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Redaktoriaus žodis

Mieli kolegos,

pradžioje pora žodžių apie XXIII metinę Lietuvos infektologų 
draugijos (LID) konferenciją Infektologija 2018, kuri vyko birže-
lio 8 dieną Klaipėdoje. 

Dalyvauti šioje tradicinėje kasmetėje LID konferencijoje užsi-
registravo daugiau nei 100 dalyvių, tarp kurių buvo 22 infektologai 
iš Latvijos, tarp jų ir Latvijos infektologų, hepatologų ir žmogaus 
imunodeficito viruso (ŽIV) specialistų asociacijos viceprezidentė 
Inga Ažina, konferencijos lektorės prof. Gunta Stūrė, gyd. Snežana 
Orlova. Tai buvo iš tiesų tarptautinė konferencija, nes pranešimus 
skaitė ne tik Lietuvos lektoriai, bet ir svečiai iš Švedijos, Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Estijos ir Latvijos. Pagrindinis konferencijos 
akcentas buvo skirtas Clostridium difficile infekcijai, kuri dažniau-
siai išsivysto nepagrįstai ir neatsakingai skiriant ir vartojant plataus 
spektro antibiotikus. Jos aktualumas vis didėja ir Lietuvoje. Gali-
me pasidžiaugti, kad mums pavyko pakviesti pagrindiniam praneši-
mui prof. Yoavas Golanas iš Tuftso universiteto ir Medicinos centro 
Bostone (Jungtinės Amerikos Valstijos). Svarbu, kad kaip ir visuo-
met išgirdome daug įdomių klinikinių atvejų iš realaus gyvenimo. 

Ši konferencija nebūtų įvykusi, jei ne mūsų ištikimų partne-
rių, farmacinių bendrovių, parama, už ką labai jiems dėkoja-
me, pirmiausia mūsų auksiniam rėmėjui UAB AbbVie, sidabri-
niam – Pfizer Luxemburg Sarl filialui Lietuvoje, bronziniam – 
UAB Johnson&Johnson ir kitiems partneriams: GlaxoSmithKline 
Lietuva, UAB MerckSharp&Dohme, Sanofi-Pasteur, UAB SYN-
LAB Lietuva ir UAB Aconitum. 

Konferencijos dalyvių patogumui buvo organizuotas sinchro-
ninis vertimas iš anglų kalbos, o mūsų svečiams ir draugams iš 
Latvijos buvo suteikta galimybė lietuvių kalba skaitomų praneši-
mų klausytis anglų kalba.

LID metinė konferencija yra ne vien mokslinis praktinis ren-
ginys. Jis tapo ir socialiniu reiškiniu, konferencijos dalyviai ne 
tik pasisėmė naujų profesinių žinių, bet ir kaip kasmet turėjo ga-
limybę patirti nuostabų malonaus bendravimo jausmą ir nors šiek 
tiek atsipalaiduoti, pailsėti nuo kasdienių rūpesčių ir darbų ginta-
riniame pajūryje.

Rudenį įprasta įvertinti ne tik gamtos padovanotas gėrybes, bet 
ir pasidžiaugti atliktų per metus darbų rezultatais. Po ilgo ir įtemp-
to darbo – jūsų dėmesiui jau dvyliktasis žurnalo Internistas priedo 
Infekcinės ligos numeris. 

Na, bet pirmiausia apie esminius pokyčius LID Valdyboje. LID 
suvažiavimo, vykusio 2018 metais balandžio 26 dieną, LID Val-
dybos pirmininkui prof. Arvydui Ambrozaičiui pranešus apie savo 
apsisprendimą atsistatydinti iš LID Valdybos pirmininko pareigų, 
nuo liepos 1 dienos, nebaigus 5 metų kadencijos (išrinktas buvo 
2016 metais), LID Valdybos posėdyje, vykusiame birželio 8 die-
ną, naująja LID Valdybos pirmininke visais balsais buvo išrinkta 
LID Valdybos narė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Me-
dicinos akademijos Infekcinių ligų klinikos lektorė dr. Danguo-
lė Važnaisienė.

Dvyliktasis žurnalo numeris papildytas naujomis rubrikomis. 
Esu įsitikinęs, kad naujosios žurnalo redaktorės dr. D. Važnaisie-
nės pastangomis šis žurnalo numeris tapo įdomesnis ir naudin-
gesnis skaitytojams.

Dvyliktojo žurnalo numerio rubrikose rasite gyd. Monikos Ku-
liešės straipsnį apie gripo prevencijos ir gydymo aktualijas ruo-
šiantis naujajam gripo sezonui; apžvalginį straipsnį anglų kalba 
apie ŽIV ligos ir lėtinių infekcijų sąsajas, originalius straipsnius 
apie amputacijos bigės infekciją, meningokokinę infekciją ir apie 
Clostridium difficile infekciją. 

Pristatomi įdomūs hantavirusinės infekcijos (Vytautas Griška, 
Auksė Mickienė) ir Clostridium difficile infekcijos (Snežana Or-
lova ir kt.) klinikiniai atvejai. 

Jūsų dėmesiui įspūdžiai ir vertinga informacija iš dviejų šiemet 
vykusių tarptautinių konferencijų – Tarptautinės AIDS bendrijos 
kongreso apžvalga (Auksė Mickienė), Europos hepatitų ir ŽIV in-
fekcijos konferencijos apžvalga (Zinaida Kovaliova).

2018 metais Amerikos infekcinių ligų draugija (angl. IDSA) 
kartu su Amerikos sveikatos priežiūros epidemiologijos draugi-
ja (angl. SHEA) paskelbė 2017 metais atnaujintas Clostridium 
difficile infekcijos klinikinės praktikos gaires, todėl neabejotinai 
skaitytojus sudomins Indrės Jonikaitės ir Estelos Tamašauskie-
nės apžvalginis straipsnis apie šias gydytojui praktikui labai ak-
tualias rekomendacijas.

Šiame žurnalo Infekcinės ligos numeryje skaitytojai ras ir ki-
tos aktualios informacijos, ypač tokiose naujose rubrikose kaip Pasi-
tikrink žinias, Tai įdomu, Farmakoterapija, Laiškai redakcijai ir kt.

 Dėkoju visiems autoriams, žurnalo rėmėjams ir linkiu malo-
naus skaitymo!

Profesorius Arvydas Ambrozaitis
 Vyriausiasis redaktorius
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Susipažinkime: išrinkta nauja 
Lietuvos infektologų draugijos pirmininkė

Dr. Danguolė Važnaisienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medici-
nos akademijos Infekcinių ligų klinikos lektorė, Kauno klinikinės ligoninės in-
fekcinių ligų gydytoja. Gimė ir užaugo Alytuje. 2005 metais baigė Kauno medi-
cinos universitetą, 2010 metais – infekcinių ligų rezidentūrą. 2016-aisiais apsi-
gynė medicinos mokslų daktaro disertaciją Pėdos infekcijos plitimas ir jo įtaka 
apatinių galūnių didžiųjų amputacijų išeitims. Yra ištekėjusi ir augina du vaikus.

Tiek studijų, tiek rezidentūros metu daug laiko praleido stažuotėse užsieny-
je, Prancūzijoje. Studijų metu visą ketvirtą kursą praleidusi Lione ir susipaži-
nusi su daugeliu terapinių specialybių tiek teoriškai, tiek praktiškai, ypatin-
gai susidomėjo infekcinėmis ligomis. Ši specialybė pasirodė labai įdomi dėl 
plačios, apimančios beveik visus organus, ir įvairios, net egzotinės patologijos 
bei daugelio ligų ryškaus pasveikimo efekto, nustačius infekcijos sukėlėją. In-
fekcinėmis ligomis pradėjo domėtis ir Lietuvoje. Pirmieji mokytojai prof. Al-
vydas Pranas Laiškonis, doc. Vida Marija Bareišienė supažindino su infekci-
nių ligų įdomybėmis, galimybėmis, Infekcinių ligų I skyriaus vedėja Riman-
tė Balčiūnaitienė – su infekcinių ligų praktika. Vėliau D. Važnaisienė lengvai 
įsiliejo į prof. Auksės Mickienės vadovaujamos klinikos ir skyriaus vedėjos 
Estelos Tamašauskienės vadovaujamo skyriaus kolektyvus. Studijuodama re-
zidentūroje, 6 mėnesius stažavosi Versalio universiteto Infekcinių ligų klini-

koje (Paryžius) ir 12 mėnesių – Lilio universiteto Infekcinių ligų klinikoje (Turkuenas), kur įsitraukė į 
mokslinę veiklą kaulų ir sąnarių infekcijų srityje. Vėliau darbą tęsė Lietuvoje. Savo žinias pritaiko klini-
kiniame darbe, bendradarbiauja su ortopedais-traumatologais gydant su sąnarių implantais susijusias in-
fekcijas, su endokrinologais ir kitais specialistais diabetinės pėdos komandoje. Nuo 2016 metų yra Lietu-
vos infektologų draugijos (LID) Valdybos narė, nuo 2018 metų liepos 1 dienos – LID pirmininkė ir LID 
Valdybos pirmininkė. Dr. D. Važnaisienė atstovauja Lietuvai Europos kaulų ir sąnarių infekcijų asocia-
cijoje (EBJIS), yra su implantais susijusių infekcijų ir bioplėvelių darbo grupių Europos klinikinės mi-
krobiologijos ir infekcinių ligų asociacijoje (ESCMID) narė. 2016 metais atstovavo ir pristatė LID vei-
klą metiniame ESCMID kongrese. Yra parašiusi 8 straipsnius recenzuojamuose žurnaluose, iš kurių 4 – 
ISI Web of Science. Skaito pranešimus, pristato savo tyrimų duomenis Lietuvos ir tarptautinėse konfe-
rencijose. Nuo 2010 metų dėsto studentams, vadovauja studentų mokslinės draugijos ir baigiamiesiems 
darbams, yra įsitraukusi į inovatyvių dėstytojų darbo grupę. Daktarė neįsivaizduoja klinikinio darbo be 
kartu atliekamos mokslinės, pedagoginės, netgi kūrybinės ir visuomeninės veiklos (ir, atvirkščiai – kaip 
ir visa kita veikla, tampa tuščia ir sausa be turimos stiprios praktikos ir galimybių pritaikyti žinias). Nuo 
2015 metų ji konsultuoja tinklaraščio Vlmedicina skaitytojus įvairiais infekcinių ligų klausimais. Nuo šių 
metų yra žurnalo Infekcinės ligos redaktorė, o nuo kitų metų jai bus patikėta būti ir vyriausiąja redaktore.

LINKĖJIMAI SKAITYTOJAMS
Kažkada seniai svajojau vasaros atostogų metu, kad būtų gerai išleisti infekcinių ligų žurnalą. Po kurio 

laiko jis tikrai pasirodė. Matyt, ir profesorius apie tai galvojo, o dabar ne tik kad LID pirmininke tapau, 
bet ir visai netikėtai pasiūlė būti žurnalo redaktore. Stengsiuosi, kad Infekcinės ligos būtų kuo įdomes-
nis ir naudingesnis leidinys. Man labai patiko skubiosios medicinos konferencijoje išsakyta mintis: Vie-
nintelis pastovus dalykas medicinoje yra tai, kad čia viskas keičiasi. Tiek mokslas, tiek medicinos prak-
tika yra nuolat kintantys dalykai, kurie su greitėjančiu informacijos srautu verčia mus greičiau ir grei-
čiau judėti begalinėje informacijos jūroje. Į kurią pusę, kaip greitai ir su kokiais pakeleiviais – tai klau-
simai, į kuriuos nuolat ieškome atsakymo. Vienintelis švyturys, galintis mums padėti ir mus nukreipti, 
yra pacientas. Jo sveikata ir gerovė yra mūsų kompaso kryptis. Jei jos laikysimės, niekada nepaklysime.

Būtent kintančią, vis atsinaujinančią aktualią informaciją ir stengiamės pateikti konferencijose, žur-
nalo puslapiuose. Linkiu, kad šis žurnalas būtų vienas pakeleivių informacijos jūroje.

Malonaus skaitymo!
Žurnalo Infekcinės ligos redaktorė dr. Danguolė Važnaisienė

Lietuvos infektologų draugijos informacija
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Jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname prof. Arvydą Ambrozaitį, 

doc. Juozą Ūsaitį ir dėkojame jiems už pokalbius. Gražios 

sukakties proga sveikiname ir kitus Lietuvos infektologų draugijos 

narius Rūtą Tamakauskienę, Rasą Girdžiūnienę, Valdą Markucką, 

Agnę Kirkliauskienę, Reginą Virbalienę, Jurintą Boguškienę, 

Audronę Marcinkutę, Jolantą Žiliukienę, Juozą Dičpinigaitį, 

Audronę Konstanciją Jonušienę, Mariją Kraniauskienę, Gabrielę 

Gaižutytę ir Mindaugą Paulauską.

Lietuvos infektologų draugijos informacija
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Sunku išvardyti visus jūsų nuopelnus ir domėjimosi sri-
tis. Esate nusipelnęs Lietuvos gydytojas, parengėte daugiau 
nei 120 mokslinių publikacijų, esate daugelio tiek mūsų ša-
lies, tiek tarptautinių draugijų narys, ilgą laiką (23 metus)
buvote Lietuvos infektologų draugijos pirmininku, o Vilniaus 
universiteto Medicinos fakulteto ir Vilniaus universiteto li-
goninės Santaros klinikų Infekcinių ligų padaliniams vado-
vavote nuo nepriklausomybės ištakų – buvote išrinktas 1991 
metais sausio 1 dieną. Tai savotiškas vadovavimo rekordas – 
iš viso apie 26 metus... Ar tai ir buvo jūsų jaunystės svajonė? 

Augau medikų aplinkoje ir tai, be abejo, turėjo įtaką ren-
kantis profesiją. Mano tėvelis, Kazys Ambrozaitis – gydyto-
jas rentgenologas, ilgą laiką dirbo Onkologijos institute, vė-
liau tapo Vilniaus universiteto profesoriumi, buvo Rentgeno-
logijos ir ftiziatrijos katedros vedėjas, mama, Birutė Kučins-
kaitė-Ambrozaitienė – vaikų ligų gydytoja, ilgametė Vilniaus 
miesto klinikinės ligoninės naujagimių skyriaus vedėja. Mane 
infektologija sužavėjo kaip labai konkreti medicinos sritis, be 
galo įdomi disciplina apie mikro- ir makroorganizmų sąveiką 
ir, tiesiog, dėl galimybių išgydyti ligonius. Tais laikais atrodė, 
kad antibiotikai yra idealiai veikianti priemonė, leisianti paža-
boti įvairias pavojingas infekcines ligas. 

Labai pasisekė, kad savo darbo ir mokslo kelyje sutikau 
daug be galo įdomių žmonių. Pradėjus dirbti Infekcinių ligų 
katedroje 1975 metais, teko bendrauti su ryškia asmenybe 

prof. Povilu Čibiru, ilgamečiu Vilniaus universiteto Medici-
nos fakulteto Infekcinių ligų katedros vedėju. Jis žavėjo ne-
standartiniu klinikiniu mąstymu, mokėjimu visapusiškai ištirti 
ligonį. Visada domino ne tik klinikinė praktika, bet ir moksli-
nis darbas. Didžiulį impulsą mano, kaip mokslininko, karjero-
je suteikė atsiradusi galimybė nuo 1977 metų atlikti aspiran-
tūrą ir dirbti mokslinį darbą SSSR Medicinos mokslo akade-
mijos Virusologijos instituto klinikinio skyriaus, esančio I-oje 
Maskvos Infekcinėje ligoninėje, kolektyve. Tai buvo didelis to 
meto laimėjimas. Teko dirbti su įžymiais mokslininkais – prof. 
Jelena Severjanovna Ketiladze ir prof. Naumu Abramovičiumi 
Farberiu. Tai buvo mano mokytojai, mokslinio darbo vadovai. 
Medicinos mokslų kandidato disertaciją Virusinių hepatitų A ir 
B pasekmių palyginamoji charakteristika pavyko parengti gana 
greitai, per 3 metus, ir 1981 metais birželio 1 dieną ją sėkmingai 
apginti Virusologijos instituto mokslo taryboje Maskvoje. Grį-
žęs į Lietuvą, dirbau Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Infekcinių ligų katedros asistentu. Medicinos fakultete vykstant 
klinikinių katedrų reorganizacijai, dalyvavau konkurse Infekci-
nių ligų klinikos vadovo pareigoms užimti ir jį laimėjau. Taigi 
nuo 1991 metų sausio 1 dienos pradėjau vadovauti Vilniaus uni-
versiteto Medicinos fakulteto Infekcinių ligų klinikai. Iš tiesų 
šias pareigas teko eiti ilgai – iki 2017 metų lapkričio 1 dienos. 

Tai toks ir tas kelias: teko daug dirbti ne tik gydomojo, bet 
ir administracinio, pedagoginio darbo. Pavyko užmegzti nema-
žai ryšių su užsienio partneriais, skaityti mokslinius praktinius 

PROF. ARVYDAS AMBROZAITIS: 
DAŽNAI SVARBIAU BŪTI 
EMPATIŠKAM NEGU TEISINGAM

Infekcinės ligos buvo aktualios ir prieš šimtą metų, tokios pat išlie-
ka ir dabar. Tiesa, šiandien naudojamos individualios apsaugos prie-
monės, profilaktiniai skiepai, antimikrobiniai vaistai leidžia sumažinti 
užsikrėtimo riziką, didina pasveikimo ir kokybiško gyvenimo tikimy-
bę. Kartu kinta infekcijų sukėlėjai, tampa atsparūs vaistams, atsiran-
da naujų epidemijas sukeliančių infekcijų, atsinaujina ir, atrodytų, su-
valdytos ligos. Daug rūpesčių kelia vis didėjantis sergamumas hospita-
linėmis infekcijomis, kurias sukelia gydymo įstaigose paplitusios, daž-
nai atsparios antibiotikams bakterijų padermės. Taigi infekcinių ligų 
gydytojo specialybė išlieka aktuali. 

Mintimis apie infektologiją, iššūkius ir laimėjimus gydytojo, moks-
lininko, pedagogo kelyje dalijasi ilgametis Vilniaus universiteto Medi-
cinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Infekcinių ligų klinikos 
vadovas, buvęs Lietuvos infektologų draugijos pirmininkas, Vilniaus 
universiteto ligoninės Santaros klinikų Infekcinių ligų centro konsul-
tantas-infekcinių ligų gydytojas prof. habil. dr. Arvydas Ambrozaitis.
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pranešimus Švedijoje, Danijoje, Italijoje, Ispanijoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose (JAV), Japonijoje, Lenkijoje, Irake, Pakista-
ne, Libijoje ir kt. Vieni pirmųjų šalyje, jau nuo 1993 metų, ben-
dradarbiaujant su JAV Viskonsino-Medisono universiteto pro-
fesoriaus Stefan Gravenstein vadovaujama mokslininkų grupe 
pradėjome vykdyti naujų vakcinų ir antivirusinių vaistų klini-
kinius tyrimus infekcinių ligų srityje. Tuomet nebuvo nei vais-
tų kontrolės tarnybos, nei bioetikos komiteto. Prisimenu kurio-
zišką situaciją, kai leidimą pradėti klinikinį tyrimą kartu su JAV 
partneriais teko išduoti tuomečiam sveikatos apsaugos vicemi-
nistrui Leonui Kalėtinui. Teko dirbti ypač sunkiomis sąlygomis, 
juk neturėjome nei kopijavimo aparato, nei kompiuterio, pradžio-
je nebuvo ir elektroninio pašto. Bet ir metodiškai, ir materialiai 
daug padėjo mokslinio darbo partneriai, kolegos iš JAV, su ku-
riais teko garbė atlikti naujų gripo vakcinų klinikinius tyrimus. 

Teko gyventi pereinamuoju laikotarpiu: iš primityvios sovie-
tinės tikrovės, kai net kopijavimo aparatai buvo kontroliuojami 
valstybės saugumo tarnybų, iš uždaros visuomenės ir visuotino 
deficito sovietinių laikų į vakarietiškąjį modelį. Tai buvo įdo-
mus, bet kartu ir sunkus periodas.

Kas labiausiai išliko atmintyje? Gal turite linksmų pri-
siminimų iš praktikos?

Prisiminimų išlikę įvairių – ir linksmų, ir skandalingų. Daug 
bendravome su Europos šalių mokslininkais, gydytojais rengda-
mi konferencijas ir juos kviesdamiesi. Daugelyje renginių daly-
vavo švedai, kurie buvo įsteigę specialų fondą paremti Baltijos 
šalis mažinant sergamumą infekcinėmis ligomis, kuris buvusio-
je SSSR buvo neįprastai didelis (tuberkuliozė, virusiniai hepa-
titai, žarnyno infekcijos ir kt.). Nuo 1994 metų reguliariai, kas 
2 metus, skirtinguose Baltijos šalių miestuose rengėme Šiaurės 
Baltijos šalių infekcinių ligų kongresus. Europos šalių požiūris 
tuomet į mus buvo ne kaip į lygiaverčius partnerius, o kaip į jau-
nesniuosius brolius iš nepriteklių šalies. Toks mūsų šalies suvo-
kimas kartais sukeldavo ir juokingų situacijų. Viena tokių nutiko 
2003 metų birželio mėnesį Lietuvos infektologų draugijos me-
tinėje konferencijoje Palangoje, į kurią pakvietėme neįprastai 
daug lektorių, mūsų kolegų, iš Švedijos, Norvegijos ir Danijos, 
kurie, atvykdami pas mus, savo paskaitų pranešimams papildy-
ti vaizdinę medžiagą paruošė skaidrėmis. Jie buvo įsitikinę, kad 
Lietuvoje multimedijos projektorių dar nėra, todėl kompiuteri-
ne programa Power Point parengtų prezentacijų demonstruoti 
nebus galimybių. O mes kaip tik buvome parengę multimedijos 
projektorių pranešimams (pasiskolinome iš farmacinės bendro-
vės). Tad vos ne paskutinę minutę prieš konferenciją teko orga-
nizuoti skaidrių projektoriaus paieškas. Galiausiai viskas baigėsi 
sėkmingai, tokį aparatą turėjo viena farmacijos bendrovių, kon-
ferencijos rėmėjų. Tai buvo toks smagus nuotykis. 

Kitas prisiminimas – skandalinga istorija, susijusi ir su moks-
lo atradimais, ir su dideliu triukšmu. Mūsų klinikos darbuoto-
jai pirmieji Lietuvoje nustatė realią virusinių hepatitų etiologinę 
struktūrą. Taip pat pirmieji ištyrėme ligonių, kuriems nerandama 
nei hepatito A, nei hepatito B viruso, kraujo serumą ir nustatė-
me, kad šį hepatitą sukelia hepatito C virusas. 1991–1992 metais 
pirmieji Lietuvoje pradėjome diagnozuoti ūminį ir lėtinį virusinį 
hepatitą C. Dar daugiau, analizuodami hepatito C paplitimą ri-

zikos grupėse, ištyrėme 315 Respublikinio kraujo centro Krau-
jas (RKC), kuriam tuomet vadovavo Leonardas Varnas, kraujo 
plazmos donorų. Rezultatai pribloškė, sunku buvo jais patikė-
ti: 269, arba 85,4 proc., donorų buvo užsikrėtę hepatito C viru-
su. Tiriamąją medžiagą, kraujo serumą, patikrinti, ar nenustatė-
me klaidingai teigiamos diagnozės, siuntėme į Lundo (Švedija) 
universiteto Virusologijos laboratoriją rezultatų patvirtinimo tes-
tams atlikti. Rezultatai pasitvirtino. Taip buvo nustatytas didžiu-
lis hepatito C protrūkis tarp RKC kraujo plazmos donorų. Epi-
demiologiniame tyrime nustatyta, kad hepatito C infekcija RKC 
išplito plazmaferezės metu dėl antiepideminio režimo pažeidi-
mų. Donorai galėjo būti infekuoti paimant plazmos ir grąžinant 
forminius elementus (eritrocitus) per pakartotinai naudojamus 
butelius, daugkartinio naudojimo kraujo perpylimo sistemas, 
plazmos paėmimo adatas ir kita, dėl sterilizacijos ir dezinfekci-
nio režimo pažeidimų. Apie šią pavojingą padėtį informavome 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, RKC va-
dovą. Tačiau iš vadovo sulaukėme priekaištų. Jis nenorėjo pati-
kėti, kad jo vadovaujamoje įstaigoje dėl neleistinų antiepidemi-
nio režimo pažeidimų galėjo būti toks masinis užsikrėtimas he-
patito C virusu. Direktorius L. Varnas gynėsi, bandė ieškoti kitų 
priežasčių. Galiausiai jis iškėlė absurdišką hipotezę, kad donorai 
galėjo užsikrėsti lytiniu keliu. Tad ši situacija – juokas pro ašaras.

Daug kur buvote pirmieji, pradininkai. Pavyzdžiui, minė-
jote, kad pirmieji nustatėte hepatitų etiologinę struktūrą, hepa-
tito C viruso infekcijos protrūkį tarp kraujo plazmos donorų. 
Kokias dar dideles infekcinių ligų problemas pavyko išspręsti? 

Taip susiklostė, kad daug ką mūsų klinikos darbuotojai pradė-
jo pirmieji. Pirmieji Lietuvoje pradėjome klinikinius naujų vak-
cinų tyrimus. Pirmieji įsisavinome virusinių hepatitų, įskaitant ir 
hepatito C, serologinę diagnostiką, nustatėme virusinių hepatitų 
etiologinę struktūrą Lietuvoje. Pirmieji nustatėme hepatito C pa-
plitimą bendrojoje populiacijoje, tarp rizikos grupių, ypač kraujo 
donorų. Pirmieji šalyje pradėjome lėtinių hepatitų B ir C gydymą 
rekombinantinio alfa-2b žmogaus interferono preparatais. Tuomet 
buvo skiriamas standartinis, dar nepegiliuotas, interferonas (Real-
diron®), kuris, beje, buvo gaminamas Vilniuje (UAB Biofa). Pri-
simenu, kaip nelengva buvo įtikinti gydytojus tokio, tuomet labai 
naujoviško, antivirusinio gydymo galimu veiksmingumu.

Dar viena darbo krypčių – tiesos apie profilaktinių skiepų 
naudą, veiksmingumą ir saugumą skleidimas visuomenėje ir me-
dikų bendruomenėje. Manau, kad šis darbas jau duoda vaisių, 
nes skiepijimų mastas Lietuvoje didėja. Ypač tarp jaunimo, ku-
ris yra mažiau skeptiškas, neįžvelgia sąmokslo teorijų, daugiau 
važinėja po Vakarų šalis, kuriose susiduria su daug palankesniu 
požiūriu į skiepus. Jaunimas labiau pasitiki ekspertų rekomen-
dacijomis. O vyresnės kartos žmonės dar tiki įvairiomis sąmoks-
lo teorijomis, mano, kad gydytojai papirkti, kad jie už vakcinas 
gauna kyšius, kad vakcinos yra žalingos, sukelia autizmą, išsė-
tinę sklerozę, apsinuodijimą gyvsidabriu ir kitas sunkias ligas.

Kokių tuomet problemų dar lieka?

Hepatito C gydymo klausimas praktiškai išspręstas. Da-
bartiniai tiesiogiai hepatito C virusą veikiantys vaistai išgydo 
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daugiai nei 90 proc. ligonių. Kol kas nėra galimybės išgydyti 
žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) liga sergančiųjų, galima 
tik nuslopinti viruso replikaciją ir taip gana veiksmingai kon-
troliuoti ligą. Tai yra globali problema.

Kiti iššūkiai – infekcijos po organų ir audinių transplanta-
cijų, kateterių, protezų, operacinių žaizdų infekcijos, infekci-
jos įvairių imunodeficitinių būklių metu, ypač esant neutrope-
nijai, taip pat sergant cukriniu diabetu, onkohematologinėmis, 
grybelinėmis ligomis. Kol kas nepavyksta sumažinti hospita-
linių infekcijų paplitimo.

Taigi iššūkiai didžiuliai. Infekcinės ligos, deja, neišnyksta, 
tik pasikeičia jų spektras ir struktūra. Bet jei mažės kūdikių ir 
vaikų skiepų mastas dėl tėvų skeptiškumo, antivakcininio ju-
dėjimo skleidžiamos dezinformacijos, gali sugrįžti, atsinaujin-
ti ir tos infekcinės ligos, kurias jau esame pamiršę. Jeigu nebus 
paskiepyta daugiau nei 95 proc. naujagimių ir kūdikių vakcino-
mis, kurios yra rekomenduojamos pagal Lietuvos vaikų profi-
laktinių skiepijimų kalendoriaus programą, galime ateityje su-
laukti ne vienos primirštos ligos protrūkio.

Dar viena problema – maži infektologijos paslaugų įkainiai, 
visai nėra III lygio infektologijos paslaugų, nors esame universi-
tetinėje ligoninėje. Senosios Infekcinių ligų centro patalpos Biru-
tės gatvėje neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Nuo 2016 metų 
esame Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sudėty-
je. Deja, kadangi geografiškai esame nutolę, sunkiau organizuo-
ti pacientų ištyrimą moderniais diagnostikos metodais ir organi-
zuoti reikalingas kitų specialistų konsultacijas. Tačiau jau kitais 
metais Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų teritori-
joje turėtų būti užbaigtos naujo Infekcinių ligų korpuso, kuriame 
įsikurs Infekcinių ligų centras ir tuberkuliozės skyriai, statybos. 

Aiškesnė turėtų būti tvarka dėl vaistų tiekimo sergantie-
siems retomis infekcinėmis ligomis. Šiandien, pagal Lietuvos 
Respublikos sveikatoms apsaugos ministerijos nutarimą, pati 
gydymo įstaiga turi pasirūpinti retoms ligoms gydyti reikalin-
gomis vaistų atsargomis. Tačiau tai labai neekonomiška. Raci-
onaliau būtų užtikrinti centralizuotą retų vaistų tiekimą. Tai ne-
turėtų būti ligoninės uždavinys. Galbūt Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos padalinys ar Užkrečiamųjų ligų 
ir AIDS centras turėtų būti atsakingi už vaistų retoms infekci-
nėms ligoms tiekimą ir reikalingų tyrimų atlikimą. 

Kokie tolesni planai infekcinių ligų srityje?

Deja, šis gyvenimo puslapis jau yra užverstas. Neįmano-
ma ką nors reikšmingo pasiekti neturint komandos ir nebedir-
bant įstaigoje. Tik poetams ir rašytojams tai negresia. Tačiau 
reikia pabaigti pradėtus darbus. Esu doktoranto vadovas, kuris 
jau baigia rašyti disertaciją ir kitų metų pradžioje turėtų gintis. 
Darbo tema – Gripo virusinės pneumonijos prevencija slopi-
nant indukuojamos azoto oksido sintezės gamybą zanamiviro 
ir priešprasminio oligonukleotido pagalba. Tema reikšminga 
ir įdomi. Mokslo darbas skirtas pirmą kartą pasaulyje panau-
dotiems vaistams, kurie yra numatyti plaučių uždegimo profi-
laktikai sergant gripo infekcija. Tai eksperimentinis darbas su 
laboratorijos pelėmis, kuris buvo pradėtas doc. Tomo Kačer-
giaus JAV 2006–2007 metais ir vėliau gydytojos Birutės Za-
blockienės tęstas Lietuvoje. Šis darbas neturi analogų pasauly-

je. Tai bus paskutinis mano vadovaujamas reikšmingas moks-
lo projektas infekcinių ligų srityje. Tuo mano misija infekcinių 
ligų srityje ir bus baigta. 

Kokie tolesni planai baigus aktyvią veiklą infekcinių 
ligų srityje?

Manau, kad savo indėlį į infektologiją įnešiau, ir daugiau 
šioje srityje ką nors reikšmingo nuveikti nebeturėsiu galimy-
bių. Bet yra daug kitų įdomių veiklų. Planuoju pasinerti į akty-
vų sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos propagavimą. Man 
rūpi, kodėl padaugėjo lėtinių degeneracinių ligų, kodėl mažė-
ja kokybiško gyvenimo trukmė, kokią įtaką žmonių sveikatai 
turi mityba ir kt. Baigdamas karjerą infekcinių ligų srityje, žadu 
aktyviai dalyvauti man patrauklioje ir, manau, perspektyvioje 
visuomenės sveikatinimo srityje.

Pastaruoju metu, nepaisant medicinos laimėjimų, sumažėjo 
kokybiško gyvenimo trukmė. Bendrai gyvenimo trukmė pail-
gėjo, bet kokybiško gyvenimo – trumpėja. Didėja senyvo am-
žiaus žmonių ligotumas dėl lėtinių degeneracinių ligų, kurios 
pasireiškia vis jaunesniems pacientams. Žmonės nuo jų miršta 
daug anksčiau, negu turėtų: miršta ne nuo senatvės, o nuo lėti-
nių ligų, kurios nėra nulemtos tik amžiaus. Žmonės galėtų gy-
venti ilgiau kaip 100 metų, bet juos pakerta lėtinės degenera-
cinės ligos – visų pirma, onkologinės, taip pat aterosklerozė, 
pirminė arterinė hipertenzija, miokardo infarktas, insultas, cu-
krinis diabetas, nespecifinis opinis kolitas, autoimuninės ligos 
(reumatoidinis artritas, psoriazė ir kt.), neurodegeneracinės li-
gos (Alzheimerio liga, demencija, išsėtinė sklerozė) ir dauge-
lis kitų. Šiandien, atsiradus šių ligų požymių, gydytojai skuba 
skirti vaistų, kurie tik švelnina simptomus, bet neveikia ligos 
priežasčių. Mane domina, ką reikia daryti, kad būtų galima iš-
vengti šių šiuolaikinės civilizacijos ligų.

