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Mokinių subjektyvaus sveikatos vertinimo netolygumai
vieno Lietuvos miesto ir rajono mokyklose
Rūta Maceinaitė, Genė Šurkienė, Marija Jakubauskienė, Rita Sketerskienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas
Santrauka. Darbo tikslas – įvertinti nedidelio Lietuvos miesto ir jo rajono mokyklinio amžiaus vaikų subjektyvaus sveikatos vertinimo netolygumus. Tyrimo medžiaga ir metodai. Anoniminės apklausos būdu apklausti
496 nedidelio Lietuvos miesto ir jo rajono 5 mokyklų 5, 7, 9 ir 11 klasių mokiniai. Duomenų analizei naudotos SPSS,
„WinPepi“ ir „Microsoft Exel“ 2010 programos. Tyrimo rezultatai. Didžioji dalis mokinių (80,8 proc.) savo sveikatą
vertino kaip gerą arba labai gerą. Taip įvertinusių savo sveikatą berniukų ir mergaičių skaičius panašus, tačiau matoma tendencija, kad labai blogai ir blogai įvertinusių sveikatą mergaičių mažiau nei berniukų (atitinkamai 4,2 proc.
ir 7,0 proc.). Labai blogai ir blogai įvertinusių savo sveikatą buvo daugiau tarp kaime gyvenančių vaikų (6,3 proc.) nei
tarp miestiečių (4,7 proc.). Vaikų, kurių tėvai turėjo žemiausią išsilavinimą, savo sveikatą įvertinusių kaip blogą arba
labai blogą, buvo 6,8 proc., o taip teigusių mokinių, kurių tėvų išsilavinimas aukštasis, buvo 4,5 proc. Tokia tendencija
matoma mokinių sveikatos vertinime atsižvelgiant į mamos išsilavinimą. Daugiausiai mokinių, blogai ir labai blogai
vertinančių sveikatą, buvo tų, kurių šeimose vienam nariui per mėnesį teko didžiausia pinigų suma. Gerai ir labai gerai
sveikatą įvertinusių respondentų reikšmingai daugiau buvo tarp Lietuvoje dirbančių tėvų vaikų (81,9 proc.) nei tarp
užsienyje dirbančių tėvų vaikų (65,2 proc., p=0,049).
Reikšminiai žodžiai: sveikatos vertinimo netolygumai, subjektyvus sveikatos vertinimas, emigracija, mokyklinio
amžiaus vaikai.

Sveikatos netolygumais laikomi nesąžiningi ir iš
vengiami sveikatos būklės skirtumai tarp grupių,
populiacijų ir individų, atsirandantys dėl neto
lygaus socialinių, ekonominių ir aplinkos sąlygų
pasiskirstymo gyventojų grupėse [1]. Pastaruoju
metu sveikatos netolygumų problemai skiriama
daug dėmesio: sveikatos gerinimas ir sveikatos
netolygumų mažinimas įvardijimas kaip vienas iš
pagrindinių PSO Europos regiono strategijos „Svei
kata 2020“ tikslų, siekiai sumažinti sveikatos neto
lygumus ir skirtumus taip pat minimi programoje
„Sveikata visiems XXI amžiuje“, naujoje Lietuvos
sveikatos 2014–2025 metų programoje [2–4]. Nors
sveikatos netolygumams ir jų mažinimui skiriama
daug dėmesio, vis dėlto sveikatos netolygumai
neišnyko, o tarp kai kurių gyventojų grupių netgi
padidėjo ir toliau didėja. Jie egzistuoja tiek šalies
viduje, tiek tarp šalių [1].
Nepaisant sveikatos netolygumų problemos
aktualumo, mokslinių tyrimų, kurių rezultatai padė
tų sumažinti šią problemą, Lietuvoje, ne taip kaip
kitose pasaulio valstybėse, atliekama nedaug, to
dėl vis dar lieka neatsakytų klausimų [5]. Lietuvo

je nagrinėjami suaugusiųjų, pagyvenusių žmonių
sveikatos netolygumai, deja, vaikų sveikatos neto
lygumų tematika beveik nėra atliktų tyrimų, nors
kaip tik vaikų sveikatai ir jų sveikatos netolygumas
turėtų būti skiriamas išskirtinis dėmesys. Juk vaikai
sudaro didelę visuomenės dalį – beveik kas penk
tas Lietuvos gyventojas yra vaikas, vaikai negali
kontroliuoti juos supančios aplinkos, jie dėl greito
augimo ir vystymosi yra jautresni tiek fizinių, tiek
cheminių veiksnių poveikiui [6–10]. Vaikų sveikatos
netolygumams būtina daug dėmesio skirti ir todėl,
kad vaikų gyvenimo patirtis dažnai lemia jų sveika
tą jau suaugus, fizinės, protinės ir emocinės savijau
tos pamatai padedami dar vaikystėje, todėl tai, kas
nutinka kūdikystėje, vaikystėje, turi pasekmių viso
žmogaus gyvenimo sveikatai ir gerovei – nuo nutu
kimo ir psichikos sveikatos iki išsilavinimo ir ekono
minio statuso [11, 12].
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto moksli
ninkai 2010 metais nagrinėjo vaikų mitybos socia
linius netolygumus. Lietuvoje, kaip ir dar 42-ose
Europos ir Šiaurės Amerikos šalyse ir regionuose,
atliekamas tarptautinis tyrimas „Mokyklinio am
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žiaus vaikų gyvensena ir sveikata“ (angl. Health Behaviour in School-Aged Children – HBSC), kuriame,
be kitų problemų, nagrinėjama ir vaikų subjekty
vaus savo sveikatos vertinimo netolygumų proble
ma. 2014 metų pavasarį Higienos instituto Sveika
tos informacijos centras išleido naują „Visuomenės
sveikatos netolygumų“ numerį, kuriame analizuo
jami vaikų sveikatos netolygumai atsižvelgiant į
skirtingą vaikų amžių, gyvenamąją vietą [11–15].
Subjektyviam savo sveikatos vertinimui reikia skirti
daug dėmesio todėl, kad tai yra bendros sveikatos
būklės rodiklis, juo remiantis galima prognozuoti
suaugusiųjų sveikatą. Teigiama, kad savo sveika
tos vertinimas yra susijęs su nerimo ir depresijos
simptomais, jis taip pat siejamas su tokiais moky
klos ir šeimos veiksniais kaip akademiniai pasieki
mai, patyčios, šeimos struktūra [11]. Tačiau tyrimų,
kurie analizuotų vaikų sveikatos netolygumus, taip
pat jų subjektyvaus sveikatos vertinimo netolygu
mus atsižvelgiant ne tik į vaikų amžių, gyvenamąją
vietą, šeimos pajamas, lytį, bet ir į tokius veiksnius
kaip tėvų išsilavinimas, šeimos sudėtis, stinga. Be
to, daugumoje tyrimų analizuojami didelių miestų
gyventojų sveikatos netolygumai. Būtent šios prie
žastys lėmė mūsų tyrimo tikslą – įvertinti nedidelio
miesto ir jo rajono mokyklinio amžiaus vaikų su
bjektyvaus sveikatos vertinimo netolygumus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas atliktas anoniminės anketinės apklausos
būdu, naudojant specialiai šiam tyrimui parengtą
anketą, kuri buvo patikrinta bandomojo tyrimo
metu. Galutinėje tyrimo anketoje vaikams buvo
pateikti 27 klausimai apie jų sveikatai įtaką daryti
galinčius veiksnius ir apie subjektyvų sveikatos ver
tinimą, mokyklos lankomumą, dažniausius vaikų
sveikatos sutrikimus bei ligas (šiame straipsnyje pa
teikiama tyrimo dalis, susijusi su subjektyvaus savo
sveikatos vertinimo netolygumais). Apklausa buvo
vykdoma 2013 metų lapkričio–gruodžio mėnesiais.
Tyrime dalyvavo penkių pasirinkto miestelio ir jo
rajono mokyklų 5, 7, 9 ir 11 klasių mokiniai. Galu
tinę tyrimo imtį sudarė 496 respondentų tinkamai
užpildytos anketos. Tyrimo vietos pasirinkimą lėmė
reali galimybė atlikti tyrimą. Miestelio ir jo rajono,

mokyklų pavadinimai nenurodomi dėl tyrėjų kon
fidencialumo įsipareigojimo. Nagrinėtame mieste
gyvena 5639, o rajone 15 356 gyventojai. Mieste
veikia viena gimnazija, o rajone – 10 gimnazijų ir
vidurinių mokyklų. Miesto ir rajono ugdymo įstai
gose mokosi 173 penktokai, 190 septintokų, 87 de
vintokai ir 199 vienuoliktokai. Apklausoje dalyvavo
496 mokiniai, t. y. 76,4 proc. visų 5, 7, 9, 11 klasių
mokinių. Mokinių tėvai buvo informuoti apie tyri
mą. Dauguma respondentų anketas pildė klasėse
per pamokas, jaunesnių klasių mokiniai anketas
nešėsi namo, kur jas pildė su tėvų pagalba. Anketų
pildymas buvo savanoriškas.
Apdorojant duomenis skirtumo tarp katego
rinių nominalių požymių statistiniam reikšmingu
mui įvertinti naudotas Pirsono chi kvadrato testas
(c2), o kai yra mažiau nei 5 tikėti dažniai vienam
langeliui, – Fisherio tikslusis testas. Skirtumas laiky
tas statistiškai reikšmingu, kai p≤0,05. Statistiniam
duomenų apdorojimui naudota statistinė progra
ma „SPSS Statistics“ ir „WinPepi“.
Iš apklausoje dalyvavusių 496 mokinių
51,8 proc. (257) buvo berniukai, o 48,2,8 proc.
(239) – mergaitės. Daugiausia buvo apklausta de
vintokų – 29 proc., šiek tiek mažiau septintokų –
26,4 proc. Mažiausią mokinių dalį sudarė vienuo
liktokai – 24,6 proc. bei penktokai – 20 proc. Res
pondentų amžiaus vidurkis buvo 14,05 metų ± 2,11
metų. Jauniausi tiriamieji buvo 10 metų, o vyriau
si – 18 metų amžiaus. Iš visų apklaustųjų 193 mo
kiniai nurodė gyvenantys mieste, o 303 – kaime.
Tai atitinkamai sudarė 38,9 proc. ir 61,1 proc. visų
apklaustųjų.

Rezultatai
Dauguma apklaustųjų (80,8 proc.) savo sveikatą
įvertino kaip gerą arba labai gerą. Savo sveikatą
laikė vidutiniška 13,5 proc. mokinių ir tik nedidelė
dalis (5,6 proc.) manė, kad jų sveikata yra labai blo
ga arba bloga.
Berniukų ir mergaičių subjektyvus sveikatos
vertinimas buvo panašus. Tačiau berniukų, įverti
nusių savo sveikatą blogai ir labai blogai, buvo dau
giau (7 proc.) negu mergaičių (4,2 proc.) (p=0,174)
(1 lentelė).
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Vertinant subjektyvaus sveikatos vertinimo
netolygumus tarp skirtingose vietose gyvenančių
mokinių, reikšmingų skirtumų nenustatyta, ta
čiau matoma tendencija, kad labai blogai ir blogai
savo sveikatą įvertinusių buvo daugiau tarp kaime
gyvenančių vaikų (6,3 proc.) negu tarp miestiečių
(4,7 proc.) (p=0,449) (2 lentelė).
Analizuojant subjektyvaus sveikatos vertinimo
netolygumus tarp skirtingose klasėse besimokan
čių mokinių, nustatyta, kad tarp vyresnių klasių
mokinių buvo daugiau vaikų, savo sveikatą laikan
čių labai bloga ir bloga (7,1 proc.), negu tarp jau
nesniųjų mokinių (3,9 proc.) (p=0,12) (3 lentelė).
Analizuojant subjektyvaus sveikatos vertini
mo netolygumus atsižvelgiant į tėvų išsilavinimą,
statistiškai reikšmingų netolygumų taip pat ne
buvo rasta. Vis dėlto tarp žemiausią išsilavinimą
įgijusių tėvų vaikų tų, kurie teigė, kad jų sveika
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ta yra bloga arba labai bloga, buvo 6,8 proc., o
taip teigusių vaikų, kurių tėčio išsilavinimas yra
aukštasis, buvo 4,5 proc. (p=0,4). Gerai ir labai ge
rai įvertinusių savo sveikatą mokinių, kurių tėvų
išsilavinimas yra vidurinis arba žemesnis, buvo
78,8 proc., taip savo sveikatą vertinusių moki
nių, kurių tėvai yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, –
81,4 proc. (p=0,59).
Analizuojant subjektyvų sveikatos vertinimą
atsižvelgiant į mamos išsilavinimą, buvo nustatyta,
kad tarp profesinį išsilavinimą turinčių mamų vai
kų mokinių, vertinusių savo sveikatą blogai arba
labai blogai, buvo daugiausia – 8 proc., mažiausiai
taip savo sveikatą vertinančių vaikų nustatyta tarp
aukštąjį išsilavinimą įgijusių mamų vaikų (3,7 proc.)
(p=0,365). Gerai ir labai gerai įvertinusių savo svei
katą mokinių, kurių mamos išsilavinimas yra vidu
rinis arba žemesnis, buvo 76,8 proc., o vaikų, ver

1 lentelė. Berniukų ir mergaičių subjektyvaus sveikatos vertinimo netolygumai
n=496
Labai bloga ir bloga
Vidutiniška
Gera ir labai gera
χ2 =3,089, lls=2, p=0,213

Berniukai (n=257)
n
proc.
18
7,0
30
11,7
209
81,3

Mergaitės (n=239)
n
proc.
10
4,2
37
15,5
192
80,3

2 lentelė. Mieste ir kaime gyvenančių mokinių subjektyvaus sveikatos vertinimo netolygumai
n=496
Labai bloga ir bloga
Vidutiniška
Gera ir labai gera
χ2 =1,953, lls=2, p=0,377

Mieste gyvenantys mokiniai
(n=193)
n
proc.
9
4,7
22
11,4
162
83,9

Kaime gyvenantys mokiniai
(n=303)
n
proc.
19
6,3
45
14,9
239
78,9

3 lentelė. Skirtingose klasėse besimokančių mokinių subjektyvaus sveikatos vertinimo netolygumai
n=496
Labai bloga ir bloga
Vidutiniška
Gera ir labai gera
χ2 =3,343, lls=2, p=0,188

Penktokai ir septintokai
(n=230)
n
proc.
9
3,9
28
12,2
193
83,9

Devintokai ir vienuoliktokai
(n=266)
n
proc.
19
7,1
39
14,7
208
78,2
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tinančių savo sveikatą gerai arba labai gerai, tarp
mokinių, kurių mamos yra įgijusios aukštąjį išsilavi
nimą, buvo 85 proc. (p=0,05).
Kai kurie nustatyti subjektyvaus sveikatos
vertinimo netolygumai tarp vaikų, kurių šeimose
vienam nariui tenka skirtinga pinigų suma, buvo
statistiškai reikšmingi (4 lentelė). Paaiškėjo, kad
vaikų, kurie savo sveikatą vertina kaip labai blogą ir
blogą, daugiau buvo tarp tų, kurių šeimose vienam
nariui per mėnesį tenka 801–1200 litų (9,9 proc.)
nei tarp didžiausias pajamas gaunančių tėvų vaikų
(3,4 proc.) (p=0,143). Statistiškai reikšmingai dau
giau respondentų, laikančių savo sveikatą gera ir
labai gera, buvo tarp mokinių, kurių šeimose vie

nam nariui tenka daugiausia pinigų (89,7 proc.),
nei tarp vidutines pajamas gaunančių tėvų atžalų
(75,8 proc.) (p=0,035).
Vaikų, teigusių, kad jų sveikata yra labai bloga
arba bloga, daugiau buvo tarp vienturčių vaikų
(6,5 proc.) nei tarp vaikų, augančių daugiavaikėse
šeimose (5,3 proc.) (p=0,723) (5 lentelė). Gerai ir
labai gerai savo sveikatą vertinusių vaikų taip pat
daugiau buvo tarp vaikų, kurių šeimose yra 1 vaikas
(85,5 proc.), nei tarp mokinių, kurių šeimose auga
trys ir daugiau vaikų (80 proc.) (p=0,336), tačiau
nei šie, nei anksčiau minėti subjektyvaus sveikatos
vertinimo netolygumai, atsižvelgiant į vaikų skaičių
šeimoje, nebuvo statistiškai reikšmingi.

4 lentelė. Subjektyvaus sveikatos vertinimo netolygumai, atsižvelgiant į skirtingas šeimos pajamas
n=479

Mokiniai, kurių šeimose per Mokiniai, kurių šeimose per Mokiniai, kurių šeimose per
mėnesį vienam nariui tenka mėnesį vienam nariui tenka mėnesį vienam nariui tenka
≤ 800 litų (n=330)
801–1200 litų (n=91)
>1200 litų (n=58)

n
Labai bloga ir bloga 17
Vidutiniška
48
Gera ir labai gera
265
Fisher=5,998, p=0,191

%
5,2
14,5
80,3

n
9
13
69

%
9,9
14,3
75,8

n
2
4
52

%
3,4
6,9
89,7

Pastaba: 3,4 proc. (17) apklaustųjų neatsakė, kiek pinigų tenka vienam jo šeimos nariui.

5 lentelė. Vaikų, kurių šeimose yra skirtingas vaikų skaičius, subjektyvaus sveikatos vertinimo netolygumai
n=496

Vaikai, kurių šeimose yra
1 vaikas (n=62)
n
proc.

Labai bloga ir
4
bloga
Vidutiniška
5
Gera ir labai gera 53
Fisher=1,967, p=0,743

Vaikai, kurių šeimose yra
2 vaikai (n=244)
n
proc.

Vaikai, kurių šeimose yra 3
ir daugiau vaikų (n=190)
n
proc.

6,5

14

5,7

10

5,3

8,1
85,5

34
196

13,9
80,3

28
152

14,7
80,0

6 lentelė. Vaikų, kurie gyvena skirtingos sudėties šeimose, subjektyvaus sveikatos vertinimo netolygumai
n=496

Vaikai, gyvenantys su
abiem tėvais (n=378)
n
proc.

Labai bloga ir
23
bloga
Vidutiniška
47
Gera ir labai gera 308
Fisher=5,227, p=0,234

Vaikai, gyvenantys su vienu iš tėvų (n=97)
n
proc.

Vaikai, gyvenantys su kitais asmenimis (n=21)
n
proc.

6,1

5

5,2

0

0,0

12,4
81,5

19
73

19,6
75,3

1
20

4,8
95,2
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7 lentelė. Subjektyvaus sveikatos vertinimo netolygumai tarp vaikų, kurių tėvai dirba skirtingose vietose
n=382

Vaikai, kurių tėtis dirba Lietuvoje (n=359)
n
proc.

Labai bloga ir
19
bloga
Vidutiniška
46
Gera ir labai gera 294
Fisher=4,346, p=0,096

Vaikai, kurių tėtis dirba užsienyje (n=23)
n
proc.

5,3

2

8,7

12,8
81,9

6
15

26,1
65,2

Pastaba: 4,7 proc. (19) apklaustųjų neatsakė, kur dirba jų tėtis

Analizuojant subjektyvaus sveikatos vertinimo
netolygumus atsižvelgiant į šeimos sudėtį, buvo
nustatyta, kad mokinių, vertinančių savo sveikatą
kaip gerą arba labai gerą, statistiškai reikšmingai
daugiau yra tarp vaikų, gyvenančių su kitais asme
nimis (95,2 proc.), nei tarp tų, kurie gyvena su vienu
iš tėvų (75,3 proc.) (p=0,042) (6 lentelė).
Nustatant subjektyvaus sveikatos vertinimo
netolygumus tarp mokinių, kurių tėvai dirba skir
tingose vietose, buvo pašalinti ir neanalizuojami
vaikų, kurių tėvai neturi darbo, duomenys (tai su
darė 19,2 proc. (95) visų respondentų). Responden
tų, labai blogai ir blogai įvertinusių savo sveikatą,
daugiau tarp mokinių, kurių tėtis dirba užsienyje
(8,7 proc.), nei tarp Lietuvoje dirbančių tėvų vaikų
(5,3 proc.) (p=0,488). Gerai ir labai gerai sveikatą
įvertinusių respondentų reikšmingai daugiau buvo
tarp Lietuvoje dirbančių tėvų vaikų (81,9 proc.) nei
tarp užsienyje dirbančių tėvų vaikų (65,2 proc.)
(p=0,049) (7 lentelė).
Subjektyvaus savo sveikatos vertinimo netoly
gumai atsižvelgiant į mamos darbo vietą analizuo
jami nebuvo, nes tik labai nedidelė dalis respon
dentų – 1,8 proc. (9) – nurodė, kad jų mama dirba
užsienyje.

Aptarimas
Tyrimo duomenimis, nenustatyta statistiškai reikš
mingų vaikų subjektyvaus sveikatos vertinimo są
sajų su apklaustųjų lytimi, tačiau matoma tendenci
ja, kad tarp berniukų buvo daugiau teigiančių, kad
jų sveikata yra bloga arba labai bloga, negu tarp

mergaičių, o tarp berniukų buvo daugiau respon
dentų, įvertinusių savo sveikatą kaip gerą ar labai
gerą. Tai, kad blogas sveikatos vertinimas yra labiau
paplitęs tarp mergaičių buvo nustatyta 2006 bei
2010 metais atlikus tarptautinį tyrimą „Mokyklinio
amžiaus vaikų gyvensena ir sveikata“ [11, 13]. Pa
našius rezultatus gavo ir P. Ramos, C. Moreno ir jų
bendraautoriai, kurie 2010 metais tyrinėjo Ispanijos
paauglių sveikatos būklės netolygumus ir nustatė,
kad blogesnis bendros sveikatos būklės suvokimas
yra labiau paplitęs tarp mergaičių [16].
Užsienio mokslininkų tyrimų rezultatai rodo,
kad geras savo sveikatos vertinimas yra labiau pa
plitęs tarp jaunesnių vaikų bei vaikų, kurių tėvai
gauna didesnes pajamas. Mūsų tyrimo duomenys
taip pat parodė, kad mokinių, vertinančių savo svei
katą gerai ir labai gerai, daugiau yra tarp gaunančių
didesnes pajamas. Suomijoje atlikto tyrimo rezulta
tai rodo, kad subjektyvus sveikatos vertinimas su
sijęs ir su tėvų išsilavinimu [11, 13, 16, 17]. Atlikus
mūsų duomenų analizę nustatyta, kad subjektyvus
sveikatos vertinimas reikšmingai susijęs su mamos
išsilavinimu, tačiau reikšmingos sąsajos tarp tėčio
išsilavinimo ir subjektyvaus vaikų sveikatos vertini
mo nebuvo nustatytos.
Mūsų tyrimo duomenys statistiškai reikšmin
gų sąsajų tarp apklaustųjų sveikatos vertinimo ir
jų amžiaus, gyvenamosios vietos, tėčio išsilavini
mo neparodė. Tam gali turėti įtakos nedidelis res
pondentų skaičius. Kita vertus, galima manyti, kad
Lietuvos nedidelių miestų ir kaimų bendruomenės
pagal socialinius ir ekonominius kriterijus tampa
vis homogeniškesnės, tai taip pat gali lemti tokius
mūsų tyrimo rezultatus.
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Išvados
1. Didžioji dalis vaikų savo sveikatą vertina kaip
gerą ar labai gerą. Nenustatyta statistiškai reikš
mingų subjektyvaus sveikatos vertinimo neto
lygumų atsižvelgiant į mokinių lytį, amžių bei
gyvenamąją vietą, tačiau matoma tendencija,
kad mokinių, teigusių, kad jų sveikata yra blo
ga arba labai bloga, daugiau yra tarp berniukų,
kaime gyvenančių vaikų bei vyresnėse klasėse
besimokančių mokinių.
2. Subjektyvus savo sveikatos vertinimas nesusi
jęs su tėčio išsilavinimu, tačiau jam reikšmingos
įtakos turi mamos išsilavinimas.

3. Subjektyvus sveikatos vertinimas susijęs su pi
nigų suma, tenkančia vienam šeimos nariui per
mėnesį, – tarp gaunančių didžiausias pajamas
tėvų vaikų daugiau yra respondentų, teigiančių,
kad jų sveikata yra gera arba labai gera.
4. Nustatyti reikšmingi subjektyvaus sveikatos
vertinimo skirtumai atsižvelgiant į šeimos su
dėtį, tėčio darbo vietą – gerai ir labai gerai savo
sveikatą vertinančių vaikų daugiau yra tarp res
pondentų, gyvenančių su kitais asmenimis (se
neliais, dėdėmis ir pan.), bei tarp tų vaikų, kurių
tėtis dirba Lietuvoje. Su vaikų skaičiumi šeimoje
subjektyvus sveikatos vertinimas reikšmingai
nesusijęs.

INEQUALITIES OF SUBJECTIVE HEALTH ASSESSMENT OF SCHOOL CHILDREN IN URBAN
AND RURAL SCHOOLS OF ONE LITHUANIAN DISTRICT

Rūta Maceinaitė, Genė Šurkienė, Marija Jakubauskienė, Rita Sketerskienė
Vilnius University Faculty of Medicine Institute of Public Health, Vilnius, Lithuania
Abstract. Objective. Assessment of inequalities according subjective health assessment of school children in urban
and rural schools. Material and methods. The sample size of the study was 496 school children from 5, 7, 9 and 11 grades
of urban and rural schools in one Lithuanian district. An anonymous questionnaire was applied in the study. For data
analysis SPSS, WinPepi and Microsoft Excel 2010 programmes were used. Results. Study results reflect the tendency of
school children evaluating their health as good and very good (80.8%). Girls assessed their health as poor less frequently
than boys (4.2% ir 7.0% accordingly). More school children assessing their health as poor and very poor reside in rural
areas (6.3%) in comparison to school children living in urban areas (4.7%). School children, whose parents had the lowest
educational level, indicated poorer health status than those, whose parents were of higher education. Majority of school
children rating their health as poor and very poor were from families with the highest income level per person. High
est proportion of school children with low health selfassessment were from families with at least one parent working
abroad in comparison to school children whose both parents working in Lithuania.
Key words: health inequalities, subjective health assessment, emigration, school children.
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Aktyvaus kvėpavimo technikų ciklo poveikis
cistinės fibrozės pacientų kvėpavimo funkcijai
ir gyvenimo kokybei
Gabija Šimanskaitė1, Valdonė Misevičienė2, Rasa Šakalienė1, Laimutė Vaidelienė2
1Lietuvos

sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto Reabilitacijos klinika, 2Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Vaikų ligų klinika
Santrauka. Savo darbe vertinome aktyvus kvėpavimo technikų ciklo (AKTC) poveikį sergančiųjų cistine fibroze
kvėpavimo funkcijai ir gyvenimo kokybei. Tyrime, kuris truko metus laiko, stebėti 7 asmenys, sergantys cistine fibroze.
Pacientai AKTC taikydavo namuose, kiekvieną dieną 2 kartus per dieną remisijos laikotarpiu ir 4 kartus per dieną paūmėjimų laikotarpiu. Kineziterapijos vykdymas buvo kontroliuojamas palaikant ryšį telefonu kas 2 savaites ir pacientui
ambulatoriškai apsilankant poliklinikoje kas 3 mėnesius bei neplanuotų paūmėjimų metu – stacionare. Kvėpavimo
funkcija buvo vertinama maksimalios iškvėpimo srovės matuokliu ir spirometru, gyvenimo kokybė – pagal adaptuotą
ir validuotą Cistinės fibrozės klausimyną (CFQ-R). Statistinę duomenų analizę atlikome programomis MS Excel 2010
ir SPSS 21.0. Visais atvejais statistinės išvados buvo priimamos, esant pasikliovimo lygmeniui p = 0,05. Visiems asmenims, dalyvavusiems tyrime, po AKTC maksimalios iškvėpiamos srovės greitis statistiškai reikšmingai pagerėdavo
(p<0,05). Vertinant ilgalaikius FIT per pirmą sekundę pokyčius, nustatyta, kad nė vienam pacientui plaučių funkcinė
būklė nepablogėjo, o 40 proc. (3 iš 7) tiriamųjų net pagerėjo. Taikant AKTC visiems pacientams gerėjo gyvenimo kokybė. Daugiau nei pusei, 60 proc. (4 iš 7) pacientų, kvėpavimo sistemos sutrikimai tyrimo metu vis mažiau neigiamai
veikdavo gyvenimo kokybę. Apibendrinę šio tyrimo rezultatus, manome, kad AKTC ilgalaikės prižiūrimos kineziterapijos laikotarpiu pagerina sergančiųjų cistine fibroze maksimalios iškvėpimo srovės greitį ir gyvenimo kokybę ir padeda
palaikyti tinkamą plaučių funkcinę būklę.
Reikšminiai žodžiai: cistinė fibrozė, aktyvus kvėpavimo technikų ciklas, kvėpavimo takus valančios technikos,
gyvenimo kokybė, ilgalaikė kineziterapija, vaikai.
Santrumpos: CF – cistinė fibrozė, AKTC – aktyvus kvėpavimo technikų ciklas, CFQ-R – Cistinės fibrozės klausimynas (angl. Cystic Fibrosis Questionnaire-Revised), FIT – forsuotas iškvėpimo tūris.

Cistinė fibrozė (CF) yra paveldima liga, kuri daugu
mai pacientų pasireiškia ankstyvoje vaikystėje. Jai
būdingas įvairių organų pažeidimas, lėtinė progre
suojanti eiga, didelis mirštamumas jauname amžiu
je. CF ir dabartiniais laikais neišgydoma, tačiau

anksti diagnozuota ir kontroliuojama suteikia
galimybių pacientams išgyventi keletą dešimtmečių [1].
Viena svarbiausių CF pacientų gydymo sudeda
mųjų dalių yra tinkama kvėpavimo takų priežiūra
taikant kineziterapiją [2]. Kineziterapijos tikslas –
pagerinti gleivių pašalinimą ir užtikrinti normalų
kvėpavimo takų pralaidumą. Viena svarbiausių ki
neziterapijos metodikų pacientams, sergantiems
CF, yra kvėpavimo pratimai [3]. Jų metu ugdomas
diafragminis ir taisyklingas kvėpavimas, stiprinami
kvėpavimo raumenys bei lengvinamas atsikosėjimas.

Ši technika, vadinamasis aktyvus kvėpavimo technikų
ciklas (AKTC), apima diafragminį kvėpavimą, krūtinės
ląstos išplėtimo pratimus ir forsuotą iškvėpimą. Tai
kant šį metodą atsikosima lengviau nei įprastinio
kosulio metu [3]. Atliekant AKTC nereikia jokių kitų
techninių priemonių, todėl finansinės sąnaudos
mažos. AKTC lengva išmokti, be to, metodika nerei
kalaujanti asistento, kineziterapeuto pagalbos [4].
Pagrindinė problema taikant AKTC sergantiems CF
yra jos pastovumas ir ilgalaikiškumas, todėl svarbu
didinti ligonio ar jo tėvų motyvaciją ir paskatinti
juos toliau tęsti šias labai svarbias procedūras, nuo
lat kontroliuojant ir stebint jų atlikimą.
Kineziterapijos metodų, taikomų CF ligoniams,
efektyvumą įprasta vertinti pagal plaučių funkcijos
parametrus, bet vis dažniau klinikiniuose tyrimuose
vertinamas gydymo poveikis su sveikata susijusiai
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gyvenimo kokybei [5]. Vis dar lieka neaiškus AKTC
poveikis gyvenimo kokybei dėl daugybės aspektų,
sudarančių gyvenimo kokybę, ir dėl skirtingų ver
tinimo skalių, naudojamų moksliniuose tyrimuo
se [6]. Taip pat išlieka neatsakytas klausimas, kiek
plaučių funkcija gali turėti įtakos gyvenimo koky
bei ir ar gali intervencija, kuri nepagerina plaučių
funkcijos, pagerinti gyvenimo kokybę [7]. Siekiant
įsitikinti AKTC poveikiu plaučių funkcijai bei gyveni
mo kokybei, būtini ilgalaikiai tyrimai, o jų šiuo metu
trūksta [8].

Darbo tikslas
Įvertinti aktyvaus kvėpavimo technikų ciklo poveikį
cistinės fibrozės ligonių kvėpavimo funkcijai ir gy
venimo kokybei.

Tyrimo metodai
Tiriamųjų kontingentą sudarė 7 pacientai, sergan
tys cistine fibroze. Pacientai turėjo būti ne jaunesni
nei 6 metų amžiaus. Tyrimui atlikti gautas Lietuvos
bioetikos komiteto leidimas ir rašytinis tėvų arba
pačių tiriamųjų (jei pilnamečiai) sutikimas. Tiria
mųjų amžius buvo nuo 6 iki 26 metų. Didžioji dalis
tiriamųjų buvo vaikai (5 iš 7 tiriamųjų).
Kiekvienas pacientas būdavo individualiai pa
mokomas kineziterapijos metodikos – AKTC. Pro
cedūros trukmė ir kartojimų skaičius būdavo indi
vidualus, t. y. kvėpavimo pratimai kartojami tol, kol
kosulys tampa sausas, gilus, neatkosėjama gleivių.
Pacientai, išmokę taisyklingai atlikti aktyvų kvėpa
vimo technikų ciklą, jį taikydavo namuose viso ty
rimo metu, kiekvieną dieną 2 kartus per dieną re
misijos laikotarpiu ir 4 kartus per dieną paūmėjimų
laikotarpiu.
Per pirmą apsilankymą, gydantis stacionare ar
atvykus konsultacijos į polikliniką, pacientas būda
vo apklausiamas ir spirometrijos būdu įvertinama
jo kvėpavimo sistemos būklė. Tyrimui pasirinkome
vieną pagrindinių bronchų obstrukcijos rodiklių:
forsuotą iškvėpimo tūrį per pirmą sekundę (FIT1).
Per pirmą apsilankymą pacientai užpildydavo Cisti
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nės fibrozės klausimyną (CFQ-R) gyvenimo kokybei
įvertinti. Klausimyną sudaro keletas skirtingų dalių:
fizinio funkcionavimo, gyvybingumo, sveikatos su
vokimo, kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimų,
gydymo naštos, emocinio ir socialinio funkcionavi
mo. Klausimyne esančius teiginius pacientas turėjo
įvertinti ,,neigiamai“ arba ,,teigiamai“, o kiekvienas
žodinis įvertinimas turi savo skaitmeninę reikšmę.
Kuo didesnė skaitmeninė reikšmė gaunama, tuo
ji labiau koreliuoja su gera gyvenimo kokybe. Be
to, kiekvienas pacientas būdavo apmokomas ir
jam dovanojamas maksimalios iškvėpimo srovės
matuoklis (PEF-metras – peak expiratory flow). Pa
cientai matavimus atlikdavo kiekvieną dieną prieš
procedūrą ir po jos savarankiškai namuose ir rezul
tatus registruodavo maksimalios iškvėpimo srovės
matuoklio grafike. Rezultatai buvo interpretuojami
pagal nustatytas normas.
Kineziterapijos vykdymas buvo kontroliuoja
mas palaikant ryšį telefonu kas dvi savaites ir paci
entui ambulatoriškai apsilankant poliklinikoje kas
tris mėnesius bei nenumatytų paūmėjimų metu –
stacionare. Viso vienus metus trukusio tyrimo orga
nizavimo schema pateikiama 1 paveiksle.

Statistinė analizė
Šio darbo metu gauti tyrimo rezultatai buvo ap
dorojami programomis MS Excel 2010 ir SPSS 21.0.
Kadangi tiriamųjų buvo mažai (n=7), statistiniais
tyrimais dažniausiai buvo ieškomi atskirų pacientų
longitudinių tyrimų esminiai momentai. Tikrinant
kineziterapijos metodų efektyvumą, naudotas
neparametrinis Wilcoxono kriterijus, viso gydymo
eiga tikrinta dispersinės analizės metodais. Disper
sinės analizės atvejais gauti įtakos įverčiai (Estimates of effect size) viršijo 0,8, o tyrimų galia (Observed
Power) – nuo 0,938 iki 1,000. Visais atvejais statis
tinės išvados buvo priimamos esant pasikliovimo
lygmeniui p=0,05. Kiekvieno tiriamojo duomenys
analizuojami individualiai, nelyginant su kitų ti
riamųjų. Tik atlikus individualias analizes, visų ti
riamųjų rezultatai buvo apibendrinti galutinėms
išvadoms.
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Spirometrijos matavimai
Pirmas susitikimas

AKTC apmokymas
Cistinės fibrozės klausimyno (CFQ-R) užpildymas
PEF-metro davimas pacientui naudotis namuose

AKTC kiekvieną dieną, 5 k./d. remisijos laikotarpiu; 4 k./d. paūmėjimų laikotarpiu.
Matavimai PEF-metru kiekvieną dieną, 1 k./d.

Po 3 mėn.

Spirometrija
Cistinės fibrozės klausimynas (CFQ-R)
PEF-metro matavimų aptarimas
AKTC demontravimas tyrėjui

Po 6 mėn.

Spirometrija
Cistinės fibrozės klausimynas (CFQ-R)
PEF-metro matavimų aptarimas
AKTC demontravimas tyrėjui

Po 9 mėn.

Spirometrija
Cistinės fibrozės klausimynas (CFQ-R)
PEF-metro matavimų aptarimas
AKTC demontravimas tyrėjui

Po 12 mėn.

Spirometrija
Cistinės fibrozės klausimynas (CFQ-R)
PEF-metro matavimų aptarimas
AKTC demontravimas tyrėjui
Rezultatų analizė

1 pav. Tyrimo organizavimo schema (AKTC – aktyvus kvėpavimo technikų ciklas, PEF-metras – maksimalios iškvėpimo srovės matuoklis)

Rezultatai
Poveikis plaučių funkcinei būklei
Vertinant momentinį kineziterapijos, t. y. aktyvaus
kvėpavimo technikų ciklo (AKTC), poveikį buvo
matuojamas maksimalus iškvėpimo srovės greitis.
Imčių prieš AKTC ir po AKTC analizė parodė, kad
tarp duomenų yra satistiškai reikšmingas skirtumas
(p<0,05) (1 lentelė), t. y. visų pacientų būklė po pro
cedūrų statistiškai reikšmingai pagerėdavo.

