės nedotuojama, kūdikiams reikia kelių dozių, todėl savo vaikučius paskiepyti gali ne visi norintys tėvai. Į tyrimą įtraukti beveik visi vaikai buvo
paskiepyti per Vilniaus Centro poliklinikoje vykusią
akciją, kurios metu dvi vakcinos dozės buvo dovanojamos. Kūdikių tėveliai paskiepyti savo atžalas
buvo kviečiami aktyviai ir atvykę į polikliniką. Tokiu
būdu į tyrimą buvo įtraukti įvairių socialinių sluoksnių tėvų kūdikiai. Kadangi vaikai buvo skiepijami
profilaktiniais tikslais, o ne dažnai kvėpavimo organų infekcijomis ar lėtinėmis ligomis sergantys, todėl jiems buvo įmanoma parinkti kontrolinę grupę.
Didžioji dalis kūdikių nepaskiepyti visomis reikiamomis dozėmis, nes tyrimo metu nuo pirmos
dozės buvo praėję 9 mėn., o imunizaciją sustiprinanti dozė sušvirkščiama antraisiais gyvenimo metais. Kita vertus, tyrimui atlikti užtenka vienintelės
dozės, nes žiūrimas 9 mėn. sergamumas, kurį užtikrina ir vienos vakcinos dozės sušvirkštimas.
Duomenys rinkti pagal susidarytos anketos
klausimus. Buvo žiūrimas dažniausių kvėpavimo
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takų ligų epizodų skaičius, joms gydyti skirtų antibiotikų bei hospitalizacijų dėl ūmių kvėpavimo
takų ligų dažnis abiejų vaikų grupėse. Kontrolinės
grupės vaiko sergamumas pradėtas registruoti nuo
tos pačios datos kaip ir jo poros skiepyto vaiko, t. y.
prie skiepo datos pridėjus 3 sav., kai teoriškai turėtų
būti susidaręs apsauginis specifinių antikūnų titras.
Taip pat rinkta informacija apie nepageidaujamus povakcininius reiškinius.
Statistinei duomenų analizei naudota SPSS 13.0
statistinė programa. Duomenys įvertinti apskaičiavus aritmetinį vidurkį, o lyginti naudojant Stjudento t-testą. Rezultatai vertinti kaip reikšmingi, kai
p<0,05.

Rezultatai
Po PKV skiepo per 9 mėn. sirgo 85 (80,25 proc.) ir
nesirgo 21 (19,8 proc.) kūdikis. Kontrolinės grupės
sirgo 93 (87,7 proc.) ir nesirgo 13 (12,3 proc.) kūdikių. Skiepytųjų grupėje per 9 mėn. registruota nuo
0 iki 8 susirgimo epizodų vienam vaikui – iš viso

196 susirgimai ūminėmis kvėpavimo takų ligomis.
Vienam vaikui tenka 1,83 susirgimo per 9 mėn.
Lygiagrečiai kontrolinėje grupėje per 9 mėn. registruota nuo 0 iki 10 susirgimų vienam vaikui; iš viso
270 kvėpavimo takų ligų epizodai. Vienam vaikui
tenka 2,54 susirgimo. Taigi sergamumas per 9 mėn.
skiepytųjų PKV (1,83), palyginti su kontroline grupe, buvo statistiškai patikimai mažesnis (p=0,007)
(1 lentelė).
Nagrinėjant atskirai skiepytų ir neskiepytų vaikų sergamumo kiekviena kvėpavimo takų liga skirtumus, statistiškai patikimai sumažėjo sergamumas ūminiu bronchitu (0,15 ir 0,5, p=0,001), ūminiu
tonzilitu (0,01 ir 0,09, p=0,018), nepūliniu ir pūliniu
vidurinės ausies uždegimu (0,01 ir 0,16, p=0,001).
Sergamumas pneumonija sumažėjo, bet statistiškai nepatikimai (0,02 ir 0,08, p=0,052), tačiau
tikėtina, jog esant didesnei imčiai p reikšmė būtų
<0,05. Taip pat statistiškai nepatikimai sumažėjo
sergamumas nepatikslinta ūmine viršutinių kvėpavimo takų infekcija (0,43 ir 0,51, p=0,437) bei ūminiu faringitu (0,25 ir 0,33, p=0,379). Tarp skiepytų ir