Kokias pastebite infektologijos, kaip specialybės, vysty-
mosi, populiarėjimo tendencijas Lietuvoje?

Šiandien infektologija nesulaukia tinkamo dėmesio iš svei-
katos priežiūros politikų, Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministerijos. Vis dar manoma, kad šios ligos nėra labai 
svarbios. Požiūrį atspindi ir buvusios Vilniaus infekcinės ligo-
ninės pastatai Žvėryne, kurie yra apverktinos būklės, bet iki 
šiol yra naudojami pacientams gydyti.

Lietuvoje infekcinių ligų gydytojo specialybė nėra prestiži-
nė. Nors, mano galva, ji turėtų būti patraukli, juk daugėja ser-
gančiųjų ŽIV liga, kitų įvairių, ne visai įprastinių infekcinių ligų, 
kurios pasireiškia imunosupresijos fone. Kaip minėjau, aktualiu 
klausimu tampa infekcijos po organų ir audinių transplantacijų, 
sąnarių, širdies vožtuvų protezavimų, sergant cukriniu diabetu, 
kt. Infekcinės ligos tampa vis aktualesnės sergant įvairiomis on-
kohematologinėmis ligomis, kai skiriama imunitetą slopinančių 
vaistų ir dėl to vystosi įvairių infekcinių ligų atipinės formos.

Tad infekcinių ligų ir neišspręstų klausimų tikrai netrūksta. 
O kur dar didėjančio antimikrobinio atsparumo problema. Juk 
pagrindinė bakterijų atsparumo antibiotikams plitimo priežas-
tis – netinkamas ir perteklinis jų vartojimas. Per dažnas plataus 
veikimo spektro antibiotikų vartojimas didina tikimybę atsirasti 
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atspariai bakterijų padermei. Tinkamas antibiotikų vartojimas, 
antibiotikų skyrimo kontrolė ir yra ta sritis, kurioje infekcinių 
ligų gydytojai turėtų svariau pasireikšti, užimti labiausiai šio-
je srityje kvalifikuotų ekspertų poziciją.

Manau, kad ateityje ir Lietuvoje nebus Infekcinių ligų sky-
rių, o infekcinių ligų gydytojas taps konsultuojančiu gydytoju, 
geriausiai išmanančiu antimikrobinio gydymo peripetijas, in-
fekcinių ligų diagnostiką ir kt. Tokia sistema yra JAV, kur nėra 
nei infekcinių ligoninių, nei infekcinių skyrių. Sergantieji bak-
teriniu meningitu gydomi nervų ligų skyriuje, virusiniu hepa-
titu – hepatologijos skyriuje ir pan.

Manau, kad infekcinių ligų gydytojo specialybė turėtų po-
puliarėti, nes ji, kaip jau sakiau, yra labai konkreti, galima la-
bai padėti pacientui, o ir infekcinių ligų spektras ateityje tik 
didės. Dar svarbu ir tai, kad turime vakcinų, kurios gali padėti 
išvengti ligų. Šiuo metu 28 ligas galime kontroliuoti skiepais. 
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, vakcinos 
kasmet išgelbsti apie 2 mln. gyvybių. PSO tikslas pasiekti, kad 
daugiau kaip 90 proc. žmonių pasiskiepytų nuo vakcinomis 
valdomų infekcijų. Šioje srityje irgi laukia didelis darbas, nes 
plinta antivakcininis judėjimas, auga skepticizmas, tad infekci-
nių ligų gydytojai dar turi plačią dirvą savo veiklai, šviesdami 
ir kitus gydytojus, ir visuomenę, aiškindami, kad skiepai yra 
naudingi, reikalingi, kad jie neturėtų būti ignoruojami siekiant 
pažaboti infekcines ligas.

Jūsų nuomone, ar daug kuo skiriasi infektologo specia-
lybė Lietuvoje nuo Vakarų šalių?

Šiandien jau mažai kuo skiriasi. Prieš 20–30 metų skirtu-
mas iš tiesų buvo didžiulis. Pirma, kad Lietuvoje veikė infekci-
nės ligoninės, kurios buvo skirtos ne tik gydyti, bet ir izoliuoti 
ligonius. Vilniaus Infekcinės ligoninės barakai buvo pastaty-
ti XX amžiaus pradžioje siekiant apsaugoti miesto gyventojus 
nuo sergančiųjų dėmėtąja šiltine, vidurių šiltine, choleros, maro 
ir kt. Šių dienų pasaulinės tendencijos – infekcinės ligoninės 
įjungtos į daugiaprofilinių ligoninių sudėtį, atskirų pastatų at-
sisakoma. Kai kuriose šalyse išlikę atskiri infekcinių ligų kor-
pusai, skyriai, pavyzdžiui, Švedijoje, kitose, tarkime, JAV, jų 
nėra. Infekuotiems ligoniams skirtos vienvietės palatos, speci-
alūs boksai, o apsaugą nuo užkrato užtikrina tinkama ventilia-
cija, neigiamas slėgis, įvairios dezinfekcijos priemonės. Mano 
nuomone, infekcinių ligų skyriai nebūtinai turėtų būti atskiruose 
korpusuose, nes užsikrėtimo pavojaus praktiškai nėra. Nebent 
įvyktų Ebolos hemoraginės karštinės protrūkis, o tai Lietuvo-
je mažai tikėtina, nes tam nėra sąlygų – nesame tropikų šalis.

Daug pasiekėte kaip mokslininkas, vadovas, pedago-
gas. Kaip pavyko suderinti darbą ir poilsį, šeiminį gyve-
nimą? Esate senjorų sportinių šokių klubo Rondo narys. 
Kodėl šokiai?

Buvo nelengva viską suderinti. Aišku, jaunystėje buvo lengviau 
viską spėti, sulaukus vyresnio amžiaus – jau sunkiau. Tačiau 
visada stengiausi būti aktyvus, skirti laiko ir fizinei veiklai. 
2002 metais su žmona pradėjome lankyti sportinių šokių klubą 
Rondo, kuriam tuomet vadovavo žinomas choreografas Adomas 

Gineitis. Lankome jį iki šiol, 2 kartus per savaitę po 1,5 val., 
išskyrus vasaros mėnesius.

Kodėl šokiai? Nes tai ir atsipalaidavimas nuo darbinės psi-
choemocinės įtampos, ir fizinė veikla, ir malonios emocijos, 
kurias sukelia gera muzika, ir maloni aplinka, kolektyvo na-
riai, su kuriais kartkartėmis rengiame įvairius žygius baidarė-
mis ar dviračiais. 

Kita maloni veikla ir poilsis – sodyba, esanti 40 km už Vilniaus, 
Santakos kaime, vaizdingoje vietoje, kur Žeimena įteka į Nerį. Čia 
dažnai praleidžiame savaitgalius. Buvimas sodyboje – tai irgi atsi-
palaidavimas. Mėgstu ten bėgioti lengva ristele, stengiuosi, esant 
progai, kuo daugiau vaikščioti, kad nueičiau 10 tūkst. žingsnių, 
arba 6 km per dieną, ką rekomenduoja kardiologai. 

Apskritai manau, kad per mažai dėmesio skyriau poilsiui. 
Darbas dominavo ir dėl jo ne kartą teko aukoti poilsio valan-
das. Dabar, jeigu reikėtų viską pradėti iš pradžių, stengčiausi 
labiau derinti darbą ir poilsį, kad nenukentėtų poilsis.

Spartėjant informacijos srautui, jaunimui kartais sun-
ku rasti tinkamus patikimos informacijos šaltinius, kurie 
dažnai yra prieštaringi, neatitinka klinikinės praktikos ir 
sparčiai keičiasi. Ką patartumėte? Kokie jūsų palinkėjimai 
jauniesiems infektologams?

Gyvename informacijos pertekliaus amžiuje. Kita vertus, 
patikimą informaciją reikia atsirinkti. Apsišvietę yra ir mūsų 
pacientai, kurie neretai, apie savo ligą pasiskaitę internete, eg-
zaminą surengia ir gydytojui. Tad šiuolaikiniam gydytojui rei-
kia būti tvirtam, suvokti, kad internete žinių pasisėmęs žmo-
gus negali būti išmanantis apie savo ligą.

Svarbu nepamiršti, kad į žmogų, jo sveikatos problemas rei-
kia žiūrėti holistiškai. Liga nėra tik vieno organo negalavimas. 
Todėl reikėtų ne vien paskirti vaistų ar numatyti operaciją, vertė-
tų pasidomėti paciento gyvenimo būdu, mityba, žalingais įpročiais. 
Bet, deja, dabartiniai reikalavimai, laikas, numatytas vieno paciento 
apžiūrai, to neleidžia. Gydytojai nespėja išsamiai išklausti, išklausy-
ti paciento. Naujų technologijų įdiegimas nepakeičia bendravi-
mo. Mano palinkėjimas jaunajai kartai būtų stengtis daugiau ben-
drauti, kalbėti su pacientais, neapsiriboti vien tik diagnostinėmis 
procedūromis, tyrimų komentaru ir vaistų išrašymu. 

Dar palinkėčiau ugdyti pagarbesnį elgesį su pacientais. Teko 
matyti, kaip užsienio šalyse gydytojas, įėjęs į palatą, sveikin-
damasis paspaudžia ranką pacientui, maloniai šypsosi, paklau-
sia, ar jis sutinka būti apžiūrėtas. Apskritai tiek bendraujant su 
kolegomis, tiek su ligoniais ar kitais žmonėmis man patraukli 
tokia nuostata – svarbiau būti užjaučiančiam, suprantančiam 
kitą žmogų, empatiškam, negu būti teisingam.

Taip, šiandien medikų atlyginimai nedideli, neleidžia gy-
venti oriai, bet vis dėlto skatinčiau likti gimtajame krašte, ne-
emigruoti, bandyti surasti savo vietą, nišą, juk ne viską gyve-
nime nulemia materialiniai svertai.

Kitas palinkėjimas – pamėginti įžvelgti, išsiaiškinti ką nors 
novatoriško, pasiūlyti naujovių tobulinant diagnostiką ir gy-
dymą, įnešti tam tikrą indėlį į medicinos mokslą ir praktiką.

Dėkojame už pokalbį
Kalbėjosi Natalija Voronaja

Lietuvos infektologų draugijos informacija
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Infekcinių ligų katedroje pradėjote dirbti 1959-aisiais. 
Po trejų metų, 1962-aisiais, įsteigus gydytojų tobulinimo 
kursą, buvote paskirtas jo vadovu. Taigi ilgą laiką rūpino-
tės gydytojų tobulinimu, kokių sunkumų iškildavo?

Infekcinė ligoninė Vilniuje (Žvėryne), šiandien Vilniaus 
universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Infekcinių ligų 
ir tuberkuliozės ligoninė, įkurta daugiau kaip prieš 100 metų. 
Daugiau kaip pusšimtį metų ji yra gydytojų tobulinimo bazė, 
kurioje žinias gilina ne tik gydytojai infektologai, bet ir šeimos 
gydytojai, kitų specialybių medikai. Taip susiklostė, kad į gy-
dytojų tobulinimo organizavimą buvau įtrauktas nuo pat šios 
struktūros sukūrimo pradžios. Darbas buvo įdomus, kūrybingas, 
atsakingas, padėjęs ir pačiam tobulėti, bet kartu ir nelengvas.

Pagrindinis sunkumas – gerokai atsilikusi techninė ligoni-
nės bazė. Atvykę tobulintis gydytojai infektologai savo kasdie-
niame darbe dažnai naudojosi daug modernesne įranga, tech-
nika, negu rasdavo mūsų tobulinimo bazėje – Vilniaus infekci-
nėje ligoninėje. Tai keldavo ir nepatogumų, ir gėdą. Iš moksli-
nės pusės, kalbant apie hepatitų, meningitų, parazitinių ir kitų 
ligų gydymą, mūsų rezultatai buvo aukšti, tačiau praktinė da-
lis dažnai keldavo liūdnas emocijas. 

Ligoninė įsikūrusi Žvėryne, ne Vilniaus universiteto ligo-
ninės Santaros klinikose, o tai taip pat keldavo nemažai proble-
mų, pavyzdžiui, kai reikėdavo skubiai, savaitgaliais ar naktį 
pasikviesti kitų specialybių gydytojus konsultuoti mūsų ligo-
nius. Tas atstumas žlugdė. Neturėjome gero rentgeno, echosko-
po, nebuvo reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus. 
Tai sudarydavo didelį kontrastą. Kalbu apie laiką, kai Infekci-
nių ligų katedrai vadovavo prof. P. Čibiras, vėliau doc. Euge-
nijus Broslavskis.

Organizuoti gydytojų tobulinimą nebuvo lengva ir dėl to, 
kad neturėjau pakankamai praktikos, ypač kalbant apie vaikų 
infekcines ligas. Juk mūsų ligoninėje iki 1990 metų buvo ir 
vaikų skyrius, vėliau jis buvo perkeltas į Vilniaus universiteto 
ligoninės Santaros klinikas. Taigi turėjau daug teorinių žinių, 
o klinikinės patirties stokojau.

Taigi pagrindiniai sunkumai buvo susiję su pasenusia tech-
nine mokomąja baze. Tik vėliau, baigiantis antrajam tūkstantme-
čiui, kai Infekcinių ligų katedros vedėju tapo prof. Arvydas Am-
brozaitis, o vyr. gydytoju – Arvydas Šilys, reikalai pagerėjo. 
Buvo stipriai patobulinta techninė bazė – atsirado virusologi-
jos laboratorija, modernūs imunofermentiniai tyrimai, vakci-
nų ir vaistų klinikiniai tyrimai bendradarbiaujant su užsienio 
partneriais, moderni echoskopija, įkurtas reanimacijos ir in-
tensyviosios terapijos skyrius. Tuomet iš tiesų reikalai prašvie-
sėjo, tačiau naujomis ir geresnėmis sąlygomis man teko dirbti 
neilgai – 2000-aisiais išėjau į pensiją.

Kaip vertinate dabartinį Lietuvos infektologų draugijos 
siekį kelti infektologų kvalifikaciją, pavyzdžiui, konferenci-
jas, tobulinimo kursus, žurnalus ir kitus leidinius? Gal ga-
lėtumėte apibendrinti istorines tendencijas?

Mano galva, daugiausiai naudos gydytojams duoda tobu-
linimo ciklai. Ypač tada, kai jie rengiami trumpi, teminiai, 
atskirais konkrečiais klausimais – hepatitų, žmogaus imuno-
deficito viruso, neuroinfekcijų, farmakoterapijos ir panašiais 
klausimais. Šie ciklai suteikia sisteminių žinių. Manau, kad 
žinių medikai įsisavina daugiau negu per konferencijas ar 
instruktažą. Be abejo, gydytojų kvalifikacijai užtikrinti būti-
na skaityti ir medicinos literatūrą, kuri dabar yra prieinama 

DOC. JUOZAS ŪSAITIS: RENGIANT 
GYDYTOJŲ TOBULINIMĄ, LABIAUSIAI 
KOJĄ KIŠO PRASTA TECHNINĖ BAZĖ

Mūsų žurnalo svečias – gydytojas infektologas doc. Juozas Ūsaitis, visą gyvenimą atidavęs darbui Vilniaus Infek-
cinių ligų ir tuberkuliozės ligoninėje ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto (VU MF) Infekcinių ligų katedroje. 
90-metį šiais metais (gegužės 16-ąją) atšventęs medikas VU MF Infekcinių ligų katedroje pradėjo dirbti 1959 metais 
ir liko jai ištikimas. Doc. J. Ūsaitis paskelbė 66 mokslinius straipsnius, buvo prof. Povilo Čibiro vadovėlio Infekcinės 
ligos bendraautoris. Knygoje Klinikinė gastroenterologija parašė skyrių apie virusinius hepatitus, išleido 3 metodi-
nius leidinius, ilgus metus buvo gydytojų tobulinimo fakulteto metodinės tarybos narys, Lietuvos infektologų drau-
gijos sekretorius. Būdamas garbaus amžiaus, gydytojas ir šiandien nenustoja domėtis medicinos naujovėmis, neuž-
miršta kelio ir į infekcinę ligoninę.

Kokių sunkumų iškildavo organizuojant gydytojų tobulinimą praeitame amžiuje? Kaip kito ir kinta infektologo 
darbas, kasdienybė, tikslai ir siekiai? Į šiuos ir kitus klausimus atsako ir įžvalgomis dalijasi gydytojas doc. J. Ūsaitis.

Lietuvos infektologų draugijos informacija
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ir leidžia susipažinti su pasaulio naujienomis. Tačiau vienas 
svarbiausių momentų – tobulėti analizuojant savo darbo me-
džiagą, ligonius ir jų ligos istorijas. Tai leidžia stebėti savo ar 
kolegų privalumus, trūkumus, klaidas ir kartu tobulėti. Kon-
ferencijos neatstoja mūsų rengiamų tobulinimo ciklų, kurie 
trunka apie savaitę ir, pakartosiu, suteikia sisteminių žinių.

Buvote ilgametis Lietuvos infektologų draugijos sekre-
torius. Prašome pasidalyti prisiminimais iš šios veiklos?

Buvau ir sekretorius, ir kasininkas, ir šios pareigos numa-
tė dažnus kontaktus su kitų miestų infektologų draugijų filia-
lais. Ši veikla išplėtė mano pažinčių ratą. Dažnai bendravome 
su kolegomis ir manau, kad aktyvesnėje jų mokslinėje veiklo-
je šiek tiek yra ir mano nuopelno. Skatindavau gydytojus ana-
lizuoti darbo medžiagą ruošiantis atestacijoms, kurios tuomet 
egzistavo, su kai kuriais gydytojais netgi esu paskelbęs bendrus 
mokslinius straipsnius. Su Šiaulių infektologe Irena Ruškuvie-
ne parengėme bendrą straipsnį apie Žilbero sindromą, kurį pri-
stačiau Maskvoje (Rusija). Būdamas sekretoriumi ir bendrau-
damas asmeniškai paskatinau nemažai ir mūsų ligoninės gy-
dytojų analizuoti savo darbą, rašyti straipsnius, kurių bendra-
autoriumi kartkartėmis tapdavau ir aš. Žodžiu, sekretoriavimas 
ir man išėjo į naudą.

Kokia dabartinė jūsų veikla infekcinių ligų srityje?

Dabar aktyvios veiklos nevykdau. Sulaukus tokio am-
žiaus, tai būtų nepadoru (juokiasi – aut. past.). Tačiau me-
dicinos naujovėmis domiuosi, nepamirštu kelio ir iki ligo-
ninės, stebiu pokyčius, laimėjimus, kartais dalyvauju vizi-

tuojant ligonius, bet tai nutinka vis rečiau, nesistemingai, 
ypač po 90 metų jubiliejaus. Šis jubiliejus buvo tarsi savo-
tiškas atsisveikinimas su profesija. Dabar, deja, vis dažniau 
gydymo įstaigose tenka lankytis kaip ligoniui. Kasmet bū-
tinai skiepijuosi nuo gripo.

Esate iš tos kartos, kai diagnozę buvo galima nustaty-
ti iš spalvos ir kvapo. Kaip manote, ar šios žinios vertin-
gos šiandien?

Be abejo, vertingos. Beverčių žinių nebūna. Juolab kad 
kompleksinis požiūris į ligonį niekur nedingo, atvirkščiai – 
vis labiau pabrėžiamas. Mūsų organizmas yra vientisas, jame 
viskas susiję. Kiekvienas gydytojas iš praktikos pasakys, kad 
neretai pas jį atėjusį pacientą gali kamuoti kitos daug sun-
kesnės bėdos negu tos, dėl kurių jis atsiųstas ir yra tiriamas. 
Pavyzdžiui, infektologų pacientai gali būti priklausomi nuo 
alkoholio, narkotikų, patirti šeimos dramų. Tad komplek-
sinis požiūris, kurį visuomet akcentuodavo ilgametis VU 
MF Infekcinių ligų klinikos vadovas prof. P. Čibiras, egzis-
tuoja ir yra labai svarbus. Visuomet į pacientą reikia žiūrė-
ti kaip į vientisą organizmą, asmenybę, kurioje viskas turi 
nematomą ryšį.

Gal turite linksmų prisiminimų iš savo ilgametės 
praktikos?

Prisiminimų būta įvairių, ne vien linksmų ar juokingų, bet 
ir verčiančių susimąstyti. Pavyzdžiui, kartą iš kolūkio pirmi-
ninko žmonos nepaėmiau vokelio, kuriame buvo 500 rublių. 
Toks poelgis sulaukė netikėto atsako iš ligonės – ji ėmė mane 

1 pav. Prof. P. Čibiras su kursantais infektologais
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ignoruoti. Po mėnesio, sėkmingai pasveikusi nuo 
hepatito, ji atėjo pasitikrinti, bet ne pas mane, o 
kreipėsi į kitą gydytoją. Į mano pusę nė nežiūrėjo, 
o, sutikusi koridoriuje, praėjo pro mane lyg pro 
tuščią vietą. Skyriaus vedėja pajuokavo: Padarei 
didelę klaidą – netekai 500 rublių ir, kas svarbiau-
sia, ligonio pasitikėjimo. Dabar ji tavimi nepasi-
tiki ir kreipiasi į mane. Tada susimąsčiau, ar tei-
singai pasielgiau (juokiasi – aut. past.). 

Nepamiršiu dar vienos linksmos istorijos, kai 
atskubėjęs gydytojas aiškino, kad priėmimo kori-
doriuje laukia ligonis su kepenų kvapu. Gydytojai 
žino, kad savotiškas kepenų kvapas reiškia labai 
sunkią žmogaus būklę, kepenų nepakankamumą, 
gresiančią komą. Skubame, bėgame, apžiūrime ir 
paaiškėja, kad šį neva pavojingą kvapą skleidžia 
kailiniai, o ligonio būklė visiškai nesunki, gyvy-
bei negrėsminga ir nepavojinga. 

Teko pasijuokti ir iš savo nemoksliškumo. 
Pavyzdžiui, ryte per vizitaciją nustatome, kad 
ligonė negali kalbėti. Įtariame insultą, rengia-
mės kviesti neurologą. Tačiau šalia esanti me-
dicinos slaugytoja sako, kad yra mačiusi tokį atvejį, kad taip 
gali atrodyti žmogus, kuriam išniręs žandikaulis. Slaugytojos 
diagnozė pasitvirtina, žandikaulį grąžinus, išnyksta ir visi me-
namo insulto požymiai. Tai sužinojęs neurologas pajuokavo: 
Gerai, kad manęs nepakvietėte. Dar būčiau pripažinęs insul-
tą, tai būtų konfūzas.

Kokias dideles infekcinių ligų problemas jums pavy-
ko išspręsti?

Tuo metu, kai dirbau (1959–2000 metai), buvusios sąlygos 
galimybių išspręsti dideles problemas nesuteikdavo. Dirbau VU 
MF Infekcinių ligų katedroje, kuri, kaip sakydavo prof. P. Či-
biras, nėra mokslinis institutas. Katedra tėra pedagoginis vie-
netas, todėl svarbu buvo turėti medžiagos apie įvairias ligas, 
turėti patirties, o dideli atradimai ar išradimai – ne jos uždavi-
nys. Tačiau vėlesnis laikotarpis, po 2000-ųjų, kai išėjau į pen-
siją, parodė, kad galima smarkiai pagerinti, prisidėti prie in-
fekcinių ligų suvaldymo, geresnio ištyrimo, gydymo. Didesnės 
permainos, pažanga atėjo, kai buvo išrinktas naujas katedros 
vadovas prof. A. Ambrozaitis. Jau minėjau, kad buvo įkurta 
virusologijos laboratorija, ir įvairias ligas tapo įmanoma na-
grinėti molekuliniu lygmeniu. Vėliau prie klinikos buvo pri-
jungtas mikrobiologijos skyrius. 

Savo reikšmingiausiu darbu laikau tai, kad pavyko page-
rinti intensyviosios terapijos priežiūrą, įdiegti gliukokortikoste-
roidus, kurie padėjo sumažinti mirštamumą nuo hepatito. Ma-
nau, kad mirštamumo nuo hepatito sumažėjimas – pagrindinis 
laimėjimas. Iki hepatito gydymo gliukokortikosteroidais nuo 
šios ligos mirdavo keletas ligonių. Pradėjus jų vartoti, miršta-
mumas sumažėjo iki 1–2 atvejų per metus. Manau, kad mano 

darbe reikšmingos ne teorinės įžvalgos, o praktiniai dalykai, 
veikla, kuri padėjo sumažinti mirštamumą nuo hepatito.

Kokių problemų liko?

Problemų iš tiesų yra nemažai. Jos susijusios su hepatitų, 
encefalito, Laimo ligos padariniais, rožės recidyvais. Tai vis 
dar neišspręsti klausimai. Nėra ir specifinio kai kurių neuroin-
fekcinių ligų gydymo. 

Problema ta, kad daugelis infekcinių ligų nėra visiškai iš-
gydomos, jos tampa lėtinėmis. Labai didelis vaidmuo valdant 
infekcines ligas, stabdant jų plitimą tenka skiepams. Deja, jie 
sukurti ne nuo visų ligų. Nėra skiepų nuo Laimo ligos, o juk 
sergamumas erkių platinamomis ligomis didėja.

Kaip vertintumėte infektologijos, kaip specialybės, 
progresą Lietuvoje?

Progresas, be abejo, yra ir kalbant apie ankstyvąjį infekcinių 
ligų nustatymą, laiku atliktą diagnozavimą, ir apie veiksmingą 
gydymą, tačiau svarbiausias tikslas – sumažinti infekcinių ligų 
plitimą. Artėjant prie šio tikslo, turėtų mažėti infekcinėmis li-
gomis sergančių pacientų. Tai atitinkamai turėtų lemti, kad in-
fekcinių ligų tarnyba ateityje neturėtų plėstis.

Infekcinės ligos kinta, atsiranda naujų, anksčiau nežino-
mų, atsinaujina jau užmirštos. Kartu kinta ir infektologų užda-
viniai, profilis. Taigi infekcinių ligų tarnyba išliks ir ateityje, 
aišku, šiek tiek pakeitusi darbo pobūdį. Pagrindinis darbas – 
ambulatorinės konsultacijos ir konsultacijos kituose skyriuose. 

Šiandien mūsų ligoninė priklauso Vilniaus universiteto 
ligoninės Santaros klinikoms. Gydytojai infektologai tampa 

2 pav. Lietuvos infektologų draugijos valdyba (1988 metai). Sėdi (iš kairės) A. Mockienė, 
prof. P. Čibiras, J. Dievaitienė. Stovi (iš kairės) doc. J. Ūsaitis, gyd. A. Šilys, I. Narkevičiūtė, 
doc. E. Broslavskis
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konsultantais kituose sky-
riuose (terapijos, chirur-
gijos, kt.). Iš kitos pusės, 
infektologai tampa labiau 
specializuoti. Manau, kad 
ateityje daugės ambulato-
rinio konsultavimo pas-
laugų.

Manau, kad 2 infekci-
nių ligų skyrių Vilniaus uni-
versiteto ligoninės Santaros 
klinikose turėtų pakakti. 
Labai tikiu, kad po1–2 metų 
pagaliau mūsų ligoninė iš 
Žvėryno persikels į šiuo-
laikinį ir modernų centrą. 

Jūsų patarimai ir pa-
linkėjimai jaunajai infek-
tologų kartai?

Neužsidaryti siaura-
me specialybės kiaute, nes 
šiandien didelis pavojus yra tapti vienos ligos gydytoju. Kad 
taip nenutiktų, reikia turėti bendrosios terapijos pagrindų. Infek-
tologija yra terapijos subspecialybė, jos šaka, kaip ir endokri-
nologija, kardiologija ir pan. Todėl bendroji terapija infektolo-
gui yra privalomas dalykas, kitaip jis negalės sėkmingai dirbti.

Infektologai turi domėtis naujienomis, literatūra, išnaudo-
ti galimybes stažuotis užsienyje – tai užtikrins jų kvalifikaci-
ją. Linkiu jaunajai kartai drąsiai žvalgytis po pasaulį, išnaudo-
ti visas galimybes, mokytis visur, semtis patirties ir nenustoti 
domėtis, neprarasti smalsumo.

Galbūt ko nors svarbaus nepaklausiau?

Norėčiau pakomentuoti tam tikrus nesklandumus, nepro-
tingus ir neracionalius sprendimus, kurie yra mūsų sveikatos 
apsaugoje ir kurie susiję ne tik su infektologija. Kalbu apie tai, 
kad tam tikrais atvejais sukuriamos dirbtinos eilės, barjeras pa-
tekti pas gydytoją specialistą. Ypač tai liečia lėtinėmis ligomis 
sergančius žmones. Pavyzdžiui, žmogus 20 metų serga glau-
koma ir jam reikia naujo recepto seniems vaistams. Šiais lai-
kais jis vis tiek privalo kreiptis į šeimos gydytoją, kuris turi iš-
rašyti siuntimą. 

Arba žmogui skauda ausį. Suprantama, kad jis nori patek-
ti pas otorinolaringologą, bet vėl įterpiamas šeimos gydytojas, 
kuris turi pripažinti, kad ligoniui tikrai reikia šios konsultaci-
jos. O juk visur eilės. 

Kovojant su priklausomybe nuo alkoholio, irgi imamasi 
netinkamų priemonių. Riboti prekybos valandas, pardavimo 
vietas yra gerai. Tačiau keistas sprendimas yra dėl teisės įsi-
gyti alkoholio – nuo 20 metų. Teisę balsuoti, kurti šeimą žmo-

3 pav. Infekcinių ligų katedros dėstytojai (1981 metai). Sėdi (iš kairės) doc. Č. Lenkauskaitė, E. Sakalinskienė, 
prof. P. Čibiras, doc. B. Luneckaitė, V. Domarkienė.
Stovi (iš kairės) V. Usonis, doc. J. Prapiestis, doc. J. Ūsaitis, doc. E. Broslavskis, prof. A. Ambrozaitis

gus gauna sulaukęs 18 metų. Kodėl tuomet draudimas vartoti 
iki 20 metų?! Nesu alkoholio vartojimo propaguotojas, tačiau 
gerai žinoma, kad neprotingi sprendimai nėra vykdomi. Tokia 
padėtis glumina.

Iš principo viskas eina į gerą. Ir mūsų bazė iš Žvėryno bus 
perkelta į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas. 
Tada infekcinių ligonių specialistų konsultavimas ir kitų ligo-
nių gydytojų infektologų konsultacijos taps prieinamesnės, vyks 
greičiau. Bendros laboratorijos, bendri tyrimai – viskas pasi-
tarnaus geresniam ligonio ištyrimui ir gydymui. Tikiu, kad tai 
įvyks greitai. Labai apgailestauju, kad tiek metų delsiama. Juk 
kiek dirbau, bene visus 40 metų buvo kalbama apie tai, kad rei-
kia iškelti mūsų padalinį, kad reikia įtraukti į daugiaprofilinės 
ligoninės konglomeratą, bet... Tiesa, dabar atrodo, kad planas 
bus įgyvendintas ir amžiaus kraustymasis įvyks.

Kokių pomėgių turite?

Dabartiniai mano pomėgiai kartu yra ir pareigos. Šiandien 
einu sodininko ir namų šeimininko pareigas. Kas antrą dieną 
einu į sodą, turime du šiltnamius, įvairių vaiskrūmių ir vais-
medžių, taigi veiklos pakanka. Kitas pomėgis – šeimininkavi-
mas namuose. Žmonos sveikata silpnesnė, tad tvarkyti namų 
reikalus, buitį daugiausiai tenka man. Palaikau ryšį su buvu-
siais bendradarbiais – E. Broslavskiu, padedu jam rašyti Vil-
niaus infekcinės ligoninės istoriją. Kaip minėjau, nepalieku be 
dėmesio ir medicinos naujovių.

Dėkojame už pokalbį
Kalbėjosi Natalija Voronaja
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1 pav. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi 
Lietuvos Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė apdovanojo infekcinių 
ligų gydytoją A. Marcinkutę

2 pav. Metų gydytojo vardą pelnė gyd. B. Zablockienė

2018 metų vasario 15 dieną Lietuvos Respublikos Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė valstybės atkūrimo 100-mečio proga 
už nuopelnus Lietuvai ir mūsų šalies vardo garsinimą pasau-
lyje valstybinius apdovanojimus įteikė 100 Lietuvos ir užsie-
nio valstybių piliečių. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimi-
no ordino Riterio kryžiumi apdovanota infekcinių ligų gydyto-
ja Audronė Marcinkutė.