Analizuojant individualius vienų metų trukmės
pacientų maksimalaus iškvėpimo srovės greičio
duomenis, buvo nagrinėjama individuali kvėpa
vimo sistemos funkcinės būklės kitimo dinamika.
Duomenys prieš kineziterapiją pateikiami 2 pav., o
po kineziterapijos – 3 pav. Diagramos linijos paro
do, kaip kito tyrimų ciklų vidurkiai tyrimo metu. Ma
toma, kaip per metus keitėsi pacientų kvėpavimo
sistemos būklė taikant AKTC.
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1 lentelė. Statistinio Wilcoxono testo rezultatai individualioms pacientų imtims (prieš AKTC – po AKTC)
1 pacientas 2 pacientas 3 pacientas 4 pacientas 5 pacientas 6 pacientas 7 pacientas

Z –statistinio
testo paramet
ras
Apskaičiuotoji
p reikšmė

-6,053a

-6,296a

-5,502a

-6,349a

-6,324a

-5,974a

-6,349a

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Prieš AKTC nė vieno paciento maksimalus iš
kvėpimo srovės greitis nepasiekė 100 proc. viso
tyrimo metu. Stebint trečio paciento ir penkto paci
ento PEF-metro duomenų kaitą, matomas progre
syvus gerėjimas tarp ciklų, lyginant gautus rezul
tatus tyrimo pradžioje ir tyrimo pabaigoje (2 pav.).
Antro paciento maksimali iškvėpimo srovė stipriai
varijuoja: tyrimo viduryje, t. y. ties 30 savaite, sti
priai pablogėja, vėliau gauti matavimų duomenys
prieš AKTC gerėja, grįžta iki pradinio matavimų ly
gio (2 pav.). Tokius antro paciento rezultatus galėjo
lemti stiprus, ilgai trunkantis ligos paūmėjimas ir
bendros sveikatos būklės pablogėjimas tyrimo vi
duryje. Todėl buvo labai svarbu nustatyti, ar tokiu
ūminiu laikotarpiu yra momentinis AKTC poveikis
plaučių funkcinei būklei. Šie duomenys pavaizduo
ti 3 paveiksle.

Stebint PEF-metro duomenų kaitą jau atlikus
AKTC, matomas maksimalios iškvėpimo srovės
greičio pagerėjimas visiems tiriamiesiems (3 pav.).
Kiekvieną kartą visiems tiriamiesiems po AKTC
maksimalus iškvėpimo srovės greitis būdavo vidu
tiniškai 15–20 proc. didesnis nei prieš AKTC.
Daugiausiai maksimalios iškvėpimo srovės
greitis padidėdavo jauniausiam pirmam pacientui,
vidutiniškai 25 proc., ir po AKTC maksimali iškvė
pimo srovė atitikdavo normą pagal lytį ir amžių.
Mažiausiai padidėdavo (10 proc.) vyriausiam sep
tintam pacientui, tačiau rodiklio kaita po AKTC va
rijavo taip pat netoli normos. Daugumos tiriamųjų,
t. y. 90 proc. (6 iš 7), po AKTC PEF-metro duomenų
kaita suvienodėjo ir būdavo netoli normos, ties jos
riba ar net viršydavo normos reikalavimus. Iš visos
tiriamųjų grupės išsiskyrė antras pacientas dėl savo

Pacientas

Maksimali iškvėpimo srovė (proc.)

100

1
2
3
4
5
6
7

90
80
70
60
50
1

2

3
4
Tyrimo ciklas

5

2 pav. Pacientų maksimalios iškvėpimo srovės matuoklių duomenų kaita prieš aktyvų kvėpavimo technikų ciklą
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Pacientas

Maksimali iškvėpimo srovė (proc.)

110

1
2
3
4
5
6
7

100

90

80

70
1

2

3
4
Tyrimo ciklas

5

3 pav. Pacientų maksimalios iškvėpimo srovės matuoklių duomenų
kaita po aktyvaus kvėpavimo technikų ciklo

Didžiausias forsuotas iškvėpimo tūris (proc.)

sunkios plaučių funkcinės būklės ir po AKTC jo re
zultatai buvo prasčiausi lyginant su kitais, tačiau
net šiam pacientui maksimalios iškvėpimo srovės
greitis po kineziterapijos padidėdavo 10–15 proc.
Ilgalaikiam kineziterapijos efektyvumui nusta
tyti naudotas spirometrijos metodas. Buvo anali

zuojama plaučių funkcinės būklės kaita per metus,
taikant AKTC. Pirmam pacientui FIT1 išlieka stabi
lus, neblogėjantis ir visą tyrimo laikotarpį virš nor
mos ribų. Antro paciento FIT1 varijuoja ties norma,
tačiau antroje tyrimo pusėje dėl minėto stipraus
ligos paūmėjimo pablogėja. Ligai stabilizavusis,

200

Pacientas

150

1
2
3
4
5
6
7

100

50

0
Pirmas Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 9 mėn. Po 12 mėn
matavimas

Tyrimo periodas

4 pav. Pacientų didžiausio forsuoto iškvėpimo tūrio per pirmą sekundę
kitimas
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grįžta į pradinę padėtį. Trečio paciento FIT1 ne tik
išlieka laikui bėgant neblogėjantis, bet paskutiniais
3 mėn. dar pagerėja. Ketvirto ir penkto pacientų
FIT1 jau pirmoje tyrimo pusėje pagerėja, lyginant
duomenis su pradiniais matavimais. Suaugusių šeš
to ir septinto pacientų FIT1 išlieka stabilus neblogė
jantis, bet žemiau normos ribų (4 pav.).
Iš gautų duomenų kaitos matyti, kad 40 proc.
(3 iš 7) tiriamųjų FIT1 išlieka žemiau normos ribų, o
60 proc. (4 iš 7) tiriamųjų aukščiau normos ribų. Ly
ginant pradinius matavimus su matavimais tyrimo
pabaigoje, 60 proc. (4 iš 7) tiriamųjų FIT1 išliko sta
bilus, neblogėjantis, o 40 proc. (3 iš 7) tiriamųjų pa
gerėjo. Vaikų plaučių funkcinė būklė buvo geresnė
viso tyrimo metu, varijavo arti normos ar net virš jos
ribų. Suaugusių pacientų plaučių funkcinė būklė
buvo blogesnė, nė vienas spirometrijos parametras
nepasiekdavo normos, tačiau viso tyrimo metu ji iš
liko stabili, neblogėjanti. Po metus trukusio tyrimo
taikant AKTC nė vienam pacientui plaučių funkcinė
būklė nepablogėjo.

Poveikis gyvenimo kokybei
Stebint fizinių aspektų kaitą per metus taikant AKTC
(5 pav.) matyti, kad nė vienas pacientas nevertino

savo fizinių galimybių 100 proc. Prasčiausiai savo
fizines galimybes vertino šeštas pacientas – suau
gęs asmuo, kurio ir plaučių funkcinė būklė (ver
tinant spirometrija) buvo prasčiausia. Geriausiai
savo fizinius aspektus vertino pirmas (jauniausias),
ketvirtas ir septintas (vieninteliai vyriškosios lyties)
pacientai. Nors nė vieno paciento fiziniai aspektai
nesurinko 100 proc., tačiau visų pacientų (7 iš 7) per
visą tyrimą taikant AKTC fiziniai aspektai gerėjo.
Stebint emocinių aspektų kitimą matomas visų
pacientų emocinės būklės kitimas ir nepastovu
mas (6 pav.). Blogiausiai savo emocinę būklę įvar
dijo penktas pacientas paauglys, nors šio paciento
plaučių funkcinė būklė viena geriausių. Geriausiai
su ligą lydinčiomis emocinėmis problemomis su
sitvarko septintas (vyriausias) pacientas, kurio ir
fiziniai aspektai vieni geriausių iš visų pacientų.
60 proc. (4 iš 7) pacientų emocinė būsena visą lai
ką beveik tiesiškai gerėjo, kitiems – labiau įvairavo.
100 proc. (7 iš 7) pacientų emocinė būsena page
rėjo, lyginant tyrimo pradžios laikotarpį su tyrimo
pabaigos laikotarpiu (6 pav.).
Stebint socialinių aspektų kitimą per metus,
matoma, kad 90 proc. (6 iš 7) pacientų socialiniai
aspektai gerėjo. Iš visų pacientų išsiskiria šeštas ir
septintas pacientai – suaugę asmenys. Šeštas pa

Fizinių aspektų balų suma (proc.)

100

Pacientas
1
2
3
4
5
6
7

80
60
40
20
0
Pirmas Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 9 mėn. Po 12 mėn
matavimas

Tyrimo periodas

5 pav. Pacientų fizinių aspektų kitimas
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Pacientas

Emocinių aspektų balų suma (proc.)

100
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5
6
7

90
80
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60
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40
Pirmas Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 9 mėn. Po 12 mėn
matavimas

Tyrimo periodas
6 pav. Pacientų emocinių aspektų kitimas

Stiprią neigiamą įtaką kvėpavimo sistema gy
venimo kokybei turi šeštam pacientui. Viso tyrimo
metu ji buvo vertinama neigiamai, nors ir tyrimo
pabaigoje pradėta vertinti šiek tiek geriau. Kvėpa
vimo sistemos sutrikimai, kurie kenkia gyvenimo
visavertiškumui, darėsi retesni 60 proc. (4 iš 7) pa
cientų (1, 3, 5 ir 7 pacientams), o 30 proc. (2 iš 7)
pacientų kvėpavimo sistemos simptomai, turintys

100

Pacientas

Socialinių aspektų balų suma (proc.)

cientas savo socialinį gyvenimą vertino neigiamai,
kaip ir daugumą gyvenimo kokybės aspektų. Vi
siška priešingybė – septintas pacientas, kuris savo
socialinį gyvenimą vertino labai teigiamai ir beveik
viso tyrimo metu surinkdavo maksimalų balų skai
čių. Vaikų socialinio gyvenimo kaita buvo panaši,
varijavo tarp 50–80 proc. galimo didžiausio suren
kamų balų skaičiaus (7 pav.).

1
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6
7

80
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0
Pirmas Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 9 mėn. Po 12 mėn
matavimas

Tyrimo periodas

7 pav. Pacientų socialinių aspektų kitimas
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Pacientas

Kvėpavimos sistemos balų suma (proc.)

100

1
2
3
4
5
6
7

80
60
40
20
0
Pirmas Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 9 mėn. Po 12 mėn
matavimas

Tyrimo periodas

8 pav. Pacientų kvėpavimo sutrikimų kitimas

neigiamos įtakos gyvenimo kokybei, nekito ir ne
blogėjo. Nepaisant antro ir ketvirto pacientų kvėpa
vimo sistemos pablogėjimų ar pagerėjimų, grįždavo
į pradinę būseną (8 pav.). Nė vienas pacientas savo
kvėpavimo sistemos nevertino 100 proc. teigiamai,
tai reiškia, kad visiems būdavo neigiamą kvėpavimo
sistemos būklę apibūdinančių simptomų.

Aptarimas
Tyrime pacientams, sergantiems CF, taikėme aktyvų
kvėpavimo technikų ciklą (AKTC). Tai yra palyginti
naujas metodas, padedantis pašalinti iš plaučių susi
kaupusias išskyras. Taikydamas šį metodą pacientas
turi galimybę išlikti nepriklausomas nuo kitų asme
nų, pats kontroliuoja procedūros atlikimą, gali len
gvai ją pritaikyti prie savo kasdienės rutinos, auga
paciento pasitikėjimas savimi [9]. Įrodyta, kad AKTC
puikiai pašalina išskyras ne tik iš viršutinių kvėpavi
mo takų, bet ir iš periferinių [10]. Mokslinių tyrimų
autoriai siūlo išmokyti visus CF sergančius vaikus
AKTC, nes taikant šią metodiką pagerėja išskyrų ša
linimas, plaučių funkcinė būklė, ilgiau išvengiama
komplikacijų bei ligos eigos padarinių [9].
Mūsų tyrimo tikslas buvo ne tik taikyti tiriamie
siems naują kineziterapijos metodą bei patikrinti jo

poveikį, bet ir skatinti pacientų sąmoningą bendra
darbiavimą su kineziterapeutais. Iki tol Lietuvoje
pacientai, sergantys CF, tokios aktyvios ir ilgalaikės
kvėpavimo takų priežiūros neturėjo, nors yra įro
dyta, kad jiems kineziterapijos procedūros privalo
būti nuoseklios, nuolatinės ir taisyklingai atlieka
mos. Tik tokiu būdu įmanoma palaikyti tinkamą
plaučių funkcinę būklę [10].
Nustatyta, kad daugumai tiriamųjų motyvaci
ja atlikinėti kineziterapijos procedūras yra maža,
jos jiems atrodo nuobodžios, ypač pacientams,
kurie yra jaunesni nei 16 metų, nes jiems reikalin
ga nuolatinė priežiūra, motyvavimas, net kontro
lė atliekant kineziterapijos procedūras [11]. Tad
šiame metų trukmės tyrime buvo nuolat palaiko
mas ryšys su tiriamaisiais, jie buvo motyvuojami,
kontroliuojami ir skatinami nenutraukti AKTC
procedūrų.
Savo darbe pirmiausia analizavome plaučių
funkcinę būklę, nes, mūsų nuomone, tai svarbiau
sias kriterijus, lemiantis bendrą sveikatos būklę, gy
venimo kokybę bei tikėtiną CF paciento gyvenimo
trukmę. Plaučių funkcinė būklė literatūroje apibū
dinama kaip svarbus emocinio CF pacientų streso
veiksnys, nes koreliuoja su sergamumu ir mirtingu
mu bei reikalauja papildomo gydymo [12].

(5544)18

Atlikę tyrimą ir išanalizavę rezultatus, nustatė
me, kad taikant AKTC gauti statistiškai reikšmingi
teigiami maksimalaus iškvėpimo srovės greičio
(matuojant PEF-metru) pokyčiai (p<0,05, n=7). Re
zultatai rodo, kad prieš AKTC nė vieno tiriamojo
maksimali iškvėpimo srovė nepasiekdavo normos,
tačiau kiekvieną kartą visiems tiriamiesiems po
AKTC maksimali iškvėpimo srovė būdavo viduti
niškai 15–20 proc. didesnė nei prieš AKTC. Dau
giausiai maksimali iškvėpimo srovė padidėdavo
jauniausiam, o mažiausiai – vyriausiam tiriamajam
galbūt dėl nuolat progresuojančios ligos eigos ir
neišvengiamai blogėjančios plaučių funkcinės bū
klės. Tyrimo metu gauti PEF-metrų duomenys įrodo
teigiamą momentinį AKTC poveikį plaučių funkci
nei būklei.
Mokslininkai atliko tyrimus ir pastebėjo, kad,
taikant moksliškai pagrįstas kineziterapijos metodi
kas CF sergančių pacientų kvėpavimo takų priežiū
rai, pagerėja plaučių funkcinės būklės rodikliai arba
bent jau sustabdomas plaučių funkcinės būklės
blogėjimas. Tačiau tai tik trumpalaikių tyrimų duo
menys [13, 14, 15]. Mokslininkai savo darbuose daž
nai pabrėžia, kad visame pasaulyje trūksta ilgalaikių
tyrimų, kurių metu būtų taikoma ilgalaikė aktyvi
kvėpavimo takų priežiūros terapija ir išsiaiškinamas
jos poveikis [14, 16]. Dažniausiai yra nagrinėjamas
trumpalaikis efektyvumas, nes atrinkti tiriamųjų
grupę ilgalaikiams tyrimams yra sudėtinga dėl sun
kios ligos eigos ir sudėtingos jos specifikos [10].
Atlikdami ilgalaikį tyrimą plaučių funkcinę bū
klę periodiškai vertinome spirometrijos metodu.
Po metus trukusio tyrimo taikant AKTC nė vienam
pacientui plaučių funkcinė būklė nepablogėjo. Ne
paisant pasitaikančių pablogėjimų dėl ligos paūmė
jimo, plaučių funkcinė būklė stabilizuodavosi ir grįž
davo į pradinį lygį, kuris būdavo prieš paūmėjimą.
Kadangi CF yra visą gyvenimą progresuojanti liga,
kurią lydi nuolat prastėjanti plaučių funkcinė būklė,
tai, kad per metus nė vienam tiriamajam plaučių
funkcinė būklė nepablogėjo, jau yra teigiamo AKTC
poveikio įrodymas. 40 proc. (3 iš 7) tiriamųjų (amžius
6–14 m.) plaučių funkcinės būklės rodikliai pagerė
jo, lyginant tyrimo pradžios ir pabaigos laikotarpius.
Tačiau vienareikšmiškai teigti, kad pagerėjimas yra
dėl AKTC, negalima. CF pacientams visą gyvenimą
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taikomas kompleksinis gydymas. Kineziterapija yra
tik viena iš gydymo dalių, prisidedanti prie tinkamos
plaučių funkcinės būklės palaikymo [14].
Šiam teiginiui iš dalies prieštarauja vienas nau
jausių tyrimų. R. L. Zani ir kt. (2014) siekė pagerinti
FIT1, nes tai vienas pagrindinių rodiklių, pagal kurį
sprendžiama apie plaučių funkcinę būklę. Tam pa
siekti tyrimo autoriai užsibrėžė tikslą – pagerinti
pacientų pripratimą prie kvėpavimo takus valančių
technikų: iš naujo išmokant taisyklingai jas atlikti,
parenkant tinkamiausius metodus ir kontroliuojant
jų atlikimą. Tęsiant tyrimą FIT1 vidurkis padidėjo
nuo 84 proc. iki 92 proc. (91–94 proc.) pacientams,
kurių amžius 6–17 metų. Pacientams, kuriems buvo
18 metų, ir vyresniems FIT1 vidurkis padidėjo nuo
56 proc. iki 64 proc. (62–65 proc.). Tyrimo autoriai
teigia, kad, susitelkiant į taisyklingą kineziterapijos
metodikos atlikimą, padidinant atlikimo dažnį bei
pripratimą prie parinktos metodikos, galima page
rinti CF pacientų FIT1 rezultatus, o kartu ir plaučių
funkcinę būklę [15].
Kitas labai svarbus klinikinis parametras, iš
kurio sprendžiama apie gydymo tinkamumą, yra
gyvenimo kokybė. Per pastaruosius du dešimtme
čius su sveikata ir ligos specifika susijusi gyvenimo
kokybė vis dažniau vertinama moksliniuose tyri
muose bei klinikinėje praktikoje kaip vienas iš klini
kinių parametrų dirbant su pacientais, sergančiais
CF [17, 18]. Nors CF pacientų gyvenimo kokybė vis
dažniau vertinama klinikiniuose tyrimuose, kol kas
neišsiaiškintas AKTC poveikis gyvenimo kokybei ir
trūksta duomenų apie gyvenimo kokybės pokyčius
[19]. Šiam parametrui vertinti pasirinkome specifi
nį, adaptuotą ir validuotą CF klausimyną (CFQ-R).
Tyrimo metu visiems pacientams (7 iš 7) gerėjo
fiziniai, emociniai bei socialiniai gyvenimo kokybės
aspektai. 60 proc. (4 iš 7) pacientų kvėpavimo siste
mos sutrikimai tyrimo metu vis mažiau neigiamai
veikdavo gyvenimo kokybę.
Mūsų tyrime dalyvavęs suaugęs tiriamasis,
kurio plaučių funkcinės būklės parametrai buvo
vieni prasčiausių, pateikė ir vieną prasčiausių gy
venimo kokybės įvertinimų. Tai patvirtina kituose
moksliniuose straipsniuose skelbiamus faktus, kad
sergančiųjų CF, ypač suaugusiųjų, plaučių funkcinė
būklė koreliuoja su gyvenimo kokybe [17, 19].

Aktyvaus kvėpavimo technikų ciklo poveikis cistinės fibrozės
pacientų kvėpavimo funkcijai ir gyvenimo kokybei

Gyvenimo kokybė susideda iš daugelio aspek
tų, tačiau mokslininkai dažniausiai nagrinėja plau
čių funkcinę būklę bei fizines galimybes, dažnai
neįsigilindami, kurie gyvenimo kokybės aspektai
yra svarbiausi CF pacientų populiacijai. Webb ir
kt. (2012) teigia, kad pacientams, kurių amžiaus
vidurkis yra 14,7 metų (t. y. paaugliams), fiziniai
aspektai nėra tokie svarbūs, kaip socialiniai ir psi
chologiniai. Būtent psichosocialiniai gyvenimo
aspektai turi didžiausią neigiamą reikšmę šiai po
puliacijai [12, 20].
Atlikę tyrimą ir išanalizavę tiriamųjų gyvenimo
kokybės rezultatus, nustatėme, kad vis dėlto emo
ciniai gyvenimo kokybės aspektai tiriamiesiems
paaugliams turi daugiausia neigiamos reikšmės gy
venimo kokybei. Socialiniai aspektai panašiai buvo
svarbūs tiek vaikams, tiek paaugliams. Nors emo
ciniai ir socialiniai aspektai turi daug neigiamos
reikšmės šių tiriamųjų gyvenimo kokybei, tačiau
net 100 proc. (7 iš 7) emocinė būsena ir 90 proc.
(6 iš 7) socialiniai aspektai taikant AKTC pagerėjo,
lyginant tyrimo pradžios laikotarpį su tyrimo pabai
gos laikotarpiu. Suaugusio tiriamojo, kuris prastai
vertino savo gyvenimo kokybę, emocinė būsena ir
socialiniai aspektai gerėjo ne taip ženkliai kaip vai
kų. Šį faktą galėjo lemti tai, kad vaikai yra mažiau
susirūpinę, mažiau depresuoti, optimistiškiau žiūri
į ligą nei suaugusieji.
Nerimo ir depresijos simptomai koreliuoja su
prastais gyvenimo kokybės įvertinimais ir apibūdi
nami kaip prasto gydymo vertinimo bei išaugusio
mirtingumo rizikos veiksniai [12]. Suaugusios tiria
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mosios, kuri turėjo depresijos ir didelio nerimo dėl
savo ligos simptomus, fizinių, socialinių, kvėpavimo
sistemos aspektų rezultatai buvo prastesni negu
kito panašaus amžiaus suaugusio tiriamojo, kuris
nejautė nerimo ir depresijos simptomų.
Šio tyrimo rezultatai įrodo, kad CF pacientų svei
katos priežiūroje kineziterapeutui tenka svarbus
vaidmuo kontroliuojant, motyvuojant, suteikiant
informacijos, parenkant tinkamą metodiką, pamo
kant tinkamai atlikti kineziterapijos procedūras bei
gaunant grįžtamąjį ryšį. Tokiu būdu pasiekiami geri
plaučių funkcinės būklės rezultatai, pagerinama CF
pacientų gyvenimo kokybė.
Ateityje mokslininkai, atlikdami ilgalaikius tyri
mus, turėtų išsiaiškinti: AKTC poveikį ligos paūmė
jimo dažniui, gyvenimo trukmei, turėtų vertinti CF
sergančių pacientų pasitenkinimą, pripratimą prie
AKTC [11, 12, 14, 16, 19]. Tik taip bus galima tobulin
ti šią ir kitas kineziterapijos metodikas, kad jos būtų
kuo priimtinesnės ir suteiktų didžiausią galimą gy
venimo kokybės ir gyvenimo trukmės pagerėjimą.

Išvados
Tyrimo rezultatai rodo, kad aktyvus kvėpavimo
technikų ciklas ilgalaikės prižiūrimos kineziterapi
jos laikotarpiu reikšmingai pagerino sergančiųjų
cistine fibroze maksimalios iškvėpimo srovės greitį
ir padėjo palaikyti tinkamą plaučių funkcinę būklę.
Taikant šią metodiką taip pat pagerėjo šių pacientų
gyvenimo kokybė (fiziniai, emociniai bei socialiniai
aspektai).

EFFECTS OF THE ACTIVE CYCLE OF BREATHING TECHNIQUES ON PULMONARY FUNCTION AND QUALITY
OF LIFE OF THE PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS

Gabija Šimanskaitė1, Valdonė Misevičienė2, Rasa Šakalienė1, Laimutė Vaidelienė2
1Lithuanian University of Health Sciences Nursing Faculty Department of Rehabilitation, 2Lithuanian University of Health

Sciences Clinic of Children‘s Diseases, Kaunas, Lithuania
Abstract. We studied effects of the active cycle of breathing techniques on pulmonary function and quality of life
of the patients with cystic fibrosis. Seven patients with cystic fibrosis participated in the research, which term was 1 year.
They were applying active cycle of breathing techniques at home twice a day on daily basis within the period of remis
sion and 4 times a day within the period of exacerbation. The process of physiotherapy was controlled by the means of
phone calls every 2 weeks, ambulatory visits to the polyclinic every 3 months and hospitalizations during the unpredicted
exacerbations. The respiratory function was evaluated in the peak expiratory flow and spirometry method, the quality of
life was evaluated with the adapted and validated Cystic Fibrosis Questionnaire (CFQ-R). Statistical analysis of the data was
performed with the use of MS Excel 2010 and SPSS 21.0 software applications. Statistical conclusions were in all cases made
at the reliability level of p=0.05. The peak expiratory flow rate used to increase significantly (p<0.05) after each active cycle
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of breathing techniques in the patients with cystic fibrosis. As for the long-term changes in forced expiratory volume per
second, it was found that none of the subjects had suffered any deterioration in functional condition of the lungs; moreo
ver, the condition had even improved in 40 per cent of the subjects. Quality of life improved for all of the subjects after the
active cycle of breathing techniques. Respiratory system disorders used to have less and less negative impact on the quality
of life of over one half of the subjects (60 per cent or 4 of 7). In conclusion, the results of this study indicate that active cycle
of breathing techniques during the long-term controlled physiotherapy improved the peak expiratory flow rate and quality
of life in patients with cystic fibrosis and helped to maintain the good functional condition of the lungs.
Key words: cystic fibrosis, active cycle of breathing techniques, airway clearance techniques, quality of life, longterm physiotherapy, children.
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Respiracinio sincitinio viruso sukeltos infekcijos
imunoprofilaktika palivizumabu
Irena Narkevičiūtė1,2, Erika Vaitkutė2
1Vilniaus
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Santariškių klinikos filialas
Santrauka. Respiracinio sincitinio viruso sukeliamos infekcijos yra svarbios visame pasaulyje dėl didelio sergamumo ir mirtingumo. Ligos klinikinės formos, sunkumas priklauso nuo paciento amžiaus, bendros sveikatos būklės.
Kūdikiai ir 1–2 metų vaikai dažniausiai serga bronchiolitu. Sunkus ir labai sunkus bronchiolitas gresia neišnešiotiems
kūdikiams, gimusiems su įgimtomis širdies ir plaučių ligomis. Ligai būdingas sezoniškumas. Didžiausias sergamumas
registruojamas vėlyvą rudenį, žiemą ir ankstyvą pavasarį. Bronchiolito diagnozė nustatoma kliniškai. Specifinio bronchiolito gydymo nėra. RSV infekcijos imunoprofilaktikai vartojami monokloniniai antikūnai (palivizumabas). Mūsų
darbo tikslas – parodyti RSV sukeltos infekcijos profilaktikos svarbą rizikos grupės vaikams, pristatant klinikinį atvejį,
aptarti literatūroje pateiktus imunoprofilaktikos mokslinių tyrimų duomenimis. Labai neišnešiotai (22 gestacijos savaičių amžiaus) mergaitei pirmo RSV infekcijos sezono metu profilaktikos tikslu nuo 8 mėn. amžiaus penkis mėnesius
buvo skirtas palivizumabas. Pirmojo RSV infekcijos sezono laikotarpiu mergaitė bronchiolitu nesusirgo. Antrą sezoną,
kai jai buvo 1 metai 9 mėnesiai, susirgo nesunkiu bronchiolitu, kurį sukėlė RSV. Po 5 dienų gydymo ligoninėje patenkinamos būklės buvo išrašyta į namus.
Reikšminiai žodžiai: RSV infekcija, imunoprofilaktika, palivizumabas, vaikai.
Santrumpos: RSV – respiracinis sincitinis virusas, AKTI – apatinių kvėpavimo takų infekcijos, IVIG – intraveninis
imunoglobulinas, DPV – dirbtinė plaučių ventiliacija, BPD – bronchopulmoninė displazija.

Jaunesniojo amžiaus vaikai dažnai serga apatinių
kvėpavimo takų infekcijomis (AKTI), kurios pasireiš
kia bronchiolitu, pneumonija. Stockman ir bendra
autorių duomenimis [1], 1997–2006 m. vaikų iki 5
metų amžiaus kasmetis sergamumo AKTI rodiklis
buvo 27,9 iš 1000 vaikų. Kūdikių hospitalizacijos
rodiklis buvo 68,7, o respiracinio sincitinio viruso
(RSV) sukeltos infekcijos sudaro 38 proc. visų AKTI.
Dažniausiai hospitalizuojami pirmųjų šešių mė
nesių amžiaus kūdikiai. Nair ir bendraautoriai [2]
teigia, kad viena dažniausių jaunesniojo amžiaus
vaikų AKTI priežasčių yra RSV. Jie paskaičiavo, kad
pasaulyje 2005 metais vaikų iki 5 metų amžiaus
RSV infekcija sirgo 33,8 mln., iš jų 3,4 mln. buvo
hospitalizuoti ir galėjo numirti 53–199 tūkstančių
šio amžiaus vaikų [2]. JAV kasmetiniai ekonominiai
nuostoliai dėl jaunesnių kaip 5 metų amžiaus vai
kų, sergančių RSV infekcija, hospitalizacijos sudaro
36,5–58,5 mln. dolerių [3]. Kūdikiai ir vaikai iki 2
metų dažniausiai serga bronchiolitu, kuris pasireiš
kia karščiavimu, sloga, sausu kosuliu, švokštimu, o
sunkiais atvejais – kvėpavimo nepakankamumu,

apnėja. Bronchiolito diagnozė dažniausiai nusta
toma kliniškai. Diagnozę galima patvirtinti labora
toriškai, kai nosiaryklės tepinėlyje aptinkamas RSV
antigenas ar RSV RNR. RSV gali lengvai plisti gydy
mo įstaigose ir sukelti ligoninėje įgytą RSV infekciją.
Rizikos veiksniai, didinantys tikimybę susirgti
sunkia RSV infekcija [4]:
 neišnešiotumas (gestacinis amžius < 36 sav.);
 lėtinė plaučių liga;
 įgimta širdies liga, kuri smarkiai sutrikdo hemo
dinamiką;
 imunodeficitas esant ryškiai T-ląstelių disfunk
cijai;
 nervų ir raumenų sistemos sutrikimai;
 anatominiai kvėpavimo takų nenormalumai.
RSV sukelto bronchiolito gydymas yra patoge
nezinis. Ribavirino indikacijos gydant RSV infekciją
yra labai ribotos [5, 6]. Mokslo įrodymais pagrįstas
bronchiolito gydymas susideda iš deguonies ir
skysčių terapijos. Daugelis vaistų ir priemonių (in
haliuojamieji sisteminiai gliukokortikoidai, imuno
globulinai, monokloniniai antikūnai, bronchus ple
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čiantys medikamentai, krūtinės ląstos fizioterapija
ir kt.) turi nepakankamą efektą ir įprastai neturėtų
būti vartojami [5].
Svarbiausia yra RSV infekcijos profilaktika, kurią
sudaro nespecifinės ir specifinės priemonės. Ne
specifinė profilaktika – tai kontaktų su RSV infekcija
sergančiais ligoniais sumažinimas (didelės rizikos
vaikams apriboti vaikų kolektyvo lankymą RSV in
fekcijos laikotarpiu, laikytis rankų higienos tiek na
muose, tiek gydymo įstaigose, vengti kontakto su
rūkaliais) [5 –8 ].
Kuriama vakcina RSV infekcijos profilaktikai.
Nauja vakcina, kuri bus skirta vaikams iki 2 metų
amžiaus ir nėščiosioms, teikia daug vilčių mažinant
sergamumą ir mirštamumą nuo RSV infekcijos [9].
1996 metais JAV RSV infekcijos profilaktikai didelės
rizikos vaikams buvo aprobuotas intraveninis RSV
imunoglobulinas. Atlikus nedidelės imties mokslinį
tyrimą buvo nustatyta, kad profilaktika RSV IVIG su
mažina RSV infekcija sergančių ligonių hospitaliza
ciją 41 proc. [10]. Tačiau dėl šio vaisto skyrimo nepa
togumo (lašinti į veną 15 ml/kg), šalutinių reakcijų
buvo kuriamas patogesnio vartojimo bei saugesnis
preparatas. Palivizumabas (Synagis) – tai monoklo
niniai RSV IgG antikūnai, pasižymintys RSV F balty
mą neutralizuojančiu poveikiu [11]. Jis leidžiamas į
raumenis po 15 mg/kg vieną kartą per mėnesį RSV
infekcijos sezono laikotarpiu. Mokslininkų duome
nimis, palivizumabas buvo saugus ir reikšmingai
sumažino neišnešiotų kūdikių, turinčių plaučių ir
širdies įgimtų ligų, hospitalizacijos dažnį [12, 13].
Atliktų tyrimų pagrindu 1998 metais JAV FDA pa
tvirtino palivizumabą RSV infekcijos profilaktikai
didelės rizikos vaikams.
Antros kartos monokloninių RSV IgG1 antikūnų,
gautų iš palivizumabo, preparatas yra motavizuma
bas (Numax). Šiuo metu jis tiriamas kaip dar vienas
galimas RSV profilaktikos preparatas. Nurodoma,
kad motavizumabas gali turėti pranašumą prieš
palivizumabą ne tik kaip efektyvi RSV prevencijos
priemonė, bet ir kaip vaistas, tinkamas sunkioms
RSV infekcijoms gydyti. Tačiau kol kas klinikinių ty
rimų rezultatai dar netaikomi praktikoje [14].
Mūsų darbo tikslas buvo parodyti RSV sukeltos
infekcijos profilaktikos svarbą rizikos grupės kūdi
kiams, pristatant klinikinį atvejį, aptarti literatūro
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je pateiktus imunoprofilaktikos mokslinių tyrimų
duomenimis.