1 lentelė. Skiepytų PKV ir kontrolinės grupės vaikų sergamumas dažniausiomis kvėpavimo takų infekcijomis, hospitalizacijų ir antibiotikų skyrimo dažnis per 9 mėn. bei statistinis įvertinimas
Grupė n=106; n=106
Bendrai ūminės kvėpa- Skiepyti
vimo takų ligos
Kontrolė
J20.9
Skiepyti
Kontrolė
J18
Skiepyti
Kontrolė
J03.9
Skiepyti
Kontrolė
J00
Skiepyti
Kontrolė
J06.9
Skiepyti
Kontrolė
H65, H66
Skiepyti
Kontrolė
J02.9
Skiepyti
Kontrolė
J04.2
Skiepyti
Kontrolė
Hospitalizacijos
Skiepyti
Kontrolė
Antibiotikų skyrimas
Skiepyti
Kontrolė

Sergamumas / dažnis per 9 mėn.

P reikšmė

1,83
2,54
0,15
0,50
0,02
0,08
0,01
0,09
0,83
0,80
0,43
0,51
0,01
0,16
0,25
0,33
0,14
0,08
0,02
0,11
0,42
0,71

0,007
0,000
0,052
0,018
0,834
0,437
0,001
0,379
0,207
0,006
0,014
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2 lentelė. Kontrolinės grupės hospitalizacijų priežasčių dažnis
Kvėpavimo takų liga

Hospitalizacijos dažnis

Hospitalizacijos dažnis proc.

J18
J20.9
J00
J06.9
H65, H66
J03.9
Iš viso:

2
5
1
1
2
1
12

16,7
41,7
8,3
8,3
16,7
8,3
100,0

neskiepytų vaikų statistiškai nepatikimai padidėjo
sergamumas ūminiu nazofaringitu (0,83 ir 0,80,
p=0,834) bei ūminiu laringotracheitu (0,14 ir 0,08,
p=0,207) (1 lentelė).
Skiepytųjų grupėje per 9 mėn. registruotos dvi
hospitalizacijos. Vienas vaikas buvo gydytas ligoninėje nuo ūminės pneumonijos, o kitas – nuo ūminio
nazofaringito. Hospitalizacijos dažnis yra 0,019 karto vienam skiepytam PKV vaikui. Kontrolinėje grupėje buvo stacionarizuota 12 vaikų (11,3 proc.) po
vieną kartą. Hospitalizacijos dažnis – 0,113 atvejo
vienam neskiepytam vaikui, t. y. statistiškai patikimai didesnis (p=0,006) nei skiepytų vaikų. Hospitalizacijų priežastys ir jų dažnis kontrolinėje grupėje
pateikiamas 2 lentelėje.
Kvėpavimo takų ligoms gydyti per 9 mėn. antibiotikų buvo skirta 37 PKV skiepytiems vaikams
(34,9 proc.). Vienam vaikui antibiotikų skirta nuo
0 iki 4 kartų. Iš viso antibakterinis gydymas nagrinėjamų ligų gydymui skirtas 45 kartus, o antibiotikų vartojimo dažnis – 0,42 karto vaikui. Neskiepytų vaikų grupėje antibiotikų skirta 48 vaikams
(45,3 proc.) nuo 0 iki 5 kartų per tiriamąjį laikotarpį.
Iš viso antibiotikų skirta 75 kartus, t. y. jų vartojimo
dažnis – 0,71 karto vaikui. Taigi PKV skiepytų vaikų
grupėje antibiotikų kvėpavimo takų ligoms gydyti buvo skirta statistiškai patikimai mažiau (0,42 ir
0,71, p=0,014).
Povakcininių nepageidaujamų reiškinių pasitaikė 8 vaikams (7,5 proc.): viena vietinė ir septynios
bendrinės reakcijos. Visos bendrinės reakcijos pasireiškė po pirmos dozės sušvirkštimo: 4 vaikai vakare buvo neramūs, irzlūs, 3 vaikams temperatūra
pakilo iki 38 oC, bet kitą dieną ji jau buvo normali.
Keturiems tiriamiesiems pirmas Synflorix skiepas
derintas su IPV+DTP+Hib1 vakcina, vienam vaikui

su Rotateq ir 2 vaikai apsilankymo metu skiepyti tik
PKV. Po antros skiepo dozės vienam vaikui užfiksuotas paraudimas injekcijos vietoje.
Kontrolinės grupės 7 vaikų (6,6 proc.) tėvai
buvo atsisakę visų skiepų.