3 pav. Klinikinės medicinos sekcijoje 2 vietą užėmė infekcinių ligų 
doktorantė M. Kuliešė (pirmoje eilėje antra iš kairės)

LID KRAŠTAI INFORMUOJA

Jau ketvirtus metus Vilniaus universiteto ligoninės San-
taros klinikų (VUL SK) kolektyvas profesinę medicinos dar-
buotojų dieną mini pagerbdami kolegas ir rinkdami VUL SK 
nominacijų nugalėtojus. 2018 metais Metų gydytoju VUL SK 
tapo Birutė Zablockienė – Infekcinių ligų centro II infekci-
nių ligų skyriaus infekcinių ligų gydytoja, Lietuvos infektolo-
gų draugijos (LID) valdybos narė. Šiuo metu gydytoja – dar ir 
Vilniaus universiteto doktorantė. Ji išsiskiria puikiu klinikiniu 
mąstymu, atidumu pacientui, rūpestingumu ir gebėjimu dirb-
ti kolektyve. Lengvai suranda kontaktą su pacientu, todėl yra 
mylima tiek pacientų, tiek bendradarbių, o ypač kolegų gydy-
tojų. Dėl inovatyvių idėjų, nuolatinio noro tobulėti, kolegialu-
mo ji tikrai verta Metų gydytojo vardo.

LID Vilniaus krašto informacija

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos 
Infekcinių ligų klinika (LSMU MA ILK) kartu su Vilniaus univer-
siteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Infekci-
nių ligų klinika (VU MF KMI ILK) nuo 2017 metų lapkričio įsi-
traukė į multicentrinį Europos mokslinį projektą Ūminio infekci-
nio encefalito (ŪIE) etiologijos ir ilgalaikių liekamųjų reiškinių 
tyrimas (angl. European network for collaboration on encepha-
litis investigation and follow-up – ENCEIF); pasaulinis koordi-
natorius – prof. Jeanas Paulas Stahlas. Tyrimas vykdomas ben-
dradarbiaujant su Grenoblio (Prancūzija) universitetine ligonine 
ir kitais tyrimo centrais Europoje. Tyrimo tikslas – nustatyti ŪIE 
sukėlėjus, ilgalaikių liekamųjų reiškinių dažnį, pobūdį ir progno-
zę. Projekte dirbantys tyrėjai – prof. Auksė Mickienė, gydytojas 
vyresnysis rezidentas Vytautas Griška, dr. Daiva Radzišauskienė. 

2018 metais gegužės mėnesį LSMU MA ILK vadovė 
prof. A. Mickienė laimėjo dotaciją nepriklausomo tyrėjo inicijuo-
tam tyrimui Prospektyvinis ilgalaikių erkinio encefalito pasekmių 
ir patogenezės tyrimas (angl. A prospective study on the long-term 
outcome and pathogenesis of tick-borne encephalitis). Tyrimas 
vykdomas bendradarbiaujant su Stokholmo Karolinskos univer-
siteto Infekcinių ligų klinika (Švedija), Farmakologijos bei fizio-
logijos departamentu ir Geteborgo universiteto Infekcinių ligų kli-
nika (Švedija). Tyrimo tikslas – nustatyti suaugusiems pacientams 
ilgalaikių liekamųjų reiškinių po persirgto erkinio encefalito dažnį, 
pobūdį ir tam tikrų neuroaktyvių biologinių medžiagų įtaką ligos 
sunkumui bei liekamųjų reiškinių išsivystymui. Tyrime dalyvauja 
dr. Jolita Pakalnienė ir gydytojas vyresnysis rezidentas V. Griška. 

LSMU MA ILK 2017 metais lapkričio mėnesį buvo įtraukta į 
tarptautinį konsorciumą I-MOVE+: Hospital-based test negative 

Lietuvos infektologų draugijos informacija
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8 pav. G. Gaižutytė 

4 pav. 2018 metų spalio 20 dieną išrinktas naujas Šiaulių Respublikinės 
ligoninės vadovas R. Mažeika

5 pav. Pranešimą skaitoY. Golanas

6 pav. Konferencijos Infektologija 2018 akimirkos

7 pav. J. Kupčinskas 

case control studies to measure seasonal influenza vaccine effecti-
veness against influenza laboratory confirmed SARI hospitalisation 
among the elderly across the European Union and European Econo-
mic Area Member States, finansuojamą prestižinės programos Hori-
zontas 2020. Centro Lietuvoje pagrindinė tyrėja – prof. A. Mickie-
nė (LSMU MA ILK). Kaip bendradarbiaujanti institucija į projektą 
įtraukta VU MF KMI ILK. Tyrimo tikslas – nustatyti gripo vakci-
nos efektyvumą hospitalizuotų pagyvenusio amžiaus asmenų gru-
pėje. Projekte dirbantys tyrėjai – gyd. doktorantė Monika Kuliešė, 
gyd. rezidentė Kotryna Krupeckaitė, dr. Giedrė Gefenaitė, prof. Li-
gita Jančorienė, gyd. Birutė Zablockienė.

LSMU Senato posėdyje 2018 metų birželio 22 dieną, vado-
vaujantis LSMU statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-
4227, i. k. 1121010NUTA-OXI-2147) antrojo skirsnio 37 punk-
to 6 papunkčiu ir LSMU pedagoginių ir garbės vardų suteikimo 
nuostatais (patvirtinta 2014 metų gegužės 16 dienos nutarimu 
Nr. 46-15; nauja redakcija nuo 2016 metų gruodžio 23 dienos, 
patvirtinta nutarimu Nr. 83-6), nutarta suteikti doc. dr. A. Mic-
kienei profesoriaus pedagoginį vardą ir išduoti sertifikatą.

2018 metais balandžio 13 dieną atskleistas naujas istorijos 
puslapis – įvyko 1-oji tarptautinė doktorantų konferencija Moks-
las sveikatai, skirta Pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Po de-
šimties sėkmingų nacionalinių konferencijų šiemet į LSMU Far-
macijos fakultetą rinkosi jaunieji mokslininkai iš daugelio Lietu-
vos aukštųjų mokyklų, Baltarusijos, Ukrainos ir Kazachstano uni-
versitetų. Konferencijai pateiktos 72 mokslinės tezės, kurios buvo 
pristatytos penkiose skirtingose sekcijose. Klinikinės medicinos 
sekcijoje 2 vietą užėmė infekcinių ligų doktorantė M. Kuliešė.

LID Kauno krašto informacija
 

2018 metų spalio 20 dieną išrinktas naujas Šiaulių Respubli-
kinės ligoninės vadovas Remigijus Mažeika. Su nauju vadovu 
Šiaulių ligoninė ruošiasi atsinaujinti. Kalbėdamas apie ligoninę po 
penkerių metų, R. Mažeika pabrėžė, kad ji turėtų būti tokia, ku-
rią rinktųsi pacientai ir kurioje norėtų dirbti geriausi specialistai. 
Darbuotojai siektų nuolatinio kokybės gerinimo, partneriai gerb-
tų ir pasitikėtų, o moderni ligoninės vadyba užtikrintų stabilią fi-
nansinę padėtį, kasmet vis daugiau lėšų skirdama inovacijoms.

cionalios antibiotikų terapijos aktualijas pirminėje grandyje pra-
nešimą skaitė prof. Romualdas Mačiulaitis. Racionalaus antibio-
tikų vartojimo principus ir pavyzdžius pateikė klinikinės farma-
kologijos gydytojas rezidentas Vaidotas Galaunė. Kompensuoja-
mųjų antibiotikų skyrimo panoramą ir galimybes pristatė Šiaulių 
teritorinės ligonių kasos Kontrolės skyriaus vedėja Dalia Ozolie-
nė. Vėliau vyko atvira konferencijos dalyvių diskusija Ar įmano-
ma padaryti daugiau dar labiau racionalizuojant antibiotikų te-
rapiją pirminėje grandyje?, kurią moderavo prof. R. Mačiulaitis.

Infekcinių ligų gydytoja LID narė Zinaida Kovaliova šiemet 
gavo dotaciją ir dalyvavo 14-tame tarptautiniame koinfekcijų –
žmogaus imunodeficito viruso, hepatitų ir kepenų ligų – semi-
nare (angl. 14 International Workshopon Co-infektion HIV, He-
patitis and Liver disease), kurį surengė Virologyeducation. Gy-
dytoja dalijasi su kolegomis dotacijos gavimo galimybių į pa-
našius renginius nuoroda https://www.virology-education.com/.

LID Šiaulių krašto informacija

2018 metais birželio 8 die-
ną Klaipėdoje vyko kasme-
tė LID pajūryje organizuoja-
ma konferencija Infektologi-
ja 2018. Renginys vyko naujai 
atrastoje Klaipėdos piliavietė-
je. Konferencijoje pranešimus 
skaitė Yoavas Golanas (Bos-
tonas, JAV), Martinas Lag-
gingas (Geteborgas, Švedija), 
Reinas Sikutas (Talinas, Es-
tija), Snežana Orlova (Ryga, Latvija), Gunta Sture (Ryga, Latvi-
ja), Juozas Kupčinskas (Kaunas, Lietuva), Jolanta Miciulevičie-
nė (Vilnius, Lietuva), Raimonda Matulionytė (Vilnius, Lietuva), 
Gabrielė Gaižutytė (Vilnius, Lietuva), Liucijus Ambraška (Kaunas, 
Lietuva), Audronė Marcinkutė (Vilnius, Lietuva). Po konferenci-
jos vyko vakaronė Palangoje. Maloniai laukiame Lietuvos uosta-
miestyje Klaipėdoje ir 2019 metais birželio 7 dieną (penktadienį) 
konferencijoje Infektologija 2019. Sekite informaciją www.lid.lt. 

LID Klaipėdos krašto informacija

2018 metų lapkričio 7 dieną Lietuvos klinikinės farmakologijos 
draugija ir Šiaulių teritorinė ligonių kasa rengė mokslinę prakti-
nę konferenciją Racionalios antibiotikoterapijos aktualijos, kuri 
vyko Respublikinėje Šiaulių ligoninėje. Konferencijoje apie ra-
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 Human immunodeficiency virus (HIV) has become one 
of the most extensively studied and notorious pathogen in 
history, becoming one of the major public health challeng-
es of modern times. Nevertheless, since the introduction of 
combined antiretroviral therapy (cART) the life expectancy 
of HIV-positive patients has increased to such magnitude that 
nowadays HIV infection is thought-out as a chronic controlla-
ble disease leading to an unforeseen growth in chronic non-ac-
quired immune deficiency syndrome (AIDS) comorbidities, 
similar to those experienced in the elderly, and to a decrease 
in immunodeficiency-associated episodes. The resemblance 
between ageing and the course of HIV infection, imply that 
HIV infection may compress the ageing process, accelerat-
ing some comorbidities [1–4]. The majority of these age-as-
sociated diseases are the result of the persistent inflammation 
and activation of the immune system [5], which is described 
as “inflammageing” [6, 7], or in the event of AIDS, “inflam-
maids”, considering the alterations that appear during HIV 
infection (which are similar to those which occur during im-
munosenescence) [8]. 

 The pathogenesis of chronic inflammatory status in the 
HIV infection can be simplified in three main features: the sub-
stantial depletion of CD4+ T-cells, the paradoxical immune ac-
tivation and the exhaustion of the immune system. 

 One of the main causes of this persistent dysregulated sys-
temic immune activation and inflammation is that during the 
initial stages there is a massive reduction of CD4+ (especially 
of Th17) of the intestinal mucosa leading to a chronic micro-
bial translocation. Moreover, there is an incomplete recovery 
of these CD4+ (despite the effective treatment – cART), facil-
itating infections, such as cytomegalovirus, thus, both mech-
anisms contribute to the persisting activation of the immune 
system leading to its exhaustion. Moreover, the HIV is char-

acterised by a constant low replication despite the ART (which 
is not fully effective) leading to a sustained antigenic cascade 
keeping the immune system activated, consuming itself and 
causing its exhaustion resulting in a premature immunosenes-
cence [1–8]. 

 The persistent immune activity and inflammation result 
in a series of comorbidities at metabolic, cardiovascular, neu-
rological, renal, hepatic and osseous levels. 

 As for the metabolic level, the treated patient exhibits 
disturbances in the carbohydrate metabolism, particularly an 
increased incidence in insulin resistance, largely due to by 
the microbial translocation and ART effects [9]; alterations 
of body fat distribution, leading to the appearance of lipod-
ystrophy [10, 11], and lipid metabolism disorders, present-
ing typically an atherogenic dyslipidaemic pattern [12]. The 
main mechanisms involved are the microbial translocation 
and the cART, highlighting first generation protease inhib-
itors (PIs) and non-nucleoside reverse transcriptase inhibi-
tors (NRTIs).

 Concerning the cardiovascular level, one the one hand 
the cardiovascular risk is augmented by metabolic altera-
tions, but also there is a direct inflammatory damage caused 
by the virus itself on the vessels, along with other tradition-
al risk factors that occur more frequently in HIV-positive 
patients that in the general population [13, 14]. Moreover, 
cART has also been implicated in several studies (mainly 
PIs) [15, 16]. 

 The central nervous system (CNS) is one of the target organs 
where the HIV can be detected within a few weeks of the infec-
tion. There is a progressive neurological damage that is known 
as HIV-associated neurocognitive disorders (HAND). Aside from 
the fact that the HIV virus enters the CNS damaging it, the in-
flammatory mechanisms (such as the microbial translocation) 
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allow the entry of inflammatory cells into the CNS cells which 
continue harming the brain. This process is seen in the cerebro-
spinal fluid (CSF) viral escape syndrome, in which the virus is 
resistant to the treatment leading to HAND [17, 18].

 Prior to the arrival of an effective treatment the main rea-
sons for kidney damage among HIV infected population was 
due to HIV-associated nephropathy and HIV immune complex 
disease of the kidney. At present, renal injury in HIV infection 
is related to metabolic or cardiovascular disorders, infections 
and associated with cART nephrotoxicity, mainly caused by 
Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) [19–24].

 Liver disease has arisen as the most common related cause 
of death among HIV-positive individuals [25]. Liver dysfunc-
tion is due to especially co-infections, hepatitis virus C and B, 
and alcohol and non-alcoholic fatty liver diseases (NAFLD)/
non-alcoholic steatohepatitis (NASH), related to microbial 
translocation and the persistent immune activation and inflam-
mation. To a lesser extent because of the cART hepatotoxicity 
[26-28].  

 The bone diseases found in the HIV infected patient are os-
teopenia, osteoporosis, osteomalacia, and osteonecrosis. These 
disorders appear more commonly among the HIV infected pop-
ulation than in the general population, besides arising in fairly 
younger individuals. The pathogenesis of these comorbidities 

is not clear yet, although it has been suggested that are derived 
from the persistent dysregulated systemic immune activation 
and inflammation and by the cART effects (especially TDF). 
Moreover, the start of cART causes a loss of bone mass stabi-
lizing later [29-31].

 Therefore, the notion of HIV infection as an infectious 
disease is changing to that of inflammatory disease among 
treated HIV-infected individuals. As HIV infected patients’ 
age, the consequences of the HIV infection become appar-
ent with the development of the persistent inflammatory 
and immune activation syndrome. Although the early ini-
tiation of cART has shown a decrease in the immune acti-
vation and inflammation, it needs to be kept in mind that 
the cART: does not eradicate the virus, does not prevent a 
continuous low level of replication, does not impede the 
persistence of the immune activation, and does not restore 
the gut-associated lymphoid tissue (GALT), therefore, the 
microbial translocation persists. However, the cART has 
achieved great goals in improving the health and quality 
of life of HIV infected patients, for that reason we contin-
ue using cART as the main treatment. Thus, the new re-
search should be directed to establish the immunopathol-
ogy of this chronicity, as HIV infection is not a fully con-
trollable chronic disease. 
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MENINGOKOKINĖS INFEKCIJOS 
DEMOGRAFINIAI, KLINIKINIAI, 
DIAGNOSTINIAI IR GYDYMO 
YPATUMAI KAUNO KLINIKINĖJE 
LIGONINĖJE 2011–2015 METAIS
MENINGOCOCCAL INFECTION AT KAUNAS CLINICAL HOSPITAL FROM 2011 TO 
2015: DEMOGRAPHICAL, CLINICAL, DIAGNOSTICAL AND TREATMENT FEATURES

Santrauka
Darbo tikslas: išanalizuoti visų pacientų, kurie gydyti dėl meningokokinės infekcijos, demografinius, klinikinius, diagnostinius ir gydymo ypatumus Kauno kli-

nikinėje ligoninėje 2011–2015 metais. 
Tyrimo metodika: atrinkti 55 pacientai, kuriems buvo diagnozuota meningokokinė infekcija per tiriamąjį laikotarpį. Atlikta retrospektyvioji duomenų analizė.
Rezultatai: meningokokine infekcija vyrai sirgo dažniau (p=0,043). Dauguma pacientų buvo vaikai – 85,5 proc. (p<0,001). Reikšmingai daugiau pacientų atvy-

ko per pirmąsias 12 val. ar praėjus 12–24 val. nuo simptomų pradžios, negu praėjus 24–36 val. ar net daugiau nei 36 val. nuo simptomų pradžios. Antibakterinis gy-
dymas neskirtas trečdaliui vaikų ir visiems suaugusiems iki atvykimo į Kauno klinikinę ligoninę. Suaugusiems pacientams buvo būdingesni meninginiai požymiai, 
o vaikams – hemoraginio tipo odos bėrimas. 40 proc. visų meningokokinės infekcijos atvejų patvirtinta tik kliniškai. N. meningitidis 9,3 proc. atvejų buvo atspari pe-
nicilinui. N. meningitidis B serogrupė buvo dažniausia. Mirštamumas nuo meningokokinės infekcijos – 5,5 proc. visų atvejų. Pacientai, kurie atvyko į Kauno klinikinę 
ligoninę greičiau nei per 12 val. ar per 12–24 val. nuo simptomų pradžios, buvo greičiau išrašyti iš ligoninės už tuos, kurie atvyko praėjus daugiau kaip 36 val. nuo 
simptomų pasireiškimo pradžios.

Išvados: dauguma dėl meningokokinės infekcijos Kauno klinikinėje ligoninėje 2011–2015 metais gydytų pacientų buvo vaikai. 64 proc. sirgusiųjų buvo vyrai. 
Suaugusiems pacientams buvo būdingesni meninginiai požymiai, o vaikams – hemoraginis odos bėrimas. N. meningitidis B serogrupė buvo dažniausia. Ankstesnis 
atvykimas į ligoninę nuo simptomų pradžios buvo susijęs su trumpesne stacionarizavimo trukme. 

Raktažodžiai: meningokokinė infekcija, hemoraginis bėrimas, diagnostika, serogrupė.

Summary
Aim: to analize demographic, clinic, diagnostic and treatment features in patients, who were treated by meningococcal infection at Kaunas clinical hospital 

from 2011 to 2015.
Methods: 55 case – histories of patients with meningococcal infection were chosen at Kaunas clinical hospital from 2011 to 2015 and analyzed retrospectively. 
Results: meningococcal infection was more frequent in men than in women (p=0.043). Most of meningococcal infection were among in children group – 85.5% 

(p<0.001). Significantly more patients arrived within 12 hours or within 12–24 hours after onset of symptoms in comparison with those who arrived after 24 to 36 
hours or more 36 hours after the onset of symptoms. Antibacterial treatment was not given to any adult and to one third of children up to arrival to Kaunas clinical 
hospital. Meningeal symptoms were more frequent in adults and hemorrhagic type of skin rash was more frequent in children. 40% of meningococcal infection ca-
ses were confirmed only clinically. 9.3% of N. meningitidis were resistant to penicillin. N. meningitidis B serogroup was the most often. Mortality rate from meningo-
coccal infection was 5.5%. Patients who arrived at the Kaunas clinical hospital in less than 12 hours, or within 12–24 hours from the onset of symptoms, were dis-
charged from hospital faster than those who came after more than 36 hours from the onset of symptoms.

Conclusions: most cases of meningococcal infection were among in children group. Two – thirds of patients were men. Meningeal symptoms were more frequ-
ent in adults than in children and hemorrhagic type of skin rash was more frequent in children than in adults. N. meningitidis B serogroup was the most often. Pa-
tients who arrived at the Kaunas clinical hospital in less than 12 hours, or within 12–24 hours from the onset of symptoms, was discharged from the hospital faster 
than those who came after more than 36 hours from the onset of symptoms.

Keywords: meningococcal infection, hemorrhagic type of skin rash, diagnostic, serogroup
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Įvadas

Meningokokinė infekcija – grėsminga liga, kuri greitai 
progresuoja ir kelia pavojų žmogaus gyvybei. Meningokoki-
nę infekciją sukelia Neisseria meningitidis – gramneigiama 
bakterija, dažniausiai esanti diplokoko formos [1, 2]. Dau-
gumą kliniškai reikšmingų infekcijos simptomų žmogui su-
kelia šios Neisseria meningitidis serogrupės – A, B, C, Y, 
W–135 [1, 2]. Infekcijos šaltinis – žmogus, sergantis gene-
ralizuota, nazofaringine forma, arba esantis bakterijų ne-
šiotojas [3]. Infekcijos sukėlėjas perduodamas lašiniu būdu 
per orą, artimu atstumu kosint, čiaudint ant sveiko žmogaus, 
bučiuojantis [4]. 2011–2015 metais Europoje kasmet užfik-
suota apie 3 500–4 000 meningokokinės infekcijos atvejų. 
Lietuvoje sergamumas meningokokine infekcija yra vienas 
didžiausių Europoje [5]. 

Tiek Jungtinės Karalystės, tiek Ispanijos ekspertų pareng-
tuose algoritmuose, įtarus meningokokinę infekciją, rekomen-
duojama pacientą nedelsiant (per 1 val.) pristatyti į gydymo 
įstaigą ir skirti tolesnį gydymą bei tyrimus [6–9]. Svarbiau-
sia atkreipti dėmesį į specifinius meningokokinės infekcijos 
požymius – hemoraginį bėrimą, sprando raumenų rigidišku-
mą, sutrikusią sąmonę. Gali būti ir kitų požymių – hipotenzi-
ja, kojų ir rankų šalimas, kojų skausmas, Kernigo ir Brudzins-
kio simptomai [7, 8]. 

Pagal įvairių užsienio šalių rekomendacijas, įtariant me-
ningokokinę infekciją, vaikams ir suaugusiems pacientams 
rekomenduojama skirti iki hospitalizacijos gydymą antibio-
tikais, jeigu:
● yra hemoraginio tipo bėrimas su meningizmo ar sepsio po-

žymiais;
● yra sepsio požymių;
● kai yra įtariamas meningitas ir yra žinoma, kad nepavyks 

paciento pristatyti į ligoninę greičiau negu per 1 val. [6–9]. 
Užsienio šalių rekomendacijose įvardijami tyrimai, ku-

rie turėtų būti atlikti įtariant meningokokinę infekciją. Tai yra 

kraujo ir likvoro pasėliai. Jei pacientui buvo skirti antibiotikai 
prieš atvykstant į ligoninę, būtina per 1 val. nuo atvykimo pa-
imti pasėlius [6]. Empiriniam meningokokinės infekcijos gy-
dymui rekomenduotina skirti III kartos cefalosporinus. Gali-
ma skirti ir benzilpeniciliną, tačiau tik įsitikinus, kad sukėlėjas 
jautrus šiam vaistui [5]. 

Siekiant įvertinti meningokokinės infekcijos ypatumus ir 
tendencijas Lietuvoje, 2017 metais Kauno klinikinėje ligoni-
nėje (KKL) atliktas tyrimas. Jo tikslas buvo išanalizuoti visų 
pacientų, kurie gydyti dėl meningokokinės infekcijos, demo-
grafinius, klinikinius, diagnostinius ir gydymo ypatumus KKL 
2011–2015 metais.

Metodika

Šis tyrimas yra retrospektyvioji suaugusių pacientų ir 
vaikų ligos istorijų analizė. Tyrimo imtis – 55 suaugusių-
jų ir vaikų atvejai (n=55), gydyti KKL 2011–2015 metais. 
Įtraukti tie pacientai, kuriems kliniškai ar, remiantis pasė-
lio, latekso agliutinacijos rezultatais, patvirtinta meningo-
kokinė infekcija. 

Iš ligos istorijų išrinkti tyrimui reikalingi demografiniai 
duomenys apie pacientą. Buvo skaičiuojamas laikotarpis nuo 
simptomų pradžios iki atvykimo į KKL, analizuotas gydymas 
įtariant meningokokinę infekciją, išrinkti pacientų objekty-
vaus tyrimo duomenys. Taip pat vertinti laboratoriniai ty-
rimai, smegenų skysčio rodikliai, meningokoko serogrupė, 
jautrumas antibiotikams. 

Surinkti duomenys buvo sukaupti duomenų bazėje. Tikri-
nant statistines hipotezes, reikšmingumo lygmuo (p) pasirink-
tas 0,05. 

Tyrimo rezultatai

1 lentelėje pateikiami demografiniai pacientų duomenys. Me-
ningokokine infekcija vyrai sirgo dažniau. Dauguma pacientų 

1 lentelė. Tyrimo pacientų demografiniai duomenys
Charakteristikos N (proc.) Iš viso (proc.) P

Paciento lytis
Vyras 35/55 (64 proc.) 55/55 

(100 proc.) 0,043
Moteris 20/55(36 proc.)

Amžius 
(metais)

Vaikas

<0,5 8/47 (17 proc.)

47/55 
(85,5 proc.)

<0,001

 0,5–2 13/47 (27 proc.)
2–4 8/47 (17 proc.)
>4 10/47 (22 proc.)
>12 8/47(17 proc.)

Suaugęs
>18 4/8 (50 proc.) 8/55 

(14,5 proc.)>30 4/8 (50 proc.)

Vieta, iš kurios atvyko į KKL
Namai 24/55 (44 proc.) 55/55 

(100 proc.) 0,345
Ligoninė 31/55 (56 proc.)
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buvo vaikai – 85,5 proc. Beveik pusė pacientų atvyko iš namų, 
kiek daugiau nei pusė – iš kitų gydymo įstaigų. 

1 pav. pavaizduotas pacientų išsidėstymas pagal laikotar-
pius nuo simptomų pradžios iki atvykimo į KKL. Reikšmin-
gai daugiau pacientų atvyko per pirmąsias 12 val. ar praėjus 
12–24 val. nuo simptomų pradžios, negu praėjus 24–36 val. 
ar net daugiau kaip 36 val. nuo simptomų pradžios.

Įvertintas gydymas, skirtas iki hospitalizacijos į KKL, įta-
riant meningokokinę infekciją. Buvo nagrinėjami tik tie pacientų, 
kurie atvyko iš kitos gydymo įstaigos, atvejai, nes visais atve-
jais, pacientams, atvykusiems iš namų, antibakterinis gydymas 
nebuvo skirtas. 2 lentelėje pateiktas įtariamos meningokokinės 
infekcijos gydymas. 

Antibakterinis gydymas nebuvo skirtas trečdaliui vaikų ir 
visiems suaugusiems. Trečdaliui vaikų buvo skirtas adekvatus 
gydymas, kitam trečdaliui – neadekvatus. 

Tyrime buvo analizuojami pacientų klinikiniai menin-
gokokinės infekcijos požymiai. Nė vienas pacientas nebuvo 
komos būsenos. 80 proc. tirtų pacientų buvo visiškai sąmo-
ningi (GKS – 15 balų) (p˂0,001). 75 proc. suaugusiųjų buvo 
nustatytas sprando raumenų rigidiškumas, o 61,7 proc. vai-
kų šio požymio neturėjo. Odos bėrimo tipas vaikams ir su-
augusiesiems buvo skirtingas. Vaikų odos bėrimas 87,2 proc. 
atvejais buvo hemoraginis. Tik 37,5 proc. suaugusiųjų turė-
jo hemoraginį bėrimą. Vienam pacientui citozė buvo norma-
li (<5 leuk./µl), pusei pacientų – >1 000 leuk./µl (p=0,006). 
Didėjant baltymo kiekiui, didėja ir neutrofilų koncentracija. 
Didėjant baltymo kiekiui ar neutrofilų koncentracijai, mažė-
ja gliukozės koncentracija likvore.

3 lentelėje pateikta meningokokinės infekcijos diagnostika. 
Ji nustatyta kliniškai 40 proc. tirtų atvejų, o laboratoriniais ty-
rimais (kraujo ir / ar likvoro pasėliais) – 60 proc.

N. meningitidis jautrumas penicilinui vaikų grupėje ir vi-
siems pacientams reikšmingai dažnas, palyginti su mažai jau-
triais ir atspariais penicilinui atvejais (p<0,001). Suaugusiems 

2 lentelė. Įtariamos meningokokinės infekcijos gydymas
Charakteristikos Vaikas Suaugęs Iš viso (proc.) P

Gydymas įtariant meningokokinę 
infekciją

Adekvatus 9/27  (33,3 proc.) 0/4 (0 proc.) 9/31 (29 proc.)
0,042 Neadekvatus 9/27  (33,3 proc.) 0/4 (0 proc.) 9/31 (29 proc.)

Neskirtas 9/27 (33,4 proc.) 4/4 (100 proc.) 13/31 (42 proc.)

3 lentelė. Meningokokinės infekcijos diagnostika
Charakteristikos N (proc.) Iš viso (proc.) P

Meningokokinės 
infekcijos 
nustatymas

Kliniškai 22/55 (40 proc.)

55/55 
(100 proc.) <0,001

Tik kraujo pasėlis 13/55 (23,6 proc.)
Tik likvoro pasėlis 12/55 (21,8 proc.)
Kraujo ir likvoro pasėliai 7/55 (12,7 proc.)
Tik latekso agliutinacija 1/55 (1,9 proc.)

Jautrumas 
antibiotikams

Jautru penicilinui, III kartos cefalosporinams 26/32 (81,3 proc.)
32/32 

(100 proc.) < 0,001Mažai jautru penicilinui, jautru III kartos cefalosporinams 3/32 (9,4 proc.)
Atsparu penicilinui, jautru III kartos cefalosporinams 3/32 (9,3 proc.)

N. meningitidis  
serogrupė

B serogrupė 26/33 (78,8 proc.)
33/33 

(100 proc.) <0,001C serogrupė 6/33 (18,2 proc.)
Y/W135 serogrupė 1/33 (3 proc.)

1 pav. Laikotarpis nuo simptomų pradžios iki atvykimo į KKL (val.)

45,83 proc.

8,33 proc.

  <12     12–24     24–36     >36

12,50 proc.

33,33 proc.
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pacientams meningokokinės infekcijos sukėlėjas buvo jau-
trus penicilinui. Visais atvejais buvo nustatyta sukėlėjo sero-
grupė. Pacientams N. meningitis B serogrupės buvo dažniau-
sios – 78,8 proc. Visiems pacientams KKL buvo skirtas adekva-
tus gydymas. Mirštamumas nuo meningokokinės infekcijos – 
5,5 proc. visų atvejų.

Šio tyrimo metu buvo vertinamas laikotarpis nuo simpto-
mų pradžios iki išrašymo iš ligoninės dienomis. Laikotarpio 
nuo simptomų pradžios iki išrašymo iš ligoninės vidurkis buvo 
14,23±9,323 (minimalus – 5, maksimalus – 62) dienų. Pacientai, 
kurie atvyko į KKL greičiau nei per 12 val. ar per 12–24 val. 
nuo simptomų pradžios, buvo išrašyti iš ligoninės greičiau, 
palyginti su tais, kurie atvyko praėjus daugiau kaip 36 val. 
nuo simptomų pasireiškimo pradžios (atitinkamai p=0,047 ir 
p=0,04). Pacientų, atvykusių greičiau nei per 12 val., laikotar-
pio nuo simptomų pradžios iki išrašymo iš ligoninės vidurkis 
yra 11,55±4,987 (minimalus – 5, maksimalus – 24) dienų. At-
vykusiųjų vėliau nei per 36 val. nuo simptomų pradžios, laiko-
tarpio nuo simptomų pradžios iki išrašymo iš ligoninės vidurkis 
yra 34,5±19,092 (minimalus – 21, maksimalus – 48) dienos.

Išvados

Dauguma dėl meningokokinės infekcijos KKL 2011–2015 
metais gydytų pacientų buvo vaikai. 64 proc. sirgusiųjų buvo 
vyrai. Dažniausia klinikinė meningokokinės infekcijos forma 
vaikams buvo sepsis, 8,5 proc. visų atvejų – sepsinis šokas. 
Suaugusiems pacientams buvo būdingesni meninginiai požy-
miai, o vaikams – hemoraginis odos bėrimas. Trečdaliui vaikų 
buvo skirtas adekvatus gydymas iki atvyko į KKL. Tik kliniškai 
meningokokinė infekcija buvo nustatyta 40 proc. visų atvejų. 
N. meningitidis 9,3 proc. buvo atspari penicilinui. N. meningi-
tidis B serogrupė buvo dažniausia. Mirštamumas nuo menin-
gokokinės infekcijos – 5,5 proc. visų atvejų. Pacientai, kurie 
atvyko į KKL greičiau nei per 12 val. ar per 12–24 val. nuo 
simptomų pradžios, buvo išrašyti iš ligoninės greičiau už tuos, 
kurie atvyko praėjus daugiau kaip 36 val. nuo simptomų pasi-
reiškimo pradžios.