Klinikinis atvejis
Vienerių metų devynių mėnesių mergaitė susirgo
gruodžio 27 dieną. Febriliai sukarščiavo, atsirado
sausas kosulys. Antrą ligos dieną atvežta į Vaikų
ligoninės Pulmonologijos ir imunologijos skyrių
dėl karščiavimo, suintensyvėjusio kosulio, švokšti
mo. Atvykusios pacientės bendra būklė vidutinio
sunkumo. Svoris – 11 kg, ūgis – 82 cm. Tempera
tūra – 37,1 °C, pulsas – 120 k/min., kvėpavimo daž
nis – 26 k/min., kapiliarų prisipildymo laikas – 2 sek.,
SpO2 – 95 proc. Kvėpavimas per nosį pasunkėjęs,
teka skaidrios išskyros. Švokščia. Kosulys sausas,
priepuolinis. Plaučiuose pailgėjęs iškvėpimas, sausi
cypiantys karkalai. Žiočių lankai ir tonzilės parau
dę. Širdies tonai aiškūs, ritmiški. Bendrasis kraujo
tyrimas: leukocitų 5,90x109/l (neutrofilų 47,4 proc.,
limfocitų 41,4 proc., monocitų 10,7 proc., eozinofilų
0,2 proc.), Hb 122 g/l, eritrocitų 4,82x1012/l, trom
bocitų 229x109/l. CRB koncentracija – 22,69 mg/l.
Tiesinėje krūtinės ląstos rentgenogramoje plaučių
piešinys pagausėjęs, infiltracijos nėra. Tepinėlyje iš
nosiaryklės PGR metodu nustatyta RSV-B RNR.
Surinkus detalią epidemiologinę anamnezę pa
aiškėjo, kad nuo gruodžio 14 dienos kosti, sloguoja
vyresnė sesutė.
Nustatyta klinikinė diagnozė: ūminis bronchio
litas, sukeltas RSV. Gydymas: antipiretikai (pagal
poreikį), skysčių apskaita, adrenalino inhaliacijos,
nosies landų valymas, vibrocilio lašai į nosį.
Febriliai karščiavo dvi su puse paros. Ketvir
tą ligos parą kosulys retėjo, pradėjo atsikosėti. Po
5 dienų gydymo ligoninėje patenkinamos būklės
išrašyta į namus.
Mergaitės gyvenimo anamnezė: gimė kovo
22 dieną labai neišnešiota (22 gestacijos savaičių
amžiaus). Gimimo svoris – 750 g. Pagal Apgar skalę
įvertinta 4–5 balais. Buvo taikyta DPV. Diagnozuo
ta perinatalinė hipoksinė išeminė encefalopatija,
padidėjusio neurorefleksinio dirglumo sindromas,
įgimta infekcija, kvėpavimo sutrikimo sindromas,
anemija, neišnešiotų naujagimių retinopatija, atvi
ra ovalioji anga. Į namus išrašyta po 3 mėnesių
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gydymo Naujagimių skyriuje. Svoris išrašant 3200 g.
Mergaitė iki šio ligos epizodo bronchiolitu nesirgo.
RSV infekcijos profilaktikos tikslu mergaitei, kai
ji buvo 8 mėn. amžiaus, lapkričio–kovo mėnesiais
(penkis mėnesius) leistas palivizumabas (Synagis) į
raumenis vieną kartą per mėnesį:
Vaiko amžius
(mėn.)
8
9
10
11
12

Vaiko svoris
(kg)
7,2
8,0
8,3
8,7
9,3

Palivizumabo
dozė (mg)
108
120
124
130
140

Aptarimas ir išvados
RSV infekcijos profilaktikai svarbios ne tik bendro
sios profilaktinės priemonės (kontakto su sergan
čiaisiais vengimas, greita etiologinė diagnostika,
rankų prausimas), bet ir imunoprofilaktika palivizu
mabu rizikos grupės vaikams.
Pirmasis atsitiktinių imčių, dvigubai aklas, pla
cebu kontroliuojamas, daugiacentris (139 centrai
JAV, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje) tyrimas buvo
atliktas 1996–1997 metais RSV infekcijos sezono
laikotarpiu [12]. Tyrime dalyvavo 1502 neišnešioti
(≤35 gestacijos savaičių) iki 6 mėn. amžiaus kūdi
kiai, vaikai iki 24 mėn. amžiaus, gimę su broncho
pulmonine displazija (BPD). Vaikai buvo suskirstyti
į dvi grupes: tiriamoji (1002) ir kontrolinė (500).
Tiriamosios grupės pacientai gavo penkias palivi
zumabo po 15 mg/kg injekcijas į raumenis kas 30
dienų. Visi vaikai buvo stebėti 150 dienų (30 dienų
nuo paskutinės injekcijos). Vertinta hospitalizacijos
dažnis (tiems pacientams, kuriems buvo patvirtinta
ligos RSV etiologija), jos trukmė, dienų skaičius, kai
pacientui reikėjo deguonies terapijos, mechaninės
ventiliacijos, gydymo intensyviosios terapijos sky
riuje trukmė. Nustatyta, kad RSV infekcijos profilak
tika palivizumabu neišnešiotiems ar gimusiems su
bronchopulmonine displazija vaikams hospitaliza
ciją sumažino 55 proc. atvejų, palyginti su kontroli
ne grupe [12]. Be to, tiriamosios grupės neišnešio
tų kūdikių be BPD hospitazacija dėl RSV infekcijos
buvo retesnė 78 proc. Neišnešioti kūdikiai, kurie
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gavo palivizumabo, praleido mažiau dienų ligoni
nėje bei intensyviosios terapijos skyriuje nei tie, ku
rie šio preparato negavo. Detalesnė duomenų ana
lizė parodė, kad palivizumabą gavusių vaikų, kurie
turėjo BPD ar jos neturėjo ir buvo gimę tarp 32 ir
35 gestacinės savaitės, hospitalizacijų skaičiaus su
mažėjimas buvo panašus (apie 80 proc.). Hospita
lizacija dažnesnė buvo labiau neišnešiotiems (<32
gestacijos savaitės) nei 32–35 gestacijos savaitės
gimusiems kūdikiams. Autorių duomenimis, nebu
vo didelio skirtumo tarp tiriamosios ir kontrolinės
grupių pagal mechaninės ventiliacijos poreikį ar
mirčių skaičių.
Siekiant įvertinti RSV infekcijos profilaktikos pa
livizumabu efektyvumą vaikams, sergantiems įgim
ta širdies liga, kuri smarkiai sutrikdo hemodinami
ką, buvo atliktas daugiacentris, atsitiktinių imčių,
dvigubai aklas, placebu kontroliuojamas mokslinis
tyrimas, kuriame dalyvavo 1287 vaikai iki 24 mėn.
amžiaus [13]. Palivizumabą gavę pacientai buvo
hospitalizuoti 45 proc. rečiau nei negavę šio prepa
rato. Tiriamosios grupės vaikų hospitalizacijos, tarp
jų ir intensyviosios terapijos skyriuje, bei gydymo
deguonimi trukmė buvo trumpesnė nei tų vaikų,
kuriems profilaktikos palivizumabu nebuvo.
Tyrimais nustatyta, kad palivizumabas buvo
saugus, gerai toleruojamas. Vaisto šalutinis povei
kis tarp tiriamosios ir kontrolinės grupės pacientų
nesiskyrė [12, 13].
Japonijoje 2007–2008 metų RSV infekcijos se
zono laikotarpiu buvo atliktas mokslinis tyrimas,
kurio tikslas buvo įvertinti neišnešiotų kūdikių pro
filaktikos palivizumabu veiksmingumą. Trejus me
tus buvo stebimi 444 neišnešioti (33–35 gestacinių
savaičių) kūdikiai ir vertinamas švokšimo pasikarto
jimai. Per pirmą RSV infekcijos sezoną 349 kūdikiai
gavo monokloninių RSV antikūnų (palivizumabą) ir
95 negavo. Statistiškai patikimai rečiau švokštimo
pasikartojimas buvo tiems vaikams, kurie gavo pa
livizumabą, nei tiems, kurie jo negavo [14].
Mūsų aprašytas klinikinis atvejis parodė, kad la
bai neišnešiota pacientė pirmą RSV sezoną nesusir
go, nes imunoprofilaktikos tikslu gavo palivizuma
bą. Antrą RSV infekcijos sezoną, būdama vienerių
metų devynių mėnesių, susirgo RSV sukeltu bron
chiolitu. Liga buvo nesunki ir po 5 dienų gydymo
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ligoninėje patenkinamos būklės mergaitė išrašyta
į namus. Literatūros duomenys apie palivizumabo
veiksmingumą antraisiais gyvenimo metais yra ri
boti [5].
Nors įrodyta, kad RSV infekcijos imunoprofilak
tika yra efektyvi mažinant hospitalizacijų skaičių ir
trumpinant jų laiką, tačiau ji yra brangi, todėl tiks
linga tik tiems vaikams, kurie turi didelę riziką sirgti
sunkiai [4, 5, 15].
Imunoprofilaktika palivizumabu rekomenduo
jama šių grupių vaikams [4, 8]:
 jaunesniems nei 24 mėn. amžiaus vaikams,
kurie turi bronchopulmoninę displaziją ir (ar)
įgimtą širdies ligą, kuri smarkiai sutrikdė hemo
dinamiką;
 jaunesniems nei 12 mėn. amžiaus neišnešio
tiems (gimusiems ≤28 gestacijos savaičių) kū
dikiams;
 jaunesniems nei 6 mėn. amžiaus neišnešio
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tiems (gimusiems 29–32 gestacijos savaitę) kū
dikiams;
 jaunesniems nei 3 mėn. amžiaus neišnešio
tiems kūdikiams (gimusiems 32–35 gestacijos
savaitę);
 jaunesniems nei 12 mėn. amžiaus neišnešio
tiems (gimęs <35 gestacijos savaičių) kūdi
kiams, kurie turi nervų ir raumenų sistemos
sutrikimų ar įgimtų kvėpavimo takų nenorma
lumų, ar imunodeficitą.
Atsižvelgiant į rizikos grupę, gimimo amžių,
gretutines ligas, rekomenduojama nuo vienos iki
penkių palivizumabo dozių. Rekomenduojama
vienkartinė palivizumabo dozė yra 15 mg/kg kūno
svorio vieną kartą per mėnesį į raumenis tuo laiko
tarpiu, kai tikėtina RSV infekcijos rizika visuomenė
je. Jeigu įmanoma, pirmą dozę reikėtų skirti prieš
RSV infekcijos periodo pradžią, kitas dozes – kas
mėnesį per visą šį laikotarpį.
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Abstract. Respiratory syncytial virus (RSV) infections are significant because of high morbidity and mortality around
the world. Clinical manifestation and severity of desease depend on the age and health of the pacient. Bronchiolitis is
a major cause of illness in infants and children younger than two years. There are several known risk factors for severe
RSV disease, namely, premature birth, chronic lung disease, congenital heart disease. It is a seasonal illness. Outbreaks
of RSV infections most often begin in late fall and run into the early spring. Bronchiolitis is a clinical diagnosis. There is
no specific treatment of viral bronchiolitis. Humanized monoclonal antibody (Palivizumab) is used for prevention of RSV
infection. The objective of this article was to show the importance of RSV prophylaxis for high risk children by presenting
the clinical case and comparing with the data in the scientific literature. Premature girl (born at 22 weeks gestation) was
given prophylaxis with palivizumab 5 monthly doses since 8 mounths of age. She wasn’t ill with bronchiolitis at the first
RSV season. At the second season, when girl was at the age of 1 year and 9 months, she had mild RSV bronchiolitis. After
5 days of treatment girl was discharged from hospital in good condition.
Key words: RSV infection, imunoprophylaxis, palivizumab, case report, children.
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Pacientų mokymas kaip bronchų astmos
valdymo metodas
Vaida Taminskienė1, Eglė Vaitkaitienė2, Arūnas Valiulis1,3
1Vilniaus

universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas, 2Lietuvos sveikatos mokslų univer
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Santrauka. Bronchų astma yra sparčiai plintanti lėtinė liga, kurios našta visuomenei, pacientams ir jų šeimos
nariams nuolatos didėja. Siekiant sumažinti šią naštą, būtina efektyvi astmos kontrolė, kuri apima ne vien klinikinių
astmos simptomų valdymą, bet ir minimalią astmos įtaką kasdieniam gyvenimui, geresnę gyvenimo kokybę bei retesnius astmos paūmėjimus. Astmos kontrolė neatsiejama nuo astmos veiksmų plano sudarymo, kur svarbiausias vaidmuo tenka bendrosios praktikos gydytojams bei gydytojams specialistams. Siekiant efektyviai valdyti astmą, būtinas
nuolatinis paciento ir jį prižiūrinčio gydytojo bendradarbiavimas bei paciento mokymas perduodant žinias, įgūdžius
ir ugdant sveikatai palankius įpročius.
Reikšminiai žodžiai: bronchų astma, pacientų mokymas, paūmėjimas, gyvenimo kokybė, astmos kontrolė, vaikai.
Santrumpos: FEV1 – stanginto iškvėpimo tūris per pirmąją sekundę, PEF – didžiausias iškvėpimo greitis, TVBA –
trumpo veikimo beta2 agonistai, GKS – gliukokortikosteroidai.

Bronchų astma – labai paplitusi lėtinė liga visame
pasaulyje. Sergamumas ja įvairuoja skirtingose
šalyse ir amžiaus grupėse, tačiau didžiausias jis
yra vaikų ir paauglių, o tai lemia, jog bronchų as
tma – viena labiausiai paplitusių lėtinių vaikų ligų
visame pasaulyje [1–3]. Nuo pasaulinių tendencijų
neatsilieka ir Lietuva, kur ligotumas astma nuolatos
didėja. Per pastaruosius dešimt metų astmos ir as
tminės būklės paplitimas tarp vaikų iki 18 metų iš
augo daugiau nei 2 kartus ir 2013 metais siekė 42,1
atvejo 1000 gyventojų, atitinkamai tarp suaugusių
jų – 14,1 atvejo 1000 gyventojų [4]. Be to, Lietuvoje
hospitalizacijų dėl astmos skaičius vienas didžiau
sių tarp Europos šalių [5].
Didėjantį astmos paplitimą daugiausia lemia
genetiniai ir aplinkos veiksniai, tačiau jų poveikio
mechanizmas ir tarpusavio sąveika yra sudėtin
ga. Jai įtakos turi ir vystymosi veiksniai, tokie kaip
imuninės sistemos branda ar infekcinės ligos pir
maisiais gyvenimo metais, socialiniai ekonominiai
veiksniai, etniniai ir rasių skirtumai. Dažnesnis kon
taktas su alergenais, ypač urbanizuotose vietovėse,
prasta sveikatos priežiūra besivystančiose šalyse ir
tokie aplinkos veiksniai kaip virusinės infekcijos ar
pasyvus ir aktyvus rūkymas – vienos svarbiausių di
dėjančio astmos paplitimo priežasčių [6].

Bronchų astma yra didelė našta tiek pacien
tams ir jų šeimos nariams, tiek visuomenei. Dėl
bronchų astmos prarandamos produktyvaus darbo
valandos, praleidžiamos mokyklos dienos, didėja
išlaidos gydymui, sutrikdomas ligonių kasdienis gy
venimas, ypač socialinis ir fiziologinis funkcionavi
mas [2, 3, 7, 8]. Sergantieji astma kasdien susiduria
su begale apribojimų. Tai ne vien klasikiniai astmos
simptomai (kosulys, dusulys, švokštimas, krūtinės
spaudimo jausmas) bei nuovargis ir dusulio baimė,
bet ir neigiamos emocijos (išgąstis, kad negali ko
nors daryti, išgyvenimai ir nuogąstavimai dėl vaistų
vartojimo, nusivylimas, kt.). Vaikai ir paaugliai taip
pat susiduria su kasdienio gyvenimo apribojimais.
Dėl astmos jie išgyvena daug neigiamų emocijų,
patiria patyčių, dažnai jaučiasi kitokie nei jų ben
draamžiai. Dėl savo ligos jaunieji pacientai turi ri
boti dalyvavimą mokyklos renginiuose, popamoki
nėje veikloje, riboti sportą ir žaidimus, negali laikyti
naminių gyvūnėlių. Galimi ir miego sutrikimai, o tai
atsiliepia mokymosi rezultatams [7, 9, 10].
Akivaizdu, bronchų astma daro didelę neigia
mą įtaką paciento ir jo šeimos narių kasdienio gy
venimo kokybei [7–13]. Taigi, gera bronchų astmos
ligonio gyvenimo kokybė – vienas svarbiausių as
tmos gydymo tikslų, glaudžiai susijusių su efektyvia
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astmos kontrole [10, 14]. Tam ypač svarbi paciento
ir jį prižiūrinčio medicinos personalo partnerystė,
astmos sunkumo įvertinimas ir stebėjimas, nuolati
nė paciento kontrolė, gretutinių ligų atpažinimas ir
gydymas bei individualaus astmos valdymo plano

Siuntimai iš skubiosios
pagalbos skyrių

sudarymas [15]. Bene svarbiausias vaidmuo astmos
valdyme tenka bendrosios praktikos gydytojams,
bendradarbiaujantiems su gydytojais specialistais
[16] (1 schema, parengta pagal Clinical Practice
Guideline for General Practitioners, 2006).

Siuntimai iš ligoninių

Sveikatos
patikrinimai

Bronchų astmos
pacientų
identifikavimas

PEF
matavimas

Stebėjimas

Duomenų rinkimas, rizikos veiksnių identifikavimas

Įvertinimas

Astmos gydymo ir valdymo planas

Surašytas astmos veiksmų planas pacientui

Paciento ir jo šeimos narių mokymai

Kontroliuojama astma

Gydymo
peržiūrėjimas

Prastai
kontroliuo jama astma

Stebėjimas

Siuntimas pas
gydytoją
specialistą
astmos gydymo
plano korekcijai

Jokio
efekto

Hospitalizacija

1 schema. Bronchų astma sergančių pacientų sveikatos priežiūra (pagal Clinical Practice Guideline for
General Practitioners, 2006)
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Astmos valdymo planą sudaro keturios pagrin
dinės dalys, kurias plačiau ir aptarsime.

1. Rizikos veiksnių išaiškinimas ir kontrolė
Astmos prevencija bei rizikos veiksnių identifikavi
mas ir vengimas yra vieni svarbiausių astmos val
dymo prioritetų (I įrodymų lygis), kurių negalima
pakeisti vien tik medikamentiniu gydymu (III įrodymų lygis) [6, 16–18]. Astmos priepuolius ir pa
ūmėjimą gali išprovokuoti dulkių erkutės, naminių
gyvūnėlių alergenai, tarakonai, žiedadulkės, pelė
siai, tabako dūmai, fizinis krūvis, virusinės infekci
jos, maisto alergenai, nesteroidiniai vaistai nuo už
degimo ir kt. veiksniai [16, 17]. Todėl diagnozuojant
ir kontroliuojant astmą reikėtų įvertinti, ar astmos
priepuoliai pasireiškė fizinio krūvio, virusinės infek
cijos metu, po kontakto su alergenais, cheminėmis
medžiagomis, pasikeitus temperatūrai, išgyvenus
stiprias emocijas ar pavartojus medikamentų. Taip
pat gydytojas turėtų pasidomėti, ar pacientas pats
žino ir supranta, kas provokuoja astmos simptomus
ir kaip šiuos veiksnius sumažinti, ar priešingai, jis
nuolatos būna jų veikiamas, pavyzdžiui, aktyviai ar
pasyviai rūko.
Siekiant sumažinti rizikos veiksnius, būtina
keisti gyvenseną. Tai gali tapti tikru iššūkiu tiek
pacientui, tiek jo šeimos nariams. Be to, būtinas
priminimas dėl provokuojančių veiksnių vengimo
(III įrodymų lygis). Rekomenduojamos profilakti
kos priemonės [16, 17]:
  Gy v ū n ų a l e rg e n a i : Jų poveikį galima efek
tyviai sumažinti tik atsisakius naminių gyvūnė
lių (II įrodymų lygis).
  Tab a k o d ū m a i : Tiek pacientas, tiek jo šeimos
nariai turėtų mesti rūkyti (II įrodymų lygis).
  D u l k i ų e r k u tė s : Patalynės užvalkalai turėtų
būti skalbiami ne rečiau kaip kartą kas 7–10 die
nų aukštesnėje nei 60 laipsnių temperatūroje,
taip pat kilimų, pliušinių žaislų atsisakymas, re
guliarus patalynės, čiužinių vėdinimas gali pa
lengvinti astmos simptomus (II įrodymų lygis).
  Tara k o n a i : Reguliarus ir kruopštus namų va
lymas, pesticidų naudojimas (kai paciento nėra
namuose, vėliau būtina patalpas išvėdinti).
  Pel ė si a i i r ži e d a d u l k ė s : Kai lauke didelė











žiedadulkių ir pelėsių sporų koncentracija, pa
cientai turėtų kuo daugiau laiko praleisti patal
pose, laikyti uždarus langus. Taip pat būtina nai
kinti pelėsius namuose, naudoti oro valytuvus.
Oro drėgmė namuose neturėtų viršyti 50 proc.
(III įrodymų lygis).
K ro sni ų dūm ai i r k it i o ro ter šalai: Tinka
mas kaminų įrengimas, patalpų vėdinimas, oro
valytuvų naudojimas.
Vi r usi nės i nfekc i jo s: Organizmo grūdini
mas, vidutinę ir sunkią astmos formą turinčių
pacientų kasmetinis skiepijimas nuo gripo. In
haliuojamųjų trumpo veikimo beta 2-agonistų
(TVBA) vartojimas, pasireiškus pirmiesiems in
fekcijos simptomams. Gydymas nuo uždegimo
iki kelių savaičių, iki visiško infekcijos išgijimo.
Fizinė veik la: Tinkamas fizinės veiklos plano
sudarymas, inhaliuojamųjų TVBA vartojimas
prieš didelį fizinį krūvį.
M edik am ent ai i r m aisto alergenai: Ne
vartoti astmą provokuojančių medikamentų ir
maisto produktų.
Pro fesi niai alergenai : Profesinės astmos
diagnozė turėtų būti apsvarstoma visuomet,
pirmą kartą diagnozuojant astmą suaugusia
jam (II įrodymų lygis). Pasitvirtinus diagnozei,
pacientui turėtų būti sudaromos sąlygos dirbti,
neveikiamam alergeno (III įrodymų lygis).

2. Klinikinių astmos simptomų valdymas
Bronchų astmos eigą geriausiai apibūdina jos sunkumas ir kontrolės lygis [15]. Astma pagal simptomų
ir paūmėjimų dažnumą, kasdienės veiklos apribo
jimą, kvėpavimo takų funkciją ir inhaliuojamųjų
TVBA poreikį klasifikuojama į sunkumo kategorijas:
intermituojančią, lengvą persistuojančią, vidutino
sunkumo persistuojančią ir sunkią persistuojančią.
Tačiau toks klasifikavimas tinka tik diagnozuojant
astmą negydytiems pacientams, nes gydant as
tmos sunkumas kinta.
Diagnozuojant astmą jos simptomus patirian
tiems suaugusiems asmenims, būtina remtis objek
tyviais kriterijais (III įrodymų lygis):
  Kvėp avim o f unkc i jo s t y r im as: Ne mažiau
nei 12 proc. FEV1 pagerėjimas per 15 minučių
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po TVBA inhaliacijos, 20 proc. pagerėjimas po
10–14 dienų inhaliuojamų gliukokortikosteroi
dų (GK) ar peroralinio prednizolono vartojimo
(IV įrodymų lygis).
  M a ksi ma l us i š k vė pi m o s rovė s gre i ti s
(PEF): gali būti matuojamas namuose, kai nėra
galimybės atlikti spirometrijos (20 proc. ar di
desnis pokytis per parą), nors ir nėra toks tikslus
kaip FEV1 (II įrodymų lygis).
  Pa d i d ė j ę s k vėp avi m o ta k ų re a k t y v u
m a s me t a c hol i n u i (III įrodymų lygis).
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Astmos sunkumas gali būti vertinamas ir pagal
minimalią medikamentų dozę, norint pasiekti tin
kamą ligos kontrolę (III įrodymų lygis). Taip pat
reikėtų įvertinti ir alergizuojančio veiksnio poveikį
(III įrodymų lygis).
Vaikams, kurie yra vyresni nei 7-erių metų ir ku
riems pavyksta atlikti kvėpavimo funkcijos tyrimą,
astma diagnozuojama remiantis tais pačiais krite
rijais kaip ir suaugusiems asmenims. Mažų vaikų
astmos diagnostika yra sudėtinga, todėl pasikliau
jama apžiūra, simptomais ir pakartotiniu paciento

1 lentelė. Vaikų astmos paūmėjimo klinikiniai rodikliai (Primary care respiratory journal, 2009, Suppl. 1.
Summary of the 2008 BTS/SIGN British Guideline on the management of asthma)

Klinikiniai rodikliai

<2 metų
vaikams

Astmos paūmėjimas
Vidutinis
• SpO2 ≥ 92 proc.
• Girdimas švokštimas
• Pagalbinių kvėpavi
mo raumenų dalyva
vimas procese
• Valgo / žinda

>2 metų
vaikams

Sunkus
• SpO2 <92 proc.
• Cianozė
• Prasidedantis respiracinis
distresas
• Dūsta valgydamas / žys
damas
• Vieno įkvėpimo metu nega
li pasakyti sakinio ar dūsta
kalbėdamas ar valgydamas
• Pulso dažnis:
>120 vaikams >5 m.
>130 vaikams 2–5 m.
• Kvėpavimo dažnis:
>30 įkvėp./min >5 m.
>50 įkvėp./min 2–5 m.

Gyvybei pavojingas
• Apnėja
• Bradikardija
• Respiracinis distresas
(blogas respiracinis at
sakas)
• „Tyli krūtinė“
• Cianozė
• Blogos kvėpavimo pas
tangos
• Hipotenzija
• Bendras silpnumas, nuo
vargis
• Pasimetimas, blaškymasis
• Koma

2 lentelė. Astmos kontrolės lygiai (pagal GINA, 2008)
Požymiai
Simptomai dienos
metu
Fizinio aktyvumo
apribojimai
Simptomai nakties
metu / pabudimas dėl
astmos simptomų
TVBA poreikis
Kvėpavimo funkcija
(FEV1 ar PEF)
Paūmėjimai

Kontroliuojama astma (visi
žemiau išvardyti požymiai)

Iš dalies kontroliuojama astma
Nekontroliuo(bet kurio žemiau išvardyto požyjama astma
mio pasireiškimas per savaitę)

≤ 2 k./sav.

> 2k./sav.

≤ 2 k./sav.

Yra

Nėra

Yra

≤ 2 k./sav.

> 2k./sav.

>80 %

<80 %

Nėra

≥1 k./m.

* Bent 1 astmos paūmėjimas per savaitę patvirtina, kad astma nekontroliuojama

Trys ar daugiau
iš dalies kon
troliuojamos
astmos požymių
per savaitę

1 k./sav.*
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klinikinės eigos vertinimu. Astma diagnozuoja
ma dažniau, jei švokštimas pasireiškia vyresniam
nei 1 metų vaikui, per metus būna daugiau nei 3
švokštimo epizodai, atsiranda nuolat pasikarto
jantis kosulys su astmai būdingais simptomais, kai
pacientas nėra peršalęs, kosulys kamuoja naktį ar
fizinio krūvio metu. Klinikiniai simptomai pagerėja
po bronchų plėtiklių terapijos ar paskyrus bando
mąjį gydymą nuo uždegimo, taip pat fiksuojama
astma ar alergija paciento šeimos istorijoje ir mo
tinos rūkymas (IV įrodymų lygis) [17]. Mažų vaikų
klinikinių rodiklių įvertinimas yra sudėtingas, tačiau
būtinas norint laiku pastebėti astmos paūmėjimą
(1 lentelė).
Gydomą astmą rekomenduojama klasifikuoti
pagal jos kontrolės lygį, kurį lemia astmos simpto
mai dienos ir nakties metu, fizinės veiklos apribo
jimai, TVBA poreikis, kvėpavimo funkcija, paūmė
jimų skaičius (2 lentelė) [6, 19]. Efektyvi bronchų
astmos kontrolė – vienas iš svarbiausių astmos
gydymo tikslų, ji yra glaudžiai susijusi ir su gera pa
cientų gyvenimo kokybe [10,14]. Astmos kontrolė
ir jos sunkumas nėra tapatu. Gerai ar prastai kon
troliuojama gali būti tiek sunki, tiek lengva astma
[3, 20]. Pasiekus tinkamą kontrolę, galima išvengti
smarkaus astmos paūmėjimo, daugelio priepuolių,
vartoti mažiau vaistų bei gyventi aktyvų ir produk
tyvų gyvenimą [3].

3. Pacientų švietimas ir mokymas
Pacientų mokymas – neatsiejamas bronchų astmos
valdymo ir kontrolės elementas (I įrodymų lygis).
Svarbus paciento ir jį gydančio gydytojo ryšys (III
įrodymų lygis). Pagrindinis tokios partnerystės
tikslas – padėti pacientui keisti gyvenimo būdą, įgy
ti žinių, įgūdžių ir pasitikėjimo aktyviai dalyvaujant
savo astmos valdyme (III įrodymų lygis). Šis ryšys
plėtojamas ir stiprinamas pacientui ir gydytojui
diskutuojant, tariantis dėl gydymo tikslų, sudarant
ir periodiškai atnaujinant rašytinį asmeninį astmos
veiksmų planą, stebint astmos eigą bei jos kontro
lės lygį [6,15–17, 21]. Tyrimais įrodyta, jog toks sava
rankiškas astmos valdymas, prižiūrint gydytojui bei
sudarant asmeninį astmos valdymo planą, suma
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žina vaikų ir suaugusiųjų ligotumą astma, buvimo
stacionare trukmę ir apsilankymų skaičių, pacien
tai dažniau atvyksta į suplanuotus susitikimus su
gydytojais, pagerėja astmos valdymas. Literatūros
šaltiniuose teigiama ir tai matome praktikoje, kad
ypač palankūs yra antrinės sveikatos priežiūros
specialistų ir pacientų, sergančių vidutinio sunku
mo ar sunkia bronchų astma, bendradarbiavimo
rezultatai [6, 22].
Efektyvaus pacientų mokymo kriterijai [16]:
 pacientams perduota informacija ir metodikų
pademonstravimas;
 pacientų supratimas ir pasitikėjimas savo jėgo
mis dalyvaujant astmos valdyme;
 nuolatinis astmos valdymo plano laikymasis.
Mokant pacientus ir jų šeimos narius, jiems tu
rėtų būti suteikiamos šios pagrindinės žinios:
 pagrindinė informacija apie astmą (kas nutinka
su kvėpavimo takais ištikus astmos priepuoliui);
 medikamentų vaidmuo, svarba ir veikimo me
chanizmas (tiek ilgo, tiek trumpo veikimo);
 aplinkos veiksnių, provokuojančių astmą, iden
tifikavimas ir vengimas, infekcijų profilaktika;
 kaip atpažinti astmos paūmėjimą ir ką daryti jo
atveju;
 ugdomi inhaliatorių naudojimo, PEF matavimo
įgūdžiai.
Šiuolaikinis paciento mokymas suprantamas
ne vien kaip paciento konsultavimas ir žinių bei
įgūdžių perdavimas jam lankantis pas sveikatos
priežiūros specialistą. Įvairiose sveikatos mokymo
programose bei intervencijose pasitelkiamos ir
papildomos priemonės: garsinė ir vaizdinė moko
moji medžiaga, mokomosios knygutės ir brošiūros,
paskaitos, diskusijos, klausimų ir atsakymų sesijos,
elektroninių dienoraščių pildymas, konsultacijos
internetu, priminimai ir konsultacijos telefono
skambučiais bei trumposiomis teksto žinutėmis
[16, 24]. Jų efektyvumą patvirtina tyrimai, kurių
rezultatai rodo geresnę astmos kontrolę bei gyve
nimo kokybę, pritaikius šias intervencijas tiek pa
auglių, tiek suaugusiųjų grupėse. Be to, inovatyvių
intervencinių metodų, tokių kaip teksto žinučių su
priminimais siuntimas pacientams, statistiškai pati
kimai pagerina tradicinių priemonių (konsultacijų,
asmeninio kontrolės ir gydymo plano sudarymas,
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kt.) efektyvumą, nepaisant papildomų laiko ir pini
ginių sąnaudų.
Norint pasiekti geresnių pacientų mokymo re
zultatų, rekomenduojama mokyti ir sveikatos prie
žiūros specialistus. Tai gali pagerinti pacientų svei
katos rodiklius, pacientų pasitenkinimą. Vykdant
sveikatos priežiūros specialistų (bendrosios prakti
kos gydytojų, gydytojų alergologų, pulmonologų,
slaugytojų) mokymus, svarbu ne vien perduoti
naujausiais žinias apie astmos diagnostiką, gydy
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mą, veiksmus ir pagalbą paūmėjus astmai, bet ir
gerinti bendravimą su pacientu, nes tai itin svarbu
jam perduodant žinias ir įgūdžius [6, 16].
Be to, naudingas ir visuomenės mokymas bei
švietimas [6]. Šiuo tikslu ugdymo įstaigose gali būti
sudaromi astmos paūmėjimo valdymo algoritmai.
Algoritmų veiksmų sekos pavyzdžiai astmos paū
mėjimo atveju, kai ugdymo įstaigoje yra sveikatos
specialistas ar slaugytojas ir kai jo nėra, pateikiami
2 ir 3 schemose.

Veiksmų seka, kai mokykloje NĖRA sveikatos specialisto, slaugytojos
SUŽINOK, kuris mokinys serga astma ir kur jis laiko vaistus.
ŽINOK, kad astma gali pablogėti staiga.
MOKĖK atpažinti pagrindinius astmos simptomus: sausas kosulys, švokštimas, švilpimas, sunku
įkvėpti, spaudimo pojūtis krūtinėje, triukšmingas ir (ar) dažnas kvėpavimas.
NEPALIK – paūmėjus astmai, niekada nepalik sergančio astma vaiko vieno.
Jeigu mokinys serga astma ir reikia SUTEIKTI PAGALBĄ, atlik šiuos veiksmus*:
• Greitai įvertink situaciją. SKAMBINK 112, jeigu mokiniui sunku įkvėpti, kalbėti, jo
lūpos pamėlusios ar jis prašo iškviesti medikus.
• NIEKADA NEPALIK sergančio draugo VIENO. Kviesk į pagalbą suaugusius. NELAUK.
• Ribok sergančio astma aktyvumą – PASODINK. Jeigu priepuolis ištiko po kontakto su
alergenu ar dirgikliu, PAKEISK aplinką ar PAŠALINK dirgiklį **. Pasodink patogioje
padėtyje.
• PADĖK surasti greito poveikio astmos inhaliatorių VENTOLINĄ ar SALBUTAMOLĮ.
PADĖK atlikti 2 įkvėpimus.
• INFORMUOK apie situaciją priepuolio ištikto vaiko tėvus.
• PAKARTOK 2 įpurškimus iš astmos inhaliatoriaus per 20 min., jeigu kvėpavimas dar
sunkus.
SKAMBINK 112 – SKUBIAI, jeigu atsiranda kuris nors iš šių simptomų:
• Jeigu mokiniui sunku kvėpuoti, kalbėti, atsistoti, jo melsvos lūpos ar jis prašo kviesti
medikus.
• Jeigu nepagerėja po 2-4 dozių greito poveikio vaistų įkvėpimo (VENTOLINO,
SALBUTAMOLIO) ir nėra medicinos personalo ar kitų suaugusių asmenų / tėvų greta.
• Jeigu NEŽINAI, KĄ DARYTI.

Pri si mi n k :
* Sergantys astma mokiniai/studentai dažnai savarankiškai moka valdyti astmos paūmėjimą. Tokiu atve
ju pagelbėk, jei reikia.
** Pagrindiniai astmos alergenai ir dirgikliai yra tabako dūmai, žiedadulkės, gyvūnų seilės ir kailis, tara
konų liekanos, dulkių erkutės, kreidos dulkės ar stiprūs kvapai (pvz., valikliai, dažai, kvapai).
2 schema. Astmos paūmėjimo valdymas ugdymo įstaigoje, kai nėra sveikatos specialisto, slaugytojo (pagal National Asthma Education and Prevention Program, 2007)
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Skubios pagalbos protokolas sergantiems astma vaikams ar paaugliams,
Skubios astmos
pagalbos paū
protokolas
sergantiems
ar paaugliams,
je ig u nėra individualaus
m ėj i m
o va ld y mastma
o p lavaikams
no
jeigu nėra individualaus astmos paūmėjimo valdymo plano

Paūmėjus
BA BA
– vaikas
ar paauglys
turituri
būti
STEBIMAS.
Paūmėjus
– vaikas
ar paauglys
būti
STEBIMAS.
NIEKADA
nepalik
ir nesiųsk
į gydymo
įstaiga
vaiko
judėjimą.
NIEKADA
nepalik
ir nesiųsk
į gydymo
įstaiga
vaikovieno.
vieno.Apribok
Apribokvaiko/paauglio
vaiko/paauglio judėjimą.
VEIK SKUBIAI !
• Nedelsdamas purkšk
trumpo poveikio beta
du agonistus (TVBA).
• SKAMBINK 112
(skubiai į ligoninę)
• Skambink ir informuok
vaiko ar paauglio tėvus
ar šeimos narius

SKUBIAI ĮVERTINK:
Ar paūmėjimas yra sunkus?
• Dusulys, sunku ištarti daugiau nei kelis žodžius, pagalbinių
kvėpavimo raumenų dalyvavimas kvėpavime, mieguistumas
ĮVERTINK, ar yra Status asthmaticus rizikos tikimybė?

• Status asthmaticus rizikos veiksniai (žr. toliau)

TAIP

NE
Jeigu yra galimybė, matuok PEF:
Įvertink, ar PEF <50 proc. būtinojo ar asmeninio geriausio?

NE
Tikrink ir užrašyk: KD, pulsą ir PEF

TAIP

NĖRA ATSAKO

Jeigu situacija grėsminga
gyvybei, skirk epinefrino **
(žr. toliau)

Pradinis gydymas
• PURKŠK TVBA: 2–8 įpurškimai su 15–20 min. intervalu iš asmeninio dozuoto inhaliatoriaus
per pirmą valandą
• Ramybė. Pasodink patogiai
• Skirk deguonies (jeigu reikia ir yra galimybė)
• Skambink tėvams ar šeimos nariams
• TIKRINK atsaką po ~ 10 min.

GERAS atsakas
(PEF ≥ 80 proc. ir nėra
švokštimo, dusulio)
• ĮVERTINK būklę
pakartotinai po 3–4 val.
• pagal mokyklos
taisykles – mokinys

NEPAKANKAMAS atsakas
(PEF 50–79 proc. ar
švokštimas, ar dusulys)
• KARTOK – TVBA per
dozuotą inhaliatorių
• TIKRINK atsaką po
~10 min.
• SKAMBINK tėvams
(SKUBIAI, jeigu nėra
pakankamo atsako)

BLOGAS atsakas
(PEF <50 proc. ar švokštimas
ir dusulys)
• KARTOK – TVBA
• SKAMBINK 112 –
skubiai į ligoninę
• Skambink tėvams ar
šeimos nariams
• Jei situacija pavojinga
gyvybei, SPRĘSK dėl
epinefrino skyrimo**

Sutikus tėvams, siųsk skubios pagalbos skyriaus aprašą vaiko ar paauglio gydytojui. Sudaryk
asmeninį astmos valdymo veiksmų planą.