Aptarimas
Apsaugai nuo pneumokokinių infekcijų kuriamos
ir tobulinamos pneumokokinės vakcinos. Pakankamai efektyvios vakcinos sukurti nepavyksta,
nes polisacharidai, kurie yra opsonizuojančių antikūnų taikinys, mažai imunogeniški. Konjuguotos
pneumokokinės vakcinos ne tik apsaugo vaikus iki
2 metų nuo susirgimo sunkiomis S. pneumoniae
sukeliamomis invazinėmis ligomis, bet ir sumažina
jose esančių serotipų nešiojimą šių vaikų nosiaryklėje. Taip sumažėja ne tik paskiepytų ir neskiepytų
vaikų sergamumas tiek lokaliomis kvėpavimo takų
ligomis, tiek invazinėmis ligomis, bet ir sustabdomas šios infekcijos plitimas visuomenėje, mažėja
nejautrių antibakteriniams vaistams padermių
skaičius [5].
PKV visiems kūdikiams į nacionalinius skiepų kalendorius įtraukta daugiau nei penktadalyje
pasaulio valstybių [14] ir visiems ar rizikos grupių
kūdikiams 24 Europos valstybėse [15]. Daugelis
straipsnių apie šios vakcinos veiksmingumą paskelbta JAV, nes būtent ten ji pradėta taikyti anksčiausiai ir vakcinacija įgavo didžiausią mastą.
JAV dėl rutininės vakcinacijos PKV sumažėjo
sergančiųjų pneumokokų sukeltomis tiek invazinėmis, tiek neinvazinėmis ligomis. Vaikų iki 2 metų
sergamumas sumažėjo net 69 proc., o ligas sukeliančių pneumokokų atsparumas penicilinui –
35 proc. [5]. Lyginant 1998–1999 m. ir 2008 m. JAV
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epidemiologinius duomenis, vaikų iki 5 metų sergamumas IPL sumažėjo nuo 99 atvejų iki 21 atvejo
100 000 gyventojų [12] (žr. pav.). JAV rutininė vakcinacija Prevenar sumažino sergamumą pneumokokinėmis infekcijomis nevakcinuotiems pneumokokine vakcina visose amžiaus grupėse. Nuo 1998–
1999 m. iki 2007 m. sergamumas IPL visose amžiaus
grupėse sumažėjo 45 proc. (nuo 24,4 iki 13,5 atvejo
100 000 gyventojų) [12].
Kitų epidemiologinių tyrimų duomenimis, JAV
pradėjus naudoti PKV7, vaikų iki 2 metų amžiaus
hospitalizacijų ir ambulatorinių apsilankymų skaičius dėl visuomenėje įgytos pneumonijos sumažėjo 35 proc.: nuo 12,5 atvejo (1997–1999 m.) iki
8,1 atvejo (2006 m.) 100 000 populiacijos. Taip pat
sumažėjo mažų vaikų apsilankymų pas gydytoją
dėl vidurinės ausies uždegimo [10].
Kanadoje, Didžiajame Vankuveryje, pradėjus
visuotinę kūdikių vakcinaciją PKV, 6–23 mėn. vaikų
sergamumas IPL sumažėjo 84,6 proc., o į vakciną
įeinančių serotipų sukeltomis invazinėmis ligomis –
92,5 proc. Įdiegus Prevenar vakciną į nacionalinį kalendorių Ispanijoje, vaikų iki 5 metų sergamumas
pneumokokų sukeltu meningitu sumažėjo nuo
6,14 iki 2,83 iš 100 000 gyventojų. Graikijoje Prevenar vakcina į nacionalinį skiepų kalendorių įtraukta 2006 m., o pradėta taikyti 2004 m. Kiekvienais
metais daugėjant vaikų, paskiepytų pneumokokine vakcina, nuo 2005 m. iki 2007 m. tirti ikimokyklines ugdymo įstaigas lankantys 1–6 metų vaikai
dėl S. pneumoniae nešiojimo nosiaryklėje. Tarp paskiepytųjų septynvalentėje vakcinoje esančių sero-