Vakcinos nuo meningokokinės infekcijos 

Lietuvoje dažniausiai meningokokinę infekciją sukelia 
N. meningitidis B serogrupė. Siekiant apsaugoti asmenį nuo 
meningokokinės infekcijos ir kontroliuoti infekcijos papliti-
mą, Lietuva, kaip ir kitos Europos valstybės, tokios kaip Aus-
trija, Airija, Italija, Jungtinė Karalystė, į vaikų profilaktinio 
skiepijimo kalendorių įsivedė vakciną nuo meningokokinės 
infekcijos B serogrupės [10]. Šiuo metu Lietuvoje naudoja-
mos Men4BC (Bexero) ir MenB-FHbp (Trumenba) vakcinos. 
Bexero vakcinos sudėtyje yra 4 patogenetiškai reikšmingi an-
tigenai, svarbūs infekciniam procesui žmogaus organizme. Ši 
vakcina patvirtinta skiepyti kūdikius nuo 2 mėnesių ir vyres-
nius. Trumenba tinkama skiepyti vaikus nuo 10 metų ir vy-
resnius. 2015 metais Jungtinės Karalystės mokslininkų atlik-
tame tyrime, kurio tikslas nustatyti Bexera vakcinos pirmų-
jų 2 dozių, skiriamų 2 ir 4 mėnesių kūdikiams, efektyvumą, 
atskleidė preliminarius rezultatus. Įvertinant 2 pradinių do-
zių poveikį (vakcinuota >85 proc.), stebėtas vakcinos efek-
tyvumas 82,9 proc. visų meningokokinės infekcijos serogru-
pės B atvejų [11]. 
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Santrauka
Darbo tikslas: įvertinti, kokie rizikos veiksniai dominavo 2011–2017 metais Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Infekcinių ligų centre 

(VUL SK ILC) gydant C. difficile infekciją, palyginti pirminių atvejų ir recidyvų klinikinę išraišką, įvertinti, kokiais tyrimo metodais dažniausiai buvo nusta-
toma ši infekcinė liga.

Metodika: atlikta retrospektyvioji VUL SK ILC 2011–2017 metais gydytų C. difficile infekcijos atvejų apžvalga.
Rezultatai: tiriamuoju laikotarpiu gydyti 144 C. difficile infekcijos atvejai. Amžiaus mediana viršijo 65 metus. Tarp pirmą kartą C. difficile infekcija sirgu-

sių pacientų moterų buvo daugiau (69,9 proc.). Daugiau nei pusė pacientų per pastaruosius 6 mėnesius buvo hospitalizuoti dėl kitų ligų (63 proc.). Dau-
guma (77,4 proc.) pacientų per pastaruosius 6 mėnesius iki hospitalizacijos buvo vartoję antibiotikų. Amžius, hospitalizacijos trukmė, leukocitų skaičius, 
C reaktyviojo baltymo, kalio koncentracija, bendrojo baltymo ir albumino koncentracijos statistiškai reikšmingai nesiskyrė tarp pirminių atvejų ir recidy-
vų (p>0,05). Dažniausiai VUL SK ILC C. difficile buvo diagnozuojama nustačius išmatose toksinus A ir B (89 proc.), gerokai rečiau – naudojant PGR (5 proc.). 

Išvados: Vyresnis amžius, moteriškoji lytis, antibiotikų vartojimas, hospitalizacija terapinio profilio skyriuje per pastaruosius 6 mėnesius buvo daž-
niausi C. difficile infekcijos rizikos veiksniai VUL SK ILC. Pirminių atvejų ir recidyvų laboratorinių tyrimų duomenys, pacientų amžius ir hospitalizacijos tru-
kmė statistiškai reikšmingai nesiskyrė.

Raktažodžiai: Clostridium difficile, infekcija, rizikos veiksniai, diagnostika

Summary
Aim: To evaluate Clostridium difficile infection‘s risk faktors prevalence amongst patients, hospitalised in Vilnius University Santaros Clinics Infectio-

us Diseases Center between year 2011 and 2017. To compare clinical manifestation of primary and recurrent infection. To evaluate diagnostic methods. 
Methods: Retrospective overview of C. difficile infection cases, diagnosed at Vilnius University Santaros Clinics Infectiuos Diseases Center between 

year 2011 and 2017. 
Results: During investigated period of time, 144 C. difficile infection cases were diagnosed. 69.9% of those diagnosed with C. difficile enterocolitis were 

women. Patient’s age median – 65 year. Majority of patients (77.4%) used antibiotics during 6 past months. More than a half of patients (63%) was hospita-
lized during 6 past months due to other conditions. Age, hospitalization time, leucocytosis, C-reactive protein, potassium concentration, total protein and 
albumin level between primary and recurrent cases did not differ significantly (p>0.05). C. difficile diagnostic methods – toxins A and B (89%), PCR (5%).

Conclusions: Most common risk factors of C. difficile infection were elder age, female gender, use of antibiotics, hospitalisation in therapeutic profile 
unit during past 6 months. There was no significant difference between laboratory test results of primary and recurrent cases. 

Keywords: Clostridium difficile, infection, risk factors, diagnostic.
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Įvadas

Clostridium difficile (C. difficile) yra sporas formuojan-
ti gramteigiama bakterija, aptinkama aplinkoje arba žmogaus 
žarnyne kaip mikrobiotos dalis. Sveikų žmonių populiacijoje 
2–15 proc. asmenų išmatose yra nustatoma C. difficile, šis skai-
čius didesnis vaikų ir ligoninėje gydomų pacientų populiacijo-
se. Infekcija plinta fekaliniu-oraliniu keliu. Patekusios į žmo-
gaus organizmą, sporos prasiskverbia pro skrandžio rūgšties 
barjerą, tampa vegetacinėmis formomis, dauginasi plonajame 
ir storajame žarnyne, kuriame išskiria toksinus A (enterotoksi-
ną) ir B (citotoksiną). Šie toksinai sutrikdo žarnyną išklojančio 
epitelio barjerinę funkciją, pacientas pradeda viduriuoti, išsi-
vysto pseudomembraninis kolitas.

Aprašoma daug rizikos veiksnių, galinčių lemti C. diffi-
cile infekciją. Vieni jų abejonės nekelia (pvz., antibakterinis 
gydymas), o kiti nėra pilnai įrodyti (pvz., protonų siurblio 
inhibitoriai (PSI)). 2013 metais publikuotos 3metaanalizės, 
kuriose buvo tiriama, kokios antibiotikų grupės yra svar-
biausi rizikos veiksniai hospitalinei ir visuomenėje įgytajai 
C. difficile infekcijai išsivystyti. Abiejose grupėse didžiausią 
įtaką C. difficile infekcijai išsivystyti turėjo klindamicinas, 
cefalosporinai ir fluorochinolonai, mažiausią – tetraciklinai, 
makrolidai ir penicilinai. Tarp kitų rizikos veiksnių minimi: 
vyresnis amžius (≥65 metai), moteriškoji lytis, ankstesnė 
hospitalizacija, imunosupresinių vaistų vartojimas, chemo-
terapija, uždegiminės žarnyno ligos, lėtinės inkstų ir kepenų 
ligos. Prieštaringai vertinamas PSI vartojimas.

Infekcija paprastai pasireiškia viduriavimu vandeningomis, 
nesuformuotomis išmatomis (>3 k./p.), kurios gali būti su krau-
jo, gleivių priemaišomis. Viduriavimas, pasireiškiantis kartu su 
pilvo skausmu ir spazmais, yra varginantis. Pacientai gali skųs-
tis pykinimu, apetito praradimu, svorio kritimu, karščiavimu. 
Apžiūrint pacientą, pastebimas sumažėjęs odos turgoras, sau-
sos gleivinės, skausminga pilvo palpacija. Auskultuojant gir-
dima suaktyvėjusi žarnų peristaltika. Esant žarnyno perforaci-
jai ar peritonitui – motorika neišklausoma. Sunkiai sergantiems 
pacientams gali pasireikšti šoko požymiai – hipotenzija, tachi-
kardija, sutrikusi neurologinė būklė.

C. difficile infekcijos diagnozė pasaulyje patvirtinama la-
boratoriniais išmatų tyrimais.

Šio darbo tikslas buvo įvertinti, kokie literatūroje apra-
šyti rizikos veiksniai dominavo 2011–2017 metais Vilniaus 
universiteto ligoninės Santaros klinikų Infekcinių ligų centre 
(VUL SK ILC) gydant C. difficile infekciją, palyginti pirmi-
nių atvejų ir recidyvų klinikinę išraišką, įvertinti, kokiais ty-
rimo metodais dažniausiai buvo nustatoma ši infekcinė liga.

Metodika

Atlikta retrospektyvioji VUL SK ILC 2011–2017 metais 
gydytų C. difficile infekcijos atvejų apžvalga. C. difficile in-

fekcija diagnozuota vadovaujantis vadovaujantis būdingais 
klinikiniais požymiais ir teigiamais laboratorinių tyrimų re-
zultatais. Rizikos veiksnių paplitimas vertintas tarp pirminių 
ligos atvejų. Recidyvais laikyti atvejai, kai stacionare nusta-
tyta ir gydyta C. difficile infekcija, būklei pagerėjus ir paci-
entą išrašius į namus, atsinaujino. Statistinė duomenų analizė 
atlikta Microsoft Excel 2007 ir SPSS 20 programomis.

Rezultatai

Tiriamuoju laikotarpiu gydyti 144 C. difficile infekcijos 
atvejai (1 tiriamasis pašalintas dėl neteisingos diagnozės). Daž-
niausiai VUL SK ILC C. difficile buvo diagnozuojama nusta-
čius išmatose toksinus A ir B (89 proc.), gerokai rečiau nau-
dojant PGR (5 proc.).

114 (79,7 proc.) atvejų buvo pirminiai, 15 (10,5 proc.) – 
pirminiai recidyvai, 14 (9,8 proc.) – kartotiniai recidyvai. 
Amžiaus mediana viršijo 65 metus. Tarp pirmą kartą C. di-
fficile infekcija sirgusių pacientų moterų buvo daugiau 
(69,9 proc.). Dauguma (77,4 proc.) pacientų per pastaruo-
sius 6 mėnesius iki hospitalizacijos buvo vartoję antibioti-
kų: 34,8 proc. – 1 preparatą, 42,6 proc. – ≥2 preparatus. Tarp 
vartoto 1 antibakterinio preparato dažniausi buvo fluorochi-
nolonai (37,5 proc.), penicilinai ir penicilinai su beta lakta-
mazės inhibitoriais (po 17,5 proc.) (1 pav.).

Daugiau nei pusė pacientų per pastaruosius 6 mėnesius buvo 
hospitalizuoti dėl kitų ligų (63 proc.), dažniau terapinio pobū-
džio skyriuose (71 proc.). Iki susirgimo C. difficile sukeltu ente-
rokolitu 20,1 proc. pacientų buvo gydyti VUL SK ILC. Kiti li-
teratūroje minimi C. difficile infekcijos rizikos veiksniai – imu-
nosupresinių vaistų, PSI vartojimas, lėtinė inkstų liga – buvo 
reti (mažiau nei 10 proc.).

Nustatytas C. difficile infekcijos skaičiaus didėjimas per 
pastaruosius 7 metus – nuo 1 atvejo 2011-aisiais iki 98 atvejų 
2017-aisiais (2 pav.).

Amžius, hospitalizacijos trukmė, leukocitų skaičius, C re-
aktyviojo baltymo, kalio koncentracija, bendrojo baltymo ir 

1 pav. Antibiotikų vartojimas pastaruosius 6 mėnesius (proc.)

Fluorochinolai

Penicilinai

Peniciniliniai + beta laktamazės 
inhibitoriai

Cefalosporinai

Aminoglikozidai

Trimetoprimas / sulfonamidai

Imidazolo dariniai

Karbapenemai

37,5

17,5

17,5

12,5

5,0

5,0

2,5

2,5
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albumino koncentracijos statistiškai reikšmingai nesiskyrė 
tarp pirminių atvejų ir recidyvų (p>0,05).

Diskusija

Retrospektyvusis apžvalginis tyrimas atskleidė susir-
gimo C. difficile infekcijos skaičiaus didėjimą per pasta-
ruosius 7 metus – nuo 1 atvejo 2011-aisiais iki 98 atve-
jų 2017-aisiais. Nors tirta tik C. difficile infekcijos nu-
statytų atvejų kohorta, galima teigti, kad infekcijos skai-
čiaus augimas buvo ir kitose Lietuvos gydymo įstaigose. 
Panaši tendencija stebima daugelyje išsivysčiusių šalių. 
Siekiant kontroliuoti ir sumažinti sergamumo C. difficile 
infekcija dažnį, rekomenduojama minimizuoti didelės ri-
zikos antibiotikų skyrimą ir gydymo jais trukmę, mažinti 
bendrą skiriamų antibiotikų skaičių. Svarbu kaip įmano-
ma greičiau baigti gydymą antibiotiku, sukėlusiu vidu-
riavimą, nes pavėluotas nutraukimas gali didinti C. di-
fficile infekcijos pasikartojimo riziką. Rekomenduojama 
dėl C. difficile infekcijos tirti visus ūmiai susirgusius pacien-
tus, turinčius C. difficile infekcijos rizikos veiksnių ir per 
pastarąsias 24 val. pasituštinusius ≥3 kartus nesuformuo-
tomis išmatomis. 

Išvados

Vyresnis amžius, moteriškoji lytis, antibiotikų vartojimas, 
hospitalizacija terapinio profilio skyriuje per pastaruosius 6 mė-
nesius buvo dažniausi C. difficile infekcijos rizikos veiksniai 
VUL SK ILC. Pirminių atvejų ir recidyvų laboratorinių tyrimų 
duomenys, pacientų amžius ir hospitalizacijos trukmė statistiš-
kai reikšmingai nesiskyrė.

2 pav. C. difficile infekcijos atvejų skaičius VUL SK ILC 2011–2017 metais
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Įvadas

Viduriavimas po antibiotikų vartojimo yra viena aktua-
liausių šiuolaikinės medicinos problemų. Pastarąjį dešimtme-
tį Clostridium difficile infekcija tapo dažniausia infekcija, kuri 
diagnozuojama pacientams, sergantiems infekciniu kolitu po 
antibiotikų vartojimo. Dėl didėjančio plataus spektro antibioti-
kų vartojimo vis dažniau diagnozuojama atsparių Clostridium 
difficile štamų. 2010–2015 metais Latvijoje diagnozuota apie 
115 Clostridium difficile atvejų per metus. Nuo 2013 metų ste-
bima šios infekcijos dažnėjimo tendencija. 2018 metais Latvi-
joje buvo apie 1 mln. 934 tūkst. gyventojų, 2012 metais regis-
truotas 91 Clostridium difficile atvejis: 37 – vyrams, 54 – mo-
terims, 3 atvejai baigėsi mirtimi. 2013 metais nustatyta 114 li-
gos atvejų: 32 – vyrams, 82 – moterims. 2014 metais nustatyti 
185 susirgimo Clostridium difficile žarnyno infekcija atvejai: 
71 – vyrams, 114 – moterims, vienas atvejis baigėsi mirtimi. 

Klinikinis atvejis 

2018 metų vasario 1 dieną ligonis H., gimęs 1980 metais, 
skubos tvarka atvežtas į Latvijos infekcinių ligų centrą. Grei-
tosios pagalbos felčeriai pacientui įtarė ūminį tonzilitą. Priėmi-
mo skyriuje pacientas skundėsi karščiavimu iki 38,2 ˚C, gerklės 
skausmu, sausu kosuliu. Pacientas teigė, kad susirgo ūmiai sau-
sio 14 dieną, kai atsirado gerklės skausmas ir karščiavimas iki 
39,8 ˚C. Pačią pirmąją ligos dieną pacientas kreipėsi į šeimos 
gydytoją, kuris diagnozavo ūminį tonzilitą ir paskyrė antibak-
terinį gydymą (pacientas antibiotikų pavadinimo neprisiminė). 
Pradėjus vartoti antibakterinį gydymą, pacientas jautė pagerė-
jimą, išnyko simptomai, tačiau sausio 28 dieną paciento būklė 
staiga pablogėjo, pacientas pakartotinai karščiavo, ėmė skau-
dėti gerklę. Dėl būklės pablogėjimo pacientas kreipėsi į arti-
miausią ligoninės priėmimo skyrių. Pacientą konsultavę gydy-
tojai, otolaringologas ir pulmonologas, patvirtino ūminio ton-
zilito diagnozę. Tuo metu atliktuose tyrimuose stebėta leuko-
citozė – 18,6x109/l, padidėjęs C reaktyvusis baltymas (CRB) – 
46 g/l. Atliktoje krūtinės ląstos rentgenogramoje pokyčių ne-

buvo. Koreguotas paciento gydymas, skirtas klaritromicinas 
po 500 mg 2 k./d. Nepaisant skirto gydymo, pacientui išliko 
karščiavimas ir gerklės skausmas. 

Iš epidemiologinės anamnezės žinoma, kad pacientas ne-
rūko, per pastarąjį mėnesį nebuvo išvykęs iš Latvijos, neigė 
kontaktą su sergančiaisiais užkrečiamosiomis ligomis. Gyve-
na šeimoje, kurioje pastaruoju metu visi sveiki. Prieš susirg-
damas pacientas nuolatinio darbo neturėjo, lėtines ligas, ope-
racijas, alergiją vaistams neigė. 

Objektyvios apžiūros metu bendra būklė buvo patenki-
nama. Periferiniai limfmazgiai nebuvo padidėję. Sąnariai be 
pakitimų. Žiočių lankai ir tonzilės paraudusios. Kvėpavimas 
nepasunkėjęs – 16 k./min. Abipus plaučiuose išklausomas ve-
zikulinis alsavimas, išklausomi karkalai abiejų plaučių apati-
nėse dalyse. Širdies susitraukimų dažnis – 80 k./min. Arteri-
nis kraujo spaudimas – 120/80 mm Hg. Liežuvis drėgnas, pa-
dengtas nedideliu baltu apnašu. Palpuojant pilvas minkštas, 
neskausmingas visame plote. Kepenys nepadidėjusios. Dizu-
rijos nenustatyta. Periferinių edemų nebuvo. Meninginių, ži-
dininių simptomų nebuvo.

Infekcinių ligų ligoninėje atliktuose tyrimuose CRB buvo 
padidėjęs iki 110 mg/l, leukocitų 9,5x109/l, A ir B tipo gri-
pas neigiami. Pacientui suformuluota pneumonijos diagno-
zė, gydymui skirtas ceftriaksonas po 2 g/p. į veną. Praė-
jus 2 val. po antibiotiko suleidimo, pacientas pasiskundė 
odos niežėjimu, paraudimu. Pacientui nutrauktas gydy-
mas ceftriaksonu, skirtas gydymas antihistamininiais pre-
paratais. Kitą dieną antibakterinis gydymas pakeistas į ci-
profloksaciną po 400 mg į veną 2 k./p. Atipinės pneumonijos 
sukėlėjų mikrobiologiniu tyrimu nenustatyta, taip pat kraujo ty-
rimai nerodė atipinės pneumonijos. Pakartojus krūtinės ląstos 
rentgenogramą, pakitimų plaučiuose stebėta nebuvo. Ketvirtą li-
gos parą paciento būklė pagerėjo, tačiau po paros pacientas pasi-
skundė pykinu, karščiavimu iki 38,4 ˚C, viduriavimu. Apčiuopos 
metu paciento pilvas buvo jautrus visame plote, tačiau be peri-
tonitui būdingų simptomų. Pacientui įtarta Clostridium difficile 
sukelta žarnyno infekcija, skirtas gydymas metronidazolo pe-
roralinėmis tabletėmis po 500 mg kas 8 val. Išmatose nustatyta 
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Clostridium difficile PGR metodu ir GDH. Trečią enterito gy-
dymo parą stebėta teigiama paciento būklės dinamika. Vasa-
rio 9 dieną pacientas išrašytas iš Infekcinių ligų centro, galuti-
nė diagnozė – ūminis faringitas. Clostridium difficile enteritas. 
Padidėjęs jautrumas ceftriaksonui (2018 02 01). 

Pacientui rekomenduota tęsti antibakterinį gydymą metro-
nidazolu iki pilno kurso 10 dienų, dozė nekoreguota, varto-
ti prebiotikus. 

Pacientas pakartotinai suviduriavo vasario 21 dieną, 
skundėsi viduriavimu iki 7 k./d., pilvo skausmu, labiau ap-
atinėje pilvo dalyje, šaltkrėčiu. Pacientas kreipėsi į polikli-
niką, kurioje buvo atliktas išmatų tyrimas, išmatose nusta-
tytas Clostridium difficile B toksinas. Budinčio gydytojo 
sprendimu, pacientas vasario 27 dieną hospitalizuojamas. 
Pirminės apžiūros metu pacientas hemodinamiškai stabi-
lus, pilvas čiuopiant be peritonito požymių, kūno tempera-
tūra 37,5 ˚C. Bendrasis kraujo tyrimas ir biocheminiai krau-
jo tyrimai buvo be pakitimų, žmogaus imunodeficito viruso 
tyrimas neigiamas, pilvo organų ultragarsiniu tyrimu pakiti-
mų vidaus organuose nenustatyta. Hospitalizacijos metu nu-
statyta diagnozė – pakartotinis Clostridium difficile entero-
kolitas. Skirta intraveninė ir peroralinė skysčių rehidrataci-
nė terapija, peroralinis vankomicinas po 125 mg kas 6 val., 
probiotikai, omeprazolas. Nustatytas  Clostridium difficile 
GDH, išmatų pasėlyje patogeninių žarnyno bakterijų augi-
mo nebuvo. Skirtas gydymas buvo efektyvus, 3 hospitaliza-
cijos dieną pacientas jautėsi geriau. Kovo 7 dieną pacientas 
išrašytas iš ligoninės. Galutinė klinikinė diagnozė liko pa-
kartotinis Clostridium difficile enterokolitas. Rekomenduo-
ta tęsti probiotikus. 

Praėjus 4 paroms, kovo 11 dieną, pacientas pasituštino su 
gleivėmis iki 10 k./d., taip pat jautė šaltkrėtį, skausmą krūtinės 
ląstoje. Pacientui atlikti biocheminiai ir bendrasis kraujo tyri-
mas, nustatyta leukocitozė – 12,7x109/l, CRB nedaug padidė-
jęs – iki 8,5 mg/l, pilvo ultragarsinis tyrimas – abu be pakitimų. 
Nustatyta preliminari diagnozė – ūminis enteritas, pakartotinė 
Clostridium difficile infekcija, todėl pacientas hospitalizuotas. 
Skirta intraveninė ir peroralinė skysčių rehidratacinė terapi-
ja, probiotikai, omeprazolas. Šį kartą išmatų tyrime nustatytas 
Clostridium difficile GDH, taip pat A ir B toksinai, skirtas gy-
dymas vankomicinu po 125 mg kas 6 val. 21 dieną. Hospita-
lizacijos metu paneigtos parazitinės žarnyno infekcijos, išma-
tų pasėlyje patogeninių bakterijų augimo nebuvo. Gydant pa-
ciento būklė pradėjo gerėti, gydymas nekoreguotas, pacientas 
namo išleistas balandžio 3 dieną. 

Padėtis Latvijoje

Aprašytu klinikiniu atveju pacientas yra jauno amžiaus (37 
metų), prieš tai niekuo nesirgęs. Pacientas dėl ūminio tonzilito 
vartojo 4 skirtingus antibakterinius preparatus, 2 kartus buvo 
pakartotinai hospitalizuotas dėl Clostridium difficile recidy-
vuojančios infekcijos. 

2015 metais Latvijoje atliktas retrospektyvusis tyrimas, 
kuriame tirti 60 pacientų, gydytų Infekcinių ligų centre 2014–

2015 metais, kuriems nustatyta Сlostridium difficile infekcija. 
Tyrimo tikslas – nustatyti rizikos veiksnius, didinančius serga-
mumą šia infekcija, veiksnius galinčius turėti įtaką ligos eigai, 
taip pat antibiotikų vartojimo priežastis hospitalizacijos metu. 
Visiems pacientams Сlostridium difficile patvirtinta PGR arba 
ELISA laboratoriniais tyrimais, pacientai viduriavo daugiau 
nei 3 k./d. hospitalizacijos dieną, liga buvo vidutinio sunkumo 
arba sunki. Analizuoti duomenys: intoksikacijos laipsnis, an-
tibakterinis gydymas iki hospitalizacijos, paciento amžius, li-
gos eiga, CRB pokyčiai, leukocitų kiekis kraujyje, viduriavi-
mo dažnis pirmąją gydymo parą.

Iš 60 tirtų pacientų 83 proc. liga buvo vidutinio sunkumo, 
17 proc. – sunki. Dažniausios antibiotikų vartojimo priežastys 
iki hospitalizacijos buvo: viršutinių ir apatinių kvėpavimo takų 
ligos (20 pacientų), pooperacinis antibakterinis gydymas (19 
pacientų), dėl urogenitalinių infekcijų (9 pacientai), dėl kitų in-
fekcinių ligų (9 pacientai) ir dėl onkologinės ligos (3 pacientai).
Pasiskirstymas pagal amžių: 1 pacientas – iki 20 metų, 2 paci-
entai – nuo 21 iki 30 metų, 6 pacientai – nuo 31 iki 40 metų, 
3 pacientai – nuo 41 iki 50 metų, 5 pacientai – nuo 51 iki 60 
metų, 8 pacientai – nuo 61 iki 70 metų, 19 pacientų – nuo 71 
iki 80 metų, 14 pacientų – nuo 81 iki 90 metų, 2 pacientai – 
vyresni nei 91 metų. Sunki būklė nustatyta vyresniems nei 61 
metų pacientams, 10 proc. – nuo 61 iki 70 metų, 50 proc. – 
nuo 71 metų iki 80 metų, 40 proc. – nuo 81 iki 90 metų. Paci-
entams, sergantiems sunkia liga, leukocitozė buvo didesnė nei 
pacientams, kuriems liga buvo vidutinio sunkumo (p=0,027). 
CRB reikšmingai didesnis buvo sunkios ligos grupėje (p=0). 
Viduriavimo skaičius per dieną abiejose grupėse buvo panašus. 
Vidutinio sunkumo pacientai vidutiniškai tuštinosi 5,22 k./d., 
sunkesne ligos forma sergantys pacientai vidutiniškai tuštinosi 
6,6 k./d. (p=0,21). Iš lydinčių ligų dažniausios buvo kardiolo-
ginės (64 proc. pacientų), chirurginės (38 proc.), šlapimo sis-
temos (37 proc.), kvėpavimo sistemos (37 proc.), nervų siste-
mos (25 proc.), lėtinės infekcijos (23 proc.), endokrininės siste-
mos (23 proc.), virškinimo sistemos (21 proc.), hematologinės 
(14 proc.) ir onkologinės (7 proc.). Sunkesne ligos forma ser-
gančių tiriamųjų grupėje 1 pacientas sirgo 3,2 lydinčios ligos, 
vidutinio sunkumo grupėje – 2,72 lydinčios ligos.

Apibendrinimas

Apibendrinant reikėtų paminėti, kad amžius yra svarbus 
veiksnys, lemiantis ligos eigą. Dažniau Сlostridium diffici-
le enterokolitas diagnozuotas pacientams, kurių vidutinis 
amžius buvo 67 metai. Pacientai, kurių amžius buvo nuo 61 
metų, dažniau sirgo sunkia ligos forma. Vidutinis ligos am-
žius sunkios ligos formos  grupėje buvo 79 metai. Leuko-
citozė ir CRB padidėjimas yra susijęs su sunkia ligos eiga. 
CRB yra statistiškai patikimesnis rodiklis nei leukocitozė. 
Lydinčių ligų skaičius ir viduriavimo dažnis neturėjo reikš-
mės ligos eigai. 

Parengė Greta Jagučianskaitė
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Įvadas

Gripo virusai Lietuvoje paprastai cirkuliuoja kasmet, daž-
niausiai nuo vėlyvo rudens iki ankstyvo pavasario [1], o gripo 
sezonu laikomas laikotarpis nuo 40 iki 20 kitų metų savaitės 
[2, 3]. Gripas sukelia ūminę respiracinę infekciją, plinta laši-
niu būdu per orą, sukelia epidemijas ir pandemijas. Kiekvie-
no sezono metu pasaulyje registruojama 3–5 mln. sunkių ligos 
atvejų ir 250–500 tūkst. mirčių [4, 5]. Gripui būdinga staigi li-
gos pradžia, karščiavimas, sausas kosulys, gerklės, galvos ir 
raumenų skausmas, nuovargis ir silpnumas [6]. Paprastai su-
sirgus lengva ar vidutinio sunkumo ligos forma pasveikstama 
per savaitę, tačiau esant sunkiai ligos eigai gali išsivystyti gripo 
komplikacijos – vidurinės ausies uždegimas, virusinė ar bakte-
rinė pneumonija, sunkus kvėpavimo funkcijos nepakankamu-
mas, miokarditas, perikarditas, meningoencefalitas ir kitos [7]. 
Sunkesnė gripo eiga ir didesnė komplikacijų rizika būdinga as-
menims, priklausantiems rizikos grupėms [8]:
● 65 metų ir vyresniems asmenims;
● vaikams iki 5 metų;
● nėščiosioms;
● gyvenantiems socialinės globos ir slaugos įstaigose;
● sergantiems lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo 

takų, inkstų, kepenų, kraujo, endokrininėmis, imuninės sis-
temos, onkologinėmis ligomis.
Veiksmingiausia gripo ir jo sukeltų padarinių kontrolės prie-

monė yra vakcinacija. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 
rekomenduoja kasmetį rizikos grupėms priklausančių asmenų 
ir su jais bendraujančiųjų skiepijimą nuo gripo [9].

Žmogaus gripo etiologija

Gripo virusas turi viengrandę segmentuotą RNR ir yra pri-
skiriamas Ortomyxoviridae šeimai [10]. Pagal struktūrinius 
virusų matricos, nukleininių ir M1 baltymų antigeninius skir-
tumus skiriami 4 tipai – A, B, C ir D [11]. Kiekvienas viruso 
tipas skiriasi serologinėmis savybėmis, kurias lemia viruso 
paviršiuje esančios hemagliutinino (HA) ir neuraminidazės 
(NA) molekulės [12]. Dažniausiai infekciją žmonėms suke-
lia gripas A ir B. Pagal skirtingas HA (kurių skiriama 1–18) 
ir NA(1–11) antigenines savybes skiriami skirtingi gripo A 
subtipai. Nuo 2009 metų kilusios pandemijos tarp žmonių cir-
kuliuoja 2 gripo A subtipai – gripas A(H1N1)pdm09 ir gri-
pas A(H3N2) [13]. Gripui A būdingas didelis genetinis kinta-
mumas dėl genų dreifo ar šifto. Įvykus mutacijoms, susidaro 
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Santrauka
Gripo virusai Lietuvoje cirkuliuoja kasmet, dažniausiai nuo vėlyvo 

rudens iki ankstyvo pavasario, plinta lašiniu būdu per orą, sukelia ūminę 
respiracinę infekciją ir gali sukelti epidemijas bei pandemijas. Kiekvie-
no sezono metu pasaulyje registruojama 3–5 mln. sunkių ligos atvejų 
ir 250–500 tūkst. mirčių. Gripui būdinga staigi ligos pradžia, bendrie-
ji (karščiavimas, galvos ir raumenų skausmas, nuovargis, silpnumas) ir 
kvėpavimo takų pažeidimo simptomai (sausas kosulys, gerklės skaus-
mas, dusulys). Sunkesnė gripo eiga ir didesnė komplikacijų rizika bū-
dinga asmenims, priklausantiems rizikos grupėms: ≥65 metų ir vyres-
niems, ≤5 metų vaikams, nėščiosioms ir sergantiesiems lėtinėmis ligo-
mis. Veiksmingiausia gripo ir jo sukeltų padarinių kontrolės priemonė 
yra vakcinacija, todėl skiepijimas nuo sezoninio gripo yra rekomenduo-
jamas prieš kiekvieną gripo sezoną rizikos grupėms priklausantiems ir 
su jais bendraujantiems asmenims.

Raktažodžiai: gripas, gripo infekcija, vakcinacija nuo gripo.

Summary
Influenza is a highly contagious viral airborne disease that in Lithu-

ania typically occurs during the winter months. Annual influenza epi-
demics result in high morbidity (three to five million cases of severe il-
lness) and significant mortality rates (250,000 to 500,000 deaths) worl-
dwide. Influenza is characterized by the abrupt onset of constitutional 
and respiratory signs and symptoms (e.g., fever, myalgia, headache, ma-
laise, nonproductive cough, sore throat, and rhinitis). In addition, for pe-
ople with chronic underlying medical conditions and those of 65 years 
old and older influenza is associated with significant adverse health ou-
tcomes,such as influenza-related hospitalizations and deaths. The most 
effective way to prevent potentially severe influenza and its complicati-
ons is vaccination. Annual influenza immunization is recommended for 
the most vulnerable groups, such as adults aged ≥65 years and people 
with co-morbidities.

Keywords: influenza, influenza infection, influenza vaccination.
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naujos viruso padermės ar subtipai, todėl gripas A gali sukelti 
epidemijas ir pandemijas [14]. Gripas B genetiškai kinta ma-
žiau, todėl paprastai pandemijų nesukelia. Jis į subtipus ne-
skirstomas, tačiau išskiriamos 2 pagrindinės giminystės lini-
jos – B (Jamagatos) ir B (Viktorijos) [15], kurios cirkuliuoja 
žmonių populiacijoje.