3 schemos tęsinys kitame puslpayje

Pacientų mokymas kaip bronchų astmos valdymo metodas
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MATOMI simptomai (vienas ar keli simptomai) :
• kosulys, švokštimas, švilpimas, triukšmingas alsavimas.
• sunkumo, spaudimo pojūtis krūtinėje, trumpas įkvėpimas, skausmas krūtinėje, pasunkėjęs ir
dažnas kvėpavimas.
• nosies sparnelių plėtimas.
• melsvos lūpos ir pirštų nagai.
* LETALIOS ASTMOS EIGOS RIZIKOS VEIKSNIAI
Astmos anamnezė
• anksčiau buvę sunkūs astmos paūmėjimai (pvz. , intubacija ar gydymas intensyviosios pagalbos
skyriuje)
• du ar daugiau astmos paūmėjimų , gydytų per paskutinius metus
• trys ar daugiau vizitų į skubios pagalbos skyrių (SPS) dėl astmos per paskutinius metus
• hospitalizacija ar SPS dėl astmos per paskutinius metus
• 2 ir daugiau TVBA asmeninių inhaliatorių poreikis per mėnesį
• sunkiai valdomi astmos simptomai ar sunkūs paūmėjimai
• kiti rizikos veiksniai: nėra asmeninio astmos simptomų valdymo plano, įsijautrinimas
Alternaria pelėsiui
Socialiniai veiksniai
• žemas socialinis ekonominis lygmuo
• narkotinių medžiagų vartojimas
• psichosocialinės problemos
Gretutiniai veiksniai
• širdies kraujagyslių ligos
• kitos lėtinės plaučių ligos
• lėtinės psichikos ligos

** Epinefrinas NĖRA pirmo pasirinkimo vaistas astmos gydymui.
3 schema. Astmos paūmėjimo valdymas ugdymo įstaigoje, kai yra sveikatos specialistas ar slaugytoja (pagal National Asthma Education and Prevention Program, 2007)

4. Būklės stebėjimas namuose ir gydymo
įstaigoje
Siekiant efektyvios astmos kontrolės ir norint iš
vengti astmos paūmėjimų, būtina nuolat stebėti
būklę tiek namuose, tiek gydymo įstaigoje. Būklės
stebėjimas namuose gali būti efektyvus matuojant
PEF arba stebint savo simptomus (I įrodymų lygis).
Pacientams taip pat turėtų būti sudaromas asme
ninis rašytinis astmos veiksmų planas (II įrodymų
lygis) [17]. Norint laikytis šio plano, itin svarbus as
tmos simptomų suvokimas ir stebėjimas. Deja, tyri
mai rodo, kad 25 proc. pacientų nesugeba atpažinti
astmos simptomų, 19 proc. neapstebi jų blogėjimo
ir net iki 60 proc. patiria sunkumų bandydami įver
tinti savo kvėpavimo takų obstrukciją [29]. Pasta
riesiems ypač naudinga matuoti PEF savistabos
namuose tikslais (III įrodymų lygis) [17]. Stebint
būklę namuose, labai svarbu suprasti, kada būtina

kreiptis į šeimos gydytoją ar gydytoją specialistą –
jei ilgiau nei parą ar kelias paras išlieka didelis bron
chus plečiančių vaistų poreikis (pvz., >12 įpurškimų
per dieną) ir būklė blogėja [23].
Kvėpavimo funkcijos tyrimas – rutininis astma
sergančių pacientų tyrimas lankantis pas gydytoją
(III įrodymų lygis) [17]. Specialistas taip pat turė
tų įvertinti, kaip pacientas naudoja savo inhaliato
rių, laikosi gydymo plano, kokią įtaką astma daro
kasdieniam paciento gyvenimui ir jo kokybei [17].
Astmos sunkumo kitimą būtina įvertinti, kad būtų
atpažintas astmos paūmėjimas ir pritaikytas racio
nalus pradinis gydymas, kurio pagrindinės priemo
nės: deguonis, TVBA, sisteminiai GKS, ipratropio
bromidas. Sunkiais atvejais – papildomos priemo
nės: magnio sulfatas, į/v GKS, į/v salbutamolis, helio
dujos, aminofilinas [23]. Esant prastai kontroliuoja
mai ar nekontroliuojamai astmai, šeimos gydyto
jas turėtų siųsti pacientą pas gydytoją specialistą
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(II įrodymų lygis). Į skubios pagalbos skyrių
siunčiama, jei:
1. Reikalingas deguonis;
2. Ryškėja kvėpavimo nepakankamumas;
3. TVBA poreikis daugiau nei 4 kartai per 1 val.,
praėjus 4–8 val. nuo pradinio kompleksinio
gydymo;
4. Jeigu paciento būklė blogėja net ir paskyrus
sisteminių GKS;
5. Kiti veiksniai: didelis atstumas nuo gyvenamosios vietos, gretutinė patologija ar anafilaksinė reakcija.

V. Taminskienė, E. Vaitkaitienė, A. Valiulis

Apibendrinant teigtina, kad efektyvi astmos
kontrolė neįmanoma be astmos valdymo plano. Jį
sudarant šeimos gydytojas bei gydytojas specia
listas aktyviai bendradarbiauja su pačiu pacientu.
Šiam tikslui būtinas paciento ir gydytojo partne
rystės ryšio stiprinimas, paciento mokymas jam
perduodant svarbiausias žinias ir įgūdžius. Siekiant
dar produktyvesnio astmos valdymo, būtini tolesni
tyrimai, kurie padėtų sukurti efektyvesnes astmos
valdymo gaires. Tikslingas ir nuolatinis sveikatos
priežiūros specialistų mokymas.

PATIENTS’ EDUCATION AS INSTRUMENT OF ASTHMA MANAGEMENT

Vaida Taminskienė1, Eglė Vaitkaitienė2, Arūnas Valiulis1,3
1Vilnius
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Abstract. It is review article focused on recent view on patients’ education as method of management of chronic
noncommunicable diseases. Bronchial asthma is a spreading chronic disease which has significant and increasing bur
den for the society, patients and their family members. In order to reduce this burden, effective asthma control is es
sential and includes not only management of asthma’s clinical symptoms, but minimum influence on daily life, better
quality of life, and less frequent exacerbations. Asthma control is concurrent with personal asthma action plan, where
general practitioners together with asthma specialists play the main role. Effective asthma management includes con
sistent collaboration between patient and his doctor as well as patient’s education. The latter includes passing of knowl
edge and skills, and development of healthy skills.
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Periodinio karščiavimo, aftinio stomatito, faringito ir
kaklo limfadenito (PFAPA) sindromas
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Santrauka. Pirmą kartą periodinio karščiavimo, aftinio stomatito, faringito ir kaklo limfadenito (PFAPA) sindromą 1987 metais aprašė Marshallas ir bendraautoriai. Jam būdingi periodinio karščiavimo epizodai, kurie užtrunka
3–6 dienas ir reguliariai pasikartoja kas 3–8 savaites, lydimi faringito, aftinio stomatito ir (ar) kaklo limfadenito. Tarp
ūminių epizodų vaikas būna sveikas ir jo augimas bei vystymasis nesutrinka. Liga dažniausiai praeina paauglystėje
savaime. PFAPA sindromas neturi specifinių požymių ar laboratorinių tyrimų, kuriais remiantis jį galėtumėme diagnozuoti. Laboratoriniais tyrimais nustatoma saikinga leukocitozė su neutrofilija, padidėjęs eritrocitų nusėdimo greitis ir C
reaktyviojo baltymo kiekis. Diagnostika remiasi klinikiniais požymiais ir panašiais požymiais pasireiškiančių kitų ligų
ekskliudavimu. Antibiotikai yra neveiksmingi. Vienkartinė gliukokortikoidų dozė dažniausiai nutraukia ūminį epizodą,
todėl kartu su kitais kriterijais gali būti naudojama PFAPA diagnozei patvirtinti. Tačiau gliukokortikoidus vartojantiems kai kuriems pacientams epizodai tampa dažnesni, todėl šie vaistai ne visiems tinkami. PFAPA sindromo patogenezė iki šiol išlieka nežinoma, bet manoma, kad gali būti susijusi su imunologiniu procesu tonzilių parenchimoje, todėl
tonzilektomija dažniausiai yra labai efektyvus gydymo būdas. Šiuo metu nėra tiksliai žinoma, kaip dažnai pasitaiko
PFAPA sindromas, tačiau manoma, kad jis yra daug dažnesnis, nei diagnozuojamas. Šio straipsnio tikslas yra supažindinti gydytojus su PFAPA sindromo klinika, diagnostikos ir gydymo būdais, pristatant mūsų ligoninėje gydytų pacientų atvejus, aptarti šiuo metu taikomus naujausius gydymo būdus, aprašytus literatūroje, bei įvertinti tonzilektomijos
efektyvumą. Ankstyva PFAPA sindromo diagnostika yra labai svarbi, kad būtų paskirtas tinkamas gydymas ir išvengta
bereikalingų antibiotikų kursų. Gliukokortikoidai veiksmingai nutraukia ūminį epizodą ir dažniausiai pakanka vienkartinės dozės, tačiau jie neapsaugo nuo epizodų kartojimosi. Tonzilektomija yra efektyvus gydymo būdas, tačiau liga
dažniausiai savaime praeina per keletą metų, nesutrikdydama vaiko vystymosi ir augimo, todėl operacinį gydymą
galima dažniau rekomenduoti tiems pacientams, kuriems gliukokortikoidai neveiksmingi ar tėvai griežtai atsisako jų
duoti vaikams dėl šalutinio poveikio.
Reikšminiai žodžiai: periodinio karščiavimo, aftinio stomatito, faringito ir kaklo limfadenito (PFAPA) sindromas,
vaikai, diagnostika, gliukokortikoidai, tonzilektomija.
Santrumpos: PFAPA sindromas – periodinio karščiavimo, aftinio stomatito, faringito ir kaklo limfadenito sindromas, BKT – bendrasis kraujo tyrimas, ENG – eritrocitų nusėdimo greitis, CRB – C reaktyvusis baltymas, IL-4 – interleukinas-4, vaikai.

1948 metais H. A. Reimann pirmą kartą aprašė ne
žinomos etiologijos ligas, kurioms būdingi „trumpi
ligos epizodai, reguliariai pasikartojantys keletą
metų“ [1, 2]. Taip pat pastebėjo, kad tarp šių ligų
epizodų niekuomet nebūna jokių klinikinių bei la
boratorinių tyrimų pakitimų, ir jas pavadino peri
odinėmis ligomis. 1987 metais G. S. Marshall ir kt.
pirmą kartą aprašė periodinio karščiavimo sindro
mą, kurio metu vaikams kartojasi faringitas, aftinis
stomatitas ir kaklo limfadenitas [3]. Jis buvo pava
dintas periodinio karščiavimo, aftinio stomatito, fa

ringito ir kaklo limfadenito (periodic fever, aphthous
stomatitis, pharyngitis, cervical adenitis sindrome –
PFAPA), arba Marshallo, sindromu.
Dabar periodinio karščiavimo sindromai yra ži
nomi kaip autouždegiminės ligos, kurių metu kyla
iš pirmo žvilgsnio niekieno neišprovokuotas užde
gimas be autoantikūnų ar autoreaktyvių T limfocitų
gamybos. Dauguma jų yra paveldimi, o priežastis –
įgimto imuniteto baltymų genetiniai defektai. Šiuo
metu žinoma apie 770 skirtingų genų mutacijų, le
miančių autouždegiminius periodinius sindromus
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[4]. Tačiau skirtingai nuo daugumos kitų, PFAPA
sindromo metu paveldimumas kol kas nenustaty
tas [4–8].
Šiuo metu nėra tiksliai žinoma, kaip dažnai pasi
taiko PFAPA sindromas, tačiau manoma, kad jis yra
gerokai dažnesnis, nei diagnozuojamas. PFAPA sin
dromui būdingi karščiavimo epizodai (temperatūra
viršija 39 °C), kurie trunka 3–6 dienas ir pasikaroja
kas 3–8 savaites [7–20]. Kiti dažniausi požymiai yra
faringitas, kaklo limfadenitas ir aftinis stomatitas,
rečiau galvos ir pilvo skausmai, artralgijos, viduria
vimas, bėrimas ir kt. [3, 4, 9, 10, 12]. Sindromo metu
paprastai nenustatoma viršutinių kvėpavimo takų
infekcija. Tarpuose tarp epizodų vaikas būna sveikas,
jo augimas ir vystymasis nesutrinka. Liga prasideda
dažniausiai iki 5 metų amžiaus ir savaime praeina iki
paauglystės, tačiau kartais pasitaiko ir suaugusiems
asmenims [4–6, 8, 10–12, 19, 20]. Šiek tiek dažniau
serga berniukai nei mergaitės [4, 6–9, 11, 12].
PFAPA sindromo etiologija ir patogenezė iki šiol
išlieka nežinomos. Laboratoriniai ir kiti tyrimai nėra
specifiški vien šiam sindromui. Ūminio periodo
metu būna saikinga leukocitozė, padidėjęs eritro
citų nusėdimo greitis (ENG), C reaktyviojo baltymo
(CRB) kiekis [4, 11, 18, 21]. Kai kuriems pacientams
randami didesni IgE ar (ir) IgD kiekiai [4, 11, 13, 22,
23]. Bakteriologiniai pasėliai nuo tonzilių ar iš krau
jo būna neigiami, o skiriami antibiotikai neveiks
mingi, todėl manoma, kad jo kilmė yra neinfekcinė.
Daugumai pacientų vienkartinė gliukokortikoidų
dozė labai greitai nutraukia karščiavimo epizodą, o
karščiavimo metu aptinkami padidėję uždegiminių
citokinų kiekiai bei tonzilektomijos efektyvumas
leidžia įtarti, kad liga gali būti susijusi su imuniniu
procesu tonzilėse.
Diagnostika remiasi klinika ir PFAPA sindromo
diferenciacija nuo kitų ligų, kurioms būdingas pe
riodinis karščiavimas (ciklinės neutropenijos, šeimi
nės Viduržemio jūros karštinės, hiperimunoglobuli
nemijos D, su TNF receptoriumi susijusio periodinio
sindromo, kriopirinopatijų ir kt.) [7, 9, 14, 24–26].
Atliekami šioms ligoms specifiniai ir genetiniai ty
rimai, kurie esant PFAPA sindromui būna neigiami.
Ūminį epizodą dažniausiai nutraukia gliukokor
tikoidai, tačiau epizodai kartojasi toliau [4, 10, 12].
Pastaraisiais metais padaugėjo tyrimų, įrodančių
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tonzilektomijos efektyvumą PFAPA sindromo gydy
mui, nes po jos liga dažniausiai nebesikartoja.
Šio straipsnio tikslas yra supažindinti gydytojus
su PFAPA sindromo klinika, diagnostikos ir gydymo
būdais, pristatant Vaikų ligoninėje gydytų pacientų
atvejus, aptarti šiuo metu taikomus naujausius gy
dymo būdus, aprašytus literatūroje, įvertinti tonzi
lektomijos efektyvumą.

Klinikiniai atvejai
Vaikų ligoninės VULSK filialo Pediatrijos centre iki
2012 metų buvo gydyti 4 pacientai (3 berniukai ir
1 mergaitė), kuriems diagnozuotas PFAPA sindro
mas.
1 ATVEJIS
Devynerių metų amžiaus mergaitė pirmą kartą fe
briliai ėmė karščiuoti būdama 6 mėnesių amžiaus.
Tuo metu jai diagnozuota staigioji egzantema, nes
kartu buvo odos bėrimas. Po 2 mėnesių vėl pakilo
temperatūra ir paraudo ryklė, buvo nustatytas na
zofaringitas. Dar kartą po 1 mėnesio, kai mergaitei
prasidėjo febrilus karščiavimas, įtarta šlapimo takų
infekcija, paskirta gentamicino ir cefuroksimo. To
liau mergaitei kas 17–22 dienos kartojosi 2–3 die
nų karščiavimo epizodai su šaltkrėčiu, parausdavo
ryklė, padidėdavo kaklo limfmazgiai, pasitaikydavo
pilvo skausmų, aftinio stomatito požymių. Labo
ratoriniais tyrimais buvo aptinkama leukocitozė,
neutropenija, padidėjęs CRB kiekis ir ENG. Buvo
atliekami ir kartojami įvairūs tyrimai ligai nustatyti:
BKT, CRB, tiriamos išmatos, šlapimas, imami pasė
liai nuo tonzilių, iš kraujo (aerobams ir anaerobams
nustatyti – 4 kartus). Atlikti tyrimai M. pneumoniae,
C. pneumoniae, T. canis, J. enterocolitica, salmone
lėms, toksoplazmoms, streptokokinei infekcijai nu
statyti buvo neigiami. Bendri imunologiniai, ląste
linio imuniteto ir biocheminiai tyrimai, kelis kartus
atlikta kaulų čiulpų punkcija buvo be nukrypimų.
Išskyrus minėtus BKT ir CRB nukrypimus, visi kiti
tyrimai buvo normos ribose. Įtariant galimas me
džiagų apykaitos ligas ir periodinius karščiavimo
sindromus, kraujo ėminiai buvo išsiųsti į univer
sitetinę vaikų ligų kliniką Vokietijoje. Atlikus genų
analizę jokia mutacija nenustatyta. Įvertinus kliniki

(5564)38
nius požymius, laboratorinius ir genetinius tyrimus,
buvo diagnozuotas PFAPA sindromas. Iki diagnozės
nustatymo praėjo 1,5 metų, per kuriuos mergaitei
pasikartojo 17 ūminių epizodų, kurių metu ji beveik
visuomet buvo gydoma antibiotikais. Tėvai atsisa
kė epizodo nutraukimui vartoti gliukokortikoidus
bei atlikti tonzilektomiją. Iki šiol mergaitei kartojasi
ūminiai epizodai, kurie pastaruoju metu tapo retes
ni. Jos augimas ir vystymasis yra normalūs.
2 ATVEJIS
Pusketvirtų metų berniukui pirmą kartą temperatū
ra pakilo iki 40 °C, kai jis buvo 3 mėnesių amžiaus.
Šeimos gydytojas aptiko paraudusią ryklę, padidė
jusius kaklo limfmazgius, o atlikus tyrimus nusta
tyta leukocitozė, neutrofilija, padidėjęs CRB kiekis.
Diagnozuotas faringitas ir skirtas antibakterinis gy
dymas. Toliau berniukas karščiavo lygiai kas 30 die
nų po 3–4 dienas. Ūminio epizodo metu visuomet
būdavo faringitas, kaklo limfadenitas bei uždegimą
rodantys pokyčiai kraujyje (CRB iki 130 mg/l). Kie
kvieno ūminio epizodo metu buvo skiriama antibi
otikų. Tarp karščiavimo epizodų jokių ligos simpto
mų nebuvo, visi pakitę kraujo rodikliai sugrįždavo į
normos ribas. Po 9 mėnesių berniukas atvyko į Vai
kų ligoninę, kur įvertinus ligos anamnezę bei tyri
mų duomenis įtartas PFAPA sindromas. Ūminio epi
zodo metu buvo paskirta vienkartinė prednizolono
dozė, kuri per kelias valandas nutraukė karščiavimą.
Tokiu būdu diagnozė buvo patvirtinta. Toliau kie
kvienas ligos epizodas buvo gydomas prednizolo
nu, kurio pakakdavo vienkartinės dozės. Po 9 mė
nesių gydymo gliukokortikoidais ūminiai epizodai
buvo padažnėję ir pasikartodavo kas 2 savaites. Tai
truko 3 mėnesius, vėliau jie tapo retesni – kas 2–3
mėnesius, o nuo 2012 metų rudens karščiavimas
liovėsi ir iki šiol nepasikartojo. Vaiko augimo ir vys
tymosi liga nesutrikdė.
3 ATVEJIS
Dvejų metų amžiaus berniukas pradėjo karščiuoti
būdamas 6 mėnesių kas 2–3 savaites po 5 dienas.
Karščiavimo epizodo metu kartodavosi pūlingas
tonzilitas, kaklo limfadenitas, padidėdavo CRB kie
kis kraujyje (iki 287 mg/l). Kelis kartus atlikti bakteri
niai pasėliai nuo tonzilių buvo neigiami. Kiekvienas
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epizodas buvo gydomas antibiotikais. Kai vaikui
buvo 1,5 metų, įtarus PFAPA diagnozę jis hospitali
zuotas į Pediatrijos skyrių. Čia remiantis anamneze,
tyrimų duomenimis ir ūminio epizodo nutraukimu
vienkartine prednizolono doze diagnozė buvo
patvirtinta. Berniukas karščiuoja iki šiol kas 2 mė
nesius. Kiekvienam epizodui nutraukti pakanka
vienkartinės 1 mg/kg dozės prednizolono. Auga ir
vystosi normaliai. Su tėvais apsvarstyta tonzilekto
mijos galimybė, tačiau dėl vaiko amžiaus ji kol kas
atidėta.
4 ATVEJIS
Pusketvirtų metų berniukas pradėjo karščiuoti nuo
2 mėnesių amžiaus kas 1–2 mėnesius po 3–5 die
nas. Ūminio epizodo metu būdavo kaklo limfadeni
tas, paraudusi ryklė ir tonzilės, jos dažnai su gausia
pūlinga apnaša. Atliekant tyrimus buvo nustato
ma leukocitozė, padidėjęs CRB kiekis (daugiau nei
200 mg/l). Berniukas kelis kartus tirtas ligoninėje,
atlikti įvairūs tyrimai, tačiau tyrimuose kitų nukry
pimų nerasta. Kraujo ėminiai dėl galimų genetinių
mutacijų buvo ištirti užsienio klinikoje, tačiau mu
tacijų neaptikta. Gydymui tėvai atsisakė gliukokor
tikoidų, todėl kiekvieno epizodo metu karščiavimui
mažinti buvo skiriama nesteroidinių vaistų nuo
uždegimo, tačiau temperatūra nuo jų krisdavo tik
trumpam. Praėjus trejiems metams nuo ligos pra
džios, tėvai ryžosi tonzilektomijai, ir po jos vaikas
pasveiko. Šiuo metu vaikas yra stebimas, tačiau po
tonzilektomijos praėjus daugiau nei pusei metų
karščiavimas kol kas nepasikartojo.

Aptarimas
PFAPA sindromo diagnostika yra sudėtinga, nes
nėra nei specifinių ligos požymių, nei laboratori
nių tyrimų, patvirtinančių diagnozę. Tiek febrilus
karščiavimas, tiek faringitas bei kaklo limfadenitas,
leukocitozė, padidėjęs CRB kiekis gali būti kitų ligų
požymiai (pvz., streptokokinio faringotonzilito). To
dėl ir mūsų aprašytais atvejais nuo ligos pradžios iki
diagnozės nustatymo praėjo nuo 11 iki 19 mėne
sių. Kitų autorių duomenimis, šis laikotarpis dažnai
užtrunka dar ilgiau – vidutiniškai 17–28 mėnesius
[9, 11].
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Dažniausi simptomai mūsų vaikams buvo fe
brilus karščiavimas, faringitas ir kaklo limfadenitas
(100 proc.). Tai atitinka ir literatūros duomenis: daž
niausiai pasitaikantys požymiai yra karščiavimas
(100 proc.), faringitas (72–100 proc.), priekinis ka
klo limfadenitas (61–100 proc.) [4–6, 9–14]. Aftinės
opos pasitaiko 33–68 proc. šių ligonių, tačiau tai
dažniausias simptomas, kuris lieka nepastebėtas,
nes jos esant PFAPA sindromui būna smulkios ir
palyginti neskausmingos [9, 26]. Kiti aprašyti galimi
simptomai – galvos ir pilvo skausmai, vėmimas, vi
duriavimas, nuovargis, artralgijos, kosulys, hepatos
plenomegalija – mūsų pacientams nebuvo paste
bėti, išskyrus vienam, kuriam kartais nereguliariai
pasitaikydavo aftinis stomatitas ir pilvo skausmai.
Laboratorinių tyrimų pokyčiai, kaip ir aprašoma
literatūroje, taip pat nebuvo specifiški ir būdingi
bakterinėms infekcijoms (leukocitozė, padidėjęs
CRB kiekis), todėl beveik kiekvieno epizodo metu
iki nustatant diagnozę vaikams skirta antibiotikų.
Naujausi tyrimai rodo, kad diagnostikai gali padėti
prokalcitonino kiekio ištyrimas: PFAPA sindromui
būdingas padidėjęs CRB, bet normalus prokalci
tonino kiekis (mūsų vaikams jis nebuvo ištirtas)
[18]. Tai gali padėti atmesti bakterinės kilmės ligas.
Ankstyva PFAPA sindromo diagnostika yra labai
svarbi, kad būtų paskirtas tinkamas gydymas. Kie
kvienam iš aprašytų vaikų, kol nebuvo nustatyta
diagnozė, įtariant bakterinę ligos kilmę buvo skirta
10–15 antibiotikų kursų.
Visi mūsų aprašyti vaikai pirmą kartą pradėjo
karščiuoti gana anksti, būdami dviejų, trijų ir du vai
kai – šešių mėnesių amžiaus. Tai gerokai anksčiau,
nei dažniausiai aprašoma literatūroje – sindromas
prasideda iki 5 metų, vidutiniškai 4,2±2,7 metų am
žiaus vaikams [3–6, 11, 29]. Tačiau pasitaiko ir anks
tyva ligos pradžia. Jauniausias aprašytas pacientas
pradėjo karščiuoti būdamas 1 mėnesio amžiaus
[10].
Vienodos nuomonės, kaip gydyti vaikus, ser
gančius PFAPA sindromu, nėra. Dauguma atvejų
ūminis epizodas nutraukiamas gliukokortikoidais,
todėl kai kurie autoriai siūlo vienkartinę gliukokor
tikoidų dozę naudoti kaip diagnostikos kriterijų [4,
5]. Kiti tam prieštarauja, nes ne visuomet ir jie būna
veiksmingi – kai kuriems pacientams jie nenutrau
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kia epizodo, o kai kuriems prireikia kelių pakartoti
nių dozių [9–11, 13]. Be to, kaip ir mūsų aprašytais
dviem atvejais, pasitaiko, kad tėvai atsisako gydy
mo gliukokortikoidais bijodami jų šalutinio povei
kio. Be abejo, galima glikokortikoidų ir nevartoti,
nes ligos eiga gerybinė, ūminis epizodas neilgas,
karščiavimą sumažina nesteroidiniai vaistai nuo
uždegimo (nėra labai efektyvūs), o vaiko augimas ir
vystymasis nesutrinka. Tačiau, kita vertus, liga daž
nai pasunkina tiek vaiko, tiek tėvų kasdieninį gyve
nimą. Kiek laiko karščiavimo epizodai kartosis kon
krečiam vaikui, niekas nežino. Mūsų atveju vienam
vaikui jie baigėsi po 3 metų, kitam jie trunka jau 8,5
metų ir dar nepasibaigė. Literatūros duomenimis,
liga užtrunka vidutiniškai 4,5–8 metus, tačiau yra
aprašyta pacientų, kuriems karščiavimo epizodai
truko 17 metų [4, 9]. Todėl pasirenkant gydymo tak
tiką su tėvais reikėtų aptarti tokius svarbius prakti
nius klausimus:
 Ar vaikas gali kiekvieną mėnesį praleisti pamo
kas mokykloje 3–6 dienas?
 Ar tėvai ir (ar) kiti vaiką slaugantys asmenys gali
prižiūrėti karščiuojantį vaiką kiekvieną mėnesį
3–6 dienas?
 Ar kiekvieną mėnesį tėvų ir vaiko patiriamas
stresas atsveria galimą šalutinių gydymo povei
kių riziką?
Atliktų tyrimų duomenimis, kas mėnesį vartoja
ma vienkartinė gliukokortikoidų dozė retai sukelia
nepageidaujamą poveikį. Dažniausiai pasitaikantys
jo požymiai yra nuovargis, nuotaikų kaita, sutrinkęs
miegas dozės vartojimo dieną [4, 10, 19]. Dėl šios
priežasties rekomenduojama gliukokortikoidus su
girdyti mažiausiai 4–6 valandas prieš miegą. Tačiau
yra žinoma, kad ilgai vartojami gliukokortikoidai
gali paveikti endokrininę, medžiagų apykaitos ir ki
tas sistemas. Ar yra koks nors ilgalaikis šalutinis po
veikis vartojant kas mėnesį po vienkartinę jų dozę,
tikslių duomenų nėra.
Dažniausiai skiriama prednizolono 1–2 mg/kg
(iki 60 mg) vienkartinė dozė veiksmingai ir greitai
sumažina karščiavimą ir faringito požymius, tačiau
neturi poveikio aftiniam stomatitui ir limfadenitui
[9, 10, 19]. Prednizoloną rekomenduojama pradėti
vartoti karščiavimo pradžioje. Jo poveikis kartais
trunka kelias valandas. Yra aprašytas atvejis, kai po
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vienkartinės prednizolono dozės, nevartojant jokių
kitų temperatūrą mažinančių vaistų, pacientui po
15 min. nukrisdavo temperatūra ir epizodas baig
davosi [12]. Kartais po vienkartinės dozės karščia
vimas pasikartoja po 48–72 valandų. Tuomet skiria
ma pakartotinė dozė po 1 mg/kg dvi dienas iš eilės,
o trečią bei ketvirtą dieną – po 0,5 mg/kg.
Tačiau pastebėta, kad 7–50 proc. pacientų, ku
riems pradėtas gydymas prednizolonu, sutrumpėja
periodas tarp ūminių epizodų, todėl ne visiems jis
yra tinkamas [9–13]. Tyrime, kuriame buvo nustaty
ta, kad pradėjus gydymą prednizolonu 30 proc. vai
kų epizodai tapo dažnesni, aptikta, kad kai kuriems
iš jų epizodai pradėjo kartotis ne po kelių mėnesių
tarpo, o kas savaitę [19]. Vienu mūsų atveju su
trumpėjimas tarp epizodų buvo pastebėtas, bet tik
laikinas: po 9 mėnesių gydymo prednizolonu per
traukos tarp epizodų nuo 1 mėnesio sutrumpėjo iki
2 savaičių. Tačiau tai užtruko 3 mėnesius, o paskui
periodai tarp epizodų tapo net ilgesni nei buvę –
2–3 mėnesiai. Kitam berniukui, vartojančiam kie
kvieno epizodo metu prednizoloną, periodai išliko
tokie patys, kaip ir iki gydymo.
Kai tėvai atsisako didelių dozių prednizolono
dėl galimo šalutinio poveikio, galima skirti ir ma
žesnes jų dozes. Izraelyje atlikto tyrimo duomeni
mis, paskyrus prednizolono vidutiniškai 0,6 mg/kg
(nuo 0,15 iki 1,5 mg/kg), 51 iš 54 vaikų karščiavimas
išnyko per 10–12 valandų (nuo 1–2 mg/kg dozės –
per 6–8 val.) [10, 19]. Kiti simptomai daugumai
pacientų taip pat išnyko, tačiau aftinis stomatitas
paprastai išlikdavo. Dažniausiai pasitaikantys šaluti
niai poveikiai buvo tokie patys kaip ir nuo didesnių
dozių – nuovargis ir sutrikęs miegas. Mūsų abiem
vaikams, kurie vartoja prednizoloną ūminiam epi
zodui nutraukti, pakartotinių dozių neprireikė, ša
lutinio poveikio nepastebėta. Vietoj prednizolono
galima skirti ir vienkartinę betametazono po 0,3
mg/kg dozę.
Tiems, kuriems gliukokortikoidai neveiksmingi
ar juos vartojant epizodai tampa dažnesni, galima
bandyti skirti cimetidino, kolchicino, anakinros, ta
lidomido [4, 5, 9, 12, 25, 30]. Tačiau šie vaistai pa
deda nedaugeliui pacientų, o nutraukus jų vartoji
mą liga pasikartoja [9, 20]. Iš šių vaistų dažniausiai
skiriamas histamino 2 tipo receptorių blokatorius
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cimetidinas, kuris pasižymi imunomoduliuojamuo
ju poveikiu. PFAPA ūminių epizodų profilaktikai
jo skiriama po 20–40 mg/kg/parai dviem kartais
6–12 mėnesių. Jį vartojant epizodai išnyksta arba
tampa retesni. Nutraukus gydymą dažnai liga po
6 mėnesių vėl pasikartoja, o ir poveikis būna ne vi
suomet [9, 11–13]. Tyrime, kuriame jis buvo paskir
tas 28 pacientams, 28 proc. jis buvo veiksmingas,
57 proc. jokio poveikio neturėjo [13]. Kitų tyrimų
duomenimis, jis buvo efektyvus 24 ir 44 proc. pa
cientų [12, 13].
Naujausių tyrimų duomenimis, yra pastebėtas
IL-1 receptorių antagonisto anakinros teigiamas
poveikis ūminio epizodo nutraukimui. Paskyrus jį
5 pacientams per 48 val. nuo ūminio epizodo pra
džios, visiems vaikams jis buvo veiksmingas [31].
Šis preparatas yra gerai toleruojamas pacientų,
sergančių kriopirinopatija, todėl tai gali būti gera
gydymo gliukokortikoidais alternatyva, ypač tiems
pacientams, kuriems nuo jų epizodai padažnėja.
Pirmą kartą tonzilektomijos veiksmingumą
gydant PFAPA sindromą aprašė Abramson ir kt.
1989 metais 4 vaikams [33]. Ir nors iki šiol atlikta ne
mažai tonzilektomijų šiam sindromui gydyti, tačiau
vis dar diskutuojama dėl jų tikslingumo, nes ligos
eiga gerybinė, ji savaime praeina per kurį laiką, gliu
kokortikoidai dažniausiai nutraukia ūminį epizodą,
o operacija vaikams dažnai susijusi su komplikacijų
rizika. Tačiau, kita vertus, po jos pacientai dažniau
siai visiškai pasveiksta. Daugelis atliktų tyrimų įrodo
tonzilektomijos naudą (žr. lentelę) ir PFAPA sindro
mas kai kur jau įtraukiamas į tonzilektomijos indika
cijų sąrašus. Įvairių tyrimų duomenimis, jos efekty
vumas siekia nuo 64 iki 100 proc. [33–38]. Licameli
ir kt. (2012 m.), atlikę perspektyvųjį tyrimą, nusta
tė, kad iš 102 pacientų ji buvo veiksminga net 99
(97 proc.). Be to, po operacijos visiems 99 pacien
tams karščiavimas baigėsi iš karto ir neatsikartojo
tol, kol jie buvo stebimi – vidutiniškai 43 mėnesius
(6–98 mėn.).
Tačiau, kaip matyti iš lentelės, dauguma tyrimų
yra retrospektyvinūs ir tik pavieniai – prospekty
vūs, todėl gali būti, kad PFAPA sindromas kartais
buvo klaidingai diagnozuotas ir tonzilektomijos
veiksmingumas, nustatytas daugelio tyrimų, nėra
tikslus. Kadangi PFAPA sindromas neturi aiškių di
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agnostikos kriterijų, todėl gali būti, kad dalis paci
entų sirgo pasikartojančiu ūminiu tonzilitu ir todėl
operacija jiems buvo veiksminga. Kita vertus, galė
jo pasitaikyti, kad kai kurie vaikai karščiavo dėl kitų,
nenustatytų priežasčių, kurioms esant tonzilekto
mija neturi jokios įtakos, o todėl ji ir buvo įvertinta
kaip neveiksminga.
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liežuvinėse tonzilėse) ir todėl liga gali atsinaujinti.
Yra aprašyta ligos atkryčių praėjus keleriems ar net
keliolikai metų po tonzilektomijos [9]. Be to, tyrimų
duomenimis nustatyta, kad kartais operacija mažai
veiksminga ar neturi jokios įtakos ligai ir epizodai
kartojasi toliau. Viena iš teorijų, aiškinančių tonzi
lektomijos neefektyvumą, remiasi tuo, jog kai ku

Lentelė. Įvairių autorių duomenys, rodantys tonzilektomijos veiksmingumą
Autoriai

Tyrimas

Galanakis ir kt. (2002)
Licameli ir kt. (2008)
Licameli ir kt. (2012)
Pignatario ir kt. (2009)

P
P
P
P

Skaičius pacientų, kuriems
atlikta tonzilektomija
15
27
102
9

Kyvsgaard ir kt. (2012)
Garavello ir kt (2011)
Vigo ir kt. (2011)
Wurster ir kt. (2011)
Feder ir kt. (2010)
Peridis ir kt. (2009)
Wong ir kt. (2008)
Scerbanovska ir kt. (2008)
Renko ir kt. (2007)
Tasher ir kt. (2006)
Berlucchi ir kt. (2003)
Thomas ir kt. (1999)
Abramson ir kt. (1989)

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

20
149
41
12
11
9
9
2
14
6
5
11
4

Pasveikusiųjų po tonzilektomijos
skaičius (proc.)
15 (100 proc.)
26 (96 proc.)
99 (97 proc. )
5 (56 proc.) ir labai pagerėjo
4 (44 proc.)
14 (70 proc.)
124 (83 proc.)
27 (66 proc.)
9 (75 proc.)
11 (100 proc.)
8 (89 proc.)
9 (100 proc.)
2 (100 proc.)
14 (100 proc.)
6 (100 proc.)
5 (100 proc.)
7 (64 proc.) ir pagerėjo 2 (18 proc.)
4 (100 proc.)