tipų nešiojimas sumažėjo nuo 33 proc. 2005 m. iki
8,6 proc. 2007 m. Prevenar esančių serotipų nešiojimas sumažėjo ir tarp neskiepytų vaikų. Penicilinui
atsparių pneumokokų nešiojimas sumažėjo nuo
11 proc. 2005 m. iki 0,6 proc. 2007 m. [5].
Nepaisant šių vakcinacijos pranašumų, kai kurių
vėlesnių tyrimų duomenys atskleidžia, jog dažnėja
vakcinoje nesančių pneumokokų serotipų nešiojimas ir jų sukeliamos ligos. JAV iki visuotinio skiepijimo konjuguota vakcina (1997–2000 m.) Prevenar
esantys serotipai sukėlė 73 proc. invazinių pneumokokinių infekcijų, o 2001–2003 m.– 50 proc.
Sergančiųjų empiema padaugėjo nuo 16 proc.
iki 30 proc., sunkiomis invazinėmis ligomis – nuo
57 proc. iki 71 proc. Šias ligas dažniau sukėlė vakcinoje nesančių serotipų S. pneumoniae [5].
Lietuvoje atliktų pneumokokinės konjuguotos
vakcinos efektyvumo tyrimų rasti nepavyko.
Mūsų tyrimo rezultatai labai geri ir panašūs į aprašomus užsienio literatūroje. Tiriant PKV paaiškėjo,
jog sumažėjo skiepytų vaikų sergamumas kvėpavimo takų ligomis, kurių tikėtina bakterinė kilmė, o
tiksliau – S. pneumoniae bei antibiotikų ir hospitalizacijų dažnis, palyginti su neskiepytais kūdikiais.
Literatūroje rašoma, jog skiepijant PKV dažniausiai pasitaikantys šalutiniai reiškiniai yra reakcija injekcijos vietoje (odos paraudimas, sukietėjimas, patinimas, skausmas, jautrumas), apetito
stoka, karščiavimas, dirglumas, mieguistumas. Dauguma reakcijų būna lengvos ar vidutinio sunkumo
ir trunka neilgai. Po imunizaciją sustiprinančios dozės nepageidaujamų reakcijų injekcijos vietoje pa-
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sireiškia dažniau ir jos yra stipresnės [16–18]. Taigi
mūsų atliktame tyrime užfiksuoti nepageidaujami
povakcininiai reiškiniai ir jų dažnis atitinka aprašytus literatūroje.

Išvados
 Skiepytųjų pneumokokine konjuguota vakcina
sergamumas ūminėmis kvėpavimo takų ligomis per 9 mėn. buvo statistiškai patikimai mažesnis nei kontrolinės grupės.

E. Butkienė, A. Vingras, V. Kasiulevičius

 Skiepytųjų PKV sergamumas ūminiu bronchitu,
ūminiu tonzilitu, nepūliniu ir pūliniu vidurinės
ausies uždegimu buvo mažesnis nei kontrolinės grupės.
 PKV skiepytų vaikų grupėje hospitalizacijos ir
antibiotikų skyrimo kvėpavimo takų ligoms
gydyti dažnis buvo reikšmingai mažesnis nei
neskiepytų vaikų.
 Tiriamieji gerai toleravo PPV: užfiksuotos viena
vietinė ir septynios trumpalaikės bendrinės reakcijos.

EFFECT OF PNEUMOCOCCAL VACCINE ON MORBIDITY FROM RESPIRATORY INFECTIONS IN CHILDREN

Ema Butkienė, Algimantas Vingras, Vytautas Kasiulevičius
Vilnius University Clinic of Internal Diseases, Family Medicine and Oncology, Vilnius, Lithuania
Abstract. More than half of children are diagnosed with acute respiratory infections at least once a year. The bacterium
Streptococcus pneumoniae remains the leading cause of bacterial respiratory infections. It means that imunoprophylaxis of
the pneumococcal infection is a topical subject. The aim of this study was to compare the morbidity of respiratory infections,
frequency of using antibiotics and hospitalization rate among pneumococcal conjugate vaccine (PCV) vaccinated and unvaccinated babies (control group). This retrospective study was conducted using the information obtained from the health
care cards and questionnaires. The study population was PCV vaccinated children (n=106) aged from 2 until 24 months and
control group children (n=106), selected according according to the date of birth and sex. The subjects were followed up within
9 months after the vaccination and retrospectively evaluated for the morbidity of the acute respiratory infections, frequency
of using antibiotics and hospitalization rate. The morbidity of the acute respiratory infections, requirement of antibiotics and
frequency of hospitalization within 9 months in the vaccinated children group was significantly lower if compared with the
unvaccinated children. The morbidity of acute bronchitis, tonzilitis, purulent and not purulent otitis in the group of PCV vaccinated children was significantly lower than in the control group.
Key words: Streptococcus pneumoniae, acute respiratory infections, pneumococcal conjugate vaccine, morbidity,
effective.
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