Gripo viruso perdavimas

Dideli gripo viruso kiekiai išskiriami su infekuotų asmenų 
respiracinėmis išskyromis, todėl virusas plinta užsikrėtusiajam 
kosint ar čiaudint. Sukėlėjas perduodamas nuo žmogaus žmo-
gui tiesiogiai su dideliais oro lašeliais (>5 mikronų dydžio) arba 
su smulkių dalelių aerozoliais [16]. Dideli oro lašeliai gali nu-
keliauti tik iki 2 m siekiantį atstumą, todėl šiam perdavimo ke-
liui tarp infekuotojo ir infekcijai imlaus asmens būtinas nedide-
lis atstumas. Su smulkių dalelių aerozoliais virusų perdavimas 
galimas ir esant didesniam atstumui. Taip pat galimas užsikrė-
timas netiesioginio kontakto metu, nuo užterštų paviršių ranko-
mis pernešant sukėlėjus į gleivines [17]. Paprastai inkubacinis 
gripo infekcijos laikotarpis trunka nuo 1 iki 4 dienų (vidutiniš-
kai 2) [18]. Suaugusieji gripo virusą iš kvėpavimo takų prade-
da išskirti dieną prieš pasireiškiant simptomams iki 7 dienų nuo 
ligos pradžios. Vidutinė viruso išskiriamumo trukmė negydant 
antivirusiniais vaistais yra 4,8 dienos (95 proc. pasikliautinasis 
intervalas nuo 4,3 iki 5,3 dienos), o po 8 dienų dažniausiai pa-
togeno nebeaptinkama [19]. Įvairių studijų duomenimis, ilges-
nis viruso išskyrimo laikotarpis būdingas vaikams (iki 10 die-
nų), vyresnio amžiaus pacientams, taip pat sergantiesiems lėti-
nėmis ligomis, imunosupresyviems, vartojantiems kortikoste-
roidus, sergantiems sunkiomis infekcijos formomis ir gali siek-
ti 19–30 dienų [20–23]. Viruso nešiojimas nosiaryklėje be kli-
nikinių simptomų būdingas 10–14 proc. užsikrėtusiųjų, ir, nors 
išskiriamas viruso kiekis mažesnis, tikimybė infekciją perduoti 
imliems asmenims, išlieka [24].

Gripo infekcijos klinika 

Prie kvėpavimo takų epitelio ląstelių gripo virusas, daly-
vaujant HA ir NA, jungiasi per sialo rūgšties receptorius ir su-
kelia jų apoptozę bei nekrozę, dėl ko kyla uždegiminių citokinų 
audra [25], pasireiškia klinikiniai simptomai. Tipiškai gripo in-
fekcijai būdingi ūminiai, per 24–48 val. atsiradę bendrieji siste-
miniai ligos požymiai – febrilus karščiavimas, silpnumas, gal-
vos skausmas, raumenų skausmas ir nuovargis kartu su respi-
raciniais simptomais – kosuliu, gerklės skausmu, dusuliu, slo-
ga [26]. Vyresnio amžiaus pacientams, sergantiems gripu, dėl 
imuninės sistemos senėjimo įprastų gripo infekcijai simptomų 
gali ir nebūti. Vaikams, sergantiems gripu, dažnai pasireiškia 
vidurinės ausies uždegimas, pykinimas, vėmimas [27]. Remian-
tis tik klinikiniais simptomais, atskirti gripo infekciją nuo kitų 
respiracinių patogenų sukeltos ligos sudėtinga, nes klinikiniai 
simptomai persidengia ir, remiantis tik jais, diagnozės tikslu-
mas yra ribotas. Tyrimų duomenimis, teigiama prognostinė 
vertė vartojant paprasčiausią gripo atvejo apibrėžimą (ūminis 
kosulys ir karščiavimas) laboratoriniais tyrimais patvirtintam 
gripui nustatyti siekia 51–88 proc. [26, 28, 29].

Gripo komplikacijos

Dažniausiai nuo nekomplikuoto gripo pasveikstama per 
3–7 dienas, nors kosulys ir bendras silpnumas gali išlikti iki 2 
savaičių [30]. Esant sunkiai infekcijai ar turint rizikos veiks-
nių, gripas gali sukelti įvairių komplikacijų [31]. Viena daž-
niausių – pirminė virusinė ar antrinė bakterinė pneumonija. 

Sergant pirmine virusine pneumonija, gripo virusas tie-
siogiai pažeidžia plaučių audinį. Būdingas užsitęsęs febrilus 
karščiavimas, dusulys, progresuojantis kvėpavimo funkci-
jos nepakankamumas [32]. Krūtinės ląstos rentgenogramoje 
paprastai matomi abipusiai retikuliniai ar retikulonoduliniai 
plaučių audinio patamsėjimai su / be konsolidacijos, inters-
ticiniai infiltratai. Didelės rezoliucijos kompiuterinės tomo-
grafijos tyrimų vaizduose stebima peribronchovaskulinė ar 
subpleurinė konsolidacija ir / ar matinio stiklo vaizdas [33, 
34]. C reaktyvusis baltymas (CRB) ir prokalcitoninas papras-
tai būna padidėję saikiai, bendrajame kraujo tyrime nebūna 
ryškios leukocitozės, neutrofilijos [35]. 

Gripo virusas, tiesiogiai pažeisdamas trachėjos ir bron-
chų epitelį, sukelia ląstelių apoptozę ir nekrozę, todėl gleivi-
nė praranda apsaugines savybes. Šie pokyčiai didina bakteri-
nės plaučių infekcijos riziką. Antrinę bakterinę pneumoniją 
reikėtų įtarti, jeigu ligonio būklė negerėja arba pablogėja po 
buvusio klinikinio gripo simptomų pagerėjimo, atsinaujinus 
febriliam karščiavimui, progresuojant kosuliui, dusuliui, pasi-
reiškus skrepliavimui. Krūtinės ląstos rentgenogramoje stebi-
ma infiltracija dažniausiai būna vienoje skiltyje, gali susidaryti 
ertmių, skysčio sankaupų [34, 36]. Kraujo tyrimuose stebimas 
didėjantis CRB ir leukocitozė, nuokrypis į kairę [37]. Daž-
niausiai tipinę bakterinę pneumoniją sukelia S. pneumoniae, 
S. aureus ir H. influenzae [38]. Atipinės pneumonijos, sukel-
tos M. pneumoniae ir C. pneumoniae, atvejais būdinga poūmė 
ligos eiga, saikiai padidėję uždegiminiai rodikliai. Krūtinės 
ląstos rentgenogramose stebima atipinių patogenų paskatin-
ta kelių skilčių pažaida su mazgine ar retikuline infiltracija, 
skilties ar segmento kolapsu, perihiliarineadenopatija [39].

Rečiau gripo virusas gali sukelti miokarditą ar perikarditą 
[40], pažeisti skeleto ir raumenų sistemą, sukeldamas miozitą 
ar rabdomiolizę. Būdingas atkaklus pažeistų raumenų, daž-
niausiai kojų, skausmas, sunkiais atvejais – patinimas, čiuo-
piami sukietėjimai. Kraujyje nustatoma ryškiai padidėjusi krea-
tinfosfokinazės koncentracija, taip pat aprašomi mioglobi-
nurijos sukelto inkstų nepakankamumo atvejai [41]. Gripas 
gali pažeisti ir centrinę nervų sistemą – sukelti encefalopa-
tiją, encefalitą, aseptinį meningitą ar Guillaino-Barréʼo sin-
dromą [42, 43]. 

Pavojingiausia gripo infekcija asmenims, sergantiems lė-
tinėmis ligomis. Susirgus gripu, organizme padidėja uždegi-
minių citokinų koncentracija. Citokinų aktyvumas taip pat 
padidėja sergant cukriniu diabetu (CD), nutukus, vyresnio 
amžiaus pacientams. Gretutinėmis ligomis sergantys asme-
nys dažniausiai serga ne viena liga, todėl jų organizme cito-
kinų gamyba būna labai padidėjusi. Susirgus gripu, citokinų 
koncentracija pasiekia kritinį lygį, todėl susiklosto labai pa-
lankios sąlygos susidaryti trombams, todėl pasireiškia išeminių 
širdies ligų paūmėjimas, infarktai, insultai [44]. Sergantiesiems 
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CD pacientams susilpnėja T ląstelių ir neutrofilų funkcijos, an-
tikūnų gamyba, interleukinų produkcija, chemotaksis ir fago-
citozė. Vadinasi, CD didina gripo riziką ir lemia komplikacijų 
išsivystymą bei mirštamumą. Sergantieji CD gripo epidemijos 
metu hospitalizuojami 6 kartus dažniau, jų mirtingumas yra 3 
kartus didesnis, palyginti su šia liga nesergančiais asmenimis 
[45]. Lėtinėmis plaučių ligomis sergantiems pacientams susir-
gus gripu padidėja gleivių produkcija, bronchų ir vazokonstrik-
cija, pažeidžiama dujų apykaita, pasireiškia kvėpavimo funkci-
jos sutrikimas ir lėtinės plaučių ligos paūmėjimas [46]. 

Gripo diagnostika

Gripo diagnostika remiasi klinikiniais ir laboratoriniais diagnos-
tikos kriterijais. Kliniškai gripas turėtų būti įtariamas visiems 
pacientams, kuriems pasireiškia ūminiai respiraciniai ir bendrie-
ji simptomai gripo sezono metu. PSO gripo stebėsenai (angl. 
The WHO global influenza surveillance) naudoja 2 atvejų api-
brėžimus, kurių kriterijais remiantis reikėtų įtarti gripo infek-
ciją [47]. Į gripą panaši liga (angl. influenza likeilness) apibrė-
žiama kaip iki 10 dienų trunkantis karščiavimas ≥38 C° ir ko-
sulys, o sunki ūminė respiracinė liga (angl. severe acute respi-
ratory infection) nustatoma, kai dėl iki 10 dienų trunkančio 
karščiavimo ≥38 C° ir kosulio reikalinga hospitalizacija. Nors 
šie apibrėžimai yra pakankamai jautrūs ir specifiški naudojant 
juos gripo stebėsenai, vis dėlto visavertei gripo diagnostikai jie 
yra per menki [26, 28].

Laboratorinis gripo patvirtinimas rekomenduojamas sun-
kios būklės, imunosupresyviems, sergantiems gretutinėmis li-
gomis pacientams, taip pat jei yra sunkaus kvėpavimo takų 
pažeidimo simptomų ar reikalingas gydymas ligoninėje [48]. 
Diagnozę reikėtų patvirtinti ir ambulatoriškai gydomiems li-
goniams, turintiems didelę komplikacijų riziką. Algoritmas, 
kuriuo Jungtinių Amerikos Valstijų ligų kontrolės ir prevenci-
jos centras rekomenduoja remtis sprendžiant dėl laboratorinės 
gripo diagnostikos, pateiktas 1 pav. [49].

Laboratoriniais tyrimais gripą galima patvirtinti atliekant 
virusologinius pasėlius, greituosius antigeno testus, atvirkšti-
nės transkriptazės polimerazių grandininę reakciją (RT-PGR), 
greituosius molekulinius tyrimus [50]. Kiekvieno tyrimo me-
todo jautrumas ir specifiškumas skiriasi priklausomai nuo ty-
rimus atliekančios laboratorijos, ligos trukmės iki tiriamosios 
medžiagos paėmimo, rūšies, paties tyrimo metodo. Geriausiai 
gripo diagnostikai tinka nazofaringiniai ir ryklės tepinėliai, ta-
čiau infekcijai esant apatiniuose kvėpavimo takuose viršuti-
nių kvėpavimo takų tepinėliai gali būti neigiami, todėl tokiu 
atveju turėtų būti tiriami bronchoalveolinis lavažas ar trachė-
jos aspiratas [51].

Virusologinių pasėlių rezultatų tenka laukti nuo 3 iki 10 die-
nų, todėl, nepaisant galimos išplėstinės genetinės ir antigeninės 
gripo viruso analizės, šio tyrimo metodo klinikinėje praktikoje 
taikyti nerekomenduojama [48]. 

Greitieji gripo antigeno diagnostikos testai yra lengvai atlie-
kami, rezultatai gaunami per 10–15 min. ir yra naudingi atme-
tant diagnozę. Nors šių testų specifiškumas yra pakankamai di-
delis (90 proc. ir daugiau), pagrindinis tyrimo trūkumas – ma-
žas jautrumas, įvairių tyrimų duomenimis, siekiantis iki 50–
70 proc., todėl, esant neigiamam tyrimo atsakymui, gripo in-
fekcijos patikimai atmesti negalima [52, 53]. 

Naujaisiais greitaisiais molekuliniais diagnostikos testais 
per 15–30 min. galima nustatyti gripo viruso nukleino rūgščių 
buvimą kvėpavimo takų mėginiuose, jų jautrumas (90–95 proc.) 
ir specifiškumas yra dideli [52]. Nors šis tyrimo metodas gali at-
skirti gripą A ir B, tačiau padermių subtipavimas yra negalimas.

RT-PGR – specifiškas, jautrus ir greitai atliekamas tyrimas 
yra pirmojo pasirinkimo gripo diagnostikos metodas [54]. PGR 
metodu atliekamas ir gripo virusų tipavimas bei subtipavimas, 
taip pat nustatomi kiti kvėpavimo takų infekcijas sukeliantys 
virusai – respiracinis sincitinis, adenovirusai, metapneumoviru-
sai, rinovirusai, koronavirusai, kt. Kai nėra galimybės atlikti la-
boratorinio tyrimo, gripo infekciją reikėtų diagnozuoti remian-
tis epidemiologiniais duomenimis ir klinikiniais simptomais.

1 pav. Ištyrimo dėl gripo infekcijos algoritmas gripo sezono metu

Ar pacientas turi klinikinių simptomų, leidžiančių įtarti gripo infekciją?

Ar pacientą reikia 
stacionarizuoti?

Ištyrimas dėl gripo netikslingas, reikėtų 
apsvarstyti kitas galimas ligos priežastis

Gripas diagnozuojamas remiantis klinikiniais simptomais, jeigu 
pacientas priklauso didelės gripo komplikacijų rizikos grupei ar 

serga sunkia infekcijos forma, pradėti antivirusinį gydymą

Ar gripo tyrimo rezultatai turės įtaką 
klinikiniams sprendimams?

Paskirti tyrimą dėl gripo, nelaukiant tyrimo 
rezultatų, pradėti antivirusinį gydymą

Taip

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne
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Gydymas

Antivirusinis gydymas turėtų būti skiriamas hospitalizuo-
jamiems, sergantiems sunkia, komplikuota arba progresuo-
jančia gripo forma bei turintiems didesnę gripo komplika-
cijų riziką pacientams, sergantiems įtariamu arba patvirtin-
tu gripu [51]. Gydymą rekomenduojama pradėti kaip įma-
noma greičiau, per 48 val., nelaukiant laboratorinio patvir-
tinimo [51, 55, 56]. Pradėti gydymą ir vėliau nei po 48 val. 
nuo simptomų pradžios tikslinga tuomet, kai yra klinikinių 
požymių, atspindinčių besitęsiančią virusų replikaciją, nes 
net vėlesnis antivirusinių medikamentų kursas turi įtaką ge-
resnei ligos prognozei, mažesnei komplikacijų rizikai, trum-
pesnei ligos eigai [57–59]. Nėščiosioms antivirusinis gydy-
mas rekomenduojamas tomis pačiomis dozėmis bet kuriuo 
nėštumo trimestru – pradėtas per 3 dienas sumažina mirties 
ir kvėpavimo nepakankamumo riziką, tačiau net ir skiriamas 
vėliau turi teigiamą efektą [60]. Pacientai, kuriems yra įtaria-
mas gripas, turėtų baigti visą paskirtą antivirusinio gydymo 
kursą, neatsižvelgiant į neigiamus pradinius tyrimo rezulta-
tus [61]. Ambulatoriniams ligoniams, neturintiems sunkaus 
gripo rizikos veiksnių, sergantiems nekomplikuotu įtariamu 
ar patvirtintu gripu, ankstyvas (per 48 val.) gydymas antivi-
rusiniais medikamentais taip pat svarstytinas, nes, atsitiktinės 
imties klinikinių tyrimų duomenimis, sutrumpina karščiavi-
mo ir ligos simptomų laiką, palyginti su placebo grupe [51]. 
Pažymėtina, kad pradėjusiems sveikti ligoniams antivirusi-
nis gydymas nereikalingas. Taip pat empirinis antivirusinis 
gydymas netikslingas visiems karščiuojantiems ir lengvai ser-
gantiems asmenims mažo gripo aktyvumo zonose.

Gripui gydyti rekomenduojami NA inhibitoriai oseltami-
viras ir zanamiviras [51]. Šios grupės vaistai veikia ir gripą 
A, ir gripą B, o virusų jautrumas jiems išlieka pakankamai 
didelis [62]. Stacionarizuoti ir sunkios eigos gripu sergan-
tys pacientai turėtų būti gydomi oseltamiviru per os ar į./v., 
nes šiais atvejais zanamiviro efektyvumo įrodymų nepakan-
ka [56]. Oseltamiviro, skiriamo vartoti per burną, įprastinė 
dozė (75 mg 2 k./p.) turėtų būti koreguojama ligoniams, ser-
gantiems inkstų nepakankamumu. Vaistas nerekomenduoja-
mas pacientams, kurių kreatinino klirensas yra <10 ml/min. 
Zanamiviras, inhaliuojamasis preparatas, turėtų būti atsargiai 
skiriamas asmenims, sergantiems lėtine obstrukcine plaučių 
liga, dėl galimo bronchospazmo. Įprastinė gydymo NA in-
hibitoriais trukmė yra 5 dienos, tačiau esant ilgesnei viruso 
replikacijos trukmei, kuri galima imunosupresyviems ligo-
niams, sergantiems užsitęsusiu gripu, išliekant sunkiai bū-
klei, svarstytinas ilgesnio gydymo kursas[51], tačiau tuomet 
didėja atsparių viruso padermių išsivystymo rizika. Gydymui 
didesnėmis oseltamiviro dozėmis (po 150 mg 2 k./d.) įrody-
mų dar trūksta, todėl šiandien jis nėra rekomenduojamas [63, 
64]. Įrodyta, kad NA inhibitoriai mažina ligos trukmę, mirtin-
gumą nuo gripo ir hospitalizacijų dažnį [57, 65], tačiau kol 
kas diskutuojama apie bendrą jų efektyvumą, žalos ir nau-
dos santykį [56].

Adamantanų grupei priklausančių rimantadino ir aman-
tadino gripui gydyti neberekomenduojama, nes jie neveikia 
gripo B viruso, gripas A dažnais atvejais šiems vaistams yra 

atsparus, taip pat galima didelė nepageidaujamų reakcijų cen-
trinei nervų sistemai tikimybė [51]. 

Profilaktika

Gripo profilaktikai taikomos bendrosios priemonės, che-
moprofilaktika ir specifinė profilaktika skiepais. Nespecifinė-
mis priemonėmis siekiama kontroliuoti viruso plitimą. Perda-
vimo tikimybę mažina gripo viruso plitimą ribojančios prie-
monės, taikomos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, slau-
gos namuose ir kitose įstaigose, kur gydomi ar slaugomi rizi-
kos grupių asmenys. Pirmąją ligos savaitę gripu sergančius as-
menis rekomenduojama gydyti atskiroje palatoje. Įstaigos dar-
buotojams, kurie kontaktuoja su sergančiais gripu pacientais ir 
sergantiesiems, patariama dėvėti kaukes, laikytis rankų ir kvė-
pavimo takų higienos rekomendacijų, kosulio etiketo, vėdinti 
patalpas, valyti ir dezinfekuoti paviršius; įstaigų darbuotojams, 
susirgusiems gripu ar ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis, 
laikinai nekontaktuoti su pacientais ar globotiniais [48, 66]. 

Medikamentinei gripo profilaktikai skiriama NA inhibito-
rių zanamiviro ir oseltamiviro. Tačiau chemoprofilaktika nega-
li pakeisti vakcinacijos ir vaistų skirti visuotinai nerekomen-
duojama. Medikamentinė gripo profilaktika turėtų būti svars-
toma atsižvelgiant į konkretų atvejį ir grindžiama individualia 
paciento rizika išsivystyti sunkiam komplikuotam gripui [51]. 
Antivirusinių preparatų rekomenduojama skirti per 48 val. po 
kontakto su sergančiuoju gripu: neskiepytiems asmenims esant 
didelei gripo komplikacijų rizikai; sunkų imunodeficitą turin-
tiems ligoniams ar vartojantiems imunosupresantus; institucio-
nalizuotiems pacientams protrūkių metu; vakcinuotiems, didelę 
komplikacijų riziką turintiems asmenims, kai cirkuliuojančios 
viruso padermės neatitinka esančių vakcinoje; vakcinuotiems, 
didelę komplikacijų riziką turintiems asmenims, kuriems dėl 
gretutinių ligų gali nesusidaryti pakankamas imunitetas vakci-
nai, net ir esant geram vakcinos ir cirkuliuojančių padermių ati-
tikimui; nevakcinuotam medicinos personalui, turinčiam kon-
taktą su sergančiaisiais gripu [67]. Pažymėtina, kad chemopro-
filaktika padeda išvengti ligos, tačiau tikimybė įgyti virusą ir jį 
perduoti išlieka. Svarbu, kad imlumas infekcijai atsinaujina iš 
karto, nutraukus antivirusinių vaistų vartojimą [51].

Efektyviausia gripo profilaktikos priemonė, užtikrinanti imu-
nitetą per visą gripo sezoną, mažinanti sergamumą, gripo kompli-
kacijų riziką ir mirtingumą, yra vakcinacija [68]. Lietuvoje vals-
tybės lėšomis yra skiepijami 65 metų ir vyresni asmenys, nėščio-
sios (bet kuriuo nėštumo laikotarpiu), asmenys, sergantys lėtinė-
mis ligomis nepriklausomai nuo jų amžiaus, sveikatos priežiū-
ros įstaigų darbuotojai ir asmenys, gyvenantys socialinės globos 
ar slaugos įstaigose [69]. Vyresniems nei 6 mėnesių vaikams iki 
8 metų pirmą kartą vakcinuojantis nuo gripo reikia suskiepyti 2 
vakcinos dozes su ne trumpesne kaip 4 savaičių pertrauka. Nėš-
čiąsias skiepyti nuo gripo yra saugu bet kuriuo nėštume trimes-
tru. Paminėtina, kad kiaušinio baltymui alergiškiems asmenims, 
kuriems alergija pasireiškia ne anafilaksinėmis reakcijomis, gri-
po skiepams jokių apribojimų nėra. Asmenims, kuriems alergija 
kiaušinio baltymui pasireiškia angioedema, kvėpavimo sutriki-
mu, vėmimu, pasikartojančiu vėmimu, esant epinefrino ar kitos 
skubiosios medicininės intervencijos poreikiui, skiepytis reko-
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menduojama tomis pačiomis vakcinomis, tačiau skiepai turėtų 
būti atliekami sveikatos priežiūros įstaigoje, prižiūrint medici-
niniam personalui. Tik anksčiau buvusi sunki alerginė reakciją į 
gripo vakciną yra kontraindikacija skiepytis nuo gripo.

2018–2019 metų gripo sezonu Lietuvoje yra prieinamos 
inaktyvintos trivalentės vakcinos, gripo rizikos grupėms skie-
pijamos valstybės lėšomis [70], ir inaktyvintos keturvalentės, 
kurių pacientai gali įsigyti savomis lėšomis [71]. Pagal PSO 
rekomendacijas, į trivalentės 2018–2019 metų gripo sezonu 
Šiaurės pusrutulyje naudojamos vakcinos sudėtį įtrauktos vak-
cininės gripo padermės nuo 2 gripo A (H1N1)pdm09 ir gripo A 
(H3N2) bei 1 gripo B (Viktorijos) subtipų, atitinkančios A/Michi-
gan/45/2015(H1N1)pdm09, A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 
(H3N2) ir B/Colorado/06/2017- (B/Victoria/2/87). Į keturvalen-
tės vakcinos sudėtį papildomai įeina dar viena gripo B (Jamaga-
tos) padermė B/Phuket/3073/2013-l(B/Yamagata/16/88) [72].

 Lietuvoje skiepijimo sezoninio gripo vakcina laikotarpis 
prasideda rugsėjo–spalio mėnesiais, kai tik asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos gauna sezoninio gripo vakcinas [69]. Ša-
lyje didžiausias sergamumas gripu dažniausiai registruojamas 
sausio–kovo mėnesiais [73]. Remiantis Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, tikslingiausia 

pasiskiepyti nuo sezoninio gripo iki sergamumo gripu padidė-
jimo arba epidemijos paskelbimo, kuri Lietuvoje dažniausiai 
skelbiama vasario–kovo mėnesiais. Rekomenduojama skie-
pytis ir vėliau, viso gripo sezono metu, nes aktyvi gripo vi-
ruso cirkuliacija tęsiasi iki kovo–balandžio mėnesio [69]. Po 
vakcinos įskiepijimo imuninis atsakas paprastai susiformuo-
ja po 2 savaičių [74]. Imuniteto trukmė skiriasi priklausomai 
nuo vakcinuotojo amžiaus, lėtinių ligų ir imuninės sistemos 
būklės. Tikėtina, kad susidaręs imunitetas bus veiksmingas 
viso gripo sezono metu, tačiau, įvairių tyrimų duomenimis, 
apsauginių antikūnų kiekis palaipsniui mažėja ilgėjant lai-
kui po vakcinacijos [75]. Atsižvelgiant į tai, kad gripo sezo-
no pradžia yra nenuspėjama, sergamumas epideminį pasiekia 
žiemą, ir kad vakcinos sukeltas imunitetas sezono metu gali 
sumažėti, JAV ligų kontrolės ir profilaktikos centro Vakcina-
cijos patariamasis komitetas pasiskiepyti nuo gripo siūlo iki 
spalio pabaigos [75]. Vaikams nuo 6 mėnesių iki 8 metų, ku-
riems reikalingos 2 vakcinos dozės, pirmasis skiepas turėtų 
būti skiepijamas iškart atsiradus gripo vakcinoms, kad antra-
sis skiepas būtų įskiepijamas iki spalio pabaigos. Pažymėti-
na, kad vakcinos turėtų būti prieinamos ir vakcinacija tęsia-
ma visą gripo virusų cirkuliavimo laikotarpį.
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AMPUTACIJOS BIGĖS INFEKCIJŲ 
KLINIKOS, DIAGNOSTIKOS IR 
GYDYMO YPATUMAI
PECULIARITIES OF CLINICAL SYMPTOMS, DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF 
STUMP INFECTIONS AFTER LIMB AMPUTATION

Santrauka
Tyrimo tikslas: nustatyti apatinių galūnių didžiųjų amputacijų (AGDA) bigės infekcijų klinikos, diagnostikos ir gydymo ypatumus Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninėje Kauno klinikose (LSMUL KK) bei palyginti anamnezės duomenis su pacientais, nesergančiais bigės infekcija. 
Tyrimo metodika: 2012–2017 metais retrospektyviai analizuoti LSMUL KK pacientų, sergančių AGDA bigės infekcija, ligos istorijų duomenys ir palyginti su 

pacientų, nesergančių bigės infekcija, duomenimis. 
Rezultatai: visus pacientus, sergančius bigės infekcija (n=20), vargino skausmas, 55 proc. – 37–38 °C temperatūra, 95 proc. pasireiškė paraudimas, 90 proc. 

nustatytas funkcijos sutrikimas, 85 proc. – žaizdos sekrecija, 60 proc. – patinimas, 55 proc. – nekrozė, 15 proc. – bigės išopėjimas, 5 proc. – infekcijos kontaktas 
su kaulu. Dažniausi infekcijos sukėlėjai buvo P. aeruginosa, S. aureus, E. faecium ir E. cloacae. Kiti sukėlėjai nustatyti rečiau. Rentgenologinis tyrimas atliktas 
30 proc. pacientų. 40 proc. pacientų buvo gydomi penicilinais (ampicilinu, penicilinu, piperacilinu / tazobaktamu). Pacientų, sergančių bigės infekcija, amžiaus 
vidurkis buvo didesnis, palyginti su asmenimis, kuriems bigės infekcijos nebuvo (p=0,006).

Išvados: skausmas, 37–38 °C temperatūra, žaizdos sekrecija, paraudimas, funkcijos sutrikimas, patinimas, nekrozė – dažniausios klinikinės išraiškos. Daž-
niausi infekcijos sukėlėjai – P. aeruginosa, S. aureus E. faecium ir E. cloacae. Daugiausiai pacientams buvo skirti penicilinai. Pacientų, kuriems nustatyta bigės in-
fekcija, amžiaus vidurkis buvo didesnis, palyginti su kontroline grupe.

Raktažodžiai: amputacija, bigės infekcija, multidisciplininė priežiūra.

Summary
Objective: determine symptoms, diagnostic and treatment of infection after major lower extremity amputation and compare patients with stump infection 

and patients without stump infection. 
Material and methods: this research investigates patients with infection after amputation and patients without infection after amputation. Clinical informa-

tion was retrospectively selected from Hospital of Lithuanian University of health sciences Kaunas clinics in 2012–2017 year period. 
Results: established that all patients (n=20) with stump infection felt pain, for 55% investigators temperature was 37–38 °C, 95% manifested redness of wo-

und, 90% function disorder, 85% secretion, 60% swelling, 55% necrosis, 15% ulceration, 5% contact with bone. The most often agents were Pseudomonas aerugi-
nosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium and Enterobacter cloacae. X-ray was most used (30%) as a diagnostic procedure. Antimicrobial treatment was 
given for patients and mostly – penicillins (40%). Comparing patients without infection (n=20) and infected patients (n=20), noticed that the average age is sta-
tistical significant bigger for infected investigators than patients without stump infection (p=0,006). 

Conclusions: pain, 37–38 °C temperature, redness, function disorder, secretion, swelling, necrosis – main symptoms. The most often agents were Pseudomo-
nas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium and Enterobacter cloacae.Antibiotics – mostly penicillins. Average age is bigger for infected investi-
gators than patients, without infection. 

Keywords: amputation, stump infection, multidisciplinary team.

Įvadas

Amputacijos bigės infekcija – mikroorganizmų sukeltas už-
degimas chirurginės bigės žaizdos srityje. Šios chirurginės apa-
tinių galūnių intervencijos pagal lokalizaciją skirstomos į didžią-
sias amputacijas – tai aukščiau kulkšnies atliekamas amputaci-
jas, bei mažąsias – žemiau kulkšnies esančias amputacijas, ku-
rios jau laikomos pėdos lygio intervencijomis [1]. Apatinių ga-
lūnių didžiųjų amputacijų (AGDA) žaizdų infekcijos pasireiškia 
maždaug 13–40 proc. pacientų [1]. Per pastaruosius 10 metų daž-

niausios apatinių galūnių amputacijų priežastys yra: lėtinės ligos 
(periferinių kraujagyslių ligos (apie 50 proc.) ir cukrinis diabe-
tas (apie 30 proc.)), sukeltos eismo įvykių ir terminės traumos 
(15 proc.), onkologinės ligos, osteomielitas ir kt. (5 proc.) [2]. 

Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti amputacijos bigės infekcijų nule-
miamus klinikinius požymius, įvertinti taikomus diagnostikos meto-
dus ir skiriamą gydymą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligo-
ninės Kauno klinikų (LSMUL KK) pacientams, kuriems diagnozuota 
AGDA bigės infekcija, taip pat palyginti pacientų ligos istorijų duome-
nis, kuriems bigės infekcija pasireiškė ir kuriems ji nebuvo nustatyta.
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1 lentelė. Pacientų (n=20) bigės infekcijos klinikinių požymių pasiskirstymas
Kriterijus Grupė N (proc.)

Temperatūra
<37°C 6 (30 proc.)
37–38°C 11 (55 proc.)
38,1–39°C 3 (15 proc.)

Skausmas Yra 20 (100 proc.)
Nėra 0

Sekrecija Yra 17 (85 proc.)
Nėra 3 (15 proc.)

Paraudimas Yra 19 (95 proc.)
Nėra 1 (5 proc.)

Patinimas Yra 12 (60 proc.)
Nėra 8 (40 proc.)

Funkcijos sutrikimas Yra 18 (90 proc.)
Nėra 2 (10 proc.)

Išopėjimas Yra 3 (15 proc.)
Nėra 17 (85 proc.)

Nekrozė Yra 11 (55 proc.)
Nėra 9 (45 proc.)

Infekcijos kontaktas su kaulu Yra 1 (5 proc.)
Nėra 19 (95 proc.)

Metodika

Retrospektyviojo tyrimo metu buvo analizuojamos pacientų, sta-
cionarizuotų LSMUL KK kraujagyslių chirurgijos, traumatologijos 
bei endokrinologijos skyriuose, ligos istorijos. Tiriamoji grupė – visi 
ligoniai, kuriems per tiriamąjį laikotarpį (2012 01 01–2017 12 31) 
po AGDA pasireiškė amputacijos bigės infekcija (TLK – T87.4) 
(n=20). Kontrolinė grupė – atsitiktinai parinkti pacientai, kuriems 
per tiriamąjį laikotarpį nebuvo diagnozuota bigės infekcija (TLK – 
Y83.5) (n=20). Lyginant tiriamosios ir kontrolinės grupės pacientų 
pasiskirstymą pagal lytį, reikšmingų skirtumų nenustatyta.

Tyrime nagrinėti šių infekcijų klinikiniai požymiai (tempe-
ratūra, skausmas, žaizdos sekrecija, paraudimas, funkcijos sutri-
kimas, patinimas, nekrozė, išopėjimas, infekcijos kontaktas su 
kaulu), skirti diagnostiniai tyrimai (kraujo tyrimai, mikrobiolo-
giniai tyrimai, radiologiniai tyrimai) ir taikytas gydymas (peni-
cilinai, I, II ir III kartos cefalosporinai, karbapenemai bei chirur-
ginis gydymas). Taip pat palyginti demografiniai, anamnestiniai 
duomenys (amžius, lytis, atliktos amputacijos lygis ir priežastys, 
bigės protezo pritaikymas, esančios gretutinės ligos (cukrinis di-
abetas, imunodeficitas, širdies, inkstų ir kepenų funkcijos nepa-
kankamumas), rūkymas, alkoholio vartojimas, savarankiškumas) 
pacientų, kuriems po amputacijos pasireiškė bigės infekcija, ir 
pacientų, kuriems bigės infekcija nepasireiškė. 