P – prospektyvus tyrimas, R – retrospektyvus tyrimas

Mūsų atveju tonzilektomija, atlikta vienam pa
cientui, buvo veiksminga ir po jos karščiavimas ne
atsikartojo jau 6 mėnesius. Vaikas toliau yra stebi
mas, o apie kiekvieną ligą tėvai informuoja gydyto
jus (aukšta temperatūra buvo pakilusi vieną kartą,
tačiau kartu vėmė ir viduriavo).
Manoma, kad tonzilektomija sergantiems
PFAPA sindromu gali būti veiksminga todėl, kad
tonzilių parenchimoje susidaro antigenas, ku
ris sukelia organizmo autoimuninę reakciją, o jas
pašalinus šis mechanizmas nutraukiamas. Ade
noidektomija atskirai įtakos PFAPA sindromo eigai
neturi. Tačiau ją rekomenduojama atlikti kartu, nes
pašalinus vaikams vien tonziles limfoidinis audinys
gali hipertrofuoti kitose srityse (adenoiduose, po

riems pacientams PFAPA sindromo metu randamas
padidėjęs IgD kiekis ir sumažėjęs uždegimą slopi
nančio citokino IL-4 kiekis [4, 11, 13, 22, 23]. Paste
bėta, kad sergant kita liga – hiperimunoglobuline
mijos IgD sindromu, padidėjęs IgD kiekis skatina
uždegiminių citokinų kiekio padidėjimą serume.
Tiriant normalius žmogaus B limfocitus nustatyta,
kad iš tonzilių kilusiose mononuklearinėse ląste
lėse gaminama daugiau IgD nei periferinio kraujo
mononuklearuose. IL-4 teigiamai reguliuoja IgD
gamybą periferinio kraujo mononuklearuose, bet
nemažina IgD gamybos tonzilių mononuklearuose
[29]. Todėl manoma, jog kai yra sumažėjęs IL-4 kie
kis kraujo serume, jame padidėja IgD kiekis ir užde
gimo atsakas yra stipresnis, o tonzilių pašalinimas
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mažai veiksmingas ar apskritai neveiksmingas [23].
Šiems pacientams turėtų būti siūlomas konservaty
vus gydymas.
Visiems PFAPA sindromu sergantiems pacien
tams, kuriems buvo atliktas histologinis pašalintų
tonzilių ištyrimas, jis nebuvo informatyvus ir ligai
specifinių požymių nenustatyta. Tyrimai parodė tik
būdingus lėtiniam tonzilitui požymius: limfoidinę,
folikulinę ir tarpfolikulinę imunoblastinę hiperpla
ziją, hialininės fibrozės židinius, pūlinius kriptose,
keratininius kamščius ir kt. [20]. Imunohistochemi
niu T ir B ląstelių tyrimu taip pat jokių nuokrypių
nerasta [20]. Ateityje tonzilių imunologiniai tyrimai
galėtų suteikti papildomos informacijos apie PFAPA
sindromo patogenezę.
Tonzilektomija yra veiksmingas PFAPA sindro
mo gydymo būdas, tačiau iškyla klausimas, kada ir
kokiems pacientams ją rekomenduoti? Sirgti PFAPA
sindromu vaikai dažniausiai pradeda maži, ir nors
iki diagnozės patvirtinimo praeina gana daug laiko,
tačiau amžius išlieka dažnai per mažas operaciniam
gydymui. Ir mūsų vienam berniukui PFAPA sindro
mas buvo diagnozuotas 1,5 metų amžiuje ir nors
tėvai sutinka, kad būtų atlikta tonzilektomija (dabar
berniukui jau 2 metai), dėl amžiaus ji dar neatlikta.
Jauniausi pacientai, kuriuos aptikome paminėtus
literatūroje, buvo išoperuoti dėl PFAPA sindromo
būdami 1,5 metų amžiaus [27, 29]. Tačiau tokiame
amžiuje vaikai dėl pooperacinio skausmo dažnai at
sisako valgyti ir gerti. Jiems dažniau po operacijos
išsivysto dehidratacija, dėl kurios prisideda karščia
vimas, todėl dažnai tenka pakartotinai guldyti į ligo
ninę ir atkurti skysčių balansą. Be to, po tonzilekto
mijos pasitaikantis ankstyvas (pirmą parą) ir vėlyvas
(dažniausiai 5–10 parą) kraujavimas mažiems vai
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kams gali būti labai pavojingas. Vyresniems vaikams
tonzilektomija taip pat yra susijusi su komplikacijų
rizika. Literatūros duomenimis, dauguma chirurgų
dėl PFAPA sindromo operaciją atliko vidutiniškai
apie penktuosius gyvenimo metus [6, 31].
Tonzilektomiją pirmiausiai reikėtų rekomen
duoti tiems vaikams, kuriems labai dažni ūminiai
epizodai, mažai veiksmingi ar visai neveiksmingi
gliukokortikosteroidai, taip pat jei tėvai atsisako
duoti šių vaistų savo vaikams. Kartais apsisprendi
mas operaciniam gydymui gali priklausyti ir nuo
tėvų galimybės kiekvieną mėnesį po kelias dienas
ar savaitę slaugyti vaiką namuose. Tačiau reikia
nepamiršti, kad ligos eiga yra gerybinė, ji praeina
savaime per keletą metų, vaiko augimo ir vystymo
si nesutrikdo, todėl rutiniškai visiems vaikams, ser
gantiems PFAPA sindromu, ji nebūtina.

Išvados
1. Ankstyva PFAPA sindromo diagnostika yra labai
svarbi, kad būtų paskirtas tinkamas gydymas ir
išvengta bereikalingų antibiotikų kursų.
2. Gliukokortikoidai veiksmingai nutraukia ūminį
epizodą, ir dažniausiai pakanka vienkartinės
dozės, tačiau jie neapsaugo nuo epizodų pasi
kartojimo.
3. Tonzilektomija yra veiksmingas gydymo bū
das, tačiau liga dažniausiai praeina savaime per
keletą metų, nesutrikdydama vaiko vystymosi
ir augimo, todėl operacinis gydymas dažniau
rekomenduojamas tiems pacientams, kuriems
neveiksmingi gliukokortikoidai ar tėvai griežtai
atsisako jų duoti savo vaikams dėl galimo šalu
tinio poveikio.

PERIODIC FEVER, APHTHOUS STOMATITIS, PHARYNGITIS AND CERVICAL LYMPHADENITIS (PFAPA)
SYNDROME
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1Department
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Abstract. It is clinical case based review article. Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical lym
phadenitis (PFAPA) syndrome was first described in 1987 by Marshall. It is characterised by recurrent episodes of fe
ver associated with pharyngitis, aphthous stomatitis and cervical adenitis. Acute episodes regularly recurred each 3–8
weeks, lasted approximately 3–6 days and resolved spontaneously. Children are asymptomatic between episodes and
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show normal growth and development. The disease usually resolves in adolescence. The causes and pathogenesis of
PFAPA syndrome is still unknown. The laboratory findings during acute episodes are not specific and show leukocytosis
with neutrophilia, elevated erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein. The diagnosis is established on the basis
of clinical criteria, physical findings and on exclusion of other diseases with recurrent fever. Antibiotics appear to be
ineffective. Corticosteroid therapy rapidly aborts symptoms during an episode, but does not prevent recurrences. The
very good response to a single oral dose of corticosteroids is unique to this syndrome and sometimes can be used as a
diagnostic criterion. But corticosteroid therapy is often associated with an increased attacks frequency. Tonsillectomy
is a highly effective treatment strategy for children with PFAPA syndrome. The responsible mechanisms for resolution
of PFAPA syndrome after tonsillectomy are unknown. Immunologic process beginning at the tonsillar parenchyma may
be causative. At present, the frequency of PFAPA is not known, but it appears to be more common than diagnosed.
The article discusses current treatment methods including controversies of tonsillectomy. The tonsillectomy is highly
effective treatment method, but PFAPA syndrome usually resolves without any long term sequels, so surgery should be
considered in cases of intolerance or failure of standard treatment with corticosteroids. Clinical cases of PFAPA syndrome
diagnosed in our ENT department are described in this article.
Key words: periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and adenitis (PFAPA) syndrome, diagnostics, corticoste
roids, tonsillectomy, children.
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Pirmasis makroaspartato aminotransferazės atvejis
bronchų astma sergančiam vaikui
Vaidotas Urbonas1, Dovilė Pranytė2
1Vilniaus

universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinika, 2Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas

Santrauka. Izoliuotas fermento aspartato aminotransferazės padidėjimas gali būti dėl makroaspartato aminotransferazės (aspartato aminotransferazės junginio su imunoglobulinu). Šis reiškinys pasitaiko retai. Lietuvoje iki šiol
nebuvo aprašytas. Straipsnyje pateikiami išsamūs literatūros duomenys apie makroaspartato aminotransferazę ir pirmą kartą Lietuvoje aprašytas klinikinis atvejis. Šiame darbe aprašome 16 metų astma sirgusį berniuką, kuriam rasta
makroaspartato aminotransferazė. Nustayti tikslią šio makrofermento diagnozę svarbu todėl, kad tai leidžia išvengti
nereikalingų tyrimų. Diagnozei patvirtint yra naudojamas polietilenglikolio precipitacijos testas, kuris yra nebrangus
ir nesunkiai atliekamas.
Reikšminiai žodžiai: makroaspartato aminotransferazė, makro-AST, izoliuotas AST padidėjimas, polietilenglikolio precipitacijos testas, makrofermentas.
Santrumpos: AST – aspartato aminotransferazė, ALT – alanino aminotransferazė, DTL-Ch – didelio tankio
cholesterolis, EKG – elektrokardiograma, ENG – eritrocitų nusėdimo greitis, eos – eozinofilai, Ery – eritrocitai, GGT –
gama gliutamiltransferazė, HCV – hepatito C virusas, Hgb – hemoglobinas, Ig – imunoglobulinas, LDH – laktato
dehidrogenazė, MTL-Ch – mažo tankio cholesterolis, Plt – trombocitai, ŠF – šarminė fosfatazė, WBC – baltieji kraujo
kūneliai.

Paprastai kraujyje fermentų aktyvumas padidėja
esant tam tikrai ligai, tačiau pasitaiko atvejų, kai
didesnis fermentų kiekis būna ir esant nepiktybi
nei būklei. Kartais kai kurie fermentai gali formuoti
didelės molekulinės masės kompleksus savarankiš
kai polimerizuodamiesi arba jungdamiesi su kitais
plazmos komponentais, pavyzdžiui, imunoglobuli
nais [1, 2]. Šį reiškinį pirmą kartą aprašė P. Wilding
ir kt. 1964 metais [3]. Deja, kasdieniai laboratoriniai
tyrimai netinkami siekiant diferencijuoti padidėju
sį fermento aktyvumą ir tam tikrą makrofermento
rūšį. Nenustatytas makrofermentų buvimas gali su
kelti nemažų diagnostikos sunkumų.
Mūsų darbo tikslas – aprašyti klinikinį atvejį, kai
aspartato aminotransferazės aktyvumas buvo izo
liuotai padidėjęs dėl AST makrofermento. Šis atvejis
parodo, kaip svarbu atpažinti makrofermento rūšį ir
taip išvengti daug bereikalingų invazinių ir neinva
zinių tyrimų.

Klinikinis atvejis
Šešiolikos metų amžiaus berniukui diagnozuotas
izoliuotas AST padidėjimas kraujo plazmoje. Paci

entas anksčiau nesirgo jokia kepenų liga, šeimos
anamnezės duomenys taip pat nerodė kepenų pa
tologijos. Berniuko svoris ir ūgis normalūs (1 lente
lė). Jau keletą mėnesių reguliariai jis nevartojo jokių
vaistų.
Nuo 1,5 metų amžiaus ėmė dažnai sirgti obs
trukciniu bronchitu, dėl to tirtas Vilniaus alergolo
gijos centre, kur 2001 m. patvirtinta polivalentinė
sensibilizacija, bronchinė astma bei alerginio rinito
diagnozės. Gydytas geriamaisiais antihistamininiais
vaistais. Tačiau vaikas dažnai sirgo, kartojosi infek
cinės ligos.
2002 metais berniukas tirtas dėl pasikartojančio
pilvo skausmo. Atliktas endoskopinis dvylikapirštės
žarnos tyrimas, biopsinėje medžiagoje – Marsh 0-I.
Atliktas kraujo tyrimas: gliadino ir endomiziumo
IgA antikūnų nerasta. Remiantis dvylikapirštės žar
nos biopsijos duomenimis įtarta celiakija ir paskir
ta begliutenė dieta, bet pilvo skausmas neišnyko.
Tėvai patys nusprendė toliau laikytis begliutenės
dietos.
2006 metais nustatyta, jog atsilieka berniuko
kaulinis amžius (biologinis amžius 8 metai, kaulinis
amžius 4 metai). 2006 metų spalio 7 d. berniukui
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1 lentelė. Berniuko ūgis, svoris (procentiliai)
Data
2003-01-08
2003-03-07
2003-12-02
2010-08-27

Ūgis (cm)
114
114,5
116,5
151,5

Svoris (kg)
17
19
20
38

Procentiliai pagal ūgį
50–75
50–75
50
25

Procentiliai pagal svorį
25–50
50
50
10–25

170
25
8
388
302
22,5

206
21
8
388
272
27,8

187
19
15
470
294
11,3

192
18
10
419
361

644

637

7,8

11,5

4,6

60,7%
1,25

69 g/L
44 g/l

0,339
g/l (N)
1,45
g/l (N)
65 (N)

Kreatininas
SMA, ANCA,
LKM, ANA, AMA
HBsAg, antiHCV
Gliukozė
IgA, IgM, IgG
IgE
Marsh
0-I

5,1 (N)
N
295U/L
(↑)

237

229
16
8
246
308

N

2010- 08-30

2006-09-08

130
11
13

N

2009-12-17

2006-05-25

112
14

2007-01-21

2006-01-27

120
9
7
527
939

L1-antitripsinas

Dvylikapirštės
žarnos biopsija
Širdies ultra
garsinis tyrimas
ir EKG
Pilvo organų
ultragarsinis
tyrimas
Mantu mėginys
su 2 TV

2005-11-08

536

2005-07-04

N
34
20

2005-05-16

N
38
27

2005-04-29

WBC, eos, Ery.,
Hgb, Plt, ENG
AST
ALT
GGT
LDH
ŠF
Bilirubinas
Tiesioginis
bilirubinas
SPA
INR
Baltymas
Albuminas
Cholesterolis
DTL-Ch
MTL-Ch
Trigliceridai
Kreatino kinazė
Ceruloplazmi
nas

2002-11-29

Data

2001- 09-25

2 lentelė. Atliktų tyrimų rezultatai

N

5 (N)
1,76 (N)
2,49 (N)
1,04 (N)
104 (N) 115 (N)

Neigia
mas
Neigia
mas

4,51 (N)

N
N

N
Neigia
mas

N

N

Pirmasis makroaspartato aminotransferazės atvejis bronchų astma sergančiam vaikui

buvo plyšęs šokikaulinis blauzdos raištis (ligamentum talocruralis).
Pirmą kartą padidėję kepenų rodikliai nustaty
ti 2005 metais. Rastas izoliuotas AST padidėjimas
(120 U/l). Reguliariai kartojant kepenų funkcijos
rodiklių tyrimus, visada buvo randamas izoliuotai
padidėjęs AST kiekis (2 lentelė). Jo reikšmės svyra
vo nuo 112 U/l iki 237 U/l. Mėginta nustatyti padi
dėjusio AST priežastį. Atlikti tyrimai ieškant lėtinių
kepenų ligų: virusinių hepatitų B ir C (serologiniai
tyrimai); autoimuninės ligos (ANCA), genetinės ke
penų ligos (ceruloplazminas, alfa1 antitripsinas),
bet rodikliai buvo nepakitę. Atlikus kepenų biopsiją
paaiškėjo, kad kepenų struktūra normali. Ultragar
sinis pilvo organų tyrimas – be pakitimų. Eritrocitų
nusėdimo greitis, kreatino kinazė – be patologinių
pokyčių. Atlikta elektromiografija pakitimų nerodė.
Ryškus AST padidėjimas esant normaliai ALT
reikšmei bei nepakitusiems kitiems tyrimo rodi
kliams leido įtarti makro-AST. Diagnozei patvirtinti
kraujo serumas buvo išsiųstas į Varšuvos vaiko svei
katos institutą (Lenkija), kur buvo atlikta polietilen
glikolio precipitacijos reakcija ir patvirtinta makroAST diagnozė. Kraujo paėmimo ir gabenimo me
todika: paimta 0,5–1 ml kraujo serumo, kuris buvo
gabenamas 0–8 °C temperatūroje.

Aptarimas
Izoliuotas aspartato aminotransferazės padidėji
mas būna dėl makro-AST. Pastaroji nėra susijusi
su jokia konkrečia liga, nors padidėjęs AST kiekis
aptinkamas esant ūminiam ir lėtiniam hepatitui,
piktybiniams navikams, autoimuninėms ligoms [4].
Taip pat ši būklė nėra įgimta – paciento šeimos na
riams AST koncentracija normali [4].
Bendroje populiacijoje makrofermentai pasi
taiko retai. Literatūroje makrofermentų paplitimas
svyruoja nuo 0,5 proc. iki 2,5 proc. [5–7]. Makro-AST
paplitimas nėra tiksliai žinomas, tačiau manoma,
kad jis pasitaiko rečiau nei kitų fermentų sutrikimai,
tokių kaip amilazės ar kreatino kinazės [8].
Makro-AST priklauso pirmam makrofermen
tų tipui [9]. Šiam tipui priskiriami ir kai kurie kiti
kepenų fermentai: gama gliutamiltransferazė bei
šarminė fosfatazė, rūgštinė fosfatazė, alanino ami
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nopeptidazė, amilazė, kreatino kinazė, gliukozės
6-fosfato dehidrogenazė, laktato dehidrogenazė ir
lipazė [2, 9]. Šie makrofermentai susiformuoja, kai
imunoglobulinai (IgG, IgM ar IgA) jungiasi su speci
finiais fermentais [9]. Dėl pirmo tipo makrofermen
tų dydžio sutrinka jų šalinimas per inkstus, todėl jie
cirkuliuoja kraujo serume, taip klaidingai teigiamai
padidėja jų kiekis ir kyla diagnostikos sunkumų [2].
Antro tipo makrofermentai susiformuoja laikinai,
kai fermentai yra labiau polimerizuoti ar susijungę
su svetimomis medžiagomis, tokiomis kaip gliko
proteinai ar hidroksietilo krakmolas, dažniausiai
atliekant intravenines infuzijas [9].
Šio imuninio komplekso formavimosi patoge
nezė vis dar lieka neaiški. Tačiau imuninės reakcijos
ar disreguliacijos gali būti susijusios su autoimu
ninėmis ligomis [1]. Nėra patvirtintas genetinis
polinkis perduoti makrofermentų junginį, tačiau
literatūroje radome, kad vienam makro-AST turin
čiam pacientui gimė sveikas vaikas, kuriam praėjus
dviem mėnesiams po gimimo taip pat buvo rasta
makro-AST [10].
Padidėjęs kepenų fermentų kiekis skatina plačią
ir racionalią diferencinę priežasčių analizę, apimant
tokias ligas kaip virusinis hepatitas, autoimuninės
kepenų ligos, kepenų genetinės ligos, tulžies lata
kų ligos ir kt. Sveikiems žmonėms makrofermentai
gali būti susiję su įvairiomis būklėmis, tokiomis kaip
reumatoidinis artritas [2], ar kitomis autoimuninė
mis būklėmis [11], monoklonine gamapatija [12] ir
lėtiniu hepatitu C [13].
Makrofermentų kiekis ilgainiui gali natūraliai
svyruoti ar netgi normalizuotis [14], o mūsų apra
šytam pacientui makro-AST kiekis išliko nuolat pa
didėjęs. Makrofermentai gali būti nustatomi keliais
metodais: chromatografija [15], kraujo baltymo
elektroforeze [16], polietilenglikolio precipitacija
[17]. Tačiau šie metodai nėra plačiai prieinami, se
rumą reikia siųsti į specialias įstaigas, kuriose atlie
kami tyrimai šiais metodais. Lietuvoje šie testai taip
pat neatliekami, todėl mūsų aprašytu atveju kraujo
serumas buvo siunčiamas ištirti į Varšuvos vaiko
sveikatos institutą (Lenkija). Polietilenglikolio pre
cipitacijos tyrimas gali būti naudojamas pacientų
atrankinei patikrai dėl makro-AST, jo jautrumas ir
specifiškumas siekia 89 proc. [18].
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Išvados

chromatografiją, kraujo baltymų elektroforezę,
polietilenglikolio precipitacijos tyrimus, kurie
yra gana jautrūs ir specifiški, tačiau nėra priei
nami kiekvienoje ligoninėje.
4. Nustačius ir dokumentavus makrofermentus,
galima išvengti daug nereikalingų diagnostinių
procedūrų.

1. Makroaspartato aminotransferazė yra retai pa
sitaikanti izoliuoto aspartato aminotransferazės
kiekio padidėjimo priežastis.
2. Makrofermentų patogenezė nėra žinoma, bet
gali būti siejama su autoimuninėmis ligomis.
3. Makrofermentai gali būti nustatomi naudojant

FIRST MACRO-ASPARTATE AMINOTRANSFERASE REPORT IN ASTHMATIC CHILD

Vaidotas Urbonas1, Dovilė Pranytė2
1Vilnius

University Clinic of Children‘s Diseases, 2Vilnius University Faculty of Medicine, Lithuania

Abstract. Macro-aspartate aminotransferase, a complex between aspartate aminotransferase and an immunoglob
ulin, is recognized as a cause of isolated elevation of aspartate aminotransferase. The frequency of this phenomenon
is very low. There is no data about this condition in Lithuania. We present the first case report of macro-aspartate ami
notransferase in former asthma diagnosed child and literature review. In this report a case of macro-aspartate amino
transferase in a 16 year old boy is presented. Awareness of the existence of a macroenzyme is important because of
their ability to cause diagnostic confusion, which leads to unnecessary investigations. Confirmation with a polyethylene
glycol precipitation test is simple to perform and not expensive.
Key words: macro-aspartate aminotransferase, macro-AST, isolated elevation of AST, polyethylene glycol precipita
tion test, macroenzyme, bronchial asthma, children.
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Mokyklinio amžiaus vaikų kokliušo klinikiniai
ir epidemiologiniai ypatumai
Irena Narkevičiūtė1,2, Dovilė Rimkutė2
1Vilniaus

universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinika, 2Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos filialas
Santrauka. Kokliušas – vakcina valdoma ūminė oro lašiniu būdu plintanti užkrečiamoji liga, kurią sukelia Bordetella pertussis ir kuria gali susirgti bet kurio amžiaus žmogus. Tebevyrauja nuomonė, kad kokliušas yra tik vaikų infekcinė liga, o paskiepyti vaikai, paaugliai bei suaugusieji šia liga neserga. Tačiau paskutiniais šio amžiaus dešimtmečiais
sergamumas kokliušu vėl padidėjo, ypač tarp skiepytų vyresnio amžiaus vaikų. Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį
(2004–2013 metai) sergamumo kokliušu rodikliai svyravo nuo 6 iki 216 atvejų per metus ir didžiausią sirgusiųjų dalį
sudarė mokyklinio amžiaus vaikai (68,3 proc.). Mokyklinio amžiaus vaikams kokliušas dažnai neįtariamas ir nediagnozuojamas, nors jiems klinika dažniausiai būna tipiška. Geresnei kokliušo klinikinei diagnostikai tikslinga taikyti
klinikinius kriterijus, atsižvelgiant į paciento amžių, o diagnozei patvirtinti – šiuolaikinius laboratorinės diagnostos
metodus. Straipsnyje, pristatant klinikinį atvejį ir aptariant užsienio literatūroje pateiktus duomenis, pateikiami mokyklinio amžiaus vaikų kokliušo klinikiniai ir epidemiologiniai aspektai, diagnostikos ypatumai.
Reikšminiai žodžiai: kokliušas, klinika, epidemiologija, diagnostika, mokyklinio amžiaus vaikai.
Santrumpos: DTwP – sudėtinė difterijos, stabligės ir kokliušo vakcina, AKTI – apatinių kvėpavimo takų infekcija,
PGR – polimerazių grandinės reakcija, IgE – imunoglobulino E koncentracija.

Kokliušas yra labai aktualus visame pasaulyje dėl
paskiepytų vaikų bei suaugusiųjų padidėjusio ser
gamumo, sunkių ligos formų kūdikiams, pavėluo
tos diagnostikos. Realus kokliušo paplitimas tarp
vaikų, paauglių bei suaugusiųjų nežinomas, nes
jiems kokliušas ne tik nediagnozuojamas, bet ir neį
tariamas [1]. Iki šiol vyrauja nuomonė, kad kokliušas
yra tik vaikų infekcinė liga ir kad paskiepyti vaikai,
paaugliai bei suaugusieji negali susirgti kokliušu.
Kokliušas – ūminė oro lašiniu būdu plintanti užkre
čiamoji liga, kurią sukelia Bordetella pertussis ir kuria
gali susirgti bet kurio amžiaus žmogus.
XX amžiaus pirmuose dešimtmečiuose kokliušu
persirgdavo dauguma ikimokyklinio amžiaus vaikų
[2]. 1920 metais sukurta kokliušo vakcina, o po dvi
dešimties metų ji pradėta taikyti praktikoje [3]. Tai
lėmė, kad 1970 metais sergamumas kokliušu su
mažėjo 100 kartų bei akivaizdžiai pasikeitė epide
miologija: iki vakcinacijos kokliušu daugiausia sirgo
iki 5 metų amžiaus vaikai, o įvedus visuotinę vaikų
imunizaciją, didžiausias sergamumo rodiklis buvo
iki vienerių metų ir mokyklinio amžiaus vaikų [2–6].
Pasaulyje per metus nustatoma apie 50 milijonų
kokliušo atvejų, iš kurių 300 000 baigiasi mirtimi [7].

Iki vakcinacijos sergamumo kokliušu rodiklis
Lietuvoje siekė 341 atvejį 100 tūkst. gyventojų
(1957 m.), o 1991–2013 m. jis svyravo nuo 9,3 iki 0,2
[8]. Lietuvoje vaikai buvo skiepijami visos ląstelės
kokliušo komponentą turinčia DTwP vakcina. Pir
maisiais gyvenimo metais įskiepijamos trys vakci
nos dozės, antraisiais – ketvirtoji dozė. Nuo 2007 m.
gruodžio mėn. skiepijama neląsteline kokliušo vak
cina, o penktoji dozė įskiepijama 6–7 metų vaikui.
Pastaraisiais metais daug dėmesio skiriama ko
kliušo „atgimimui“ [9–11]. Padidėjusį sergamumą
kokliušu gali lemti: genetiniai B. pertussis pokyčiai,
sumažėjęs vakcinų efektyvumas, vakcinos indu
kuotos imuninės sistemos silpnėjimas, didesnė in
formacija apie kokliušą, geresnė diagnostika [12].
Klasikiniam kokliušui būdingi trys ligos peri
odai: katarinių reiškinių, priepuolinio (spazminio)
kosulio ir sveikimo. 2010 metais JAV pasiūlytas
toks kokliušo klinikinio atvejo apibrėžimas – ko
sulys trunka ilgiau nei 2 savaites (nenustatyta kita
kosulio priežastis) ir yra vienas iš šių simptomų:
spazminio kosulio priepuoliai, reprizai, vėmimas
kosulio pabaigoje [13]. Laboratoriškai patvirtintas
kokliušo atvejis apibrėžiamas, kai kosulys trunka
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bet kokį laiko tarpą ir iš klinikinės medžiagos išski
riama B. pertussis ar jos DNR ar nustatomi specifi
niai antikūnai.
Darbo tikslas – pristatant klinikinį atvejį ir ap
tariant literatūroje pateiktus duomenis, apibrėžti
klinikinius ir epidemiologinius mokyklinio amžiaus
vaikų kokliušo ypatumus.

Klinikinis atvejis
Penkilikos metų amžiaus ligonė SA tirta ir gydy
ta Vaikų ligoninėje 2012 m. spalio mėn. Ji susirgo
ūmiai 2012 m. rugsėjo 18 d. Pirmas tris ligos dienas
febriliai karščiavo, vėliau (septynias ligos dienas)
laikėsi subfebrilitetas. Ligos pradžioje vyravo sau
sas kosulys, kuris aštuntą ligos dieną suintensyvėjo,
tapo varginantis, priepuolinis. Pacientė kreipėsi į
šeimos gydytoją. Atliktas bendrasis kraujo tyrimas
ir nustatyta C reaktyviojo baltymo koncentracija
kraujyje – normos ribose. Paskirtas septynių die
nų gydymo kursas klaritromicinu. Gydymo metu
kosulys trumpam aprimo, tačiau vėliau vėl tapo
intensyvesnis, varginantis. Penkioliktą ligos die
ną pakartotinai kreipėsi į šeimos gydytoją. Atlikta
tiesinė krūtinės ląstos rentgenograma – be pato
loginių pakitimų. Pradėtas gydymas flutikazonu ir
natrio montelukastu. Nepaisant taikyto gydymo,
būklė negerėjo. Dvidešimt trečią ligos dieną, įta
riant ūminį laringotracheitą, ligonė buvo nusiųsta
į Vaikų ligoninę ištirti ir gydyti. Diagnozė hospita
lizuojant – užsitęsęs kosulys, somatoforminė auto
nominė disfunkcija.
Epidemiologinė anamnezė – mokykloje, ku
rią lankė mergaitė, buvo kosinčių bendraamžių.
Namuose kosinčių nebuvo. Skiepyta nuo kokliušo
ląsteline kokliušo vakcina (iki 2 metų amžiaus gavo
keturias DTwP vakcinos dozes). Iš gyvenimo anam
nezės sužinota, kad pacientė prieš penkis mėnesius
apie vieną mėnesį kosėjo.
Objektyvi ligonės būklė hospitalizacijos metu
(23-ia ligos diena): temperatūra normali, nedide
lė tachikardija, sausas, varginantis, priepuolinis
kosulys, žiočių lankų ir tonzilių nedidelis paraudi
mas, šiurkštokas alsavimas plaučiuose. Atliktame
bendrajame kraujo tyrime nustatytas santykinis
eozinofilų skaičiaus padidėjimas (16,1 proc.). Ben
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drojo IgE koncentracija kraujyje 756,1 IU/ml. AntiM. pneumoniae, anti-C. pneumoniae ir anti-Toxocara
canis IgG koncentracija kraujyje nepadidėjusi. An
ti-B. pertussis IgG koncentracija 17,1 NTU (teigiama
≥11). PGR metodu tepinėlyje iš nosiaryklės buvo
rasta B. pertussis DNR. Konsultuota alergologo, at
likti odos dūrio mėginiai su įkvepiamais alergenais,
rasta teigiama reakcija katės plaukams ir dvylikos
žolių mišiniui. Diagnozuotas nuolatinis alerginis
rinitas.
Pacientė po 6 dienų patenkinamos būklės išra
šyta iš ligoninės. Sausas kosulys išliko, bet kosulio
priepuoliai nebesikartojo.
Nustatyta klinikinė diagnozė – kokliušas, sukel
tas B. pertussis; nuolatinis alerginis rinitas.

Diskusija
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, Lie
tuvoje per pastarąjį dešimtmetį (2004–2013 metai)
sergamumo kokliušu rodikliai svyravo nuo 6 iki 216
atvejų per metus (1 pav.). Kokliušu kasmet vidutiniš
kai sirgo 68 Lietuvos gyventojai, didžiausią jų dalį
sudarė mokyklinio amžiaus vaikai (68,3 proc.). 2009
metais užregistruota 216 kokliušo atvejų, iš kurių
170 (79 proc.) buvo vaikai nuo 7 metų amžiaus. Tarp
Lietuvos mokyklinio amžiaus vaikų 10–14 metų vai
kai sudarė 54 proc. (2 pav.). Apie padidėjusį moky
klinio amžiaus vaikų sergamumą kokliušu per pas
taruosius du dešimtmečius praneša daugelis tyrėjų
[2, 14]. Kanados mokslininkai, palyginę 1996 ir 2000
metų kokliušo protrūkių epidemiologinius duome
nis, nustatė, kad sergamumas kokliušu išaugo nuo
12 proc. iki 34 proc. [14].
2001 metais Lietuvoje atlikto perspektyviojo
tyrimo duomenys parodė, kad iš 70 dėl užsitęsu
sio kosulio tirtų vaikų 53-ims buvo diagnozuotas
kokliušas [15]. Du trečdaliai vaikų, kurių amžiaus
vidurkis buvo 10,9±3,1 metai, buvo gavę keturias
DTwP vakcinos dozes. Iš neskiepytų ar paskiepy
tų viena dviem vakcinos dozėmis vaikų daugumą
sudarė kūdikiai. Vidutinė kosulio trukmė iki hos
pitalizacijos paskiepytiems vaikams buvo 61, o
neskiepytiems ar paskiepytiems 1–2 dozėmis – 25
dienos. 2010 metais Kalifornijoje buvo tirti 1144 as
menys dėl kokliušo [3]. Kokliušas buvo patvirtintas
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1 pav. Sergamumo kokliušu rodikliai Lietuvoje 2004-2013 metais (ULAC duomenys)

54
37

9

7-9 m.

10-14 m.

15-17 m.

2 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, sirgusių kokliušu
2005-2013 metais, pasiskirstymas (procentais)
pagal amžiaus grupes (ULAC duomenys)

753 (66 proc.). Vaikai (0–18 metų) sudarė 86 proc., iš
jų 22 proc. buvo 11–18 metų, 29 proc. 6–10 metų,
27 proc. 1–5 metų ir 22 proc. kūdikiai (70 proc. buvo
iki 6 mėn. amžiaus). Taigi, daugiau nei pusė sirgusių
kokliušu buvo 6–18 metų vaikai.
Mokslininkai siekė išsiaiškinti neląstelinės ko
kliušo vakcinos poveikį apsaugant vaikus nuo ko
kliušo [16]. Išanalizavę 2006–2011 metų kokliušo
epidemiologinius duomenis, jie nustatė, kad di
džiausias sergamumas buvo tarp 8–11 metų am
žiaus vaikų, kurie buvo gavę visas penkias neląste
lines kokliušo vakcinos dozes. Neląstelinės kokliušo
vakcinos efektyvumas per penkerius metus nuo
paskutinės, penktosios, vakcinos dozės įskiepijimo
sumažėja ir rizika susirgti kokliušu kasmet vidutiniš
kai didėja 42 proc.

Pastebėta, kad mokyklinio amžiaus vaikai ko
kliušu daug dažniau serga birželio–liepos ir rugsė
jo–gruodžio mėnesiais, tai leidžia manyti, kad šio
amžiaus grupės vaikai dažniausiai užsikrečia bū
dami mokykloje [3, 17]. Mūsų tyrimas parodė, kad
daugiau nei pusė vaikų, prieš susirgdami kokliušu,
turėjo kontaktą su ilgai kosinčiais asmenimis moky
kloje, namuose ar darželyje [15]. Iš mūsų aprašyto
klinikinio atvejo žinoma, kad pacientė mokykloje
kontaktavo su kosinčiais bendraamžiais, bet tirtųjų
dėl kokliušo nebuvo.
Visgi B. pertussis nėra vienintelė kosulio priežas
tis. Užsitęsusio kosulio sukėlėjai gali būti ir netipi
niai – M. pneumoniae, C. pneumoniae. Iš pacientės
anamnezės žinoma, kad prieš 5 mėnesius jai buvęs
užsitęsęs (iki vieno mėnesio) kosulys, kuris pasun
kino ligos diferencinę diagnostiką. Todėl ligonės
kraujo serumas buvo tirtas ieškant mikoplzminių ir
chlamidinių antikūnų. Neaptikus specifinių antikū
nų, mikoplazminė ir chlamidinė infekcija buvo at
mesta. Mokslininkai pastebėjo, kad nemažai daliai
pacientų, kuriems būna užsitęsęs kosulys, įtariama
bronchų astma ir jie empiriškai pradedami gydyti
nuo bronchų astmos [18]. Kanadoje atlikto tyrimo
duomenimis, iš 280 moksleivių, sirgusių kokliušu,
net 27 proc. buvo gydyti bronchus plečiančiais
vaistais, 17 proc. – adrenomimetikais, 21 proc. –
inhaliuojamaisiais kortikosteroidais [17]. Šis mūsų
atvejis irgi ne išimtis. Pacientei, kuri kosėjo jau dvi
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savaites, šeimos gydytoja įtarė bronchų astmą ir
pradėjo gydymą inhaliuojamuoju gliukokortikoidu.
Pagrindinis klinikinis kokliušo simptomas yra
kosulys. Jis vargina daugiau nei 99 proc., o spazmi
nio kosulio priepuoliai būna daugiau nei 70 proc
visų pacientų ir nepriklauso nuo ligonio amžiaus
[3, 19]. Kanadoje atliktame tyrime nustatyta, kad
vidutinė kosulio trukmė paaugliams buvo 10 sav.,
suaugusiems pacientams – 12 sav., o spazminis
kosulys, kuris truko ilgiau nei 3 savaites, buvo 73
proc. tirtų paauglių ir suaugusiųjų. Pusei paauglių ir
43 proc. suaugusiųjų kokliušas pasireiškė keturiais
ir daugiau simptomų. Kosulio paroksizmai buvo be
veik visiems, vėmimas po kosulio, reprizai – dviem
trečdaliams pacientų [17]. Mokslininkai nustatė,
kad sergantiems kokliušu, be tipinių ligos simpto
mų, gali būti ir netipinių: sloga (49 proc.), faringitas
(46 proc.), prakaitavimo epizodai (32 proc.), karš
čiavimas (31 proc.), bendras silpnumas (21 proc.).
Brennan ir bendraautorių [5] duomenys parodė,
kad moksleiviai kokliušu serga nelengvai: 89 proc.
būna spazminio kosulio priepuoliai, 46 proc. – vė
mimas kosulio pabaigoje, 27 proc. – reprizai. Chan
ir bendraautoriai [3] nustatė, kad kosulio paroksiz
mai būna daugiau nei 70 proc. vaikų ir jie nepriklau
so nuo vaiko amžiaus. Reprizai ir vėmimas po ko
sulio dažniau pasireiškia kūdikiams nei 11–18 metų
amžiaus vaikams. Vėmimas kosulio pabaigoje būna
trečdaliui 11–18 vaikų. Apnėjos priklauso nuo vaiko
amžiaus: kūdikiams būna dažniau, o 6–10 metų ir
11–18 metų amžiaus vaikams tik 1–2 proc. atvejų.
Mūsų aprašytu klinikiniu atveju kokliušo klinika
buvo tipinė, bet buvo ir nebūdingų šiai ligai simp
tomų, kaip karščiavimas ir faringitas.
Cherry ir bendraautoriai [20], siekdami pagerinti
kokliušo diagnostiką, pasiūlė klinikinių ligos simp
tomų ir požymių diagnostinį algoritmą trims vaikų
amžiaus grupėms (0–3 mėn., 4 mėn.–9 m. ir 10 m. ir
vyresnių). Autorių nuomone, iki šiol taikomi kokliu
šo diagnostiniai kriterijai, kai vadinamasis „vienas
dydis pritaikytas visiems“, nebeatitinka pasikeitu
sios epidemiologinės kokliušo situacijos. Rekomen
duojami tokie kokliušo klinikinio atvejo apibrėži
mai. 10 m. ir vyresniems vaikams: neproduktyvus
spazminis kosulys, kuris trunka dvi savaites ir ilgiau,
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be temperatūros pakilimo, plius reprizai ar apnėja,
ar prakaitavimo epizodai tarp kosulio paroksizmų,
vėmimas po kosulio, naktinis simptomų suintensy
vėjimas. 4 mėn.–9 m. vaikams: spazminis kosulys
esant normaliai ar subfebriliai temperatūrai, plius
reprizai ar apnėja, ar vėmimas po kosulio, traukuliai,
naktinis simptomų suintensyvėjimas, pneumonija,
artimas sąlytis su nekarščiuojančiu ilgai kosinčiu
paaugliu ar suaugusiuoju, dažniausiai šeimos na
riu. Kūdikiams iki 3 mėn. amžiaus: kosulys ir sloga
esant normaliai ar subfebriliai temperatūrai, plius
reprizai ar apnėja, ar vėmimas po kosulio, ar ciano
zė, ar traukuliai, pneumonija, artimas sąlytis su ne
karščiuojančiu ilgai kosinčiu asmeniu (dažniausiai
šeimos nariu).
Kokliušo diagnozei patvirtinti labai svarbu laiku
atlikti laboratorinius tyrimus: nosiaryklės išskyrų
pasėlį ar PGR tyrimą, serologiją. Mūsų ligonei buvo
atliktas nosiaryklės išskyrų ištyrimas PGR metodu ir
kraujo serologinis tyrimas. Šie tyrimai pasirinkti to
dėl, kad nuo ligos pradžios buvo praėjusios beveik
keturios savaitės ir tikimybė išauginti B. pertussis
būna maža [13]. Mūsų pacientei klinikinė kokliušo
diagnozė buvo patvirtinta laboratoriškai.