Duomenys tarp grupių buvo lyginti naudojant Stjudento 
t kriterijų ir chikvadrato (χ²) kriterijų. Skirtumas statistiškai 
reikšmingas, kai p<0,05.

Rezultatai 

Visus pacientus, kuriems buvo diagnozuota bigės infekci-
ja, vargino skausmas, 95 proc. pasireiškė paraudimas, 90 proc. – 
funkcijos sutrikimas, 85 proc. – žaizdos sekrecija, 60 proc. – pati-
nimas, 55 proc. šių pacientų buvo nustatyta 37–38◦C temperatūra, 
55 proc. – nekrozė, 15 proc. – bigės išopėjimas, 5 proc. įtartas in-
fekcijos kontaktas su kaulu (1 lentelė).

Leukocitų skaičiaus vidurkis prieš gydymą buvo 13,9x10^9/l 
(s-7,4), CRB – 107,3 mg/l (s-98,23), kuris vėliau gerokai sumažė-
jo. Pasėlis iš bigės žaizdos atliktas 13 (65 proc.) pacientų, iš kurių 
10 pacientų (76,92 proc.) išskyros iš žaizdos buvo paimtas pavirši-
niu būdu, naudojant specialius tamponėlius, kitiems 3 (23,08 proc.) 
– giliuoju būdu (atliekant nekrektomiją). Dažniausiai nustatyti in-
fekcijos sukėlėjai šiame tyrime buvo Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium ir Enterobacter clo-
acae. Visi infekcijos sukėlėjai pateikiami 1 pav. Šiame darbe 4 pa-
cientams nustatytas daugiau nei vienas bigės žaizdos sukėlėjas – 
Serratia ureilytica ir Enterococcus faecium; Enterobacter cloacae 
ir Enterococcus faecium; Pseudomonas aeruginosa ir Staphylococ-
cus aureus; Staphylococcus aureus ir Escherichia coli. Trijuose mi-
krobiologiniuose tyrimuose bakterijos nenustatyta.

Iš visų 20 pacientų 6 ligoniams, sergantiems bigės infekcija, buvo 
atliktas rentgenologinis, 4 pacientams – ultragarsinis tyrimas, dar 2 
ligoniams – magnetinis rezonansas (vienam iš jų magnetinis re-
zonansas buvo indikuotinas dėl išplitusios melanomos metastazių 
dešinėje šlaunyje, kitam pacientui – diagnozei patikslinti), 1 pacien-
tui skirta kompiuterinė tomografija (indikacija – įtariamas abscesas) 
(2 pav.), o likusiems 7 pacientams radiologiniai tyrimai nebuvo atlikti. 

Analizuojant skirtą antibakterinį gydymą, 40 proc. pacientų buvo 

gydomi penicilinais (ampicilinu, penicilinu, piperacilinu / tazobak-
tamu), apie 27 proc. pacientų skirti III kartos cefalosporinai, rečiau 
pacientams skirti I ir II kartos cefalosporinai bei karbapenemai. 5 
pacientams gydymas buvo koreguotas, palyginti su empiriniu. Dar 
5 pacientams iš visų 20 ligonių antibiotikai nebuvo skirti (n=5), tai-
kyti tik perrišimai. 70 proc. atvejų (14 pacientų) buvo suteiktos spe-
cialistų konsultacijos (n=14). Didžiausią dalį iš jų konsultavo mikro-
biologai ir angiochirurgai. Kiti specialistai – kardiologai, pulmono-
logai, nefrologai, plastikos chirurgai – konsultavo pagal poreikį. 7 
pacientams, sergantiems bigės infekcija, buvo indikuotinos ir atlik-
tos reamputacijos. Visiems šiems pacientams reamputacijos priežas-
tis – nevaldomas infekcinis procesas bigės žaizdoje.

Nustatyta, kad tarp pacientų, kuriems išsivystė bigės infekcija, 
65 proc. sirgo gretutinėmis ligomis, cukrinis diabetas diagnozuo-
tas 30 proc. tiriamųjų, tačiau statistiškai patikimai nesiskyrė nuo 
pacientų, kuriems bigės infekcijos nebuvo. Amputacijos priežas-
tys abiejose grupėse nesiskyrė (χ2=0,610, p=0,962). Tiesa, anali-
zuojant, ar infekcijų tikimybė buvo susijusi su amžiumi, pastebė-
ta, kad pacientų, kuriems nustatyta bigės infekcija, amžiaus vidur-
kis buvo didesnis, palyginti su asmenimis, kuriems bigės infekcijos 
nebuvo (atitinkamai 73,05 ir 59,05 metų, p=0,006).

Diskusija

Literatūros duomenimis, esant infekciniam procesui, dažniau-
si simptomai yra lokalus žaizdos paraudimas ir skausmingumas, 
drumsta sekrecija iš žaizdos, karščiavimas [3]. Maždaug 8,7 proc. 
atvejų po galūnės amputacijos gali išsivystyti osteomielitas [4]. Pa-
našiai pasireiškė bigės infekcija ir mūsų tyrimo duomenimis, o kon-
taktas su kaulu buvo įtartas 5 proc. atvejų. Kadangi osteomielitą sun-
ku rentgenu diferencijuoti nuo pooperacinės kaulo padėties, kas ir 
buvo šiame tyrime infekcijos kontakto su kaulu atveju, tikslinga būtų 
iš karto po amputacijos atlikti rentgenologinį tyrimą, kad būtų ga-
limybė palyginti vaizdus. Abejojant dėl diagnozės, rekomenduoja-
ma atlikti magnetinį rezonansą ir kaulo biopsijos diagnostinį tyrimą.
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Empirinis antibakterinis gydymas 
buvo pakeistas 25 proc. atvejų, iš ku-
rių beveik pusei prireikė reamputaci-
jos, todėl amputuojant atlikta kaulo 
biopsija ar gilus pasėlis galėtų padė-
ti bigės žaizdos neužgijimo atvejais ir 
tikslesniam empirinio gydymo parin-
kimui tuomet, kai amputacija atlieka-
ma dėl nekontroliuojamos infekcijos. 
Remiantis pasauline praktika, bigės in-
fekcijų gydymas turėtų būti multidis-
ciplininis – į gydymo procesą turėtų 
įsitraukti kraujagyslių chirurgas ar or-
topedas-traumatologas, fizinės medi-
cinos ir reabilitacijos gydytojas, infek-
cinių ligų gydytojas [5]. Šiame darbe 
nustatyta, kad konsiliumuose dažniau-
siai dalyvaudavo pavieniai specialistai.

Šiame darbe daugeliu atvejų buvo 
imtas paviršinis žaizdos pasėlis. Ketu-
riais atvejais nustatytas ne vienas mi-
kroorganizmas. Diagnozuojant bigės in-
fekciją, paviršiniai žaizdų pasėliai turėtų 
būti vengtini, nes tikslesniam infekcijos 
sukėlėjui nustatyti rekomenduojami gi-
lūs pasėliai iš žaizdos, o esant kaulo pa-
žeidimui – kaulo biopsija.

Osteomielitas buvo įtartas tik vienam 
pacientui, tačiau rentgenologinis tyrimas 
atliktas tik beveik trečdaliui bigės infek-
cijų atvejų. Reikia manyti, kad infekcijos 
gyliui įvertinti radiologiniai tyrimai turė-
tų būti atliekami didesnei daliai pacientų.

Gretutinės ligos po amputacijos, kai 
nėra ar yra bigės infekcija, buvo nustatytos beveik vienodai, todėl 
galima manyti, kad jos neturėjo didelės reikšmės infekcijai išsivys-
tyti, nors literatūroje gretutinės ligos, ypač cukrinis diabetas, aprašo-
mi kaip pagrindiniai rizikos veiksniai [2]. Cukriniu diabetu sergan-
čių pacientų, kuriems nustatyta bigės infekcija, netgi yra kiek ma-
žiau, todėl galima daryti prielaidą, kad jie dažniau kreipiasi į gydy-
tojus, geriau yra gydomos žaizdos ir geresnė yra infekcijos kontrolė 
prižiūrint angiochirurgui, slaugytojui, be to, šie pacientai nuo 2014 
metų galėjo konsultuotis su multidisciplininės diabetinės pėdos ko-
manda, todėl infekcija galėjo būti suvaldyta dar prieš amputaciją [6].

Taigi darbe nustatyta puiki infekcijos kontrolė parenkant tinkamą 
gydymą, nes pacientų bendra būklė ir uždegiminiai rodikliai staci-
onarizavimo metu labai pagerėjo. Netgi gydant tokius atsparius in-
fekcijos sukėlėjus kaip Pseudomonas aeruginosa ir Enterococcus 
faecium, buvo gauti teigiami rezultatai, tačiau maždaug trečdaliui 
pacientų prireikė reamputacijų. Kalbant apie komplikacijas, osteo-
mielitas įtartas tik vienam ligoniui, sergančiam bigės infekcija. Re-
miantis literatūros duomenimis, galima teigti, kad nors tai reta, bet 
galima amputacijos bigės komplikacijų išraiška su kaulo pažeidimu.

Buvo pastebėta keletas darbo trūkumų. Šiame darbe pacientų 
imtis nebuvo didelė, norint statistiškai reikšmingai įvertinti visus 
tyrime aptariamus kriterijus. Taip pat ne visais atvejais ligos isto-
rijose buvo randama tiksli informacija, reikalinga šiam tyrimui, 
todėl duomenų trūkumas gali iškreipti kai kuriuos rezultatus. Lai-

kotarpis nuo amputacijos atlikimo ir klinikinių požymių pasireiš-
kimo bei pacientų išsakyti nusiskundimai vertinami atsargiai, nes 
šie kriterijai yra labai subjektyvūs. Įtarto osteomielito atvejo dia-
gnostikoje trūko detalesnio ištyrimo – kaulo biopsijos, magneti-
nio rezonanso tyrimo, scintigrafijos ar kompiuterinės tomografi-
jos, kurie yra rekomenduojami pasaulinėje literatūroje. Analizuo-
jant bigės infekcijos priežastis, trūko duomenų apie ankstesnių in-
fekcijų sukėlėjus, kad būtų galima pagrįsti, kad tai ta pati bakte-
rinė infekcija, nesuvaldyta prieš amputaciją ir pasireiškusi po jos.

Apibendrinimas 

Visus pacientus, kuriems pasireiškė AGDA infekcija, vargino 
skausmas, daugumai išsivystė karščiavimas, žaizdos sekrecija, pa-
raudimas, funkcijos sutrikimas, patinimas ir nekrozė. Atliktų pasėlių 
iš žaizdos rezultatai parodė, kad dažniausi sukėlėjai buvo Pseudomo-
nas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium ir En-
terobacter cloacae. Pacientams skirtas antibakterinis gydymas pagal 
mikrobiologinio tyrimo rezultatus, dažniausiai – penicilinai. Palyginti 
tiriamąją ir kontrolinę grupes, pastebėtas tik su amžiumi susijęs reikš-
mingas skirtumas – pacientų, kuriems nustatyta bigės infekcija, am-
žiaus vidurkis buvo statistiškai reikšmingai didesnis nei sveikų asmenų.

2 pav. Atlikti radiologiniai tyrimai pacientams, sergantiems bigės infekcija
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Kauno klinikinė ligoninė

HANTAVIRUSO SUKELTA 
HEMORAGINĖ KARŠTINĖ SU 
INKSTŲ PAŽEIDIMU: KLINIKINIAI 
ATVEJAI IR LITERATŪROS APŽVALGA
HAEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME CAUSED BY HANTAVIRUS 
INFECTION: CLINICAL CASES AND LITERATURE REVIEW

Santrauka
Gamtoje cirkuliuoja bent 12 graužikų platinamų hantavirusų rūšių, ku-

rios gali sukelti 2 skirtingus klinikinius sindromus – hemoraginę karštinę 
su inkstų pažeidimu (angl. Haemorrhagic fever with renal syndrome – HFRS) 
ir hantaviruso kardiopulmoninį sindromą (angl. Hantavirus cardiopulmo-
nary syndrome – HCPS). Europoje ir Lietuvoje nustatomi tik HFRS sindro-
mą sukeliantys viruso tipai (Puumala, Dobrava), kuriam būdingas febrilus 
karščiavimas, galvos, pilvo ir nugaros skausmai, pykinimas su vėmimu, 
inkstų funkcijos sutrikimas, proteinurija, mikrohematurija, hemoraginis 
sindromas. Hantavirusinė infekcija gali būti diagnozuojama nustatant 
viruso RNR, arba IgM bei IgG klasės antikūnus kraujo serume. Gydymas 
simptominis, kartais dėl inkstų funkcijos sutrikimo gali prireikti hemodi-
alizių. Straipsnyje pristatomi 2 Kauno klinikinėje ligoninėje diagnozuoti 
hantavirusinės infekcijos klinikiniai atvejai.

Raktažodžiai: hantavirusinė infekcija, graužikų platinamos ligos, 
nefritas, epideminė nefropatija, inkstų nepakankamumas.

Summary
At least 12 types of rodent-borne hantavirus have been identified in 

the wild that can cause 2 types of human disease: Haemorrhagic fever with 
renal syndrome (HFRS) and Hantavirus cardiopulmonary syndrome (HCPS). 
In Europe and in Lithuania only HFRS causing agents have been identi-
fied (Puumala, Dobrava). HFRS is characterized by fever, headaches, bac-
kpains, stomachaches, nausea and vomiting, renal insufficiency, proteinu-
ria, microhaematuria and haemorrhagic syndrome. Hantavirus infection is 
diagnosed by detecting either viral RNA or IgM or IgG antibodies in the se-
rum. Only symptomatic treatment is available, renal failure may require 
haemodialysis. 2 cases of HFRS diagnosed in Kaunas Clinical Hospital are 
presented in this article.

Keywords: Hantavirus infection, HFRS, HCPS, Rodent-borne diseases, 
nephropathia epidemica, nephritis, renal failure.

Įvadas

Lietuvoje cirkuliuoja bent 2 hantaviruso rūšys (Puumala, 
Dobrava), tačiau jų sukelta infekcija nustatoma gana retai. 
Diagnostiką apsunkina mažai specifiški simptomai ir laborato-
rinių tyrimų pakitimai, mažas specifinės serologinės diagnos-
tikos prieinamumas. 

Šiame straipsnyje apžvelgsime 2 klinikinius atvejus, nusta-
tytus Kauno klinikinėje ligoninėje 2017 metais gruodžio mė-
nesį dviejų savaičių laikotarpiu. 

Klinikinių atvejų pristatymas

Pirmasis klinikinis atvejis

2017 metais gruodžio 15 dieną 33 metų vyras kreipėsi 
į Infekcinių ligų priėmimo skyrių dėl 5 paras besitęsian-
čio karščiavimo iki 39 °C, galvos, akių, sąnarių, raumenų 
skausmų, pykinimo su vėmimu. 4 ligos dieną pasireiškė 
veido patinimas.

Epidemiologinė anamnezė: kontaktą su sergančiais / karš-
čiuojančiais asmenimis neigia, išvykęs į užsienį nebuvo. Užsi-
ima autoserviso verslu, dažnai lankosi garažuose.

Atlikti tyrimai: laboratoriniai tyrimai nurodyti 1 lentelėje. 
Krūtinės ląstos rentgenografija: plaučių piešinys paryškė-
jęs su intersticiniais, peribronchiniais pakitimais, dešinėje 
bazaliai-dorzaliai stebimi infiltraciniai pakitimai (1 pav.). 
Papildomai paskirta atlikti Chlamydia pneumoniae ir Myco-
plasma pneumoniae IgM nustatymą serume, tepinėlį iš nosia-
ryklės gripo viruso RNR nustatyti.

Preliminari diagnozė: Grippe. Pneumonia lobi inf. dex.
Paskirtas gydymas: oseltamiviro kapsulės po 75 mg 2 k./d. 

p/os, klaritromicino tabletės po 500 mg 2 k./d. p/os, Ringerio 
tirpalas 500 ml 1 k./d. i/v, antipiretikai.

Papildomai atliktuose tyrimuose: Chlamydia pneumo-
niae IgM ir Mycoplasma pneumoniae IgM nenustatyta. At-
likta echoskopija: inkstai – normalaus dydžio ir struktūros, 
parenchimos – apie 1,5–1,8 cm, švelniai hiperechogeniškos, 
abipus paranefriniuose audiniuose aplink inkstus matomi mi-
nimalūs iki 0,3–0,4 cm laisvojo skysčio ruoželiai. Gydomuoju 
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laikotarpiu paciento būklė aptarta su 
III lygio ligoninės nefrologu – įtar-
tas ūminis intersticinis nefritas, reko-
menduota stebėti inkstų funkcijos 
rodiklius, esant blogėjimui – per-
kelti pacientą į Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninę Kau-
no klinikas (LSMUL KK). Dina-
mikoje inkstų funkcija pagerėjo, 
proteinurija išnyko, pacientas nu-
stojo karščiuoti, atslūgo veido pa-
tinimas. Gruodžio 22 dieną papil-
domai paskirti tyrimai hantavirusui 
ir leptospirozei nustatyti, pacientas 
išrašomas iš stacionaro. Galutiniai 
tyrimai iš Nacionalinės visuome-
nės sveikatos priežiūros laborato-
rijos (NVSPL): mikroagliutinaci-
jos reakcija (MAR) su patogeni-
niais leptospirų serovarais neigia-
ma, gripo A RNR nenustatyta, gri-
po B RNR nenustatyta, hantaviru-
so IgG imunobloto metodu teigia-
mas (Dobrava).

Antrasis klinikinis atvejis

2017 metais gruodžio 21 dieną 18 
metų vyras kreipėsi į Infekcinių ligų 
priėmimo skyrių dėl 5 paras besitę-
siančio karščiavimo iki 40 °C, sąna-
rių, raumenų skausmų, pykinimo su 
vėmimu. Nuo 3 ligos paros ambula-
toriškai vartojo oseltamivirą ir amok-
siciliną su klavulano rūgštimi. 4 ligos 
dieną atsirado veido patinimas, išbė-
rė, pradėjo skaudėti strėnų srityje.

Epidemiologinė anamnezė: kon-
taktą su sergančiais / karščiuojan-
čiais asmenimis neigia, išvykęs į užsienį nebu-
vo. Gyvena kaime.

Atlikti tyrimai: laboratoriniai tyrimai nurody-
ti 2 lentelėje. Krūtinės ląstos rentgenografija: in-
filtracijos nestebima. Papildomai paskirta atlikti 
tepinėlį iš nosiaryklės gripo viruso RNR nustaty-
ti, papildomai paskirti tyrimai hantavirusui ir lep-
tospirozei nustatyti.

Preliminari diagnozė: Grippe. Dehydratatio 
II*. Insuff. renalis acuta. Exanthema virosa.

Paskirtas gydymas: oseltamiviro kapsulės po 
75 mg 2 k./d. p/os, Ringerio tirpalas po 2 000 ml 
1 k./d. i/v, antipiretikai, antiemetikai, klemastino 
injekcija po 1 mg i/m.

1 pav. Paciento krūtinės ląstos rentgenograma (pirmasis klinikinis atvejis)

1 lentelė. Laboratorinių tyrimų dinamika
                            Data
Tyrimas 2017 12 15 2017 12 16 2017 12 18 2017 12 20

CRB 34,1 mg/l 28,3 mg/l
Leukocitai 6,3x109/l 8,9x109/l
Trombocitai 66x109/l 307x109/l
Kreatininas 80,6 µmol/l 89,8 µmol/l 132,2 µmol/l 107,8 µmol/l
AST 241 U/l
ALT 228 U/l
GGT 96 U/l
B. baltymas 59,4 g/l (n. 63–82 g/l)
Albuminas 29,6 g/l (n. 35–50 g/l)
Proteinurija 5 g/l 1 g/l 0 g/l
Paros proteinurija 8,4 g
Šlapimo ST 1,010 1,005

2 lentelė. Laboratorinių tyrimų dinamika
                            Data
Tyrimas 2017 12 21 2017 12 22–2017 12 29 LSMUL KK

CRB 46,5 mg/l 43,2–18,32–6,25 mg/l
Leukocitai 7,3x109/l 8,83x109/l
Trombocitai 101x109/l 112x109/l
Kreatininas 257,0µmol/l 314–236–190–159–134–116 µmol/l
AST 121 U/l 66–19 U/l
ALT 104 U/l 77–71 U/l
B. baltymas 64 g/l
Albuminas 34 g/l
Proteinurija 5 g/l 1–0 g/l
Paros proteinurija 0,28 g
Šlapimo ST 1,010 1,005
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Papildomai atliktoje echoskopijoje: abu inkstai dideli (DI 
12,1x6,8 cm, KI 12,9x6,2 cm), parenchimos abipus storos 2,5–
2,6 cm. Negalint atmesti greitai progresuojančio glomerulo-
nefrito, tolesniam gydymui gruodžio 22 dieną pacientas per-
keltas į LSMUL KK Nefrologijos skyrių.

LSMUL KK Nefrologijos skyriuje skirtas gydymas: me-
tilprednizolono injekcijos po 30 mg 1 k./d. i/v (3 dienas), NaCl 
0,9 proc. tirpalas po 1 000 ml 1 k./d. i/v. Paciento būklė page-
rėjo, karščiavimas išnyko, inkstų funkcija pagerėjo, bėrimų 
intensyvumas odoje sumažėjo. 2017 metais gruodžio 29 dieną 
pacientas išleistas iš stacionaro. Galutiniai tyrimai iš NVSPL: 
MAR su patogeniniais leptospirų serovarais – neigiama, gripo 
A RNR nenustatyta, gripo B RNR nenustatyta, hantaviruso IgG 
imunobloto metodu – teigiamas (Dobrava).

Etiologija ir epidemiologija

Yra žinoma, kad gamtoje cirkuliuoja bent 12 hantaviru-
sų rūšių, kurios gali sukelti ligas žmonėms [1]. Gamtiniai 
rezervuarai – įvairūs graužikai, o kiekvienas patogeniškas 
virusas yra platinamas tik tam tikros vienos rūšies grauži-
kų. Hantavirusai skirstomi į 2 grupes, galinčias sukelti 2 
skirtingus klinikinius sindromus – hemoraginę karštinę su 
inkstų pažeidimu (angl. Haemorrhagic fever with renal sy-
ndrome – HFRS) ir hantaviruso kardiopulmoninį sindromą 
(angl. Hantavirus cardiopulmonary syndrome – CPS). Beveik 
visi HFRS sukeliantys virusai cirkuliuoja Europoje (Saaremaa, 
Puumala, Dobrava) ir Azijoje (Seoul, Hantaan), o sukelian-
tys HCPS – Šiaurės ir Pietų Amerikoje (Sin Nombre, Andes 
ir kt.). Daugumą hemoraginę karštinę su inkstų pažeidimu 
sukeliančių hantavirusų platina dirvinės pelės (Saaremaa), 
geltonkaklės pelės (Dobrava), rudieji pelėnai (Puumala), pil-
kosios ir juodosios žiurkės (Seoul) [2]. Didelis virusų kiekis 
yra išskiriamas su graužikų šlapimu, išmatomis ir seilėmis, o 
dauguma virusų perdavimų įvyksta aerozoliniu keliu. Daugu-
ma atvejų yra sporadiniai, tačiau esant palankioms sąlygoms 
gali įvykti ligos protrūkiai, pavyzdžiui, prastai prižiūrimo-
se, prastai vėdinamose įstaigose, kuriose atliekami bandy-
mai su gyvūnais. Viruso perdavimas tarp žmonių yra retas ir 
kol kas nustatytas tik vienai viruso rūšiai (Andes). Didžiau-
sias paplitimas registruojamas Kinijoje, kiekvienais metais 
pranešama apie 16–100 tūkst. HFRS atvejų. Keli tūkstančiai 
atvejų kasmet nustatomi ir Rusijoje. HCPS paplitimas daug 
mažesnis – nuo viruso atradimo 1993 metais iki šiol iš viso 
registruota apie 3 tūkst. atvejų. Manoma, kad dalis hantavi-
rusų sukeltų sindromų yra nenustatoma dėl panašaus klini-
kinio vaizdo į leptospirozę, dengės karštinę, maliariją ir ki-
tas ligas, ypač tropiniuose regionuose.

Patogenezė ir klinikiniai sindromai

Inkubacinis periodas trunka nuo 1 iki 6 savaičių, vidu-
tiniškai 14–17 dienų [3]. Patekę į kvėpavimo takus, virusai 

fagocituojami ir transportuojami į regioninius limfmazgius, 
kuriuose replikuojasi ir išplinta į atokesnius organus. Vi-
rusų replikacija daugiausiai vyksta kraujagyslių endotelio 
ląstelėse, dažniausiai pažeidžiami inkstai, plaučiai, širdis 
ir limfoidinės sistemos organai [4, 5]. Pagrindinis patoge-
nezės elementas tiek sergant HFRS, tiek HCPS yra padi-
dėjęs kapiliarų pralaidumas [2]. HFRS metu šis fenome-
nas labiausiai išreikštas retroperitoniniame tarpe – inkstai 
būna paburkę, juose susidaro stazė, o masė padidėja 50–
100 proc. [6]. Uždegimo metu pažeidžiamas ne tik krauja-
gyslių endotelis, bet ir kanalėliai bei intersticiumas, todėl 
dažniausiai pasireiškia ūminio tubulointersticinio nefrito 
klinika [7]. Tuo tarpu podocitų vientisumo pažeidimas le-
mia ryškią proteinuriją [8]. HCPS atveju kapiliarų pralai-
dumas labiausiai padidėja plaučiuose. Atlikus autopsiją, 
nustatomi edemiški plaučiai, randamas didelis kiekis skys-
čio trachėjoje, pleuros ertmėse [9]. Yra žinoma, kad HFRS 
sukeliantys virusai taip pat gali sukelti plaučių pažeidimą, 
o sukeliantys HCPS – inkstų pažeidimą.

HCPS sindromas pasireiškia nespecifiniu prodrominiu 
periodu (karščiavimas, šaltkrėtis, raumenų skausmai), ta-
čiau klasikinių ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekci-
jų požymių šiuo periodu dažniausiai nebūna. Po šio perio-
do seka hipotenzijos bei nekardiogeninės plaučių edemos 
fazė, kai taip pat gali išsivystyti aritmijų, šokas. HCPS sin-
dromą sukeliančios hantavirusų rūšys Europoje necirku-
liuoja, todėl šiame straipsnyje šis sindromas detaliau ap-
tariamas nebus.

Klasikinis HFRS pasireiškia febriliu karščiavimu, he-
moraginiu sindromu, hipotenzija ir ūminiu inkstų funkcijos 
sutrikimu – serumo kreatinino padidėjimu, proteinurija, ir 
mikrohematurija. Makrohematurija nėra būdinga. Hemo-
raginis sindromas gali pasireikšti petechinio tipo bėrimu 
veido odoje, junginėse. Sunkesniais atvejais gali išsivys-
tyti ekchimozės, vėmimas su krauju, kraujo atkosėjimas, 
melena, diseminuotos intravazalinės koaguliacijos sindro-
mas. Pacientai skundžiasi strėnų, pilvo skausmais, pykini-
mu su vėmimu, bendru silpnumu. Inkstų pažeidimas, su-
keltas Puumala viruso tipo, būna santykinai nesunkus ir 
turi gerą ilgalaikio pasveikimo prognozę [10, 11]. Sunkes-
nė ligos eiga pasireiškia esant Hantaan bei Dobrava tipų 
infekcijoms [2, 12]. Daugiau nei trečdaliui pacientų, ku-
riems nustatoma Hantaan viruso tipo infekcija, pasireiškia 
hipotenzija, beveik dviem trečdaliams pasireiškia oliguri-
nis inkstų nepakankamumas, daugumai jų prireikia atlik-
ti hemodializes [12]. Laboratoriniuose tyrimuose nustato-
ma saiki leukocitozė, trombocitopenija, nedaug padidėjęs 
CRB, LDH bei kepenų fermentai. Klinikinių simptomų ir 
laboratorinių duomenų pasireiškimo dažnis esant skirtin-
go tipo Europoje cirkuliuojančių viruso tipų infekcijoms 
pateikiamas 3 lentelėje [2]. Kvėpavimo nepakankamumas 
gali būti ryškus daliai pacientų Hantaan (būtent šito viru-
so tipo!) tipo viruso sukeltos infekcijos metu, tačiau net ir 
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nesant klinikinių kvėpavimo sistemos simptomų gali būti 
nustatomi rentgenologiniai plaučių pakitimai.

Diagnostika

Hantavirusų sukelto hemoraginės karštinės su inkstų pa-
žeidimu sindromo galimybė turi būti apsvarstyta visiems 
pacientams, kurie skundžiasi karščiavimu, galvos, pilvo ir 
nugaros skausmais. Epidemiologinė anamnezė turėtų apim-
ti galimą buvusį kontaktą su graužikais tiek darbo aplin-
koje, tiek kitomis situacijomis (pvz., karinėse pratybose, 
stovyklaujant) [2]. Atsiradus ligos požymiams, kraujyje 
jau gali būti nustatoma tiek viruso RNR, tiek IgM bei IgG 
klasės antikūnai. Lietuvoje (NVSPL) atliekama serologinė 
specifinių IgG diagnostika imunobloto metodu. Echosko-
pu gali būti nustatomi padidėję inkstai, perirenalinės skys-
čio sankaupos (kai kuriais atvejais kartu nustatoma skysčio 
pleuros bei pilvaplėvės ertmėse, perikarde).

Gydymas

Specifinio antivirusinio hantavirusų sukeltos infekcijos 
gydymo nėra. Dėl galvos, pilvo, nugaros skausmų pacien-
tams gali prireikti analgetikų, tačiau vertėtų vengti nesteroi-
dinių vaistų nuo uždegimo. Infuzinė terapija skiriama atidžiai 
įvertinus paciento volemiją, ypač jei pasireiškia oligurinis 
inkstų funkcijos nepakankamumas. Gliukokortikoidų sky-
rimas nėra indikuotinas. Hemodializės turėtų būti taikomos 
pagal įprastas indikacijas.

3 lentelė. Klinikinių simptomų ir laboratorinių duomenų pasireiškimo 
dažnis sergant Puumala ir Dobrava tipo virusų sukeltomis infekcijomis

Požymis Puumala 
(proc.)

Dobrava 
(proc.)

Karščiavimas 97–100 84–100
Galvos skausmas 62–90 62–75
Pilvo skausmas 64–-75 74–85
Nugaros skausmas 63–82 59–84
Pykinimas / vėmimas 33–83 50–85
Galvos svaigimas 12–25 30
Petechinio tipo bėrimas 12 59
Junginių infekcija 14 50–63
Vidinės hemoragijos / hemoragi-
nės komplikacijos 2 9–26

Hipotenzija <90/60 mm Hg 1–2 44–49
Miopija / dvejinimasis akyse 10–36 42–62
Oligurija <0,5 l/d. 54–70 47–78
Poliurija >2 l/d. 97–100 75
Leukocitozė >10x109/l 23–57 44–53
Trombocitopenija (52–75x109/l) 56–68 78
Proteinurija 84–100 94–100
Hematurija 58–85 100
Serumo kreatininas >150 µmol/l 90 94–100
Kepenų fermentų padidėjimas 41–60 28–68
Hemodializių poreikis 5–7 30–47
Mirštamumas 0 9–12
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Dalyvavote gegužę vykusiame tarptautiniame ŽIV ir 
naujų infekcinių ligų simpoziume Marselyje (Prancūzijo-
je), kodėl jį pasirinkote?

ŽIV – svarbi tema tiek mūsų šaliai, tiek pasauliui jau vien 
dėl to, kad liga kol kas nėra visiškai išgydoma. Ligos aktua-
lumą lemia tai, kad ji plinta, kad neretai nustatoma atsitikti-
nai. Manoma, kad apie 20–30 proc. atvejų lieka nediagnozuo-
ta. ŽIV – viena iš ligų, kuriai infektologai nuolat skiria daug 
dėmesio ir kuri iki šių metų pavasario mūsų šalyje dar nebu-
vo tinkamai gydoma. ŽIV, patekęs į organizmą, naikina bal-
tuosius kraujo kūnelius (T limfocitus), kurie imuninėje siste-
moje atsakingi už kovą su infekcijomis. Ligai progresuojant, 
žmogaus imuninė sistema išsenka, todėl organizmas tampa 
bejėgis, negali apsiginti nuo infekcijų ir ligų. Sunkiausia li-
gos forma – AIDS. 

Pasaulio medikai, tyrėjai skiria daug dėmesio ŽIV temai, 
mokslas sparčiai vystosi šioje srityje. Tad džiaugiuosi, kad tu-

rėjau galimybę dalyvauti įdomiame renginyje – ŽIV ir naujų 
infekcinių ligų simpoziume.

Kokios temos labiausiai įstrigo, buvo įdomios? Kurio-
mis norėtumėte pasidalyti?

Išskirčiau keletą pagrindinių temų, kurios buvo gvilde-
namos ir kurioms buvo skirta nemažai pranešimų. Pirma, 
buvo nagrinėjamos ŽIV gydymo galimybės ne trijų vaistų 
deriniais, o dviejų arba vieno. Antra grupė pranešimų taip 
pat buvo skirta ŽIV gydymo problemoms – aptariama, kaip 
sergančius ŽIV infekcija pacientus išgydyti, t. y. ne valdy-
ti ligą, kaip yra dabar, o visiškai išnaikinti šią infekciją or-
ganizme. Trečia grupė skirta preekspozicinei profilaktikai. 
Sudomino ir pranešimai apie žmogaus mikrobiotos įtaką 
ŽIV ligos eigai, taip pat temos, susijusios su ŽIV infekci-
ja ir senėjimu. Buvo daug ir kitų įdomių paskaitų. Visas iš-
vardyti būtų sunku.

NAUJIENOS APIE ŽMOGAUS 
IMUNODEFICITO VIRUSĄ IŠ 
TARPTAUTINIO KONGRESO 
MARSELYJE (PRANCŪZIJA)

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, šaly-
je iš viso diagnozuota 3 100 žmogaus imunodeficito viruso 
(ŽIV) infekcijos atvejų, iš kurių beveik kas septintas ligo-
nis yra miręs. Tačiau šiemet tendencija yra teigiama: nau-
jausiais duomenimis, per 7 mėnesius Lietuvoje ŽIV infek-
cija diagnozuota 88 asmenims (69 vyrams ir 19 moterų), o 
tai 1,6 karto mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Tiesa, 
lėtinė ligos forma gali vystytis 10 ir daugiau metų, o žmo-
gus gali neįtarti sergąs ŽIV. Užsikrėtusiųjų nustatymas – vis 
dar problematiškas. Be to, padėtį sunkina tai, kad Lietuva 
yra gana grėsmingų šalių kaimynių apsuptyje, pavyzdžiui, 
Rusijos, kurioje registruojama bene du trečdaliai visų ŽIV 
atvejų Europoje. Taigi ŽIV problema išlieka aktuali tiek 
mūsų šaliai, tiek visam pasauliui.

Apie naujienas, tendencijas, laimėjimus ŽIV srityje buvo 
kalbama tarptautiniame kongrese Marselyje (Prancūzija), 
kuris vyko šių metų gegužės mėnesį. Įspūdžiais dalijasi Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos 
Infekcinių ligų klinikos vadovė prof. dr. Auksė Mickienė.

Informacija iš konferencijų
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Prašome plačiau pristatyti paminėtas temas? 

Labai aktuali tema – ŽIV sergančių pacientų gydymas. Ži-
noma, kad liga kol kas nėra pagydoma, ir nustačius infekciją 
žmonės vaistus turi vartoti visą likusį gyvenimą. Supranta-
ma, kad tokiu atveju labai aktualu vartoti kuo mažiau medi-
kamentų. Pacientų patogumui jau sukurti vaistų deriniai, kai 
vienoje tabletėje yra 2–3 vaistų dozės. Tai leidžia sumažin-
ti per dieną vartojamų tablečių skaičių ir gerina gydymo ko-
kybę. Dabar ieškoma būdų, kaip gydyti ŽIV skiriant mažiau 
veikliųjų medžiagų, kurių šiandien 1, 2 ar 3 gali būti vieno-
je tabletėje. Taip siekiama mažinti nepageidaujamų reiškinių 
pasireiškimą, toksiškumą, sąveiką su kitais vartojamais vais-
tais, o kartu ir gydymo išlaidas. Galiausiai žmonės visada ge-
riau toleruoja gydymą, kai reikia vartoti mažiau veikliųjų me-
džiagų, jie geriau jaučiasi ir dėl to geriau laikosi gydymo re-
žimo. Keliamos prielaidos, kad galbūt gydyti ŽIV pakaktų 1 
ar 2 veikliųjų medžiagų, kurios būtų vienoje tabletėje, iš tų, 
kurios šiandien sudaro triterapijos kursą. Taip pat kuriami ir 
visiškai nauji vaistai.

Tačiau perėjimas iš triterapijos prie 1 ar 2 vaistų turi ir 
neatsakytų klausimų. Duomenų, atliekant tyrimus, yra su-
kaupta, tačiau iki galo nėra aišku, ar tokiu atveju nesivys-
tytų atsparumas ŽIV. Nėra aiškių nuostatų dėl nėščiųjų gy-
dymo, taip pat dėl ŽIV infekuotų asmenų, kurie kartu ser-
ga ir lėtiniu hepatitu B. Taigi mokslininkai dar turi ką veik-
ti šioje srityje.

Kita grupė pranešimų buvo skirta tikslui visiškai išgy-
dyti žmones nuo ŽIV. Šiandien mūsų galimybės įveikti vi-
rusą susiveda į jo kiekio kraujyje sumažinimą. ŽIV yra val-
doma, kai kraujyje viremija nebenustatoma, t. y. kraujyje vi-
ruso nėra. Viena vertus, tai rodo, kad infekcija kontroliuo-
jama. Kita vertus, virusas žmogaus kūne lieka, jis tūno tam 
tikrose ląstelėse – realiai žmogus jį nešioja. Taigi moksli-
ninkai deda daug pastangų, kad būtų galima išgydyti ŽIV in-
fekciją. Svarbiausia problema – atrasti tas pasislėpusias nuo 
žmogaus imuninės sistemos, tarsi adatą šieno kupetoje, už-
krėstas ląsteles. Šiuo metu vykdomi įvairūs moksliniai tyri-
mai, kurie turėtų padėti aptikti tas ląsteles, atpažinti, kad vė-
liau jas būtų galima išnaikinti. Ieškoma žymenų, kokių nors 
ląstelės paviršiuje esančių baltymų, kurie: pirma, galėtų at-
skleisti, kad būtent ši, o ne kita ląstelė yra infekuota lėtiniu 
virusu; antra, sukurti ginklus ir tikslingai juos nukreipti in-
fekuotoms ląstelėms sunaikinti. 

Šis siekis – kol kas dar tolima perspektyva. Šiandien vi-
siškai išgydytas nuo ŽIV yra tik vienas vadinamasis Berlyno 
pacientas, kuriam dėl mieloleukemijos buvo atlikti 2 kaulų 
čiulpų persodinimai iš genetiškai ŽIV neimlaus donoro. Dau-
giau, deja, visiškai išgydytų pacientų nėra. 

Kita svarbi nagrinėta tema – ŽIV prevencija, apsauga 
nuo užsikrėtimo padidėjusios rizikos žmonių grupėse. Žino-
ma, kad ŽIV plinta per heteroseksualius santykius, narkotikų 
vartojimą, homoseksualius santykius. Preekspozicinė profi-

laktika – kai žmonės, siekdami išvengti užsikrėtimo dar ne-
susidūrus su virusu, prieš galimus seksualinius kontaktus var-
toja vaistų. Ši profilaktika labiau skirta rizikos grupėms, pa-
vyzdžiui, homoseksualius santykius palaikantiems vyrams. 
Konferencijoje pristatytos šalių, kurios preekspozicinę pro-
filaktiką kaip standartą yra įtraukusios į ŽIV nacionalines 
programas, kad ši prevencija būtų taikoma visuotinai, patir-
tys, pavyzdžiai. Buvo pateikti tyrimų duomenys, įrodantys, 
kad tokia profilaktika yra veiksminga, apsaugo nuo viruso ir 
kad tokia prevencija yra ekonomiškai naudinga. Tačiau pre-
ekspozicinė profilaktika nėra kol kas plačiai taikoma, nes tam 
reikia papildomų lėšų.

Pasaulio sveikatos organizacija yra patvirtinusi reko-
mendacijas, kuriose nurodoma ypatingą dėmesį skirti ri-
zikos grupėms priklausantiems žmonėms – juk nenusta-
tę ŽIV užsikrėtusiųjų, negydydami jų, nepaveiksime ŽIV 
situacijos, nesuvaldysime jos, nesustabdysime infekcijos 
plitimo. Taigi rizikos grupėms priklausantys žmonės yra 
atskira kategorija, kuriai ir toliau turi būti skiriamas ypa-
tingas dėmesys. 

Minėjote ŽIV ir mikrobiotos, senėjimo temas...

Mikrobiota – žmogaus kūno flora – ir jos įtaka įvai-
rioms ligoms šiandien labai plačiai tyrinėjama. Ne išimtis 
ir ŽIV. Buvo daug pranešimų, kuriuose nagrinėtas, koks 
yra ryšys tarp žmogaus žarnyno mikroorganizmų ir ŽIV, 
kaip kinta ŽIV eiga atsižvelgiant į tam tikrų mikrobų kiekį, 
jų dominavimą žarnyne ar kitose kūno vietose. Keliamos hi-
potezės, kad mikroorganizmai, sintetindami tam tikras me-
džiagas, gali turėti įtaką žmogaus imuninei sistemai, todėl 
gali paveikti ŽIV eigą, progresavimo greitį, paskatinti išsi-
vystyti tam tikrus ŽIV nulemtus uždegimus ar ligas, paspar-
tinti jų plitimą. Taigi ieškoma sąsajų tarp mikrobiotos ir 
ŽIV, kad pakoregavę mikrobiotą galbūt galėtume paveik-
ti ir ŽIV ligos eigą.

Sergančių ŽIV pacientų senėjimas ir su tuo susijusios 
ligos – svarbi tema, kurios aktualumas tik didės. ŽIV epi-
demija prasidėjo prieš 20 ir daugiau metų. Dabar infekuoti 
žmonės jau nebe jauni, o sulaukę 50 metų ir vyresni. Jie yra 
nuolat gydomi ir su liga jau gyvena 10–15 metų. Taigi da-
bar jie pradeda sirgti vyresnio amžiaus žmonėms būdingo-
mis lėtinėmis ligoms, tokiomis kaip cukrinis diabetas, arte-
rinė hipertenzija, miokardo infarktas ir t. t. Jie vartoja daug 
vaistų, ir infektologams kyla nemažai papildomų problemų. 
Todėl buvo kalbama apie tai, kad infektologai turėtų glau-
džiai bendradarbiauti su šeimos gydytojais, kitais specia-
listais gydydami sergančiuosius ŽIV. Tiriama, ar sergančių 
ŽIV pacientų polinkis susirgti anksčiau arba sunkiau sirgti 
sulaukus vyresnio amžiaus pasireiškiančiomis lėtinėmis li-
gomis yra didesnis. Pavyzdžiui, buvo pristatyti duomenys, 
kad sergantys ŽIV pacientai dažniau serga lėtine obstruk-
cine plaučių liga.

Informacija iš konferencijų
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Kaip, jūsų nuomone, kalbant apie infekcinių ligų 
diagnozavimą, valdymą ir gydymą, Lietuva atrodo Eu-
ropos kontekste?

Šiais metais, kalbant apie ŽIV sergančiųjų gydymą, įvyko 
didelis proveržis. Pagaliau ir mūsų šalį pasiekė pažangi nuos-
tata, kad sergančiuosius ŽIV antiretrovirusiniais vaistais rei-
kia pradėti gydyti iš karto, tik nustačius infekciją, o ne laukti, 
kol žmogus įsisirgs. Šių metų vasario mėnesį tokia gydymo 
taktika buvo patvirtinta sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Iki tol padėtis buvo tokia, kad, nustačius ŽIV infekciją, 
pradžioje gydymas galėjo būti ir neskiriamas. Buvo stebima 
ligonio imuniteto būklė, t. y. CD4 ląstelių skaičiaus dinami-
ka. CD4 ląstelių skaičius atspindi imuninės sistemos būklę. 
ŽIV naikina šias ląsteles, todėl imunitetas silpsta. O gydymas 
buvo pradedamas, kai CD4 ląstelių skaičius pasiekdavo 350 
ribą. Taigi dabar pacientams antiretrovirusinę terapiją galima 
pradėti skirti nedelsiant, tik diagnozavus ligą. Tai svarbus lai-
mėjimas ŽIV srityje.

Sakyti, kad Lietuva, turint omenyje ŽIV diagnostiką, gy-
dymą ir profilaktiką, žengia koja kojon su Vakarų pasaulio 
šalimis, dar negalime. Tačiau Lietuva lygiuojasi į tas pažan-
gias šalis. 

Kaip vertintumėte infektologijos, kaip specialybės, 
progresą Lietuvoje?

Visų pirma, ši specialybė labai reikalinga. Pagrindinė proble-
ma, kad nemažai vyresnės kartos gydytojų ją supranta labai 
siaurai. Jų sąmonėje infekcinių ligų specialistai tapatinami su 
užkrečiamųjų ligų specialistais, gydančiais ligas, kurios buvo 
dažniausios praėjusiame amžiuje (pvz., difterija, stabligė, kt.). 
Tačiau infektologija – tikrai ne vien šios ligos. Šių ligų gydy-
tojas yra praeities infektologas. Šiuolaikinis Europos šalyje 
dirbantis infektologas yra gydytojas, kurio prerogatyvoje yra 
visos ligos, kurias sukelia mikroorganizmai. Tai yra šių die-
nų infektologija. Taigi ją sudaro ir plaučių, ir odos, ir šlapi-

mo takų ar kitų sistemų, organų infekcijos. Viskas, kas susiję 
su mikrobais, yra infektologija. Tiek bakterinės ligos ir anti-
biotikų terapija, tiek virusinės ligos, tokios kaip ŽIV, ir anti-
retrovirusinė terapija, ir pan.

Manau, kad Lietuvoje ši specialybė ir medikai nėra tinka-
mai vertinami, trūksta pripažinimo. Infektologai turėtų būtų 
tie žmonės, kurie konsultuotų dėl gydymo antibiotikais, ku-
rie paskirtų racionalią antibiotikų terapiją, ir tada šių specia-
listų poreikis labai padidėtų.

Tiesa, per pastaruosius 10 metų gerokai daugėja stojan-
čiųjų į šią specialybę, sparčiai jaunėja infektologų amžiaus 
vidurkis. Šią specialybę renkasi jauni žmonės, kurie važiuo-
ja stažuotis į Vakarų šalis, stengiasi bendradarbiauti su užsienio 
partneriais, domisi ir vyksta į konferencijas, siekia Europos stan-
dartus atitinkančios infektologijos, kurios kol kas mūsų šalyje dar 
nėra, dar tik judame to link. Manyčiau, neabejotinai svarbiausia, 
kaip jau minėjau, kad specialybė jaunėja, kad Lietuvos infek-
tologų gretos kasmet pasipildo sumaniais, veikliais ir entuzi-
astingais žmonėmis.

Kaip konferencijoje įgytas žinias galima panaudoti 
Lietuvoje?

Konferencijoje gautomis žiniomis dalijuosi su kolegomis, 
jaunais gydytojais, studentais. Beje, renginyje buvo pristaty-
ta ir pažangi gydytojų tobulinimo galimybė. Tai nuotoliniu 
būdu, tiesiogiai internetu vykstančios paskaitos. Vienas šio 
simpoziumo organizatorių – Europos AIDS klinikinė asocia-
cija (angl. Europian AIDS ClinicalSociety) rengia šias eduka-
cijos programas, ypač skirtas jauniems gydytojams. Parengta 
daug įdomių paskaitų ciklų, kuriuos dėsto geriausi specialis-
tai, ekspertai, ir gydytojas jas gali klausyti nuotoliniu būdu, 
mokytis, po to atlikti testus ir gauti įvertinimą – kvalifikaci-
jos kėlimo valandas ir aukščiausio lygio žinias.

Dėkojame už pokalbį
Kalbėjosi Natalija Voronaja
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2018 metais gegužės 16–18 
dienomis teko dalyvauti 14-aja-
me tarptautiniame koinfekcijų – 
žmogaus imunodeficito viruso, he-
patitų ir kepenų ligų – seminare 
(angl. 14 International Workshop 
on Co-infection HIV, Hepatitis 
and Liverdisease). Šį seminarą 
surengė Virologyeducation – ben-
druomenė, kuri kasmet rengia ir 
remia renginius (seminarus, susitikimus, konferencijas), su-
sijusius su žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV), hepatitų in-
fekcijomis ir kitomis infekcinėmis ligomis, jų farmakologija.

Šiame seminare daug dėmesio buvo skirta hepatito C 
patikros svarbai. Šiais laikais įrankių išgydyti hepatitą C 
yra, svarbu tik nustatyti pacientus, kuriems juos galima 
pritaikyti, išskirti vyraujančias rizikos grupes ir sudaryti 
patikros programas.

Daug kalbėta apie išgydytų nuo hepatito C pacientų prie-
žiūrą ir stebėseną – kuriuos pacientus ir kaip dažnai reikėtų 

stebėti. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad pacientų, kuriems 
nustatytas III/IV fibrozės laipsnis, kontrolė turėtų būti vyk-
doma kas 6 mėnesius, atliekant kepenų echoskopiją, prirei-
kus – alfa fetoproteino tyrimus. Nustačius II ir mažesnio 
laipsnio fibrozę, stebėsena nėra rekomenduojama. Tiesa, 
nereikėtų pamiršti, kad šių pacientų hepatoceliulinės kar-
cinomos rizika yra didesnė negu bendrojoje populiacijoje. 

Atkreiptas dėmesys į vakcinaciją persirgusiems hepati-
tu C, sergantiems hepatito B viruso (HBV) infekcija ir ŽIV 
infekuotiems pacientams. Taip pat kalbėta apie metabolinės 

ĮSPŪDŽIAI IŠ 14-OJO TARPTAUTINIO 
KOINFEKCIJŲ – ŽMOGAUS 
IMUNODEFICITO VIRUSO, HEPATITŲ 
IR KEPENŲ LIGŲ – SEMINARO     
Gyd. Zinaida Kovaliova
Respublikinė Šiaulių ligoninė

1 pav. Bendra dalyvių nuotrauka



43 Nr. 1 (12), 2018 INFEKCINĖS LIGOS ŽURNALO „INTERNISTAS“ PRIEDAS

Informacija iš konferencijų

2 pav. Zinaida Kovaliova

3 pav. Kviestiniai pranešėjai

4 pav. Renginio moderatoriai Jurgenas Rockstrohas iš Vokietijos, 
vadovaujantis ŽIV ambulatorinei klinikai, ir prof. Marion Peters, 
vadovaujanti Hepatologijos tyrimų centrui San Fransiske 

kepenų ligos rizikos veiksnių korekciją (pvz., svorio maži-
nimą, mitybą).

Įvardyti nauji HBV infekcijos terminai – lėtinė HBV in-
fekcija ir lėtinis hepatitas B su HBeAg ir be jo. Pažymėta, 
kad HBV infekcija negali būti išgydyta, ji gali būti tik kon-
troliuojama. Kalbėta apie naujus gydymo metodus, kurie šiuo 
metu dar tiriami klinikiniuose tyrimuose, ir apie tai, kad ir 
HBV infekcija ateityje taps išgydoma liga. 

Labai įdomi buvo klinikinių atvejų pristatymų dalis. La-
biausiai įsidėmėjo Juano Berengerio iš Madrido pristatymas 
apie hepatobiliarinės sistemos pažeidimo sindromą sergant 
ŽIV infekcija. Buvo pateikta nemažai klinikinių atvejų, ku-
rie iliustravo, kad esant ŽIV infekcijai reikėtų pagalvoti apie 

visas galimas kepenų pažeidimo priežastis – virusinius he-
patitus, oportunistines infekcijas, onkologines kepenų ligas, 
AIDS cholangiopatiją, nepamiršti toksinio kepenų pažeidi-
mo medikamentais ir narkotinėmis medžiagomis, metabo-
linio kepenų pažeidimo.

Aktualijos ir naujienos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6013e6d0164d11e88456d055fb6f6244
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Naujų gairių apžvalga

Įvadas

Clostridium difficile (Cl. difficile) – gramteigiama, anaero-
binė, sporas formuojanti ir toksinus produkuojanti bakterija, 
plačiai paplitusi aplinkoje, ypač dirvožemyje [1, 2]. Cl. difficile 
sporos su išmatomis patenka į aplinką ir gali mėnesiais ar me-
tais išlikti ant aplinkos daiktų (pvz., ant drabužių ar patalynės), 
o patekusios į storąjį žarnyną subręsta [2]. Cl. difficile sveiko su-
augusio žmogaus normalioje žarnyno mikrofloroje sudaro apie 
0,01–0,001 proc., bet vartojant antibiotikus šie skaičiai gerokai 
padidėja – net iki 15–40 proc. [3]. 1978 metais ši bakterija pirmą 
kartą buvo identifikuota kaip su antibiotikų vartojimu susijusio 
kolito priežastis. Antibiotikų vartojimas yra svarbiausias Cl. di-
fficile infekcijos (CDI) rizikos veiksnys, lemiantis normalios žar-
nyno floros pusiausvyros suardymą; to padarinys – sumažėjęs 
žarnų gleivinės gebėjimas pasipriešinti Cl. difficile kolonizaci-
jai [1]. Cl. difficile produkuojami toksinai pažeidžia žarnų glei-
vinę ir sukelia ligą, kuri gali pasireikšti lengvu, savaime praei-
nančiu viduriavimu, pseudomembraniniu kolitu, toksiniu storo-
sios žarnos išsiplėtimu, žarnos perforacija, sepsiu ir mirtimi [2].

Rizikos veiksniai

Svarbiausias CDI rizikos veiksnys – antibiotikų, ypač ilga-
laikis, skirtingų antibiotikų grupių, vartojimas [1, 4]. Net vien-
kartinė ikioperacinei profilaktikai skirta antibiotiko dozė didina 
Cl. difficile kolonizacijos ir simptominės ligos riziką. CDI rizi-
ka didėja vartojant antibiotikus ir išlieka 3 mėnesius po jų nu-
traukimo (didžiausia rizika yra vartojant antibiotikus ir 1 mė-
nesį po jų nutraukimo) [4]. Skirtingų antibakterinių vaistų ar jų 
grupių įtaka CDI išsivystymui pateikta 1 lentelėje. 

Kiti CDI rizikos veiksniai yra vyresnis amžius (>65 metų), 
gydymas stacionare, lėtinės ligos (pvz., lėtinės kepenų, inks-
tų, uždegiminės žarnų, onkologinės), chemoterapija, žmogaus 
imunodeficito viruso infekcija, solidinių organų, taip pat kaulų 
čiulpų transplantacija (recipientai). Sergantys uždegiminėmis 
žarnų ligomis, ypač opiniu kolitu, pacientai turi didesnę ne tik 
pirminės, bet ir pasikartojančios infekcijos, taip pat kolektomi-
jos ir mirštamumo riziką. CDI yra susijusi su gastrointestinali-
nėmis operacijomis ir manipuliacijomis, enteriniu maitinimu, 
mažu vitamino D kiekiu organizme. Nors egzistuoja epidemio-
loginis ryšys tarp CDI ir protonų siurblio inhibitorių (PSI) var-
tojimo ir ilgalaikis PSI vartojimas sumažina virškinimo trakto 
mikrobiotos įvairovę, šių vaistų vaidmuo CDI patogenezėje iš-
lieka neaiškus. Perteklinis PSI vartojimas visuomet turėtų būti 
nutrauktas, tačiau trūksta duomenų, kad tai galėtų pasitarnau-
ti kaip CDI profilaktikos priemonė. PSI patys sukelia diarėją, 
taip padidindami tikimybę, kad juos vartojantys pacientai bus 
ištirti dėl CDI. Pirminei CDI profilaktikai probiotikų skirti ne-
rekomenduojama [4].

Atvejo apibrėžimas ir diagnostika

CDI taikomi standartizuoti atvejų apibrėžimai: 
● hospitalinė CDI (angl. healthcare facility-onset – HO) – in-

fekcija, nustatyta >3 dienas po hospitalizavimo (4 ar vėles-
nę hospitalizavimo dieną);

● visuomenėje pasireiškusi, su sveikatos priežiūros įstaigo-
mis susijusi CDI (angl. community-onset, healthcare faci-
lity-associated – CO-HCFA) – infekcija, pasireiškianti per 
28 dienas išvykus iš sveikatos priežiūros įstaigos;

● visuomenėje įgyta CDI (angl. community-associated –

CLOSTRIDIUM DIFFICILE 
SUKELTAS ENTEROKOLITAS: 
DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO 
AKTUALIJOS

Gyd. Estela Tamašauskienė
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Naujų gairių apžvalga

1 lentelė. Skirtingų antibakterinių vaistų ir jų grupių įtaka CDI išsivystymui [4–6]
Didelė rizika Vidutinė rizika Maža rizika
II, III, IV kartos cefalosporinai Amoksiklavas Aminoglikozidai
Klindamicinas Makrolidai Vankomicinas
Fluorochinolonai Amoksicilinas / ampicilinas Trimetoprimas
Aztreonamas Tetraciklinai
Karbapenemai Piperacilinas / tazobaktamas

Benzilpenicilinas

2 lentelė. Diagnostinių CDI metodų palyginimas [4]
Diagnostinis testas Testo jautrumas Testo specifiškumas Nustatoma medžiaga
Toksigeninė kultūra (TC) Aukštas Žemas Cl. difficile vegetacinės formos ar sporos
Nukleorūgščių amplifikacijos testas (NRAT) Aukštas Žemas / vidutinis Cl. difficile nukleorūgštis (toksinų genai)
Glutamatdehidrogenazės (GDH) nustatymas 
imunofermentiniu metodu Aukštas Žemas Cl. difficile bendrasis antigenas

Ląstelių kultūros citotoksiškumo neutralizacijos 
reakcija (CCNA) Aukštas Aukštas Laisvieji toksinai

A ir / ar B toksinų nustatymas imunofermentiniu 
metodu Žemas Vidutinis Laisvieji toksinai

CA) – infekcija, pasireiškianti per pastarąsias 12 savaičių 
stacionare negydytiems ligoniams. 
Naujas CDI atvejis – pirmą kartą pasireiškę simptomai nu-

stačius teigiamus laboratorinių tyrimų rezultatus (pvz., toksi-
nų nustatymas imunofermentiniu metodu ar teigiamas nukle-
orūgščių amplifikacijos testas (NRAT)). Pasikartojantis CDI 
atvejis – per 2–8 savaites pasikartojantys simptomai nustačius 
teigiamus laboratorinių tyrimų rezultatus [4].

CDI nustatoma, kai yra būdingi klinikiniai požymiai (daž-
niausiai viduriavimas) ir nustatomi Cl. difficile toksinai ar toksi-
geninė Cl. difficile išmatose arba fibrokolonoskopija ir / ar histo-
patologiniu tyrimu (atlikus kolektomiją ar autopsiją) nustačius 
pakitimų, būdingų pseudomembraniniam kolitui [4]. Pacientus 
dėl CDI rekomenduojama tirti naujai atsiradus kliniškai reikšmin-
gam viduriavimui (≥3 k. per 24 val., išmatoms esant 5–7 tipo pa-
gal Bristolio išmatų formos skalę (Bristolio išmatų formos skalė 
pateikta 1 pav.) ir nesant kitų viduriavimo priežasčių (pvz., vidu-
rius laisvinančių vaistų vartojimas per pastarąsias 48 val., užde-
giminės žarnų ligos, enterinis maitinimas, intensyvi chemotera-
pija, kt.) (silpna rekomendacija, žemas įrodymų lygmuo) ar su-
stiprėjus kitų priežasčių sukeltam viduriavimui, nustačius žarnų 
nepraeinamumo požymius (vėmimas, išmatų nebuvimas kartu 
su radiologiniais žarnų išsiplėtimo požymiais) ar toksinį storo-
sios žarnos išsiplėtimą, t. y. toxic megacolon (radiologiniai sto-
rosios žarnos išsiplėtimo (>6 cm skersinėje gaubtinės žarnos da-
lyje) ir sunkaus sisteminio uždegiminio atsako požymiai) [4, 7].

Galimi įvairūs CDI diagnostiniai testai: 
● Cl. difficile produktų (toksinų ar antigeno) nustatymas: 

ląstelių kultūros citotoksiškumo neutralizacijos reakcija 
(CCNA), glutamatdehidrogenazės (GDH) nustatymas, A 
ir / ar B toksinų nustatymas;

● toksigeninės Cl. difficile kultūros nustatymas; 
● nukleorūgščių amplifikacijos testas (NRAT): 16S RNR, tok-

sinų genai, GDH genai [7].

Minėtų diagnostinių testų jautrumo ir specifiškumo palygi-
nimas pateikiamas 2 lentelėje.

CDI diagnozei patvirtinti rekomenduojamas kelių pakopų 
algoritmas, kai pirmasis teigiamas testas patvirtinamas 1 arba 
2 patvirtinančiais testais ar nurodytais metodais:
● Cl. difficile GDH bei Cl. difficile toksinų (A ir B toksinų) 

nustatymas arba 
● Cl. difficile GDH bei Cl. difficile toksinų (A ir B toksinų) 

nustatymas, patvirtinant NRAT; arba 
● NRAT bei Cl. difficile toksinų (A ir B toksinų) nustatymas. 

Šis kelių pakopų algoritmas yra pranašesnis nei Cl. diffi-
cile toksinų (A ir B toksinų) nustatymas ar NRAT, atliekant 
šiuos testus atskirai.

Jei laboratorija neturi klinikinių pacientų duomenų ir tyrimui 
priimami visi neformuotų išmatų mėginiai, rekomenduojama nau-
doti specifišką testą, kaip antai Cl. difficile toksinų išmatose nu-
statymas, kaip dalį kelių pakopų algoritmo, aprašyto aukščiau 
(silpna rekomendacija, žemas įrodymų lygmuo). Jei pacientai ty-
rimui kruopščiai atrenkami pagal klinikinius simptomus (kliniš-
kai reikšmingas viduriavimas (≥3 k./24 val.), žinios apie antibio-
tikų terapiją), rekomenduojama naudoti didelio jautrumo testą, 
kaip antai NRAT, atliekant jį atskirai ar kaip dalį kelių pakopų al-
goritmo, aprašyto aukščiau (silpna rekomendacija, žemas įrody-
mų lygmuo).Pasikartojant CDI rekomenduojama nustatyti Cl. di-
fficile toksinus išmatose, nes galimas toksigeninės Cl. difficile pa-
dermės persistavimas. Laboratorija gali padidinti tyrimo specifiš-
kumą, atmesdama išmatų mėginius, kurie nėra skystos ar minkš-
tos konsistencijos [4].

Išmatose nustačius tik Cl. difficile GDH, nesant Cl. difficile tok-
sinų (A ir B toksinų), negalima atskirti CDI ir asimptominės ko-
lonizacijos. Nustatyta, kad mirštamumo rizika yra didesnė tiems 
ligoniams, kurių išmatose nustatyti Cl. difficile toksinai, palyginti 
su tais, kuriems išmatose nustatyta tik toksigeninė Cl. difficile [7].
Nerekomenduojama tyrimo dėl CDI kartoti nesibaigus tam pačiam 
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viduriavimo epizodui (per 7 dienas) (silpna rekomendacija, žemas 
įrodymų lygmuo), taip pat tirti (išskyrus epidemiologines studijas) 
ir gydyti simptomų nejaučiančius pacientus. Jei anksčiau CDI testai 
buvo neigiami, pakartotinai rekomenduojama tirti tuos pacientus, 
kuriems pasireiškia CDI būdingi simptomai, ypač jeigu jie ryškė-
ja, yra stiprus klinikinis CDI įtarimas. Pakartotinis tyrimas baigus 
gydymą neturi klinikinės reikšmės, nes net po sėkmingo gydymo 
>60 proc. pacientų išmatų mėginiai išlieka Cl. difficile teigiami. 
Nerekomenduojama atlikti biologinių žymenų, kaip antai lakto-
ferino, tyrimų (nėra rekomendacijų). Įtariant CDI pasikartojimą, 
tačiau to nepatvirtinus laboratoriniais tyrimais, empirinis gydymas 
nerekomenduojamas, nes gali būti ne tik nereikalingas, bet ir ža-
lingas mikrobiomo atsikūrimui [4]. 

Sunkumo kriterijai

CDI laikoma sunkia, kai yra ryški leukocitozė (periferinia-
me kraujyje nustatoma leukocitozė >15x109/l); serumo kreati-
ninas yra ≥133 μmol/l arba serumo kreatinino padidėjimas ≥1,5 
karto nuo buvusio iki ligos [4, 7].

Fulminantinė infekcija (ankstesnėse rekomendacijose ši li-
gos forma vadinta sunkia) – CDI, komplikuota hipotenzija, 
šoku, žarnų nepraeinamumu ar toksiniu storosios žarnos išsi-
plėtimu [4]. CDI laikoma fulminantine, kai yra vienas ar dau-
giau sunkaus kolito požymių (sunkaus kolito požymiai patei-
kiami 3 lentelėje) ir / ar vienas ar daugiau nepalankios ligos ei-
gos prognozės veiksnių (hematologinės ligos ar inkstų funkci-
jos nepakankamumo atveju, vertinti kritiškai): 
● ryški leukocitozė (periferiniame kraujyje nustatoma leuko-

citozė >15x109/l); 
● sumažėjęs albumino kiekis kraujyje (<30 g/l);
● serumo kreatininas ≥133 μmol/l arba serumo kreatinino pa-

didėjimas ≥1,5 karto nuo buvusio iki ligos.
Nesant sunkaus kolito požymių, fulminantinės ligos eigos 

rizikos veiksniams priskiriama: amžius ≥65 metai, sunkios gre-
tutinės ligos, gydymas intensyviosios terapijos skyriuje (ITS) 
ar imunodeficitas [7].