Išvados
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Nepaisant didelio imunizacijos masto, pasauly
je pastaruosius du dešimtmečius didėja moky
klinio amžiaus vaikų sergamumas kokliušu.
Lietuvoje mokyklinio amžiaus vaikų sergamu
mas kokliušu per pastarąjį dešimtmetį sudarė
vidutiniškai 68,3 proc. iš visų registruotų kokliu
šo atvejų.
Mokyklinio amžiaus vaikai dažniausiai užsikre
čia mokykloje ir namuose.
Mokyklinio amžiaus vaikams kokliušas dažnai
neįtariamas ir nediagnozuojamas.
Kokliušo klinika mokyklinio amžiaus vaikams
dažniausiai būna tipiška, kaip kad ir buvo mūsų
pacientei.
Geresnei kokliušo klinikinei diagnostikai tiks
linga taikyti klinikinius kriterijus atsižvelgiant į
paciento amžių.
Kokliušui patvirtinti tikslinga šiuolaikinė labo
ratorinė diagnostika.
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CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF PERTUSSIS IN SCHOOL-AGE CHILDREN

Irena Narkevičiūtė1,2, Dovilė Rimkutė2
1Clinic

of Children’s Diseases, Faculty of Medicine of Vilnius University, 2Children‘s Hospital, Affiliate of Vilnius University
Hospital Santariškių klinikos, Lithuania
Abstract. It is clinical case based review article. Pertussis is an acute respiratory tract infection that can be con
trolled by a vaccine. This infection is caused due Bordetella pertussis and can be caught by any age individual. There is
a dominant opinion that pertussis is an infection disease, which occurs only in children and, furthermore, vaccinated
children, adolescents or adults do not suffer from it. However, in the last decades of this century the incidence rate of
pertussis increased again, especially among older vaccinated children. In Lithuania, last decade (years of 2004–2013)
has shown that incidence rate of pertussis varied from 6 to 216 cases per year and the greatest part of it consisted of
school-age chidren (68.3 percent). School-age children are often not suspected to be sick or diagnosed with pertussis,
not even mentioning that clinical presentation is usually quite typical to them. For better clinical diagnosis of pertussis
it is appropriate to invoke clinical criteria taking into account patient‘s age and, for comfirmation of diagnosis – modern
labaratory diagnosis methods. Article covers a clinical case and discusses given data of foreign literature where it leads
to presenting school-age children pertussis clinical and epidemiological aspects, diagnosis features.
Key words: pertussis, clinical presentation, epidemiology, diagnostics, school-age children.
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Ektopinė užkrūčio liauka paauglei
Dovilė Ragažinskaitė3, Kęstutis Trainavičius1,2
ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialas, 2Vilniaus universiteto Medicinos
fakulteto Vaikų chirurgijos centras, 3Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
1Vaikų

Santrauka. Ektopinė užkrūčio liauka yra reta patologija, tačiau labai svarbu ją įtraukti į kaklo darinių diferencinę
diagnostiką, ypač vaikų patologijos atveju. Dažniausiai ektopinės užkrūčio liaukos diagnozė yra patvirtinama histologiškai pašalinus visą darinį. Šiame straipsnyje mes pateikiame trumpą su šia patologija susijusios literatūros apžvalgą
ir vieną cistinės ektopinės užkrūčio liaukos atvejo aprašymą, diagnostikos ir gydymo metodus.
Reikšminiai žodžiai: ektopinė užkrūčio liauka, diagnostika, chirurginis gydymas, vaikai.

Ektopinė užkrūčio liauka (EUL) yra reta patologija
ir tik keli vaikų kaklinės ektopinės užkrūčio liaukos
atvejai buvo aprašyti ir paskelbti. Iš šių atvejų tik
septyni buvo cistinės struktūros [1, 7, 10, 14]. Dėl
šios patologijos retumo ji dažnai yra nenustatoma,
ypač vaikams, kuriems visiška timektomija gali lem
ti imuninę disfunkciją ar sisteminę specifinę autoi
muninę ligą. Mes aprašysime ligonį, kuriam nusta
tytas kaklinis cistinis darinys, šio darinio diagnosti
kos ir gydymo metodus, kartu pateikiame trumpą
literatūros apžvalgą.

Klinikinis atvejis
Trylikos metų mergaitė buvo paguldyta į Vaikų li
goninę, VšĮ VULSK filialą, Vaikų chirurgijos centrą
dėl kairėje kaklo pusėje esančio darinio rezekcijos.
Šis darinys buvo be simptomų ir rastas atsitiktinai,
tiriant ultragarsu skydliaukę prieš du mėnesius. Pa
cientė serga II tipo diabetu, kuris buvo gerai kon
troliuojamas, ir kitų sveikatos sutrikimų ji neturėjo.
Pacientė nejautė jokių šio darinio simptomų. Ne
buvo jokių kaklo judesių apribojimų ar spaudimo
simptomų, kuriuos galėjo lemti šis darinys. Objek
tyvaus ištyrimo metu buvo rastas minkštas, paslan
kus, neskausmingas apie 1,5 cm skersmens darinys
kairėje kaklo pusėje po m. sternocleidomastoideus.
Aplinkinių audinių uždegiminės reakcijos nebuvo.
Tiriant kaklą ultragarsu rastas darinys kakle už
kairiojo m. sternocleidomastoideus ir nustatyta ne
tolygi šio darinio struktūra: viršutinė dalis homoge
niška, su liaukiniu ir parenchiminiu audiniu ir gera
vaskuliarizacija; apatinė dalis ribojasi su skydliau

ke, siaurėjanti ir su kalkėjimo židiniais. Darinyje
buvo aptikti cistiniai židiniai be vidinio kraujavimo
požymių.
Buvo atliktas kaklo radiologinis tyrimas – kom
piuterinė tomografija naudojant kontrastinę me
džiagą (2–5 pav.).
Rastas pailgos ovalios formos 4,76 x 1,06 cm dy
džio darinys po m. sternocleidomastoideus tarp mie
go arterijos ir jungo venos. Darinys kontrastinės me
džiagos nekaupė, išskyrus netolygų kontrasto paryš
kėjimą viso darinio plote, kas turbūt rodė pertvarinę
jo struktūrą, kuri būdinga užkrūčio liaukos cistoms.
Dauguma regioninių limfmazgių po šiuo dariniu
buvo padidėję iki maždaug 1,36 cm skersmens. Di
džiausio limfmazgio skersmuo buvo apie 1,94 cm,
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būgnelio
ertmė

Klausos
vamzdelis

Gerklos

Išorinė
klausomoji
landa
Gomurio
tonzilė
Viršutinė
prieskydinė
liauka
Apatinė
prieskydinė
liauka

Skydliaukė

Užkrūčio liauka

1 pav. Užkrūčio liaukos brendimas embrioniniu
laikotarpiu
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2 pav. Kompiuterinė tomografija su kontrastine
medžiaga. Miego arterijų rekonstrukcija. Mišrus
cistinio ir solidinio audinio darinys tarp didžiųjų
kaklo kraujagyslių be kontrastinės medžiagos
kaupimo. Viršutinis kraštas ribojasi su požandine
seilių liauka

4 pav. Kompiuterinė tomografija su kontrastine
medžiaga. Sagitalinė miego arterijų rekonstrukcija. Matomi cistiniai kaklo darinio komponentai,
apsupti smulkių kraujagyslių

3 pav. Ašinė kompiuterinė tomografija su kontrastine medžiaga. Hipodensinė cistinė darinio dalis
su šviesiais kraštais

5 pav. Kompiuterinė tomografija su kontrastine
medžiaga. Kraujagyslių rekonstrukcija. Didžiųjų
kaklo kraujagyslių poslinkis į kairę kaklo pusę
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tvirtai prisitvirtinęs prie viršutinio šio darinio krašto.
Augimo į aplinkinius audinius nerasta.
Pagal klinikinių ir instrumentinių tyrimų ro
dmenis buvo pasirinktas chirurginis gydymas. Šiuo
atveju buvo daromas mažas įstrižinis pjūvis kairėje
kaklo pusėje. Minkštosios masės buvo apsivijusios
aplink bendrosios miego arterijos išsišakojimą, to
dėl buvo atsargiai disekuotos, saugant aplinkinius
nervus ir kraujagyslines struktūras. Atlikus histolo
ginį ištyrimą, nustatyta galutinė klinikinė diagnozė:
ektopinė kaklinė užkrūčio liauka. Pacientė poope
raciniu laikotarpiu jautėsi gerai, nebuvo jokių neu
rologinių, odos ar raumenų struktūros defektų.

Diskusija
Užkrūčio liauka susideda iš dviejų šoninių skilčių,
išsidėsčiusių vidurio linijoje – dalis krūtinės ląsto
je, dalis kakle, nusitiesusi nuo ketvirto šonkaulio
kremzlės iki maždaug apatinio skydliaukės krašto.
Užkrūčio liauka išsivysto iš dviejų entodermos di
vertikulų, kurie atkeliauja iš abiejų pusių nuo trečio
brachialinio maišelio. Vos gimus užkrūčio liauka
sveria apie 15 gramų, paauglystėje apie 35 gramus;
vėliau, apie dvidešimt penktuosius metus, užkrūčio
liaukos masė mažėja iki 25 gramų. Kai kuriais atve
jais po vakcinacijos, viršutinių kvėpavimo takų in
fekcijos, antibiotikų ar steroidų terapijos liauka gali
hiperplazuoti [1].
Ektopinis užkrūčio liaukos audinys gali lokali
zuotis bet kur – užkrūčio liaukos nusileidimo nuo
devintos embrioninės savaitės kelyje nuo apatinio
žandikaulio kampo iki krūtinkaulio rankenos [2, 15].
Kaklinė ektopinė užkrūčio liauka gali būti cisti
nės ar solidinės struktūros. Cistinė kaklinės ektopi
nės užkrūčio liaukos forma, manoma, susiformuo
ja dėl Hassallo kūnelių ar liaukų kanalėlių epitelio
užkrūčio liaukoje ne visiškos degeneracijos [3, 10,
15]. Kaklinė užkrūčio liaukos cista dažniausiai yra
minkšta, vienaskiltė ar, kaip mūsų atveju, dau
giaskiltė masė. Solidinė ektopinė kaklinė užkrūčio
liauka gali atsirasti dėl užkrūčio liaukos sekvestra
cijos ar nevisiškos liaukos involiucijos per liaukos
normalų nusileidimą ar sutrikus užkrūčio liaukos
nusileidimui [3]. Taip pat literatūroje yra publikuota
keletas atvejų apie mišrią – solidinę ir cistinę – už
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krūčio liaukos formą [8]. Ektopinis audinys kairėje
pusėje pasitaiko 60–70 proc. pacientų, dešinėje pu
sėje – 20–30 proc., o vidurinėje linijoje ties rykle –
5–7 proc. [2]. Pasak Nowak ir kt., kaklinė ektopinė
užkrūčio liauka dažnesnė berniukams nei mergai
tėms ir paprastai diagnozuojama 2–13 metų am
žiaus vaikams. Šios studijos duomenimis, cistinės
ektopinės užkrūčio liaukos formos yra dažnesnės
nei solidinės [4].
Užkrūčio liaukos dariniai dažniausiai būna be
simptomiai (80–90 proc. atvejų), kaip ir mūsų atve
ju. Bet apie 10 proc. atvejų pacientai gali jausti stri
dorą, švokštimą, dispnėją ar disfagiją, kuriuos suke
lia liaukos audinio spaudimas į kvėpavimo takus ir
stemplę [5, 16, 17].
Kaklinių darinių diagnostika nėra specifinė ir
susideda iš kruopščiai surinktos ligos anamnezės,
objektyvaus ištyrimo, ultragarsinio ir radiologinio
kaklo ir krūtinės ląstos tyrimo [16]. Mūsų klinikiniu
atveju kaklinis darinys nepasireiškė jokiais simpto
mais ir buvo atrastas atsitiktinai ultragarsu tiriant
skydliaukę. Ultragarsinio tyrimo metu rastas dau
giaskiltis darinys už kairiojo galvos sukamojo rau
mens, o atlikus kompiuterinę tomografiją, nepaste
bėta kontrastinės medžiagos kaupimo darinyje [9].
Kompiuterinės tomografijos metu ektopinė
užkrūčio liauka dažniausiai matoma kaip cistinių
komponentų turinti homogeninė masė, prisitvirti
nusi prie miego arterijos. Kompiuterinė tomografija
taip pat gali būti naudinga siekiant įvertinti ektopi
nio liaukos audinio išplitimą į aplinkinius audinius
[11]. MRT tyrimas taip pat gali būti naudingas di
agnozuojant ektopinę užkrūčio liauką. T-1 režimu
užkrūčio liaukos audinys yra homogeniškas ir šiek
tiek intensyvesnis nei raumuo, o T-2 režimu izoin
tensinis nei riebalai ir vaizdai yra sulyginami su
tarpuplaučio užkrūčio liauka [5]. Bet MRT vaizdai
nėra specifiniai ektopinei užkrūčio liaukai, todėl
dėl sunkumų atlikti MRT vaikams šis metodas nėra
pirminio pasirinkimo. Šiuo metu nėra priešoperaci
nio tyrimo, kuriuo būtų galima tiksliai diferencijuoti
ektopinę užkrūčio liauką nuo kitų kaklinių darinių,
diagnozė yra patvirtinama po histologinio bioptato
ištyrimo [2].
Kaklinių darinių diferencinė diagnostika vai
kams apima liežuvinio skydliaukės latako cistas,
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brachialinių plyšių cistas, pakitusią skydliaukę, ka
klinę limfadenopatiją, gerybinius navikus (dermoi
dą, epidermoidą, hemangiomą ar limfangiomą) ir
piktybinius navikus (limfoproliferacinius, minkštųjų
audinių sarkomas ir kitus metastazinius audinius)
[2, 5, 6, 12, 13]. Svarbu, kad užkrūčio liaukos buvi
mas tarpuplautyje vaikams būtų patvirtintas prieš
operaciją, siekiant išvengti neapdairios visiškos ti
mektomijos, nes tai gali sukelti imunodeficito būklę
ar sisteminę specifinę autoimuninę ligą [2].
Kai kurių autorių nuomone, konservatyvus
gydymas, kaip vietinės kortikosteroidų injekcijos,
lazerio terapija ar tracheostomija, gali tik nukelti
tikslios diagnozės nustatymą [2, 6]. Taigi geriausias
gydymo pasirinkimas – operacija. Invazinis gydymo
metodas yra geriausias ektopinės kaklinės užkrūčio
liaukos tiek diagnostikos, tiek gydymo pasirinki
mas. Taip yra dėl padriko histologinio piktybiškumo
nustatymo ektopinės užkrūčio liaukos atveju [3].
Dažniausiai pasirenkamas skersinis kaklinis pjūvis ir
per šį pjūvį aklu būdu gali būti pašalinami dariniai
net ir iš viršutinės krūtinės ląstos dalies be sterno
tomijos [2, 3].
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Mūsų atveju kaklinės užkrūčio liaukos audiniai
buvo pašalinti aklu būdu per skersinį kaklinį pjūvį,
kaip ir siūlo dauguma autorių. Stebėti rekomen
duojama šešis mėnesius po operacijos. Literatūroje
nebuvo aprašyta pasikartojimo atvejų ir ilgalaikė
prognozė yra gera.

Išvados
Ektopinė kaklinė užkrūčio liauka yra reta ir sunkiai
nustatoma patologija. Dažniausiai ji nesukelia jokių
simptomų ir aptinkama atsitiktinai, tačiau svarbu
ją nustatyti vaikams dėl šios liaukos svarbos imu
niteto brendimui vaikystės laikotarpiu. Specifinių
šio naviko diagnostikos metodų priešoperaciniu
laikotarpiu nėra, diagnozė patvirtinama histolo
giniu bioptato ištyrimu. Optimalus gydymo me
todas – chirurginis. Dažniausiai pasirenkama pri
eiga – skersinis šoninis kaklo pjūvis, per kurį aklu
būdu galima išdalinti ir audinius, esančius krūtinės
ląstoje. Pasveikstama visiškai, literatūroje nėra ap
rašyta didesnių komplikacijų ar darinio atsinaujini
mo atvejų.

ECTOPIC THYMUS IN TEENAGE PATIENT

Dovilė Ragažinskaitė3, Kęstutis Trainavičius1,2
1Children‘s

Hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital Santariškių klinikos, 2Vilnius University Faculty of Medicine
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Abstract. Cervical ectopic thymus is a rare condition but equally important to be included in differential diagnosis
of neck masses, especially in children. Most frequently such diagnosis is confirmed after the histological examination of
a removed tumor. In this article we report clinical case of cervical ectopic thymus in teenage child and review of litera
ture of current view on diagnostics and management of cystic cervical ectopic thymus.
Key words: cervical ectopic thymus, diagnostics, surgical treatment, clinical case, children.
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Naujausios žinios apie vaikų bronchektazių,
nesusijusių su cistine fibroze, gydymą
Gregory J. Redding
Vašingtono universitetas, Sietlo vaikų ligoninės Pulmonologijos ir miego medicinos skyrius, Sietlas, JAV
Santrauka. Vaikų amžiaus su cistine fibroze nesusijusių bronchektazių etiologija yra įvairi. Gydant bronchektazes,
kurių vystymąsi lemia recidyvinė plaučių infekcija, pavyzdžiui, imunodeficito būklės, reikia gydyti ir pagrindinę ligą, ir
veikti kvėpavimo takuose tarpstančius patogenus. Nepriklausomai nuo etiologijos, bronchektazių gydymas apima
antibiotikų terapiją, įvairius kvėpavimo takų valymosi gerinimo metodus, imunizaciją nuo infekcijų ir kai kuriuos astmos gydymo būdus. Kadangi yra atlikti tik keli vaikų atsitiktinių imčių kontroliuojamieji tyrimai, specifinio gydymo
įrodymų laipsnis yra menkas. Gydymas remiantis suaugusiųjų bronchektazių ir cistinės fibrozės gydymo metodais ne
visada yra pagrįstas. Įrodyta, kad visapusiško bronchektazių turinčių vaikų gydymo programos per 2–7 metų laikotarpį gali lemti kliniškai reikšmingą pagerėjimą. Dabartiniam vaikų bronchektazių gydymui įvertinti reikia daugiacentrių
tyrimų. Paed Respir Rev (2011) 12: 119–23, išversta ir perspausdinta gavus leidimą.
Reikšminiai žodžiai: bronchektazės, gydymas, vaikų amžius.
Santrumpos: DSGKT – didelės skiriamosios gebos kompiuterinė tomografija, FEV1 – stanginto iškvėpimo tūris per
pirmąją sekundę, CF – cistinė fibrozė, RKT – atsitiktinės imties kontroliuojamas klinikinis tyrimas.

Bronchektazių gydymas priklauso nuo ligos mecha
nizmų, sukeliančių kvėpavimo takų destrukciją ir
struktūrinio vientisumo išnykimą. Šie mechanizmai
yra blogas kvėpavimo takų klirensas, nuolatinės ir
dažnos kvėpavimo takų infekcijos ir lėtinis kvėpavi
mo takų uždegimas. Bronchektazių vystymąsi gali
lemti ir įvairios būklės ar plaučių pažeidimai. Tikėtina,
kad bronchektazės susidarys sutrikus plaučių gyny
biniams mechanizmams ar esant įvairioms imuno
deficito būklėms. Pavyzdžiui, bronchektazės išsivys
to sergant hipogamaglobulinemija, lėtine žmogaus
imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta infekcija, cistine
fibroze (CF) ir ciliarinės diskinezijos sindromu. Visos
šios būklės susilpnina ligonio gynybinius mechaniz
mus visose plaučių srityse, todėl didėja tikimybė, kad
ilgainiui bronchektazės išplis ir į naujas sritis.
Bronchektazės gali išsivystyti ir dėl proksima
linių kvėpavimo takų obstrukcijos, kurią gali su
kelti svetimkūnis, pagrindinių bronchų maliacija
ar suspaudimas, dėl to ligos progresavimo rizika
atsiranda kurioje nors konkrečioje vietoje. Bron
chetazės taip pat gali susidaryti po sunkios plaučių
infekcijos, kurią sukelia grybeliai, tuberkuliozės su
kėlėjai, virusai ir bakterijos. Pavyzdžiui, adenoviru
sinė pneumonija lemia negrįžtamą daugiažidininę

kvėpavimo takų obstrukciją – vystosi obliteracinis
bronchiolitas, kuris vėliau komplikuojasi bronchek
tazėmis. Šiems vaikams nuolatinės sunkios kvėpa
vimo takų obstrukcijos klinika gali nustelbti kvėpa
vimo takų infekciją. Dėl lėtinio aspiracijos sindro
mo, o ypač esant blogai burnos ertmės sveikatos
būklei ir (ar) gingivitui ir nepakankamam kosuliui,
gali vystytis pūlinės kvėpavimo takų ir kitos lėtinės
plaučių ligos. Visos šios bronchektazių rizikos gru
pės gali skirtis viena nuo kitos prognoze, mikrobio
logija, o sykiu ir pasirenkamu gydymu.
Svarbu, kad bronchektazės yra laikomos lėtine
vaikų liga ir gydymo metodų tikslai – pagerinti ir
trumpalaikes, ir ilgalaikes klinikines baigtis. Lente
lėje pateikiamos su CF nesusijusių bronchektazių
dažniausiems gydymo metodams įvertinti anks
čiau naudotos baigtys. Daugeliu atvejų gydymo
metodai buvo tiriami trumpai, t. y. mažiau kaip
6 mėn. tarpais. Ypač nepakanka įrodymų, remian
čių profilaktikos priemonių panaudojimą, tačiau
apsauga nuo pasyvaus rūkymo ar vidaus patalpų
oro taršos sumažinimas yra lygiai tokie pat svarbūs,
kaip ir gydymas antibiotikais.
Be to, bronchektazėmis sergančių vaikų gre
tutinės ligos taip pat skiriasi. Nėra žinoma, ar šių
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Lentelė. Bronchektazių gydymo baigčių kintamieji
Trumpalaikės
• Kasdieniniai simptomai (kosulys, skrepliavimas)
• Gyvenimo kokybės skalės, nedarbo ir mokyklos
nelankymo dienos
• Spirometrija: stanginta gyvybinė plaučių talpa
(FVC), iškvėpimo tūris per pirmąją stanginto iš
kvėpimo sekundę (FEV1)
• Laikas iki pirmo paūmėjimo pradėjus gydymą
• Ligoninėje taikyto plautinės būklės gydymo die
nų skaičius
• Skreplių kiekis ir pūlingumas
• Skreplių reologinės savybės
• Kvėpavimo takų jaudrumas (atsakas į metacho
liną)
• Neutrofilų ir citokinų kiekis skrepliuose
• Bakterijų tankis skrepliuose
Ilgalaikės
• FEV1 mažėjimo greitis
• Geriamųjų antibiotikų kursų skaičius
• Paūmėjimų dažnis per metus
• Svorio pokyčiai
• Radiografiniai pokyčiai didelės skiriamosios ge
bos kompiuterinėje tomogramoje

ligų gydymas turi įtakos natūraliai vaikų amžiaus
bronchektazių eigai. Tarp Aliaskos jupikų ir Saudo
Arabijos vaikų, sergančių bronchektazėmis, pasi
kartojančio švokštimo paplitimas viršija 70 proc.,
o tarp Australijos aborigenų – tik 26 proc. [1–3].
Grįžtamoji, gydymui bronchus plečiančiais prepa
ratais pasiduodanti kvėpavimo takų obstrukcija
yra nustatoma 40 proc. suaugusiųjų, kuriems yra
su cistine fibroze nesusijusios bronchektazės [4; 5].
Su bronchektazėmis susijusios vaikų obstrukcinės
plaučių ligos gali būti gydomos tam tikram paci
entų pogrupiui skiriant bronchus plečiančių vaistų.
Neaišku, ar šios būklės turėtų būti gydomos vado
vaujantis paskelbtomis astmos gydymo rekomen
dacijomis. Pasikartojančias plaučių infekcijas skati
nantys mitybos sutrikimai to paties bronchektazių
laipsnio vaikų populiacijoje taip pat gali būti skir
tingi. Todėl vieniems bronchektazėmis sergantiems
vaikams mitybos pagerinimas gali turėti didesnės
įtakos nei kitiems [6].
Veiksniai, galintys lemti progresuojančią kvėpa
vimo takų obstrukciją, kurią aiškiai rodo spirome
triniai ir radiologiniai tyrimai, nėra gerai apibrėžti
bronchektazių turintiems vaikams ir šių veiksnių
įtaka natūraliai ligos eiga neaiški. Manoma, kad
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vaikų, kuriems yra pasikartojanti nazofaringinių ir
hipofaringinių išskyrų aspiracija, būklė gali pagerė
ti po intervencijų, kuriomis sumažinamas aspiraci
jos sunkumas ir dažnumas. Tačiau šių intervencijų
įtaka natūraliai bronchektazių eigai nebuvo tirta.
Panašiai ir su rūkymu: pasyvaus rūkymo dozė ir
trukmė bei kritinis ligos laikotarpis, kai dirginančios
nuodingos medžiagos turi didžiausią įtaką vaikų
amžiaus bronchektazėms vystytis, yra nežinomi.
Tačiau manoma, kad gydant lėtine liga sergantį
ligonį yra svarbu sumažinti dirginančių nuodingų
medžiagų kiekį įkvepiamame ore tikintis, kad su
mažės kvėpavimo takų sekrecija.
Vaikų, sergančių įvairiomis ligomis, skatinančio
mis bronchektazių vystymąsi, kvėpavimo takų mi
krobiologija taip pat skiriasi. Oportunistiniai mikro
organizmai, sukeliantys plaučių infekcijas imuno
deficito būklių vaikams, priklauso nuo imunodefi
cito tipo. Pavyzdžiui, esant sunkiam imunodeficitui
nuolatinės plaučių grybelinės infekcijos vystymosi
tikimybė yra didesnė, nei esant hipogamaglobuli
nemijai [7]. Hiper-IgE sindromą turintiems vaikams
yra didesnė tikimybė susirgti stafilokokų sukelia
momis plaučių infekcinėmis ligomis. Idiopatines
ir poinfekcines bronchektazes turintiems vaikams
dažniausiai randami šie mikroorganizmai: Streptococcus puenmoniae, ne b tipo Haemophilus influenza ir Moraxella catarrhalis [8–10]. Priešingai nei
suaugusiems, sergantiems ne CF kilmės bronchek
tazėmis, iki paauglystės pseudomoninė kvėpavimo
takų infekcija pasitaiko retai [11]. Neaišku, ar anks
tyvas nuolatinis ar pakartotinis antibiotikų skyri
mas gali apsaugoti nuo pseudomoninės infekcijos,
nes gydymo antibiotikais režimai ir trukmė šiai pa
cientų populiacijai nėra nei standartizuoti, nei tirti.

Gydymo pasirinkimas
Gydymo pasirinkimas yra specifinis klausimas.
Bronchektazinė liga pasireiškia nuolatiniu produk
tyviu kosuliu, fizinio krūvio netoleravimu, pasikar
tojančiu švokštimu ir įvairaus intensyvumo krūtinės
skausmu. Vaikams nuolatos paūmėja kvėpavimo
takų ligos, kurioms būdingas karščiavimas, susti
prėjęs kosulys ir skrepliavimas, krūtinės ląstos rent
genogramose matomi plaučių infiltratai arba jų gali
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nebūti [12]. Ligos paūmėjimo gydymas priklauso
nuo paimtų sergančio vaiko skreplių bakteriologi
nio pasėlio rezultatų; gali reikėti į veną skiriamų an
tibiotikų, papildomo deguonies terapijos ir agresy
vaus kvėpavimo takų klirensą gerinančio gydymo.
Lėtinių vaikų bronchektazių gydymas remia
si tik keliais atsitiktinių imčių kontroliuojamųjų
klinikinių tyrimų rezultatais (RKT). Iš esmės tokių
vaikų gydymui ekstrapoliuojami vaikų, sergančių
cistine fibroze (CF), ir suaugusiųjų, kuriems yra su
CF nesusijusios beronchektazės, tyrimų rezultatai.
Bet kurios etiologijos bronchektazių gydymo ap
rašymai apsiriboja tik aprašomų atvejų serijomis.
Ši apžvalga daugiau skirta ne bronchektazių paū
mėjimų gydymo pasirinkimams. Pažymėtina, kad
„lėtinės“ intervencijos buvo vertinamos savaičių
ir mėnesių, o ne metų laikotarpiais. Kelių tyrimų
rezultatai parodė, kad specifiniai gydymo metodai
lėmė ligos progresavimą ar regresavimą. Tačiau
RKT tyrimų, rodančių aiškią įtaką natūraliai ligos
eigai, nėra [13].
Nors specifinio gydymo įrodymų nėra, paskelb
ti keli pranešimai, kad poinfekcinėmis bronchekta
zėmis ir ciliarinės diskinezijos sindromu sergančių
vaikų ligos baigtis pagerėjo dėl visapusiško inicia
tyvaus reguliariai planuojamo lėtine liga sergančio
ligonio gydymo [2, 8, 14]. Visapusiškas reguliarus
gydymas ligos progresavimą sumažina iki mini
mumo (tai parodo didelės skiriamosios gebos
kompiuterinė tomografija), net pirminį imunodefi
citą turintiems vaikams [15]. Vykdant šias gydymo
programas, nuo 2 iki 7 metų skiriamas protarpinis
gydymas antibiotikais nuo ūminės kvėpavimo
takų infekcijos, empirinis gydymas bronchus ple
čiančiais preparatais ir nuolatos naudojami įvairūs
kvėpavimo takų klirenso gerinimo metodai [8, 14].
Viename pranešime aprašyta, kad nustojo blogėti
plaučių funkcija, kitame – kad sumažėjo paūmėji
mų dažnis. Pavieniams pacientams, kuriems liga
buvo išplitusi į kelias skiltis, aprašytas ilgalaikis
DSGKT radiologinių tyrimų pagerėjimas po gydy
mo [3, 16].
Gydymo tikslai turėtų būti specifiniai ir pagal li
gos baigtį, ir pagal trukmę. Bendrieji gydymo tikslai:
1) kiek įmanoma sumažinti kasdienius simptomus,
2) kuo labiau pagerinti kasdienę veikla, 3) sumažinti
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ligos progresavimą, 4) užkirsti kelią tokioms kom
plikacijoms kaip kraujavimas iš plaučių ir 5) pakeisti
radiologinių ligos požymių eigą.

Specifiniai gydymo metodai
Antibiotikai
Antibiotikai dažniausiai vartojami trumpai ūminei
kvėpavimo takų infekcinei ligai, sunkinančiai bron
chektazių eigą, gydyti. Paūmėjimą rodo sustiprėjęs
kosulys, padidėjęs skreplių kiekis ir pūliai juose, li
gonis gali karščiuoti arba ne. Iš 30 tokių vaikų, ku
riems buvo 115 paūmėjimų, 35 proc. gydymas ge
riamaisiais antibiotikais buvo nesėkmingas ir vaikus
reikėjo guldyti į ligoninę ir ten gydyti l3–28 dienas
[12]. Tačiau dauguma paūmėjimų buvo sėkmingai
gydomi amoksacilino / klavulano rūgšties deriniu
(22,5 mg/kg/dozei du kartus per parą). Profilaktinis
antibiotikų vartojimas buvo vienintelis nesėkmin
go paūmėjimų gydymo geriamaisiais antibiotikais
prognozinis veiksnys (galimybių santykis = 6,7
{95 proc. pasikliautinasis intervalas 2,1 – 20}) [12].
Antibiotikai ilgesnį laikotarpį buvo vartojami
siekiant susilpninti infekciją ir kartu suretinti kosulį,
sumažinti skreplių gamybą ir pagerinti gyvenimo
kokybę. RKT buvo tiriamas roksitromicino ir kla
ritromicino vartojimo 3–6 mėnesius poveikis vai
kams, kurių bronchektazės buvo ne CF kilmės [17,
18]. Gydytų ligonių, palyginti su negydytais, gyve
nimo kokybė pagerėjo, sumažėjo kvėpavimo takų
jaudrumas, tačiau plaučių funkcija nepakito. Azitro
micinas, skiriamas po 500 mg du kartus per savaitę
6 mėn., taip pat pagerino suaugusių pacientų gy
venimo kokybę ir sumažino antibiotikų vartojimą
paūmėjimams gydyti, tačiau plaučių funkcijos taip
pat nepagerino [19]. Buvo tirtas makrolidų grupės
antibiotikų, kurie pasižymi sekreciją slopinančiomis
ir uždegimą malšinančiomis savybėmis, vartojimas
bronchektazėms gydyti. Uždegiminių citokinų, ran
damų bronchektazių turinčių vaikų bronchoalveo
linėse nuoplovose, koncentracija labiau sumažėjo
ligoniams, kurie 3 mėn. buvo gydomi klaritromici
nu, palyginti su tais, kurie vartojo placebą. Tačiau
lieka neaišku, ar tai buvo antimikrobinio, ar uždegi
mą slopinančio, ar abiejų vaisto poveikių rezultatas.
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Kito pediatrinių ligonių tyrimo duomenimis, pasky
rus gydymą geriamuoju amoksicilinu, per savaitę
sumažėjo iškosėjamų skreplių kiekis [20]. Devynių
4–52 savaičių trukmės klinikinių tyrimų, kuriuose
dalyvavo 378 vaikai ir suaugusieji, kuriems taikytas
pūlinių bronchektazių ilgalaikis gydymas antibioti
kais, Cochrane apžvalgos rezultatai parodė nesti
prų, bet palankų antibiotikų poveikį simptomams,
tačiau jie neturėjo įtakos nei plaučių funkcijai, nei
paūmėjimų dažniui [21].
Nėra RKT, kuriais būtų siekiama įvertinti ne CF
kilmės bronchektazėmis sergančių vaikų gydymo
antibiotikais poveikį kvėpavimo takų infekcijai slo
pinti, endobronchiniams patogenams išnaikinti ar
radiologiniams požymiams išnykti [2, 8, 14].

Gydymo metodai kvėpavimo takų gleivių
klirensui pagerinti
Bronchektazių pažeistų kvėpavimo takų gleivių kli
rensas yra blogas dėl jų savybių greitai subliūkšti,
dėl ligos pažeistos gleivių reologijos ir dėl infekcijos
ar kitos pagrindinės ligos sutrikdytos efektyvios ci
liarinės funkcijos. Todėl kvėpavimo takus užkemša
gleivių kamščiai. Gleivių reologinės savybės pri
klauso nuo bronchektazių etiologijos, paciento
amžiaus ir galbūt nuo lėtinės kvėpavimo takų in
fekcijos sukėlėjo. Kliniškai stabilios būklės vaikų,
kuriems susidarė poinfekcinės bronchektazės,
skreplių klampumas ir elastingumas, palyginti su
idiopatinėmis bronchektazėmis sergančių suaugu
siųjų ir CF vaikų skrepliais, yra daug mažesnis [22].
CF ir ciliarine diskinezija sergančių vaikų skreplių
reologija buvo panaši, kosulio transportinės sa
vybės, palyginti su vaikais, sergančiais poinfekci
nėmis bronchektazėmis, buvo gerokai silpnesnės
[23]. Gydymas, gerinantis skreplių reologiją ir sykiu
gleivių ir kosulio transportines savybes, turi būti in
dividualus, atsižvelgiant į bronchektazių etiologiją.
Šio gydymo esmė yra skystinti gleives (DNazė ir Nacetilcisteinas) ir didinti vandens kiekį kvėpavimo
takuose, o kartu veikti skreplių reologines savybes
(inhaliuojamieji manitolis ir hipertoninis natrio
chlorido tirpalas). Nė vieno šių preparatų poveikis
vaikams, turintiems ne CF kilmės bronchektazijų,
RKT neatliktas.
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Svarbu tai, kad DNazė, sumažinanti skreplių
adhezyvumą ir klampumą bei elastiškumą ir tu
rinti teigiamą poveikį CF ligoniams, tokiu poveikiu
nepasižymi suaugusiųjų idiopatinėms bronchek
tazėms [24, 25]. Atsitiktinių imčių kontroliuojama
jame 24 savaičių trukmės tyrime DNazę vartojusių
bronchektazėmis sergančių suaugusių ligonių
kvėpavimo takų ligos paūmėjimai buvo dažnesni
ir plaučių funkcijos mažėjimas buvo greitesnis nei
tų, kurie buvo gydomi placebu [24]. Tyrimo rezul
tatai sukėlė abejonių, ar šis gydymas yra saugus
vaikams, sergantiems su CF nesusijusiomis bron
chektazėmis. N-acetilcisteinas sumažina CF ligonių
skreplių klampumą, tačiau N-acetilcisteino poveikis
ne CF kilmės bronchektazėms nei in vivo, nei in vitro
nebuvo tirtas.
Buvo aiškintasi, kaip inhaliuojamasis manitolis
gerina bronchektazėmis sergančių suaugusiųjų
kosulio klirensą [26]. Vertintos inhaliuojamosios
dozės nuo 160 iki 480 mg inhaliacijai [27]. Ištyrus
bronchektazėmis sergančių suaugusių žmonių
įkvėptų radioaktyviosiomis medžiagomis žymėtųjų
koloidų pasišalinimą iš kvėpavimo takų, nustatyta,
kad 24 valandas po manitolio vartojimo gleivių kli
rensas yra pagerėjęs [28]. Šiems ligoniams įkvėptas
manitolis sumažina skreplių paviršiaus įtempimą ir
keičia jų klampumą ir elastiškumą [29]. Tačiau mani
tolio dozės nuo 150 iki 635 mg taip pat vartojamos
kvėpavimo takų konstrikcijai provokuoti, nustatant
bronchų astmos diagnozę [30]. Jei gleivių klirensui
pagerinti sergant bronchektazėmis yra vartojamas
manitolis, prieš jį skiriant būtina pavartoti bronchus
plečiančių preparatų, o saugumui užtikrinti siūloma
įvertinti manitolio konstrikcinį poveikį bronchams
kiekvienam pacientui. Tyrimų apie inhaliuojamojo
manitolio vartojimą ne CF kilmės bronchektazėmis
sergantiems vaikams nepaskelbta.
Buvo tiriama, koks yra hipertoninio natrio chlo
rido, kaip hiperosmoliarinio preparato, gerinančio
suaugusiųjų, kuriems yra stabilios bronchektazės,
gleivių klirensą, poveikis; jo buvo skirta pavarto
jus terbutalino ir prieš aktyvaus kvėpavimo ciklo
(AKC) fizioterapiją [31]. Per 7 dienų gydymo hi
pertoniniu natrio chlorido tirpalu ir AKC laikotarpį
24 suaugusiųjų paros skreplių kiekis buvo gerokai
didesnis, negu taikant vien tik AKC gydymą [31].
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Plaučių funkcija pagerėjo minimaliai, tačiau reikš
mingai, o klinikinė nauda neaiški. Hipertoninio
natrio chlorido poveikio vaikų bronchektazėms
tyrimų nėra.
Krūtinės ląstos fizioterapijos metodai apima di
delę gydomųjų priemonių įvairovę – nuo aktyvaus
kosulio iki mechaninių vibracinių krūtinės ląstos ar
kvėpavimo takų prietaisų, kai naudojamas ar ne
naudojamas teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigoje
(angl. positive expiratory pressure – PEP). 2006 me
tais paskelbtoje Cochrane apžvalgoje nebuvo pa
teikta įrodymų, kad šie metodai pagerintų bron
chektazėmis sergančių suaugusių ligonių plaučių
funkciją [32]. Paskelbti 20 suaugusiųjų, sergančių
ne CF kilmės bronchektazėmis, kryžminio mode
lio RKT rezultatai [33]. Trijų mėnesių krūtinės ląstos
fizioterapinio gydymo laikotarpiu, naudojant osci
liacinį PEP įtaisą du kartus per dieną, pagerėjo ko
sulys, padidėjo paros skreplių kiekis, tačiau plaučių
funkcija ar paūmėjimų dažnis nepakito [33].

Bronchus plečiantys preparatai ir vaistai nuo
uždegimo
Jei suaugusieji serga ne tik bronchektazėmis, bet
ir astma, ši liga lemia didesnę imunoglobulinų
koncentraciją kraujo serume, labiau difuziškai iš
plitusius rentgenologinius pakitimus ir blogesnę
plaučių funkciją [4]. Padidėjęs kvėpavimo takų
jaudrumas nustatomas 40–60 proc. bronchektazė
mis sergančių suaugusiųjų, o švokštimas išsivysto
25–75 proc. tokių vaikų [4, 34]. Bronchus plečian
tys vaistai yra vartojami kitų inhaliuojamųjų pre
paratų, pavyzdžiui, hipertoninio natrio chlorido,
sukeliamiems nepageidaujamiems reiškiniams
sumažinti, jie gali 15 proc. padidinti FEV1. Vieno ty
rimo duomenimis, 12 proc. pacientų, kuriems beta
adrenerginiai agonistai buvo neveiksmingi, būklė
pagerėjo po anticholinerginių preparatų inhalia
cijų [35]. Tačiau gydymo bronchus plečiančiais
preparatais įtaka kitoms trumpalaikėms ir ilgalai
kėms tik bronchektazėms specifinėms baigtims
nebuvo tirta. Paskelbti nekontroliuojamojo tyrimo
rezultatai rodo, kad anticholinerginiai preparatai,
pavyzdžiui, tiotroprijus, jei vartojami trumpai, gali
palengvinti bronchektazėmis sergančių suaugusių
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ligonių simptomus ir pagerinti gyvenimo kokybę
[36; 37]. Tačiau nėra ilgalaikių tyrimų, kuriuose
būtų vertinama inhaliuojamųjų trumpo poveikio
bronchus plečiančių preparatų įtaka paūmėjimų
dažniui, plaučių funkcijos blogėjimui laiko atžvil
giu ar ilgalaikiams rentgenologiniams pokyčiams.
Taip pat neatlikta ilgiau veikiančių beta agonistų
[38], leukotrienų receptorių antagonistų [39] ir
metilksantinų ilgalaikio ir trumpalaikio poveikio
sergant šia liga RKT tyrimų [40].
Vaistai nuo uždegimo, įskaitant ir kortikosteroi
dus, ir nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU).
Išskyrus alerginės bronchopulmoninės aspergi
liozės atvejus, įrodymų, kad kortikosteroidai būtų
veiksmingi gydant vaikų bronchektazes, nėra. Buvo
tirtas geriamųjų kortikosteroidų poveikis CF ser
gantiems vaikas, skiriant juos 1–2 mg/kg doze kas
antrą parą, tačiau FEV1 pagerėjimą nustelbė nepa
geidaujamas vaistų poveikis [41, 42]. Nerimas dėl
nepageidaujamo poveikio ir tai, kad nėra naudą
įrodančių RKT, užkirto kelią rutininiam ilgalaikiam
geriamųjų kortikosteroidų vartojimui ne CF kilmės
vaikų bronchektazėms gydyti. Buvo tirtas inhaliuo
jamųjų kortikosteroidų poveikis bronchektazėmis
sergantiems suaugusiems žmonėms. Naujausioje
2009 m. Cochrane atliktoje šešių tyrimų, kuriuose
dalyvavo 278 suaugusieji, apžvalgoje buvo pa
teikti trumpalaikės didelių budezonido dozių (2 g
per parą) naudos įrodymai – pagerėjo FEV1 vertės,
sumažėjo skreplių kiekis ir pagerėjo gyvenimo ko
kybė [43]. Tačiau šioje apžvalgoje pateiktuose pla
cebu kontroliuotuose tyrimuose teigiamo poveikio
jokiai ilgalaikei ar trumpalaikei baigčiai nenustaty
ta. Tyrimų su vaikais neatlikta.
Ibuprofenas buvo vartotas ketverius metus sie
kiant sulėtinti CF sergančių vaikų plaučių funkcijos
blogėjimą ir pagerinti svorio prieaugį [44]. Šis vais
tas mažina nuolatinį neutrofilinį kvėpavimo takų
uždegimą, kuris išsivysto sergant CF. Tačiau panašių
RKT su CF nesusijusiomis bronchektazėmis sergan
čiais suaugusiaisiais ir vaikais neatlikta. Vieno tyri
mo duomenimis, inhaliuojamasis indometacinas,
skiriamas 2 savaites 24 suaugusiems ligoniams,
sergantiems obstrukcine plaučių liga (kai kuriems
buvo ir bronchektazės), staigiai sumažino dusu
lį ir skreplių kiekį [45]. Šio tyrimo rezultatai, prieš
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nusprendžiant inhaliuojamąjį indometaciną skirti
gydymui, turi būti patvirtinti ir suaugusiems ligo
niams, ir vaikams.

Profilaktikos priemonės

LOPL sergančių pacientų dalis
be infekcijos paūmėjimo

Profilaktikos priemonės apima skiepijimą nuo nu
manomų kvėpavimo organų ligas sukeliančių pa
togenų ir kylančių epidemijų, kvėpavimo takus dir
ginančių medžiagų bei didelių žmonių susibūrimo
vietų vengimą, rankų higienos gerinimą, fizinio krū
vio programas, dantų higieną ir mitybos sutrikimų
gydymą. Iš visų šių priemonių tik dvi buvo vertintos
Cochrane apžvalgoje. Viename RKT buvo tiriamas
23-valentinės pneumokokinės vakcinos teigiamas
poveikis lėtine plaučių liga sergantiems suaugu
siems ligoniams [46]. Dauginių atvejų serijoje Streptococcus pneumoniae buvo išskirtas 10–32 proc.
bronchektazėmis sergančių vaikų skreplių pasėlių
[1, 8–10, 47]. Iš visų į tyrimą įtrauktų 167 pacientų
tik dvidešimt sirgo bronchektazėmis [46]. Visai li
gonių grupei 23-valentinė pneumokokinė vakcina
plius gripo vakcina paūmėjimų dažnį dėl sumažė
jusios kvėpavimo takų infekcijos atvejų sumažino
labiau nei vien tik kasmetė gripo vakcina. Paveiksle
pateikiama Kaplano ir Mejerio kreivė, kuri leidžia
palyginti grupių laiką iki plaučių ligos paūmėjimo.
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Bronchektaze sergančių vaikų neatsitiktinių imčių
tyrimo rezultatai parodė, kad skrepliuose išnyko
S. pneumoniae, tačiau klinikiniai pokyčiai neaprašy
ti [48]. Panašioje gripo vakcinos poveikio bronchek
taze sergantiems vaikams Cochrane apžvalgoje
nebuvo rasta tyrimų, vertinančių šios strategijos
veiksmingumą [49].

Chirurginė taktika ir plaučių transplantacija
Kai terapinis gydymas tampa neveiksmingas, pa
sirenkamojo gydymo metodas lieka bronchektazi
nės plaučių srities, ypač kai pažeidimas nėra išpli
tęs, chirurginis pašalinimas. Tačiau atsitiktinių imčių
kontroliuojamųjų tyrimų, lyginančių neišplitusios
ligos terapinio ir chirurginio gydymo metodus,
nėra. Kai kurie tyrėjai aprašo plaučių transplanta
cijos atvejus, tačiau alternatyvių gydymo metodų
palyginimai taip pat neatlikti [50].

Išvados
Vaikų bronchektazių gydymo metodai dažnai na
grinėjami suaugusiųjų ir vaikų, sergančių cistine
fibroze, tyrimuose. Suaugusiųjų bronchektazių
ir cistine fibroze sergančių vaikų gydymo patirtis
perkeliama vaikams, sergantiems su cistine fibroze

GV
GV+ PV
P = 0,041 (log rank. testas)
1

51 101 151 201 251 301 351 401 451 501 551 601 651 701
Laikas nuo įtraukimo į tyrimą (dienos)

Pav. Pirmo kvėpavimo organų ligos paūmėjimo atsiradimo laikas, lyginant gripo vakcinos ir gripo vakcinos plius 23-valentinės pneumokokinės vakcinos veiksmingumą 167 pacientams, sergantiems lėtine
plaučių liga su bronchektazėmis
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nesusijusiomis bronchektazėmis, manant, kad šios
ligos patofiziologija, nepaisant etiologijos, yra ta
pati. Iš dalies tai tiesa. Tačiau taip pat manoma, kad
vaikų bronchektazių baigtys ir natūrali ligos eiga

G. J. Redding

taip pat yra panašios, nors taip yra ne visada. Atei
ties gydymo metodų tyrimuose bus atsižvelgiama
ir į dauginę bronchektazių etiologiją, ir nagrinėja
mas baigtis.

UPDATE ON TREATMENT OF CHILDHOOD BRONCHIECTASIS UNRELATED TO CYSTIC FIBROSIS

Gregory J. Redding
University of Washington School of Medicine, Pulmonary and Sleep Medicine Division, Seattle Children’s Hospital,
Seattle, Washington, USA

Abstract. There are multiple aetiologies for childhood bronchiectasis unrelated to cystic fibrosis. Some of
these aetiologies, such as those predisposing to recurrent lung infections, e.g. immunodeficiencies, require tre
atment of the underlying condition and disease-specific pulmonary pathogens within the airway. Regardless
of aetiology, the treatments for bronchiectasis include antibiotics, airway clearance regimens, immunizations
to prevent infections, and in some cases asthma therapies. The grade of evidence for specific treatments is low
with few randomized controlled trials in children. Extrapolations of care provided to adults with bronchiectasis
and patients with cystic fibrosis may not always be justified. Comprehensive care programs for children with
bronchiectasis have demonstrated clinically relevant improvements over 2–7 year periods. Multi-center research
is needed to rigorously evaluate current treatment practices for children with this disorder (Respir Rev (2011) 12:
119–23, translated and printed with permission).
Key words: bronchiectasis, treatment, children.
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Lietuvos atopinio dermatito diagnostikos
ir gydymo protokolas
Jolanta Kudzytė1, Odilija Rudzevičienė2, Laimutė Vaidelienė1, Arūnas Valiulis2
1Lietuvos

sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinika, 2Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Vaikų ligų klinika
Santrauka. Atopinis dermatitas – tai paveldima, lėtinė uždegiminė odos liga, dažniausiai prasidedanti ankstyvoje kūdikystėje ir vaikystėje (85 proc. iki 5 m. amžiaus), bet galinti išlikti ar prasidėti ir suaugusiųjų amžiuje. Serga
10–20 proc. vaikų ir 1–3 proc. suaugusiųjų. Niežulys bei nukasymai ir lėtinė recidyvinė ligos eiga yra pagrindiniai ligos
požymiai. Dažnai tai pirmasis atopijos pasireiškimas pacientams, kuriems vėliau atsiranda astmos ar (ir) alerginio rinito simptomai, todėl atopinis dermatitas vadinamas „atopinio maršo“ pradžia. Nėra diagnostinių, laboratorinių testų
atopiniam dermatitui patvirtinti. Atopinis dermatitas diagnozuojamas remiantis tipiniais klinikiniais simptomais ir
tam tikrais atvejais alergenams specifinių IgE nustatymu. Straipsnyje pateikiamos naujausios atopinio dermatito diagnostikos ir gydymo rekomendacijos. Atskirų rekomendacijose pateiktų teiginių svarumas vertintas pagal tarptautinę
GRADE įrodymų patikimumo klasifikaciją.
Reikšminiai žodžiai: atopinis dermatitas, atopinė egzema, SCORAD testas, Hanifin and Rajka kriterijai, metodinės rekomendacijos, vaikai.

Apibrėžimas
Atopinis dermatitas, lot. dermatitis atopica (san
trumpa – AD; sinonimas – atopinė egzema, neuro
dermitas) – tai paveldima lėtinė uždegiminė odos
liga, dažniausiai prasidedanti ankstyvoje kūdikystė
je ir vaikystėje (85 proc. iki 5 m. amžiaus), bet galinti
išlikti ar prasidėti ir suaugusiųjų amžiuje [B]. Serga
10–20 proc. vaikų ir 1–3 proc. suaugusiųjų. Niežulys
bei nukasymai ir lėtinė recidyvinė ligos eiga yra pa
grindiniai ligos požymiai.

Ligos (procedūros) tarptautinis kodas
L20.8-AD
L20.9-AD nepatikslintas

Epidemiologija
ISAAC tyrimų, atliktų LSMU Vaikų ligų klinikoje ir Vil
niaus universiteto ligoninės Vaikų klinikoje, duome
nimis, AD diagnozuotas 2–3,9 proc. Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio vaikų.

Klasifikacija
AD gali būti skirstomas:
 Pagal amžių ir pažeistą vietą:

• kūdikių ir mažų vaikų;
• vaikų, paauglių ir suaugusiųjų.
 Pagal sunkumą:
• lengvas;
• vidutinio sunkumo;
• sunkus.
 Pagal eigą:
• paūmėjimas;
• remisija.

Diagnostika
Pagrindinės diagnostikos metodų
rekomendacijos
Atopinio dermatito diagnostika remiasi tipiniais
klinikiniais simptomais, o ne laboratoriniais ar dia
gnostiniais testais. Vis dėlto alerginiai odos dūrio
mėginiai in vivo ir specifinių IgE nustatymas in vitro
svarbūs alergenams, kaip provokuojantiems rizikos
veiksniams, nustatyti. Maisto alergenai turi įtakos
maždaug trečdaliui AD sergančių vaikų, tačiau spe
cifiniai IgE (sensibilizacija maistui) gali būti randa
mi ir nesant klinikinių maisto alergijos simptomų.
Maisto ryšiui su AD simptomais nustatyti svarbus
atviras arba abipusiškai slaptas placebu kontroliuo
jamas provokacinis oralinis mėginys.
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Diagnostikos algoritmas
Atopinio dermatito diagnostika ir gydymo algoritmas
(Adaptuota pagal AD:A practice parameter update 2012)
1. Bendrosios praktikos gydytojo (BPG) ar vaikų ligų gydytojo kompetencija.
Paciento odos pakitimai panašūs į atopinio dermatito simptomus, pvz., niežtinis egzeminis dermatitas.

Ne

2. Anamnezės įvertinimas
ir fizinis ištyrimas, įverti
nant AD kriterijus

4. Diagnozuojama kita
liga

Taip
Taip 4. Ar atopinis dermatitas

Ne

vidutinės / sunkios
eigos

6. Ar gydymas
sėkmingas

Taip

Ne

8. Ar teisinga AD
diagnozė?

5. Lengvos eigos AD gydymas:
• Odos drėkinimas / emolientai
• Antihistamininiai vaistai
• Silpnai veikiantys vietiniai kortikos
teroidai
• Vitaminas D
• Deinfekuojančios vonios
Įvertinimas ir gydymas:
• Lokalios odos infekcijos gydymas
• Maisto ir įkvepiamųjų alergenų įtaka
bei kontrolė
• Nespecifinių dirgiklių kontrolė
• Paciento mokymas

7. Stebėjimas, recidyvų prevencija:
• Odos drėkinimas / emolientai
• Dezinfekuojančios vonios
• Alergenų ir nespecifinių dirgiklių
kontrolė

Taip
Diagnostika

Antrinio / tretinio sveikatos priežiūros lygio specialistų (vaikų elrgologo, dermatologo, alergologo ir klinikinio
imunologo) konsultacijos dėl diagnozės patikslinimo ir gydymo.
• Diferencinė diagnostika
• Alergologinis, imunologinis, bakteriologinis ir kt. ištyrimas
• Gydymo suintensyvinimas:
·· stacionarizavimas
·· vietiniai gliukokortikoidai
·· vietiniai kalcineurino inhibitoriai
·· antihistamininiai vaistai (derinant preparatus, didinant dozes)
·· sisteminis imunologinis gydymas ir gydymas nuo uždegimo
·· lokalios ir sisteminės infekcijos gydymas
·· odą drėkinantys kompresai - tvarsčiai
·· dervos preparatai
·· fototerapija
• Alergenų ir nespecifinių dirgiklių, rizikos veiksnių identifikavimas
• Paciento mokymas

Lietuvos atopinio dermatito diagnostikos ir gydymo protokolas

 Nėra diagnostinių, laboratorinių testų AD pa
tvirtinti. AD diagnozuojamas remiantis tipiniais
klinikiniais simptomais ir tam tikrais atvejais
alergenams specifinių IgE nustatymu;
 Niežulys ir lėtinė ar recidyvinė ligos eiga su ti
piškais morfologiniais odos pažeidimais bei
atopinė paciento anamnezė yra svarbiausi
veiksniai diagnozuojant AD [B];
 Fizinio tyrimo metu matomi tipiški ūmūs ar lėti
niai odos pažeidimai;
• Kūdikiams ir mažiems vaikams būdingi
ūmūs ir poūmiai pažeidimai, pasireiškian
tys niežuliu, paraudimu, papuliniais-vezi
kuliniais bėrimais bei nukasymais ir serozi
niu eksudatu (šlapia forma) [C].
• Vyresnių vaikų lėtiniam AD būdinga liche
nifikacija (odos sustorėjimas, infiltracija),
papulinis bėrimas, nukasymai (sausa for
ma) [C].











Anamnezės duomenys ir rizikos veiksnių įverti
nimas:
 Svarbi paciento ir (ar) šeimos alerginė anamnezė;
 Ligos pradžia ankstyvame amžiuje.
Atopinį dermatitą provokuojantys veiksniai
(dirgikliai):
 Alergenai. AD provokuojantys alerginiai veiks
niai gali būti nustatyti alerginiais odos mė
giniais ar alergenams specifinių serumo IgE
tyrimais in vitro, kai kuriais atvejais naudojant
odos lopo mėginius, kai įtariamos IV (lėtojo)
tipo alerginės reakcijos. Rekomenduojama at
likti tyrimus tik su AD susijusiais alergenais, nes
ypač maisto alergenų tyrimų specifiškumas yra
mažas [B]. Maisto alergenai dažniau provokuoja
AD kūdikiams ir mažiems vaikams [C]. Jaunes
nius kaip 5 metų amžiaus vaikus, kurie serga
vidutinės eigos ar sunkiu atopiniu dermatitu ir
jų ligos eiga yra nuolatinė, nepaisant gydymo
arba iš anamnezės žinomos greito tipo alergi
nės reakcijos į tam tikrą specifinį maisto pro
duktą, rekomenduojama tirti dėl alergijos pie
nui, kiaušiniams, žemės riešutams, kviečiams,
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sojai ir kitiems pagal anamnezę įtariamiems
produktams.
AD paūmėjimą gali provokuoti ir įkvepiami
alergenai (namų dulkių erkučių, gyvūnų alerge
nai, žiedadulkės) [A].
Dirgikliai. Dažniausi dirgikliai (muilas, tualeto
priemonės, vilna, cheminės medžiagos) gali iš
provokuoti niežulį ir kasymąsi [B].
Šiluma, drėgmė ir prakaitas provokuoja nie
žulį [C].
Emociniai veiksniai, stresas aktyvina neuroimu
nologinį atsaką ir gali paūminti atopinį derma
titą [B].
Mikroorganizmai.
AD sergantiems vaikams būdingos pasikar
tojančios S. aureus sukeltos odos infekcijos,
lemiančios atopinio dermatito paūmėjimus.
Diagnozuojama atliekant bakteriologinį pasėlį.
Vidutinio sunkumo ar sunkiu AD sergančių vai
kų kraujo serume randama IgE antikūnų prieš
stafilokokinį toksiną [B]. Sisteminiai antibiotikai
(oksacilinas, I kartos cefalosporinai) turi būti
skiriami tik esant klinikiniams infekcijos simp
tomams. Jei S. aureus yra atsparus meticilinui,
skiriamas klindamicinas, doksiciklinas ar trime
toprimas-sulfametoksazolis [A; I].
AD gali komplikuotis virusine odos infekcija,
pavyzdžiui, Herpes simplex, karpomis, užkre
čiamuoju moliusku [B]. Diseminuota Herpes
simplex infekcija (eczema herpeticum) turi būti
gydoma sisteminiais vaistais nuo viruso [B; I].
Sergant sunkiu atopiniu dermatitu, didėja tiki
mybė susirgti eczema vaccinatum, todėl šiems
pacientams kontraindikuojama vakcinacija nuo
raupų [B; I].
AD gali komplikuotis grybelinėmis infekcijo
mis, kurios sukelia dermatito paūmėjimą. Der
matofitozės diagnozė patvirtinama nustačius
sukėlėją mikrobiologiniame pasėlyje.

Galvos ir kaklo srities egzemą paaugliams gali
sukelti mieliagrybis Malassezia, taip pat gali būti
randama specifinių IgE antikūnų prieš šį sukėlėją [B].
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Klinikinė diagnostika (simptomatika)
AD diagnostikos rekomendacijos BPG ir vaikų ligų
gydytojui:
Svarbiausi klinikiniai AD požymiai:
1. Niežtintis dermatitas (niežulys).
2. Tipiniai pažeidimai: veido ir tiesiamųjų paviršių
egzema kūdikiams ir vaikams ar lenkiamujų pa
viršių egzema bet kokiame amžiuje.
3. Lėtinis recidyvinis dermatitas.
Kiti dažni požymiai: paciento ar šeimos alergi
nė anamnezė, kserozė (sausa oda), odos infekcijos,
padidėję serumo bendras ir specifiniai IgE kiekiai,
teigiami odos alerginiai mėginiai, ligos pradžia
ankstyvame amžiuje.
AD diagnostikos rekomendacijos antrinio ir tre
tinio sveikatos priežiūros lygio gydytojams specia
listams:

 AD diagnozuojamas remiantis klasikiniais
J. M. Hanifin ir G. Rajka nurodytais AD diagnos
tikos kriterijais. Diagnozei nustatyti reikia trijų
didžiųjų ir trijų mažųjų kriterijų (1 lentelė).
 Dėl recidyvinės eigos AD diagnostikos kriterijai
naudojami vertinant simptomus 12 mėn. laiko
tarpiu.

Ligos sunkumo įvertinimas
Pagal ligos eigą atopinis dermatitas skirstomas
į lengvą, vidutinio sunkumo ir sunkų. Ligos sun
kumas dažniausiai nustatomas pagal specialią
SCORAD metodiką apskaičiuojant SCORAD indeksą
(pridedama).
Gydymo efektyvumas ir ligos eiga vertina
ma pakartotinai apskaičiuojant SCORAD indeksą
(2 lentelė).

1 lentelė. Klasikiniai atopinio dermatito diagnostikos kriterijai (J. M. Hanifin ir G. Rajka)
Didieji
kriterijai

Mažieji
kriterijai

Tipinės o dos pažeidimo vietos:
• kūdikiams ir mažiems vaikams – veidas ir galūnių tiesiamieji paviršiai
• vyresniems vaikams – veidas ir galūnių lenkiamieji paviršiai
N iežė jimas
Lėtinė recidyvinė ligos eiga
Gretutinės paciento alerginės ligos ar alerginės ligos šeimoje
O d os:
Odos sausumas: paryškėjusios delnų ir padų raukšlės, folikulinė keratozė (plaukų maišelių
ragėjimo sutrikimas, dėl to folikule susidaro kamštis)
Veido išblyškimas ar paraudimas
Baltoji pitiriazė (odos pleiskanojimas, dedervinė)
Niežėjimas prakaituojant
Baltasis dermografizmas
Periorbitalinės raukšlės (Dennie–Morgan)
Cheilitas (lūpų uždegimas)
Dirgik lia i:
Maisto netoleravimas
Aplinkos ir emocinių veiksnių įtaka ligos eigai
Odos dirgikliai, vilnos ir ploviklių netoleravimas
Ko mplik a cij os:
Imlumas odos infekcijoms (ypač sukeltoms S. aureus ir Herpes simplex viruso)
Sutrikęs ląstelinis imunitetas
K iti:
Teigiamos ūminės I tipo odos alerginės reakcijos atliekant odos mėginius
Padidėję serumo IgE kiekiai (bendrojo ir specifinių alergenams)
Ligos pradžia ankstyvame amžiuje
Oftalmologiniai pokyčiai (keratokonusas, priekinė subkapsulinė katarakta ir kt.), pasikartojantis
konjunktyvitas
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2 lentelė. SCORAD indekso reikšmė ir atopinio dermatito eigos sunkumas

SCORAD indekso reikšmė

Atopinio dermatito eigos sunkumas

1-24 balai1–24 balai
25–50 balų
25-50 balų
>50 balų

Lengvas
Lengvas
Vidutinio
sunkumo
Vidutinio
sunkumo
Sunkus
Sunkus

SCORAD indekso reikšmė

> 50 balų

Kriterijai

Atopinio dermatito eigos sunkumas

Intensyvumas
Iki gydymo
Po gydymo

Eritema
Edema / papulės
Šlapiavimas / šašai
Nukasymas
Lichenifikacija
Sausumas

Intensyvumo įvertinimas
0
1
2
3

A etape Askaičiai
skliausteliuose – vaikams iki 2 metų
etape skaičiai skliaustuose – vaikams iki 2 metų
Trumpi naudojamų tyrimo metodų (instrumentinių, laboratorinių ir pan.) ir jų
suteikiamos informacijos aprašymai
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Trumpi naudojamų tyrimo metodų ir jų
suteikiamos informacijos aprašymai
Pagrindinis alergologinės diagnostikos tikslas yra
alerginę reakciją sukėlusio alergeno paieška, kuri
atliekama kompleksiškai vertinant anamnezę, ligos
kliniką bei tyrimus.

Alergijos diagnostika in vivo
Tiriamieji alergenai parenkami pagal anamnezės
duomenis. Negalima mėginių rezultatų vertinti
izoliuotai, jie turi koreliuoti su ligos klinika. Alergo
loginius mėginius vaikams atlieka ir vertina vaikų
alergologai, vaikų pulmonologai arba alergologai
ir klinikiniai imunologai, turintys vaikų alergologo
sertifikatą. Mėginiai atliekami medicinos įstaigose,
kuriose yra sąlygos teikti neatidėliotiną pagalbą. At
liekant alerginius mėginius, būtina turėti paruoštas
priemones anafilaksiniam šokui, Kvinkės edemai,
dilgėlinei, bronchų spazmui gydyti. Buvus sistemi
nei alerginei reakcijai, tyrimai gali būti atliekami
praėjus 4–6 savaitėms.
Vaikams, kuriems įtariamas ar diagnozuotas
atopinis dermatitas, atliekami šie alerginiai mėgi
niai in vivo:
1. Odos mėginiai:
1.1. Dūrio (prick) mėginiai (ODM);
1.2. Dūrio–dūrio mėginiai;
1.3. Aplikaciniai (lopo) mėginiai.
Įodiniai alerginiai mėginiai vaikams nereko
menduojami.
2. Provokaciniai mėginiai:
2.1. Provokaciniai oraliniai mėginiai.

Odos dūrio mėginiai
Pirmos eilės alergijos tyrimas yra odos dūrio aler
giniai mėginiai (ODM). Atliekami bet kurio amžiaus
kūdikiams bei vaikams ir gali būti kartojami įtariant
naują įsijautrinimą.
I n d i k a c i j os at l i kti O D M :
 Pirmo pasirinkimo tyrimas įtariant I tipo (greito
tipo) alergines reakcijas maistui, įkvepiamiems
alergenams bei medikamentams;
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 Naudojamas atrinkti individus, turinčius polinkį
susirgti alerginė liga;
 Tinka, kai provokaciniai mėginiai su maistu ar
medikamentais pavojingi dėl galimos anafilak
sijos;
 Atliekant epidemiologinius alergijos tyrimus.
K o nt raindik ac ijo s at li kt i ODM :
 Astmos paūmėjimas;
 Alergijos simptomų paūmėjimas ar kai padidė
jęs triptazės kiekis kraujyje (anafilaksijos rizikos
veiksnys);
 Testavimo vieta yra išberta;
 Gydymas beta-blokatoriais – dėl prastesnio at
sako į epinefriną anafilaksijos atveju.
R eliat y vio s ko nt rai ndik ac ijo s:
 Nėštumas (dėl sisteminių alerginių reakcijų ga
limos gimdos kontrakcijos ir epinefrino sukelia
mo virkštelės arterijos spazmo);
 Sunkus atopinis dermatitas;
 Ryškus dermografizmas;
 Didelis jautrumui alergenams, buvusios anafi
laksinės reakcijos;
 Antihistamininių ir kitų preparatų (antidepre
santų, vietinių kortikosteroidų, kalcineurino in
hibitorių) vartojimas;
 Sumažėjusi odos reakcija sergant lėtinėmis
ligomis (inkstų nepakankamumu, onkologinė
mis ligomis);
 Lėtinis ar ūminis nudegimas saulėje (UV-B spin
duliais) mėginio vietoje.
ODM at li k im as i r ver t inim as
ODM atliekami su maisto ir įkvepiamaisiais
alergenais. Alergenų lašeliai užlašinami ant dilbio
vidinio paviršiaus (dažniausiai) ar nugaros odos
ir įduriama specialia adatėle. Taip pat užlašinami
kontroliniai fiziologinio tirpalo (neigiama kontrolė)
ir histamino lašai (teigiama kontrolė). Įtariant mais
to alergiją ar esant burnos alergijos sindromui, su
keltam šviežių maisto produktų, rekomenduojami
dūrio–dūrio mėginiai su natūraliu maistu. Tuomet
adatėlė duriama į maisto produktą, paskui į odą.
Alergenų lašeliai lašinami ant odos ≥2 cm atstumu.
Reakcija vertinama po 15–20 min. Liniuote išma
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tuojamas didžiausias pūkšlės skersmuo milimetrų
tikslumu. Pirmiausia vertinama teigiama ir neigia
ma kontrolė. Neigiama kontrolė atmeta dermo
grafizmo ir klaidingai teigiamo mėginio galimybę.
Histamino kontrolė reikalinga testo atlikimo koky
bei įvertinti ir klaidingai neigiamoms reakcijoms
dėl medikamentų vartojimo atmesti (žr. 3 lentelę).
Reakcija teigiama, jei didžiausias pūkšlės skers
muo ≥3 mm. Toliau vertinamas kiekvieno mėginio
pūkšlės didžiausias skersmuo. Reakcija teigiama,
jei didžiausias skersmuo ≥3 mm. Kadangi odos
reakcija į histaminą labai individuali ir nepriklauso
nuo jautrumo alergenams, neberekomenduojama
lyginti alergeno pūkšlės su histamino pūkšle [The
SPT – European standards, Heinzerling et al. Clini
cal and Translational Allergy 2013; 3: 3]. Taigi, ver
tinant alergenų sukeltos pūkšlės dydį, nerekomen
duojama atsižvelgti nei į teigiamą, nei į neigiamą
kontrolę.

ODM – palyginti pigus, greitas ir jautrus bei spe
cifiškas tyrimas. Atliekant ODM su įkvepiamaisiais
alergenais, mėginio specifiškumas 70–95 proc.,
jautrumas 80–97 proc. ODM su maisto alergenais
priklauso nuo atlikimo metodo: su alergenų eks
traktais jautrumas 30 proc., specifiškumas 20 proc.,
o su natūraliu maistu dūrio-dūrio testo jautrumas
90 proc., specifiškumas 60 proc.

Odos lopo mėginiai
Odos lopo mėginiai taikomi įtariant IV (lėtojo) tipo
alergines reakcijas, todėl tinka atopinio dermatito
priežasčiai nustatyti, taip pat esant kitoms odos
reakcijoms (reakcijos į vaistus, kosmetiką), ser
gant kontaktiniu dermatitu. Naudojami komerci
niai standartiniai alergenų rinkiniai arba atliekami
nestandartizuoti mėginiai su natūraliais maisto
produktais, dažniausiai sukeliančiais lėtojo tipo

3 lentelė. Galima medikamentų įtaka odos dūrio mėginio reakcijai
ODM reakcijos slopinimas
0 nėra įrodymų; (+) galimas poveikis; + silpnas povei
kis; ++ vidutinis poveikis; +++ stiprus poveikis

Nevartotini
iki tyrimo

+++
+++
+++
0-+

>2 d.
7 d.
>5 d.
0

+

>1 sav.*

Nosies, įkvepiami

0

0

Sisteminiai/trumpas kursas (<10 d.)
<50 mg/d prednizolono ekvivalento
>50 mg/d prednizolono ekvivalento
Sisteminiai/ilgas kursas (<10 d.)
<50 mg/d prednizolono ekvivalento
>50 mg/d prednizolono ekvivalento
Vietiniai kalcineurino inhibitoriai
Kiti sisteminiai vaistai
Omalizumabas
Leukotrienų receptorių antagonistai
Ciklosporinas A
Antidepresantai

0/(+)
0/(+)
(+)

>3 d.
>1 sav.

0
0
+

0
>3 sav.
>1 sav.

++
0
0
++

>4sav.
0
0
3–7d.

Beta-adrenomimetikai

0

Ø

Medikamentai
Antihistamininiai vaistai
I kartos H1 blokatoriai
II kartos H1 blokatoriai
Ketotifenas
H2 blokatoriai
Gliukokortikosteroidai
Vietiniai (tyrimo vietoje)

* Priklauso nuo dozės ir gydymo trukmės (>3 sav.).
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alergines reakcijas sergant atopiniu dermatitu
(pienas, kiaušinio baltymas, kviečiai, soja, žemės
riešutai, kt.).
Tyrimas neatliekamas, jei naudojami anti
histamininiai vaistai, vietiniai kortikosteroidai ir
kalcineurino inhibitoriai (testo atlikimo vietoje),
omalizumabas, tricikliai antidepresantai, kiti me
dikamentai (žr. 3 lentelę). Rekomenduojama prieš
tyrimą nesideginti saulėje.
Atliekant odos lopo mėginius, nedideli tiria
mų alergenų kiekiai dedami į atskiras aliuminines
lėkšteles, pritvirtintas prie specialaus hipoalerginio
pleistro, ir klijuojami ant bėrimų nepažeistos vietos,
dažniausiai paciento nugaros srityje. Mėginys palie
kamas 48 val. Per tą laiką tiriamoji vieta negali būti
šlapinama ar dirginama. Po dviejų dienų mėginys
nuklijuojamas ir įvertinama odos reakcija. Pakarto
tinis įvertinamas atliekamas po 72–96 val. nuo tyri
mo pradžios.
Odos lopo mėginio vertinimas pagal Kontak
tinio dermatito tyrimo grupės (Contact Dermatitis
Research Group) kriterijus pateikiamas 4 lentelėje.

 rekomenduojami, kai ODM ar sIgE nustatyti
maisto alergenai realiai neturi įtakos kliniki
niams alergijos pasireiškimams – t. y. jų elimi
nacija ar įtraukimas į dietą neturi įtakos klini
kiniams pokyčiams. Eliminacinė dieta, ypač
kūdikystėje, siejama su malnutricijos (nepa
kankamos mitybos) rizika bei emociniu stresu.
Todėl labai svarbu atrinkti pacientus, kuriems
eliminacinė dieta bus veiksminga;
 įtariant, kad vaikas „išaugo“ alergiją maistui;
 naudojami diferencinei diagnostikai bei moks
liniams tyrimams.
Placebo kontroliuojamas abipusiškai slaptas
oralinis maisto provokacinis mėginys yra auksinis
standartas diagnozuojant maisto alergiją. Tai bran
gus, ilgai trunkantis ir sudėtingas mėginys, todėl
praktikoje dažnai naudojamas atviras oralinis mė
ginys, kurio visiškai pakanka kūdikiams ir mažiems
vaikams. Burnos provokaciniai alerginiai mėginiai
atliekami tretinio lygio sveikatos priežiūros paslau
gas teikiančiose įstaigose prižiūrint specialistams –
vaikų alergologams.

4 lentelė. Odos lopo mėginio vertinimas
(-)
(?)
(+)
(++)
(+++)

Nėra paraudimo – neigiamas
Nedidelis paraudimas – abejotinas
Paraudimas, infiltracija ir kelios papulės
Paraudimas, infiltracija, papulės ir pūslelės
Intensyvus paraudimas, infiltracija, papulės, susiliejančios pūslės

Atopiniu dermatitu sergantiems vaikams odos
lopo mėginys su maisto alergenais būna teigiamas
nuo 33 proc. iki 86 proc. Odos lopo mėginys būna
teigiamas 89 proc. vaikų, kuriems odos dūrio mėgi
nys neigiamas.

Burnos (oraliniai) provokaciniai alerginiai
mėginiai
Kartais maisto alergijai patvirtinti reikalingi burnos
provokaciniai alerginiai mėginiai. Jie atliekami:
 kai remiantis anamneze įtariama, kad tam tikri
maisto produktai provokuoja alergijos / atopi
nio dermtito simptomus, tačiau ODM ar sIgE
tyrimuose maisto alergijos nenustatoma;

Jei provokaciniu mėginiu nustatoma alergija
daugeliui maisto produktų, vis tiek taikoma oligo
alerginė eliminacinė dieta pašalinus kelis labiausiai
alergizuojančius maisto produktus. Taip pat reko
menduojamas mitybos papildymas trūkstamomis
maisto medžiagomis

Alergijos diagnostika in vitro
Specifinių IgE tyrimas
Tai alergenams specifinių IgE klasės antikūnų
paieška kraujo serume ir plazmoje imunofermen
tiniu metodu (RAST/ImmunoCAP). Šiuo metodu
nustatomi kraujotakoje cirkuliuojantys antikūnai,
susidarę dėl įsijautrinimo specifiniams alergenams.
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Imunodiagnostika naudojama sIgE maisto, įkvepia
miems, vabzdžių alergenams, vaistams nustatyti. In
vitro testai mažiau jautrūs ir specifiški nei ODM, ta
čiau gali būti atliekami, kai ODM negalimas, pavyz
džiui, sergant sunkiu nuolatiniu atopiniu dermatitu,
dilgėline, nuolat vartojant antihistamininius vaistus
ar esant dermografizmui. Reikia žinoti, kad subjek
tams, kuriems nustatomas labai didelis bendrojo
IgE kiekis, specifinių IgE kiekiai gali būti maži.
K l i ni k i nė t yr i m ų re i k š m ė :
 Diagnozuojant maisto alergiją ir atopinį der
matitą, svarbiausia – anamnezė ir klinikiniai
simptomai, o sIgE tyrimas yra tik pagalbinis.
Normalus tyrimas nepaneigia atopinio derma
tito diagnozės.
 Mažos sIgE antikūnų koncentracijos rodo men
ką ryšį su klinikiniais simptomais, o didelės la
bai koreliuoja su klinikiniais alergijos pasireiški
mais.
 IgE antikūnų gamyba gali būti nustatoma anks
tyvame amžiuje, dar prieš atsirandant kliniki
niams simptomams.
 Padeda išsiaiškinti už klinikinius simptomus at
sakingą alergeną.
 Padeda valdyti alerginę ligą.
Tyrimas kiekybinis, nustatomas antikūnų kiekis
0–100 kUA/l. Skiriamos 6 IgE antikūnų kiekio klasės.
Metodo jautrumas 84–95 proc., specifiškumas –
85–94 proc.
„ImmunoCAP Phadiatop“ standartinis alergenų
ir jų komponentų rinkinys, naudojamas alergijos
atrankinei patikrai. Tai kokybinis kraujo serumo ty
rimas – rezultatas gali būti teigiamas ar neigiamas.
Rekomenduojamas asmens sveikatos priežiūros
įstaigose, teikiančiose pirminio bei antrinio lygio
paslaugas vaikams ir padeda atskirti atopiškus ir

neatopiškus pacientus. Neigiamas rezultatas ne
paneigia alergijos, tačiau rodo, kad alergijos simp
tomus lemia ne IgE nulemtos reakcijos. Naudoti
nas kūdikiams, kurie dažniausiai įsijautrinę maisto
alergenams. Esant teigiamam tyrimui, tikslingas
detalesnis alergologinis ištyrimas atliekant odos
dūrio mėginius ar sIgE tyrimus. Tyrimo jautrumas
93 proc., specifiškumas 89 proc.

Bendrojo IgE kiekio kraujo serume tyrimas
„ImmunoCAP“ bendruoju IgE (bIgE) tyrimu nusta
tomas kraujo serume ar plazmoje cirkuliuojančių
IgE klasės antikūnų kiekis. IgE antikūnų gamybą
lemia organizmo įsijautrinimas alergenams, todėl
padidėjęs bendrojo IgE kiekis gali rodyti IgE nulem
tos alerginės ligos galimybę. Didelės bIgE koncen
tracijos dažnai randamos sergant astma, alerginiu
rinitu ar atopiniu dermatitu. Tačiau aukštas bIgE
lygis kraujo serume gali būti ir sergant parazitinė
mis infekcijomis, helmintozėmis, taip pat hiperIgE
sindromu. Normalus bIgE kiekis nepaneigia alergi
jos. Todėl bIgE tyrimas nėra specifinis diagnozuo
jant alergiją, nerekomenduojamas atlikti rutiniškai
ir dažniau naudojamas diferencinei diagnostikai.
BIgE koncentracija kraujo serume priklauso nuo
amžiaus: didėja vaikystėje ir 10 metų amžiuje pa
siekia suaugusiųjų lygį. BIgE normatyvai yra įvairūs
ir priklauso nuo laboratorijoje atliekamo tyrimo
metodikos.

Tyrimų etapiškumas
Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje
pirminio lygio paslaugas vaikams gydytojas (vaikų
ligų gydytojas arba bendrosios praktikos gydyto

5 lentelė. Specifinių IgE klasės antikūnų kiekio kraujo serume klasės
RAST/CAP klasė
0
1
2
3
4
5
6

IgE kiekis (IU/ml)
<0,35
0,35–0,69
0,70–3,49
3,50–17,49
17,50–49,99
50,00–100,00
>100,00
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Komentaras
sIgE nerasta (norma)
Labai mažas sIgE kiekis
Mažas kiekis
Vidutinis kiekis
Didelis kiekis
Labai didelis kiekis
Ypač didelis kiekis
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jas) įtaria AD pagal svarbiausius atopinio dermatito
diagnostikos kriterijus. Norėdamas patikslinti dia
gnozę, nustatyti alergenų įtaką esant nesėkmingai
ligos kontrolei, siunčia asmens sveikatos priežiūros
įstaigų, teikiančių antrinio ir tretinio lygio paslau
gas vaikams, specialistui – gydytojui vaikų alergo
logui, dermatologui arba alergologui ir klinikiniam
imunologui.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikian
čiose antrinio lygio paslaugas vaikams, gydytojas
specialistas (vaikų alergologas arba alergologas
ir klinikinis imunologas) norėdamas išsiaiškinti, ar
ligą provokuoja alerginiai veiksniai, atlieka šiuos
tyrimus:
 Odos dūrio (arba dūrio–dūrio) mėginius su
maisto alergenais;
 Odos dūrio mėginius su įkvepiamais alergenais;
 Specifinių IgE antikūnų maisto alergenams nu
statymą kraujo serume;
 Specifinių IgE antikūnų įkvepiamiems alerge
nams nustatymą kraujo serume;
 Odos lopo alerginius mėginius su kontaktiniais
alergenais.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikian
čiose tretinio lygio paslaugas vaikams, atliekami šie
tyrimai:
 Provokaciniai oraliniai mėginiai (atviri ar abipu
siškai slapti placebu kontroliuojami) su mais
to alergenais siekiant patvirtinti arba atmesti
maisto alergijos diagnozę, esant ligos remisijai;
 Alergologiniai (odos dūrio, dūrio-dūrio, speci
finių IgE antikūnų tyrimai, odos lopo alerginiai
mėginiai);
 Imunologiniai tyrimai įtariant imuninės siste
mos sutrikimus;
 Pagal galimybes – ligos biožymenų (serumo
CD30, IL-12, 16, 18, 31; makrofagų chemoatrak
tantų – MDC, kt.) nustatymas, genetiniai tyri
mai;
 Odos lopo alerginiai mėginiai su maisto aler
genais (įtariant lėtojo tipo alergiją maistui, jei
buvo neigiami odos dūrio (dūrio-dūrio) mėgi
niai ir (ar) specifiniai IgE maistui);
 Dėl įtariamos išplitusios bakterinės infekcijos
(S. aureus, S. pyogenes) arba grybelinės infekcijos
bei iš anamnezės žinomų pasikartojančių bakte
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rinių infekcijų atliekamas pasėlis nuo odos bėri
mų, pasėlis iš nosies landų ieškant stafilokokų;
 Įtariant atopinio dermatito komplikaciją –
H. simplex infekcijos sukeltą herpinę egzemą –
atliekami šie tyrimai: PGR HSV (galima atlikti
jau pirmomis ligos dienomis) arba anti HSV IgM
kraujo serume (praėjus ne mažiau kaip 5–7 die
noms nuo ligos pradžios);
 Odos biopsija (esant neaiškiai diagnozei, dife
rencijuojant nuo kitų odos ligų, po dermatolo
go konsultacijos);
 Vaistų koncentracijos kraujo serume nustaty
mas (gydant ciklosporinu A).
K i t ų sp ec i ali st ų ko nsult ac i jo s:
 Dietologo konsultacija diagnozavus alergiją
maistui ir sudarant alergiško vaiko valgiaraštį;
 Dermatologo konsultacija (esant neaiškiai dia
gnozei, diferencijuojant nuo kitų odos ligų).
Siunč i am a sp ec i ali st am s:
Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikian
čiose pirminio lygio paslaugas vaikams, gydytojas
(vaikų ligų gydytojas arba bendrosios praktikos gy
dytojas), norėdamas patikslinti diagnozę, nustatyti
alergenų įtaką, esant nesėkmingai ligos kontrolei,
siunčia asmens sveikatos priežiūros įstaigų, tei
kiančių antrinio ir tretinio lygio paslaugas vaikams,
specialistui – gydytojui vaikų alergologui, derma
tologui arba alergologui ir klinikiniam imunologui
šiais atvejais:
 Pirmą kartą diagnozavus AD kūdikiui – siunčia
ma per 1 mėnesį nuo pirminės diagnozės nu
statymo, vyresniam vaikui – per 3–6 mėnesius
priklausomai nuo odos būklės;
 Jeigu pacientui pažeista daugiau kaip 20 proc.
odos (arba 10 proc., jei pažeista vokų, plaštakų
oda, odos raukšlės) ir nepadėjo skirtas gydy
mas;
 Jei reikalingas nuolatinis arba dažnas gydymas
stipriai veikiančiais kortikosteroidais;
 Jei ligonį reikia hospitalizuoti dėl sunkaus AD
arba išplitusios odos infekcijos;
 Jeigu ligoniui yra akių komplikacija;
 Jeigu ligonio gyvenimo kokybė labai pablogė
jusi (pvz., bemiegės naktys, praleistos pamokos
mokykloje);
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 Jeigu ligoniui išplitusi eritrodermija;
 Reikalinga pamokyti ligonį ir jo artimuosius.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikian
čiose antrinio lygio paslaugas vaikams, gydytojas
specialistas (gydytojas vaikų alergologas, derma
tologas arba alergologas ir klinikinis imunologas)
siunčia į tretinį lygį (universitetines klinikas, jų poli
klinikas ir vaikų alerginių ir imuninių ligų diagnosti
kos ir gydymo dienos stacionarus) šiais atvejais:
 Kai AD eiga yra sunki ir negerėja gydant vidu
tinio stiprumo ir stipriais vietiniais gliukokorti
koidais;
 Reikia atlikti papildomus tyrimus maisto ir įkve
piamiems alergenams nustatyti;
 Reikia atlikti papildomus išsamius tyrimus kon
taktinei alergijai, kuri gali pasunkinti AD eigą,
diagnozuoti;
 Būtina ištirti imuninės sistemos sutrikimus;
 Tikslinga atlikti genetinius tyrimus;
 Nustatyti išplitusios odos infekcijos etiologiją,
jautrumą antibiotikams bei vaistams nuo gry
belių;
 Esant būtinybei diferencijuoti nuo kitų odos
ligų, kai reikia atlikti odos biopsiją;
 Nustatyti vaistų koncentraciją kraujo serume,
kai buvo skirtas ilgalaikis gydymas sisteminiais
imunomoduliuojančiais vaistais (pvz., ciklospo
rinu A, metotreksatu);
 Tikslinga gydymui skirti fototerapiją.
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Fotosensityviosios dermatozės;
Vit. D stoka;
Kitos etiologijos eritroderma;
Imunodeficito būklės;
Odos onkologinės ligos (T ląstelių limfoma).

Gydymas
AD gydymo tikslas – sumažinti paūmėjimų dažnį ir
sunkumą bei padidinti dienų be simptomų skaičių,
esant minimaliems nepageidaujamo vaistų povei
kio simptomams ar netgi visai be jų.
AD gydymas turi būti įvairiapusis: odos drėkini
mas, vietiniai vaistai nuo uždegimo, provokuojan
čių veiksnių, įskaitant dirgiklius, alergenus bei emo
cinį stresą, šalinimas. Odos kasymas atlieka pagrin
dinį vaidmenį pažeidžiant odos vientisumą. Taigi,
niežulio kontrolė yra svarbiausia AD gydymo dalis.
Niežulį gali provokuoti tiek egzogeniniai (pvz., drė
gmė, alergenai), tiek ir endogeniniai (pvz., stresas)
veiksniai. Sausa oda skerdėja tiek žiemos mėnesiais,
tiek karštais, drėgnais vasaros mėnesiais, kai gau
siai prakaituojama, atsiranda niežulys, pažeidžiama
oda kasant, ir alergenai ar dirgikliai pro pažeistą
odą gali lengvai patekti į gilesnius sluoksnius.

Trumpas atskirų gydymo
metodų aprašymas
Odos drėkinimas

Diferencinė diagnostika
 Veido dermatozės:
• Seborėjinis dermatitas;
• Langerhanso ląstelių histiocitozė;
• Lokali herpinė infekcija.
 Kontaktinis dermatitas;
 Niežtinčios dermatozės:
Scabies (niežai);
Strophulus.
 Išplitusios dermatozės:
• Psoriazė;
• Vystyklų dermatitas;
• Langerhanso ląstelių histiocitozė;
• Ichtiozė;
• Genodermatozės, pvz., Netherton sindromas.

Sergant AD, sumažėja odos barjerinė funkcija, dėl
to netenkama vandens ir oda sausėja. Oda turi būti
drėkinama įvairiais būdais. Rekomenduojama iki
10-ies minučių šilta vonia, po kurios ant odos turi
būti tepama emolientų [C; I].
Avižų miltų ar sodos pylimas į vonią gali švel
ninti odą ir mažinti niežulį.
Nuolatinis emolientų vartojimas sumažina vie
tinių gliukokortikoidų poreikį. Emolientų rekomen
duojama tepti daug – kūdikiui iki 250 g/sav., vaikui
iki 500 g/sav. Emolientai gali būti losjonai, kremai
ir tepalai. Kai kurie emolientai gali dirginti odą dėl
į juos dedamų kvapų, stabilizatorių, konservantų.
Kartais losjonai gali net sausinti odą dėl garavi
mo. Tepalai kartais taip pat blogai toleruojami, jei
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užkemša prakaito latakėlius. Taigi emoliento rūšis
turi būti parenkama atsižvelgiant į paciento odos
būklę, oro temperatūrą, drėgmę.

Vietiniai gliukokortikoidai
Jei AD kontrolė nepasiekiama emolientais, turi
būti skiriama vietinių gliukokortikoidų (GK) [A; I].
Silpnai veikiantys GK rekomenduojami palaikoma
jam gydymui, vidutinio stiprumo ir stiprūs GKS turi
būti skiriami tik paūmėjimams gydyti trumpą laiką
(A). Du naujesni GK (flutikazono propionatas ir mo
metazono furoatas) mažiau absorbuojami į giles
nius odos sluoksnius, todėl turi mažesnį sisteminį
nepageidaujamą poveikį. Tai leidžia juos vartoti
net 2 k/d. Keletas naujausių tyrimų parodė, jog iš
nykus AD simptomams ir skiriant flutikazono pro
pionato 2 k/sav., pasiekiama ilgesnė AD kontrolė
be paūmėjimų. Nerekomenduojama skirti stiprių
fluoruotų GK veido, akių vokų, genitalijų, iššutusių
vietų gydymui ar pirmų mėnesių kūdikiams [C; I].
Labai stiprius GK rekomenduojama skirti tik
labai trumpą laiko tarpą (1–2 sav.). Stiprūs GK gali
būti skiriami taip pat trumpą laiką (iki 3 sav.), esant
paūmėjimams. Vidutinio stiprumo GK gali būti ski

riami ilgesnį laikotarpį, galima tepti tiek krūtinę ir
nugarą, tiek galūnes.
GK absorbcija per odą ir sisteminių nepagei
daujamų reakcijų stiprumas priklauso nuo pažeis
tos odos ploto, odos storio, vartojamos okliuzijos
bei nuo GK stiprumo [C; I].
Cheilitas, kuris dažnas sergant AD, gali būti sė
kmingai gydomas 1 proc. hidrokortizono tepalu
bei emolientais. GK klasifikacija pagal jų veikimo
stiprumą pateikiam 6 lentelėje.
GK tepalai veikia kiek stipriau negu kremai, ta
čiau pastaruoju metu dėl naudojamų pagalbinių
medžiagų šis skirtumas gali išnykti. GK gelio forma
dėl esančio propilenglikolio gali dirginti ir sausinti
odą, todėl tiktų tik plaukuotai galvos daliai.
GK sukeliamas nepageidaujamas poveikis gali
būti sisteminis ir vietinis. Sisteminis poveikis gali
reikštis hipotalamo ir antinksčių ašies slopinimu ir
pasitaiko labai retai. Vietinis nepageidaujamas po
veikis pasireiškia odos atrofija, strijų atsiradimu, pe
rioraliniu dermatitu, rozacea ir alerginiu kontaktiniu
dermatitu (sukeltu tiek GKS, tiek papildomų me
džiagų). Antinksčių slopinimas gali būti ryškesnis
kūdikiams ir mažiems vaikams. Nepageidaujamo
poveikio stiprumas priklauso nuo pažeistos odos
ploto ir GKS vartojimo trukmės.

6 lentelė. Lietuvoje registruotų vietinių gliukokortikoidų stiprumo klasės
Stiprumas

Vaisto tarptautinis pavadinimas

Firminis pavadinimas

1. Silpnai
veikiantys
2. Vidutinio
stiprumo

Hydrocortisonum 1 proc. (kr, tep)
Prednizolonum 0,2 proc. (losj)
Hydrocortisoni butyras 0,1 proc. (kr, tep)
Flumetasonum 0,02 proc. (kr, tep)

Hydrocortison DAK, Fucidin H, Oxycort,
Alpicort
Laticort
Lorinden A (su salicilo r.), C (su kliokvina
liu), N (su neomicinu)
Ftorocort, Polcortolon, Polcortolon TC (su
tetraciklinu)

Triamcinolonum 0,03–0,1 proc. (aer, kr, tep)
3. Stiprūs

4. Labai stiprūs

Betamethasoni valerate 0,05–0,1 proc. (losj,
kr, tep)
Fluocinoloni acetonidum 0,025 proc. (tep, kr,
gel)
Fluticasoni propionas 0,05 proc. kr, 0,005 proc.
tep
Methylprednisoloni aceponas 0,1 proc. (kr,
tep)
Mometasoni furoas 0,1 proc. (losj, kr, tep)
Clobetasoli propinės 0,05 proc. (losj, kr, tep)
Halcinonidum 0,1–1 proc. losj, 0,1 proc. kr,
rieb. kr.

Betnovate, Celestoderm-V, Fucicort,
Flucinar, Flucinar-N, Synalar,
Cutivate
Advantan
Elocon
Dermovate
Betacorton
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Vietiniai kalcineurino inhibitoriai
Vietinio pimekrolimo kremo vartojimas sumažina pa
ūmėjimų dažnį, GKS poreikį, nesukelia odos atrofijos,
padeda kontroliuoti niežulį, todėl ypač tinka jautriai
odai – veidui, akių vokams, galūnių linkiams [A; I].
Niežulys sumažėja po 8 dienų pradėjus vartoti
kremą.
Pimekrolimas yra saugus, nes atlikus klinikinius
tyrimus paaiškėjo, jog pimekrolimo koncentracija
kraujo plazmoje išliko žema nesukeldama siste
minio nepageidaujamo poveikio. Tačiau gydomus
pimekrolimu ligonius reikėtų stebėti dėl galimų
virusinių infekcijų, sukeltų Herpes simplex viruso ir
užkrečiamojo moliusko.
Rekomenduojama pimekrolimą skirti trumpais
ar protarpiniais ilgalaikiais kursais lengvam ar vidu
tinio sunkumo AD gydyti 2 metų amžiaus ir vyres
niemas vaikams. Pastaruoju metu daugelis tyrimų
įrodė, kad pimekrolimą saugu ir efektyvu skirti kū
dikiams nuo 3 mėnesių amžiaus.
Nors 2006 m. buvo daug diskutuojama apie
galimą pimerolimo kancerogeniškumą. Atvejo ir
kontrolės tyrimas, dalyvaujant 300 000 pacientų,
sergančių AD, neparodė padidėjusios rizikos susirg
ti limfoma vartojant pimekrolimą. AD sunkumas
buvo susijęs su padidėjusia rizika susirgti limfoma.

Antihistamininiai vaistai
Kai kuriems pacientams antihistamininiai vaistai
gali sumažinti niežulį [B; IIa].
Gydymas vietiniais antihistamininiais vaistais
nerekomenduojamos dėl galimo įsijautrinimo.
Histaminas yra tik vienas iš išsiskiriančių užde
gimo mediatorių, todėl niežulio slopinimas antihis
tamininiais vaistais nebūna labai efektyvus. Odos
uždegimo slopinimas GKS ar kalcineurino inhibito
riais pakankamai sumažina niežulį.
Tyrimų duomenimis, antros kartos antihistami
niniai vaistai nebuvo pranašesni už pirmos kartos
antihistamininius vaistus gydant niežulį. Kadangi
niežulys padidėja naktį, pirmos kartos, slopinantys
antihistamininiai vaistai (pvz., hidroksizinas, kle
mastinas, difenhidraminas ir t. t.) buvo pranašesni
skiriant juos prieš miegą. Jei vargina stiprus naktinis
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niežulys, trumpas (7–14 d.) slopinančių antihistami
ninių vaistų kursas gali padėti išsimiegoti ir pailsėti.

Vitaminas D
Vitamino D skyrimas gali pagerinti AD sergančių
vaikų būklę, ypač jei randamas mažas vit. D kiekis
kraujyje ar žinoma, jog vit. D gaunama per mažai
[B; IIa].
Daugeliui vaikų AD būklė pablogėja žiemą, kai
oda gauna per mažai ultravioletinių spindulių, to
dėl vit. D skyrimas galėtų pagerinti odos būklę.
Tačiau vietiniai vit. D preparatai neturėtų būti
skiriami, nes gali pabloginti odos būklę, gali alergi
zuoti ir dirginti.

Dervos preparatai
Nors dervos tepalai yra plačiai naudojami jau dau
gelį metų, nėra atvejo ir kontrolės tyrimų, įrodančių
jų veiksmingumą. Naujesni dervų preparatai yra
patobulinti – geresnio kvapo, netepa drabužių [B; I].
Dervos preparatų negalima skirti paūmėjus AD, nes
gali sudirginti odą [C; IIa]. Dervos preparatai buvo
ypač plačiai vartojami, kol nebuvo sukurti vietiniai
GKS. Geriausia dervos tepalus tepti ant odos prieš
einant gulti, kad ryte viską būtų galima nuplauti.
Dervos turintis šampūnas ypač tinka, kai AD pažei
džia plaukuotą galvos dalį. Dervos tepalai gali su
kelti folikulitą ir labai retai fotosensibilizaciją.

Dezinfekuojančios vonios
Rekomenduojamos dezinfekuojančios vonios
2 kartus per savaitę, ypač pacientams, kuriems kar
tojasi odos infekcijos [A; IIa].
Tokioms vonioms rekomenduojama druska,
chlorheksidinas, kalio permanganatas. Yra duome
nų, jog kartais padeda chloruotas baseino vanduo.
Tai labai pigus gydymo būdas.

Galimų dirgiklių identifikavimas ir šalinimas
Rekomenduojama vengti dažniausių dirginančių
medžiagų: kvapnių muilų, tualeto priemonių, vil
nos, cheminių medžiagų, kurios sukelia niežulio ir
kasymosi ciklą [B; I].
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Taip pat rekomenduojama kontroliuoti aplin
kos temperatūrą ir drėgmę siekiant išvengti prakai
tavimo [C; I].
Rekomenduojama vengti alergizuojančių mais
to produktų, ypač vaikams iki 5 metų amžiaus [C; IIa].
Negalimos labai griežtos ilgalaikės hipoalerginės
dietos, kad nenukentėtų vaiko mityba. Alergizuo
jančių produktų reikia vengti atsižvelgus į provoka
cinių oralinių mėginių rezultatus, o ne remtis vien
specifinių IgE ar lopo mėginių rezultatais [B; I].
Aeroalergenai, tokie kaip dulkių erkučių, gyvū
nų alergenai, žiedadulkės, gali sukelti AD paūmėji
mą, todėl jų taip pat reikia vengti [A; I].

Pacientų mokymas
Pacientams, sergantiems AD, ir jų šeimos nariams
turi būti paaiškinta apie lėtinę, pasikartojančią li
gos eigą, rizikos veiksnius, vaistų skyrimo schemas,
galimą nepageidaujamą jų poveikį, odos priežiūros
techniką.
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skiriamas tik sergant sunkiu besikartojančiu AD, kai
kitos gydymo priemonės neveiksmingos. Gydymas
gali sukelti daug įvairių nepageidaujamų reakcijų:
pykinimą, pilvo skausmą, hipertrichozę, paresteziją,
hipertenziją, hiperbilirubinemiją, inkstų nepakan
kamumą.
A zatiopr inas. Tai purino analogas, turintis
uždegimą ir proliferaciją slopinantį poveikį. Azatio
prinas gali būti skiriamas tik sergant sunkiu besikar
tojančiu AD. Dažniausia nepageidaujama reakcija –
mielosupresija.
M etotreksatas. Tai folio rūgšties antagonis
tas. Dažniausios nepageidaujamos reakcijos – pyki
nimas, kepenų fermentų padaugėjimas.
Sistem iniai ko r t i ko stero i dai . Gali būti
skiriami geriamieji ar į veną. Kadangi po GKS kurso
vėl galimas AD paūmėjimas, GKS dozė turi būti ma
žinama palaipsniui. Mažinant sisteminių GKS dozę,
rekomenduojama skirti vietinių GKS, norint suma
žinti AD simptomų atkrytį, „rebound“ efektą.

Fototerapija
Drėkinamieji tvarsčiai – kompresai
Drėkinamieji tvarsčiai su vietiniais GKS padeda atsi
naujinti odos barjerui, apsaugo odą nuo nuolatinio
kasymosi, leidžia greičiau užgyti nukasytos odos
vietoms [B; I]. Drėkinamieji tvarsčiai negali būti
naudojami ilgą laiką (ypač su GKS), nes gali mace
ruoti odą, sukelti folikulitą, antrinę odos infekciją ar
net antinksčių slopinimą.
Drėkinamųjų tvarsčių negalima naudoti kartu
su kalcineurino inhibitoriais.

Sisteminiai imunomoduliuojantys vaistai
Imunomoduliuojantys vaistai (ciklosporinas A,
azatioprinas, metotreksatas, sisteminiai GKS) turi
būti skiriami tik sergant sunkiu AD, kai kiti vaistai
neveiksmingi, taip pat atsižvelgiant į galimas sun
kias nepageidaujamas jų reakcijas [A; I].
Cik l o s p o r i n a s A . Tai stiprus imunosupre
sinis vaistas, veikiantis T ląsteles stabdydamas ci
tokinų genų transkripciją. Ciklosporinas turi būti

Fototerapija gali būti efektyvi kai kuriems ligo
niams, sergantiems AD [A; IIa]. Naudojamos siauro
spektro UVB, plataus spektro UVB ir UVA. Paprastai
fototerapijos schemą sudaro gydytojai dermatolo
gai. Galimos nepageidaujamos reakcijos – eritema,
niežulys, odos skausmas, pigmentacija, o skiriant
ilgą laiką – net odos vėžys. Rekomenduojama pra
dėti fototerapiją tik nuo 16–18 metų amžiaus.

Alergenų imunoterapija
Sergantiems AD ir įsijautrinusiems dulkių erkučių
alergenams vaikams gali būti efektyvi alergenui
specifinė imunoterapija [B; IIa].
I nt raveninis im uno glo b uli nas. Didelė
dozė (2 g/kg) skiriant kas mėnesį, iš viso 3 injekcijas
intraveninio imunoglobulino gali būti veiksminga,
nes padeda kovoti su mikrobais ir toksinais, ypač
auksinio stafilokoko [B; II].
Omalizumabas. Yra duomenų, jog vaikams,
sergantiems AD, kurių IgE kiekiai labai dideli, gali
padėti omalizumabas (anti IgE) [B; II].
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Gydymo etapiškumas
7 lentelė. Atopinio dermatito pakopinis gydymas (adaktuota pagal 2007 m. NICE rekomendacijas)
Lengvas AD

Vidutinio sunkumo AD

Sunkus AD

Emolientai

Emolientai

Emolientai

Nesant efekto – antihistamininiai
vaistai

Nesant efekto – antihistamininiai
vaistai

Nesant efekto – antihistamininiai
vaistai

Silpnai veikiantys vietiniai GK

Vidutinio stiprumo vietiniai GK

Stipriai ir labai stipriai veikiantys
vietiniai GK

Vietiniai kalcineurino inhibitoriai

Vietiniai kalcineurino inhibitoriai

Drėkinamieji tvarsčiai

Drėkinamieji tvarsčiai
Fototerapija
Sisteminė terapija (ciklosporinas A,
metotreksatas, sisteminis GK)

Gydymo ir stebėsenos apimtys atskiruose
sveikatos priežiūros lygiuose
Ikistacionarinis gydymas
Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose
pirminio lygio paslaugas vaikams:
 Vengti provokuojančių veiksnių;
 Vengti dažniausių dirgiklių (muilo, tualeto rei
kmenų, vilnos, cheminių medžiagų), kurie gali
išprovokuoti niežulio ir kasymosi ciklą [B; I];
 Kontroliuoti aplinkos temperatūrą ir drėgnumą,
kad būtų galima išvengti šilumos, drėgmės ir
prakaito provokuojamo niežulio [C; I];
 Eliminacinė empirinė dieta (ne ilgesnė kaip 2–4
savaitės);
 Emolientai išbertai ir sausai odai 3–4 (6) kartus
per parą;
 Sisteminio poveikio I ir (ar) II kartos antihistami
niniai vaistai esant ligos paūmėjimui ir stipriam
niežėjimui.

Stacionarinis gydymas
Ligonis hospitalizuojamas siekiant jį apsaugoti nuo
alergizuojančios aplinkos, dirgiklių bei streso, išmo
kyti tėvus sergančio vaiko slaugos, padėti vaikui
išsimiegoti, įveikti psichologines problemas, suin
tensyvinti gydymą, padėti vaikui ir tėvams griežtai
laikytis paskirto gydymo režimo [D; I].

Specializuotas gydymas
Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose
antrinio lygio paslaugas vaikams:
 Įtarus, kad AD paūmėjimą gali provokuoti įkve
piami alergenai (namų dulkių erkučių, gyvūnų
alergenai, žiedadulkės), kuo labiau sumažinti
kontaktą su jais [A; I];
 Plati eliminacinė dieta neturėtų būti rekomen
duojama remiantis tik teigiamais odos mėgi
niais ar specifinių IgE tyrimų rezultatais. Tai gali
sukelti mitybos nepakankamumą, o net nusta
čius alergiją daugeliui maisto produktų, oraliniu
mėginiu alergija paprastai patvirtinama tik ke
letui iš jų [B]. Gydymas aminorūgščių mišiniais
(kūdikiams, kuriems įtariama alergija karvės
pieno baltymams ir netiko labai hidrolizuoto
baltymo mišiniai, vartoti 2–4 savaites arba vy
resniems nei metų amžiaus ligoniams, kuriems
diagnozuota sunki alergija pienui):
• Dietinį gydymą pageidaujama derinti su
gydytoju dietologu;
• Odos emolientai (peržiūrėti asmens svei
katos priežiūros įstaigose, teikiančiose pir
minio lygio paslaugas vaikams, gydytojo
skirtą gydymą, rekomenduoti individualias
gydymo įvairių formų emolientais (los
jonais, kremais, tepalais) schemas [A; I];
• Vietinio poveikio antibiotikai (gydant vieti
nę odos infekciją) [A; I];
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•

•
•

Sisteminio poveikio (p/o) antibiotikai (gy
dant išplitusią odos infekciją, kai bendra
ligonio būklė patenkinama [A; I];
Vietiniai gliukokortikoidai esant vidutinio
sunkumo ir sunkiai eigai [A; I];
Vietiniai kalcineurino inhibitoriai (esant bė
rimams veido, kaklo, raukšlių odoje, jei ligos
eiga lengva ar vidutinio sunkumo) [A; I].

Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikian
čiose tretinio lygio paslaugas vaikams:
 Sisteminio poveikio (i/v ar p/o) antibiotikai (gy
dant išplitusią odos infekciją, kai bendra ligonio
būklė vidutinio sukumo ar sunki) [A; I];
 Sisteminiai antivirusiniai vaistai (Aciclovirum),
išsivysčius komplikacijai – herpinei egzemai (i/v
ar p/o) [A; I];
 Drėkinamieji tvarsčiai su vietiniais GKS sunkaus
paūmėjimo metu padeda atsinaujinti odos barje
rui, apsaugo odą nuo nuolatinio kasymosi, leidžia
greičiau užgyti nukasytos odos vietoms [B; I];
 Sisteminiai imunomoduliuojantys vaistai (ci
klosporinas A, azatioprinas, metotreksatas, sis

J. Kudzytė, O. Rudzevičienė, L. Vaidelienė, A. Valiulis

teminiai GKS) turi būti skiriami tik sergant sun
kiu, įprastiniam gydymui atspariu AD, kai kiti
vaistai neveiksmingi, taip pat įvertinant galimas
sunkias nepageidaujamas jų reakcijas [A; I];
 Fototerapija. Fototerapija gali būti efektyvi
kai kuriems ligoniams, sergantiems AD [A; IIa].
Naudojamos siauro spektro UVB, plataus spek
tro UVB ir UVA;
 Alergenų imunoterapija. Sergantiems AD ir įsi
jautrinusiems dulkių erkučių alergenams gali
būti efektyvi alergenui specifinė imunoterapija
[B; IIa].
Stebėti dėl galimų mikrobinių, grybelinių kom
plikacijų. Nukasius odą, gali susidaryti randai. Ilgai
vartojant vietinius gliukokortikoidus, gali išplonėti
oda, atsirasti baltų dėmių.

Gydymo efektyvumo vertinimo kriterijai
Gydymo efektyvumas vertinamas pagal SCORAD
balų kiekio dinamiką, duomenis lyginant prieš ir po
gydymo (žr. 2 lentelę).

LITHUANIAN NATIONAL PROTOCOL OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS

Jolanta Kudzytė1, Odilija Rudzevičienė2, Laimutė Vaidelienė1, Arūnas Valiulis2
1Lithuanian

University of Health Sciences, Clinic of Children Diseases, 2Vilnius University Faculty of Medicine Clinic of
Children’s Diseases
Abstract. Atopic dermatitis or atopic eczema is one of the commonest childhood skin conditions. The consensus
of AD diagnosis and treatment process consisted of working group from Kaunas and Vilnius Universities process. Atopic
dermatitis (AD) has a wide spectrum of dermatological manifestations and despite variuos validated sets of diagnostic
criteria that have been developed over the past decades, there is disagreement about its definition and diagnostic
criterias. In the diagnozes of AE several criteria have been taken into account(Hanifin and Rajka criteria, total or allergen
specific IgE l evels in serum, Prick and Patch tests, SCORAD test and etc. Basic therapy is focused on hydrating topical
treatment, and avoidance of specific and unspecific provocation factors. Anti-inflammatory treatment based on topical
glucoccorticosteroids and topical calcineurin inhibitors (TCI) is used for exacerbation management and more recently
for proactive therapy in selected cases. Topical corticosteroids remain the mainstay of therapy, but the TCI tacrolimus
and primecrolimus are preferred in certain locations. Systemic immun-suppressive treatment is an option for severe
refractory cases. Microbial colonization and superinfection may induce disease exacerbation and can justify additional
antimicrobial treatment. Adjuvant therapy includes UV irradiation preferably with UVA1 wavelenght or UVB 311 m.
Dieatry recommendations should be specific and given only in diagnosed individual food allergy. Allergen-specific im
munotherapy to aeroallergens may be useful in selected cases. Stress-induced exacerbations may make psychosomatic
counselling recommendable. „Eczema school“ educational programs have been proven to be helful. Pruritus is targeted
with the majority of the recommended therapies, but some patients need additional antipruritic therapies.
Key words: atopic dermatitis, atopic eczema, SCORAD test, Hanifin and Rajka criteria, Lithuanian guidelines, children.
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