Nors Cl. difficile ribotipai 027 bei 078 (pastarasis sieja-
mas su jaunesne populiacija bei visuomenėje įgytąja infekci-
ja) siejami su ligos protrūkiais, sunkesne ligos eiga ir fatalinė-
mis išeitimis, PGR ribotipo, kaip ligos sunkumo prognostinio 
veiksnio, reikšmė yra ribota, nes nustatant diagnozę ribotipas 
dažniausiai nežinomas, tačiau į jį reikėtų atsižvelgti skiriant 
empirinį gydymą ligos protrūkio metu [7].

Ligos sunkumą galima vertinti pagal ZAR skalę: sunki 
CDI – ≥2 balai (kiekvienas iš toliau išvardytų veiksnių prily-
ginamas 1 balui: amžius – >60 metų, temperatūra – >38,3 °C, 
albuminas – <2,5 g/dl, leukocitozė – >15x109/l; kiekvienas iš 
toliau išvardytų veiksnių prilyginamas 2 balams: endoskopu 
nustatytas pseudomembraninis kolitas, gydymas ITS) [8, 9].

Gydymas 

Rekomenduojama kaip galima greičiau nutraukti infekciją 
sukėlusio antibiotiko vartojimą, nes tai gali daryti įtaką ligos 
recidyvui (stipri rekomendacija, vidutinis įrodymų lygmuo) ir 
sumažinti klinikinį atsaką į gydymą.

Užtrukus laboratoriniam ligos diagnozės patvirtinimui (pvz., 
>48 val.) ar fulminantinės CDI atveju turi būti pradėtas empirinis 
CDI antibakterinis gydymas (silpna rekomendacija, žemas įrodymų 
lygmuo), visais kitais atvejais antibiotikų terapija turėtų būti pradėta 
patvirtinus diagnozę, taip siekiant išvengti per dažno antibiotikų var-
tojimo ir dauginio mikroorganizmų atsparumo išsivystymo. Istoriš-
kai žarnų peristaltiką slopinančių vaistų vartojimas kartu neskiriant 
specifinio CDI gydymo nulėmė blogas išeitis [4]. Rekomenduojama 
vengti žarnų peristaltiką slopinančių vaistų vartojimo [9]. Specifinio 
nesunkios ligos eigos CDI gydymo papildymas loperamidu gal ir ga-
lėtų būti saugus, tačiau šiuo klausimu jokių tyrimų nėra atlikta [4, 9]. 

3 lentelė. Sunkaus kolito požymiai (kai nėra kitos šių simptomų priežasties) [7]

Objektyvaus tyrimo 
duomenys

Karščiavimas >38,5 °C
Šaltkrėtis
Nestabili hemodinamika, distribucinio šoko klinika
Kvėpavimo funkcijos nepakankamumas, kai būtina dirbtinė plaučių ventiliacija
Peritonito simptomai ir požymiai
Žarnų nepraeinamumo simptomai ir požymiai
Kraujo išmatose sergant CDI pasitaiko retai ir šio požymio ryšys su ligos sunkumu yra neaiškus

Laboratorinių tyrimų 
duomenys

Ryški leukocitozė (periferiniame kraujyje nustatoma leukocitozė >15x109/l)
Kraujo formulės nuokrypis į kairę (neutrofilai sudaro >20 proc. visų leukocitų)
Serumo kreatinino padidėjimas >50 proc. nuo viršutinės normos ribos
Gerokai sumažėjęs serumo albumino kiekis (<30 g/l)

Atlikus fibrokolonoskopiją 
ar sigmoidoskopiją, 
nustatyti pakitimai

Pseudomembraninis kolitas
Nepakanka žinių susieti kitus endoskopinius CDI būdingus pakitimus su ligos sunkumu: 
gleivinės edema, eritema, trapumas, išopėjimas

Vaizdiniai tyrimo metodai

Storosios žarnos (dažniausiai – skersinės gaubtinės žarnos) išsiplėtimas (>6 cm skersinėje 
gaubtinės žarnos dalyje)
Storosios žarnos sienelės sustorėjimas 
Hiperdensiškas, edemiškas aplink žarnas esantis riebalinis audinys
Ascitas, kai nėra kitų priežasčių
Haustrų ar gleivinės sustorėjimo, nykščio antspaudo simptomo, pseudopolipų ir plokštelių 
sąsaja su ligos sunkumu neaiški

Naujų gairių apžvalga
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Pradiniam nesunkios eigos CDI epizodo gydymui vietoj 
metronidazolo rekomenduojama skirti peroralinį vankomicino 
125 mg 4 k./d. arba fidaksomicino 200 mg 2 k./d. 10 dienų kursą 
(stipri rekomendacija, aukštas įrodymų lygmuo). Jei galimybės 
skirti vankomiciną ar fidaksomiciną nėra, pradiniam nesunkios 
eigos CDI epizodo gydymui galima skirti metronidazolo 500 mg 
3 k./d. 10 dienų kursą. Rekomenduojama vengti pakartotinių ar 
prailgintų gydymo metronidazolu kursų dėl vaisto kumuliacinio 
poveikio ir negrįžtamo neurotoksiškumo rizikos (stipri rekomen-
dacija, vidutinis įrodymų lygmuo). Daugumai pacientų 10 dienų 
gydymo kursas yra pakankamas. Atsakas į gydymą gali būti už-
delstas, ypač pacientams, gydytiems metronidazolu. Jei paciento 
būklė pagerėja, tačiau po 10 dienų kurso simptomai išlieka, gy-
dymo kursą galima pratęsti iki 14 dienų. Rizika išsivystyti van-
komicinui atsparioms enterokokų ir candida padermėms mažes-
nė fidaksomicinu gydytiems pacientams, tačiau laikui bėgant ga-
limas fidaksomicinui atsparių enterokokų padermių vystymasis. 

Fulminantinės CDI atveju peroraliai arba per nazogastrinio 
maitinimo zondą skiriamas vankomicinas 500 mg 4 k./d. yra pir-
mojo pasirinko vaistas (stipri rekomendacija, vidutinis įrodymų 
lygmuo), o esant žarnų nepraeinamumui papildomai gali būti ski-
riama vankomicino klizma (500 mg preparato su 100 ml fiziolo-
ginio tirpalo kas 6 val.) (silpna rekomendacija, žemas įrodymų 
lygmuo). Kartu su peroraliniu vankomicinu ar vankomicino kliz-
ma turėtų būti skiriamas intraveninis metronidazolas 500 mg kas 
8 val., ypač jei nustatytas žarnų nepraeinamumas (stipri rekomen-
dacija, vidutinis įrodymų lygmuo). Skiriant dideles vankomicino 
dozes ir siekiant išvengti vaisto kumuliacijos, rekomenduojama 
tirti vankomicino koncentraciją serume (ypač skiriant ilgą laiką, 
esant IFN ir žarnų epitelio vientisumo pažeidimui). Nėra atlik-
ta kontroliuojamųjų tyrimų dėl gydymo intraveniniu tigeciklinu 
(įsotinamoji dozė 100 mg, tęsiant po 50 mg 2 k./d.) ar pasyvios 
imonoterapijos intraveniniu imunoglobulinu (150–400 mg/kg) 
nesant atsako į gydymą vankomicinu ir metronidazolu.

Sunkiais atvejais (didėjant leukocitozei >25x109/l, esant di-
deliam serumo laktato kiekiui (≥5 mmol/l)), esant toksiniam sto-
rosios žarnos išsiplėtimui, žarnos perforacijai, ūmaus pilvo klini-

kai, ar pacientams, sergantiems sepsiniu šoku ir dauginiu organų 
disfunkcijos sindromu (inkstų, kvėpavimo, kepenų funkcijos ne-
pakankamumu ar hemodinamikos sutrikdymu), kai būtinas chi-
rurginis įsikišimas, rekomenduojama atlikti dalinę kolektomiją, 
išsaugant tiesiąją žarną (stipri rekomendacija, vidutinis įrodymų 
lygmuo) [4]. Alternatyva – nukreipiamoji kilpinė ileostomija su 
storosios žarnos lavažu ir pooperacinis antegradinis vankomici-
no skyrimas per ileostomą bei intraveninio metrodinazolo sky-
rimas (silpna rekomendacija, žemas įrodymų lygmuo) [4, 9, 10].

Jei gydymas efektyvus, viduriavimas sumažėja ar pasikei-
čia išmatų konsistencija, regresuoja ir nebeatsiranda naujų sun-
kios ligos požymių (klinikinių, laboratorinių, radiologinių). Visi 
kiti atvejai vertinami kaip gydymo nesėkmė. Atsakas į gydymą 
turi būti stebimas kasdien, o vertinamas po 3 ir daugiau die-
nų, jei paciento būklė neblogėja. Gali užtrukti savaites, kol at-
sikurs normalus tuštinimosi dažnis ir išmatų konsistencija [7].

Pasikartojančios CDI gydymas

Pasikartojanti CDI gali būti sukelta tos pačios arba kitos Cl. di-
fficile padermės. Gydant pradinį ligos epizodą fidaksomicinu, li-
gos pasikartojimo dažnis yra mažesnis. Pirmą kartą pasikartojančią 
CDI vietoj standartinio 10 dienų vankomicino kurso rekomenduo-
jama gydyti peroralinio vankomicino pulsine ir prailginta schema 
(po standartinio vankomicino 125 mg 4 k./d. 10–14 dienų kurso 
tęsiamas vankomicino skyrimas 125 mg 2 k./d. 1 savaitę, tę-
siant 125 mg 1 k./d. 1 savaitę, toliau skiriant 125 mg kas 2–3 
dienas skyrimą 2–8 savaites, tikintis, kad vegetacinės Cl. diffi-
cile formos bus nuslopintos, kol atsikurs normali žarnyno mi-
krobiota (silpna rekomendacija, žemas įrodymų lygmuo), arba 
10 dienų fidaksomicino kursu (verčiau nei vankomicinu) (sil-
pna rekomendacija, vidutinis įrodymų lygmuo). Jei pirmasis 
ligos epizodas buvo gydytas metronidazolu, pirmą kartą pasi-
kartojančią infekciją rekomenduojama gydyti standartiniu 10 
dienų vankomicino kursu vietoj antro gydymo metronidazolu 
kurso (silpna rekomendacija, žemas įrodymų lygmuo). Pacientus, 
kuriems infekcija pasikartojo >1 kartą, rekomenduojama gydyti 

4 lentelė. Fulminantinės (ankstesnėse rekomendacijose ši ligos forma vadinta sunkia) CDI rizikos veiksniai [7]
Rizikos veiksnys Įrodymų lygmuo
Amžius ≥65 metai A lygio rekomendacija
Ryški leukocitozė (periferiniame kraujyje nustatoma leukocitozė >15x109/l) A lygio rekomendacija
Sumažėjęs albumino kiekis kraujyje (<30 g/l) A lygio rekomendacija
Serumo kreatininas ≥133 μmol/l arba padidėjęs ≥1,5 karto nuo buvusio iki ligos A lygio rekomendacija
Gretutinės ligos (sunkios gretutinės ligos ir / ar imunodeficitas) B lygio rekomendacija

5 lentelė. Pasikartojančios CDI rizikos veiksniai [7]
Rizikos veiksnys Įrodymų lygmuo
Amžius >65 metai A lygio rekomendacija
Antibiotikų (ne CDI gydyti) vartojimas diagnozavus CDI ir / ar po gydymo A lygio rekomendacija
Gretutinės ligos (sunkios gretutinės ligos ir / ar inkstų funkcijos nepakankamumas (IFN) A lygio rekomendacija
CDI praeityje (daugiau nei vienas ligos pasikartojimas) A lygio rekomendacija
Antacidinių vaistų (PSI) vartojimas B lygio rekomendacija
Pradinio ligos epizodo sunkumas B lygio rekomendacija
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peroralinio vankomicino pulsine ir prailginta schema (silpna re-
komendacija, žemas įrodymų lygmuo) arba standartiniu 10 dienų 
vankomicino kursu, po jo skiriant rifaksiminą (silpna rekomenda-
cija, žemas įrodymų lygmuo), arba fidaksomicinu (silpna rekomen-
dacija, žemas įrodymų lygmuo). Žarnyno mikrobiotos transplanta-
cija rekomenduojama dauginio infekcijos pasikartojimo atvejais, 
esant neefektyviam konservatyviajam gydymui (stipri rekomen-
dacija, vidutinis įrodymų lygmuo). Manoma, kad tikslinga žarnyno 
mikrobiotos transplantaciją taikyti ligai pasikartojus bent 2 kartus 
(esant 3 ligos epizodams). Pacientams, sergantiems uždegiminė-

mis žarnyno ligomis, šio gydymo metodo efektyvumas yra mažes-
nis. Prieš atliekant žarnyno mikrobiotos transplantaciją, reikalin-
ga skirti įvadinį 3–4 dienų trukmės peroralinio vankomicino kur-
są, siekiant sumažinti vegetacinių Cl. difficile formų skaičių (api-
bendrintos CDI gydymo rekomendacijos pateikiamos 6 lentelėje).

Nerekomenduojama prailginti CDI gydymo kurso ar atnau-
jinti CDI gydymą pacientams tęsiant antibiotikų terapiją dėl pa-
grindinės ligos ar po CDI gydymo netrukus pakartotinai skiriant 
antibiotikus (nėra rekomendacijų). Kol kas nėra perspektyvių-
jų, atsitiktinės imties tyrimų, kuriais būtų galima pagrįsti antrinės 

6 lentelė. CDI gydymo rekomendacijos [4]

Klinikinis 
atvejis

Objektyvaus tyrimo ir 
laboratorinių tyrimų 
duomenys

Gydymo rekomendacijos Rekomendacijos / įrodymų lygmuo

Pirmas 
epizodas, 
nesunki ligos 
eiga

Leukocitozė peri-
feriniame kraujyje 
≤15x109/l ir serumo 
kreatininas <1,5 mg/dl

VAN 125 mg 4 k./d. 10 dienų arba

FDX 200 mg 2 k./d. 10 dienų 
ARBA
Jei galimybės skirti VAN ar FDX nėra: 
metronidazolas 500 mg 3 k./d. 10 dienų

Stipri rekomendacija, aukštas įrodymų lygmuo

Stipri rekomendacija, aukštas įrodymų lygmuo

Silpna rekomendacija, aukštas įrodymų lygmuo

Pirmas 
epizodas, 
sunki ligos eiga

Leukocitozė peri-
feriniame kraujyje 
>15x109/l ir serumo 
kreatininas >1,5 mg/dl

VAN 125 mg 4 k./d. 10 dienų arba

FDX 200 mg 2 k./d. 10 dienų

Stipri rekomendacija, aukštas įrodymų lygmuo

Stipri rekomendacija, aukštas įrodymų lygmuo

Pirmas 
epizodas, 
fulminantinė 
ligos eiga

Hipotenzija, šokas, 
žarnų nepraeinamu-
mas, toksinis storosios 
žarnos išsiplėtimas

VAN 500 mg 4 k./d. skiriant peroraliai 
arba per nazogastrinio maitinimo 
zondą

Esant žarnų nepraeinamumui papildo-
mai gali būti skiriama VAN klizma

Kartu su VAN vankomicinu ar VAN 
klizma turėtų būti skiriamas intraveninis 
metronidazolas 500 mg kas 8 val., ypač 
jei nustatytas žarnų nepraeinamumas

Stipri rekomendacija, vidutinis įrodymų lyg-
muo (peroralinio VAN skyrimas)

Silpna rekomendacija, žemas įrodymų lygmuo 
(VAN klizma)

Stipri rekomendacija, vidutinis įrodymų lyg-
muo (intraveninio metronidazolo skyrimas)

Pirmasis ligos 
pasikartojimo 
epizodas

Jei pirmas ligos epizodas gydytas 
metronidazolu – VAN 125 mg 4 k./d. 
10 dienų 
ARBA
Jei pirmas ligos epizodas gydytas stan-
dartiškai – skirti VAN pagal pulsinę ir 
prailgintą schemą: VAN 125 mg 4 k./d. 
10–14 dienų, tęsiant 125 mg 2 k./d. 1 
savaitę, toliau tęsiant 125 mg 1 k./d. 1 
savaitę, toliau skiriant 125 mg kas 2–3 
dienas 2–8 savaites 
ARBA
Jei pirmas ligos epizodas gydytas VAN: 
FDX 200 mg 2 k./d. 10 dienų 

Silpna rekomendacija, žemas įrodymų lygmuo

Silpna rekomendacija, žemas įrodymų lygmuo

Silpna rekomendacija, vidutinis įrodymų 
lygmuo

Antrasis ir 
kiti ligos 
pasikartojimo 
epizodai

VAN, skiriant pulsine ir prailginta 
schema 
ARBA 
VAN 125 mg 4 k./d. 10 dienų, toliau 
skiriant rifaksiminą 400 mg 3 k./d. 20 
dienų 
ARBA
FDX 200 mg 2 k./d. 10 dienų 
ARBA
Žarnyno mikrobiotos transplantacija

Silpna rekomendacija, žemas įrodymų lygmuo

Silpna rekomendacija, žemas įrodymų lygmuo

Silpna rekomendacija, žemas įrodymų lygmuo

Stipri rekomendacija, vidutinis įrodymų lygmuo
VAN – vankomicinas, FDX – fidaksomicinas.
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CDI profilaktikos rekomendacijas, tačiau nusprendus skirti antrinę 
CDI profilaktiką – skirti mažas vankomicino ar fidaksomicino do-
zes (atitinkamai 125 mg/d. ar 200 mg/d.), kol skiriamas sisteminis 
antibakterinis gydymas. Veiksniai, darantys įtaką apsisprendimui 
skirti antrinę CDI profilaktiką: laiko tarpas, praėjęs po ankstesnio 
CDI epizodo, ankstesnių CDI epizodų skaičius, ankstesnių CDI 
epizodų sunkumas, išliekantis paciento pažeidžiamumas.

Kol kas yra mažai įrodymų, kad gydymo papildymas cho-
lestiraminu, kolestipoliu ar rifampinu sumažina ligos pasikar-
tojimų dažnį. Keleto rūšių probiotikų, kaip antai Saccharomy-
ces boulardii ir Lactobacilus spp., vartojimas galėtų būti nau-
dingas pasikartojančios CDI profilaktikai, tačiau kol kas reikš-
mingų tai įrodančių klinikinių tyrimų nėra atlikta [4].

Gydymo perspektyvos

Monokloninis antikūnas bezlotoksumabas (Zinplava), vei-
kiantis tiesiogiai toksiną B, prisijungdamas prie jo ir slopinda-
mas jo veikimą (bezlotoksumabas neprisijungia prie toksino 
A), yra patvirtintas kaip pagalbinis preparatas, skiriant jį pa-
cientams, kuriems yra didelė ligos pasikartojimo rizika [4, 9, 
11]. Vaisto skiriama 10 mg/kg vienkartine infuzija per 60 min. 
Tačiau šis preparatas siejamas su padidėjusia širdies nepakan-
kamumo rizika. Pacientams, sergantiems lėtiniu širdies nepa-
kankamumu, jo vartojimas turėtų būti rezervuotas, būtina įver-
tinti galimą žalos ir naudos santykį [11, 12].

Apibendrinimas

CDI – įvairialypė infekcija, galinti pasireikšti lengvu, savai-
me praeinančiu viduriavimu, pseudomembraniniu kolitu, tok-
siniu storosios žarnos išsiplėtimu, žarnos perforacija, sepsiu ir 

Vertė Išvaizda Apibūdinimas

I Atskiri, kieti gumulėliai, panašūs į riešutus, sunkiai šalinami

II Dešros pavidalo, bet susideda iš kietų gumulėlių

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

IV Dešros pavidalo, minkštos, lygaus paviršiaus

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

VI Minkšti gumulėliai netvarkingais kraštais, tirštos manų košės 
konsistencijos

VII Skysto pavidalo, be jokių kietų gabalėlių

1 pav. Bristolio išmatų formos skalė

mirtimi. Diagnozei patvirtinti rekomenduojamas kelių pakopų 
algoritmas. Išmatose nustačius tik Cl. difficile GDH, nesant 
Cl. difficile toksinų (A ir B toksinų), negalima atskirti CDI ir 
asimptominės kolonizacijos. Gydymo pasirinkimas priklauso 
nuo ligos sunkumo ir ankstesnių ligos epizodų skaičiaus. Deja, 
kol kas nėra perspektyviųjų, atsitiktinės imties tyrimų, kuriais 
būtų galima pagrįsti antrinės CDI profilaktikos rekomendacijas.
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Infekcinė mononukleozė, arba Epsteino ir Barr virusinė 
infekcija, yra virusų sukeliama infekcinė liga, kuriai būdingas 
karščiavimas, tonzilitas ir limfadenopatija. 

Etiologija. Epsteino ir Barr virusas (EBV), dar vadinamas 
žmogaus herpes 4 virusu, priklauso Herpesviridae šeimai, 
gammaherpesviruses pošeimiui. Tai dvigubos vijos dezoksi-
ribonukleino rūgšties virusas. EBV yra limfotropinis virusas, 
infe kuojantis B limfocitus. Šio viruso rezervuaras ir infekcijos 
šaltinis yra tik žmogus. 

Epidemiologija. Dažniausiai EBV užsikrečiama lašeli-
niu būdu per orą, per seiles ir kvėpavimo takų išskyras. Vai-
kai dažniausiai užsikrečia nuo suaugusių šeimos narių per 
buitinį kontaktą (naudodami tuos pačius indus, stalo įran-
kius ir kt.), o paaugliai ir suaugę žmonės – vienas nuo kito 
bučiuodamiesi. Todėl ši liga dažnai vadinama bučinių liga. 
EBV taip pat galima užsikrėsti per kraujo transfuzijas ar or-
ganų transplantaciją. 

Apie 90 proc. suaugusiųjų yra infekuoti EBV. Užsikrėtus 
iki 3 metų, liga dažniausiai praeina be simptomų, užsikrėtus 
paauglystėje ir vėliau – pasireiškia infekcinės mononukleo-
zės sindromu. 

Kartą užsikrėtus, EBV visą gyvenimą išlieka limfmazgiuo-
se, seilių liaukose ir nedi deliame kiekyje cirkuliuojančių B lim-
focitų. Visi šiuo virusu infekuoti sveiki asmenys kartais, nejus-
dami simptomų, išskiria EBV su seilėmis. 

Didžiausias sergamumas infekcine mononukleoze regis-
truojamas 15–24 metų žmonių grupėje. Vy rai ir moterys serga 
vienodai dažnai. Sezoniškumas ir epidemijos infekcinei mo-
nonukleozei nebūdingi. 

Išorinėje aplinkoje EBV gyvybingas išlieka trumpai. As-
menys, gyvenantys viename kambaryje ar gydomi toje pačio-
je palatoje, vienas nuo kito neužsikrečia, todėl izoliuoti sergant 
infekcine mononukleoze nereikia. 

Patogenezė. Užsikrėtus per seiles, EBV ima daugintis no-
siaryklės epite lio ląstelėse ir infekuoja B limfocitus. Virusu 
infekuoti B limfocitai pradeda gaminti imunoglobulinus, ku-
rie vadinami heterofiliniais antikūnais. Jie labai svarbūs ligos 
diagnostikai. 

Klinika. Būdingas platus klinikos spektras – nuo simpto-
mų nesukeliančios infekci jos iki ypač retai pasitaikančių letalių 
ligos formų. Ligos klinikinė išraiška labiausiai priklauso nuo 
ligonių amžiaus: kuo ligonis jaunesnis, tuo dažnesnės simpto-
mais nepasireiškiančios ligos formos. Suaugę ir pagyvenę žmo-
nės infekcine mononukleoze serga retai. 

Inkubacijos periodas trunka 2–5 savaites. Liga gali prasidėti 
ūmiai arba 7–14 dienų trunkančiais prodrominiais reiškiniais – 
nuovargiu, silpnumu, raumenų, galvos skausmu. 

Klasikine infekcinės mononukleozės pasireiškimo forma 
laikoma staiga atsiradusių simptomų – karščiavimo, tonzilito 
ir limfadenopatijos – triada. 

Karščiavimas, dažniausiai febrilus, būdingas 90 proc. ligo-
nių. Jis tęsiasi vidutiniškai 10–14 dienų. 

Tonzilito požymiai – stiprus tonzilių padidėjimas, paraudi-
mas, eksudacija, paraudę žiočių lankai – nustatomi beveik vi-
siems infekcine mononukleoze sergantiems ligoniams. 

Ligai būdinga generalizuota limfadenopatija. Limfmazgiai 
būna padidėję simetriš kai, truputį skausmingi palpuojant, nesu-
augę nei tarpusavyje, nei su aplinkiniais audiniais. Dažniausiai 
būna padidėję kaklo limfmazgiai, ypač užpakaliniai. 

Kepenys padidėja apie 50 proc. pacientų, kepenų fermen-
tų aktyvumas padidėja (2–3 kartus viršija normą) apie 80 proc. 
atvejų. Bilirubino kiekis kraujyje būna normalus arba truputį pa-
didėjęs, odos ar sklerų gelta pasitaiko mažiau nei 5 proc. atvejų. 

Splenomegalija nustatoma 50–75 proc. ligonių. 
Odos bėrimas (makulopapulinis, rečiau petechinis, urtika-

rinis ar panašus į skarlatininį) pasitaiko mažiau nei 5 proc. li-
gonių, minkštojo gomurio petechijos – 11–60 proc. atvejų. 

Jeigu sergant infekcine mononukleoze vartojama aminope-
nicilinų grupės antibiotikų, alerginis bėrimas (dažniausiai 
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makulopapulinis, išplitęs, ne niežtintis) išsivysto 90–100 proc. 
ligonių. Išberti gali netgi baigus vartoti aminopenicilinų. Tiks-
lus me chanizmas, kodėl aminopenicilinams sąveikaujant su 
EBV išsivysto alerginis bėrimas, neaiškus. 

Klinikiniai požymiai tęsiasi 2–3 savaites ir baigiasi sa-
vaiminiu pasveikimu. Nuovargis ir silpnumas po persirgtos 
infekcinės mononukleozės gali tęstis keletą mėnesių. Mano-
ma, bet neįrodyta, kad EBV infekcija gali sukelti lėtinio nuo-
vargio sindromą. 

Retos EBV infekcijos klinikinės formos yra Burkitto lim-
foma ir nazofaringinė karcinoma Afrikoje gyvenantiems žmo-
nėms. ŽIV infekuotiems asmenims EBV sukelia liežuvio plau-
kuotąją leukoplakiją. 

Hematologiniai pokyčiai. Leukocitų kiekis periferinia-
me kraujyje būna padidėjęs ir siekia 10–20x10

9
/l, kartais iki 

50x10
9
/l. Ligos pradžioje galima absoliuti ir santykinė neutro-

penija ir padidėjęs jaunų formų kiekis. Pagrindinis ligos po-
žymis yra absoliu tus (>4 500x10

9
/l) ir santykinis (>50 proc. 

bendrojo leukocitų kiekio) limfocitų kiekio kraujyje padidė-
jimas. Sergant 10–20 proc. kraujo limfocitų sudaro atipiniai 
limfocitai. Tai didesni nei įprasta T limfocitai su bazofilinėmis 
citoplazmos vakuolėmis ir pakitusiu branduolio chromatinu. 
Atipiniai limfocitai yra būdingas, bet nespecifinis ligos požy-
mis – jų gali būti aptinkama esant citomegalovirusinei, adeno-
virusinei infekcijai, raudonukei, herpes simplex viruso su keltai 
infekcijai, toksoplazmozei ir kitoms ligoms. 

Trombocitopenija pasitaiko apie 50 proc. infekcine mono-
nukleoze sergančių asmenų. 

Kraujyje dažniausiai susidaro heterofilinių antikūnų (t. y. 
antikūnų, reaguojančių su skirtingos rūšies (ne žmogaus) an-
tigenais). Pirmąją ligos savaitę heterofilinių antikūnų aptin-
kama maždaug 40 proc., antrąją savaitę – 60 proc., trečią-
ją – 80–90 proc. ligonių. Heterofiliniai antikūnai nėra spe-
cifinis ligos požymis – jų gali atsi rasti sergant įvairiomis 
limfoproliferacinėmis ligomis, esant tam tikroms organiz-
mo būklėms (pvz., nėštumui), o kartais ir sveikiems asme-
nims. Heterofiliniai antikūnai dažniausiai nustatomi agliu-
tinacijos ant latekso testu. 

Kadangi EBV infekuoja B limfocitus, gali atsirasti šal-
čio agliutininų, antikūnų, reaguojančių su eritrocitų anti-
genu, reumatoi dinio faktoriaus, antinuklearinių antikūnų, 
krioglobulinų. 

Komplikacijos. 3–30 proc. pacientų tonzilitas komplikuo-
jasi antrine bakterine infekcija, sukelta A grupės beta hemoli-
zinio streptokoko. 

Autoimuninės kilmės hemolizinė anemija komplikuojasi 
0,5–3 proc. ligos atvejų. Hemolizinės anemijos požymiai daž-
niausiai pasireiškia 2–3 ligos savaitę ir savaime praeina per 1–2 
mėnesius. Trombocitopenija su kraujavimo požymiais pasitai-
ko retai, ji yra autoimuninės kilmės. 

Labai reta (pasitaikanti maždaug 0,2 proc. atvejų), bet ypač 
pavojinga infekcinės mononukleozės komplikacija yra bluž-

nies plyšimas. Pirmasis šios komplikacijos po žymis yra staiga 
atsiradęs labai stiprus skausmas kairėje pašonėje. Vėliau atsi-
randa šoko požymiai dėl vidinio kraujavimo. Ši komplikaci ja 
gydoma chirurginiu būdu – skubiai atliekama splenektomija. 
Nustačius splenomegaliją esant infekcinei mononukleozei, 
blužnis turi būti palpuojama ypač atsargiai, norint išvengti 
blužnies plyšimo. Keletą savaičių po ligos būtina vengti in-
traabdominalinio slėgio padidėjimo (fizinio krūvio, obstipa-
cijų ir kt.). 

Neurologinės komplikacijos pasitaiko mažiau nei 
1 proc. pacientų. Pagrindinė nervų sistemos pažeidimo 
forma yra encefalitas, rečiau – meningitas. Pavieniais at-
vejais liga sukelia komplikacijų – Guillaino-Barreʼo sin-
dromą, Bello paralyžių ar kitą galvos ar nugaros nervų neu-
ritą, skersinį mielitą. 

Sergant infekcine mononukleoze, galima mikrohematurija 
ar nedidelė proteinurija. Pavieniais atvejais liga komplikuoja-
si perikarditu, miokarditu, miozitu, pneumonitu. 

Diagnostika. Tipiniu atveju, esant būdingų klinikinių 
požymių ir nustačius atipinių limfocitų kraujyje, diagnozei 
pagrįsti pakanka nustatyti heterofilinius antikūnus kraujyje. 
Specifiniai serologiniai testai dažniausiai atliekami tada, kai 
gaunamas neigiamas heterofilinių antikūnų testas ir (ar) esant 
abejotinų arba netipiškų ligos klinikinių požymių. Specifinė 
diagnostika – IgM ir IgG antikūnų nuo 3 pagrindinių EBV 
antigenų (kapsidės, ankstyvojo ir branduolio) nustatymas 
kraujyje imunofermentinės analizės metodu. 

Diferencinė diagnostika. Infekcinė mononukleozė skirti-
na nuo streptokokinio ton zilito, citomegalovirusinės infekci-
jos, toksoplazmozės, pirminės žmogaus imunodeficito viruso 
(ŽIV) infekcijos, virusinių hepatitų, raudonukės, tymų, paroti-
to, kraujo ligų (limfomos, leukozės). 

Gydymas. Specifinio EBV infekcijos gydymo nėra. 
Simptomams palengvinti skiriama antipiretikų, skysčių į 
veną ir (ar) gerti. Vaikams draudžiama vartoti aspiriną, nes 
gali išsivysti Reyeʼaus sindromas. Esant antriniam strepto-
kokiniam tonzilitui, skiriama penicilino. Amoksicilino ar 
ampicilino šiuo atveju negalima vartoti dėl didelės alergi-
nio bėrimo tikimybės. Prednizo lonas (40–60 mg/p. 4–7 pa-
ras) skiriamas gresiant kvėpavimo takų obstrukcijai, esant 
sunkiai hemolizinei anemijai, trombocitopenijai, kartais – 
išsivysčius neurologinių komplikacijų ar esant miokarditui. 
Acikloviras EBV veikia in vitro, bet infekcinei mononukle-
ozei gydyti šio vaisto neskiriama, nebent labai retai pasi-
taikančios lėtinės progresuojančios EBV infekcijos atveju. 
Acikloviru gali būti gydomi ŽIV infekuoti ligoniai, sergan-
tys liežuvio plaukuotąja leukoplakija. 

Priemonės nuo epidemijos ir profilaktika. Priemonės nuo 
epidemijos židinyje ne taikomos. Ligonių izoliuoti nebūtina. Jie 
gali būti gydomi namuose, sunkiais atvejais – guldomi į ligo-
nines. Profilaktikos principai tokie patys, kaip ir sergant kito-
mis virusinėmis kvėpavimo takų ligomis. 

Infekcinių ligų bazinės žinios 
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Pasitikrink žinias

A. 25 metų nėštumą planuojanti moteris konsultavosi su savo ginekologe dėl vėjarau-
pių imunoprofilaktikos. Moteris teigia, kad vėjaraupiais nėra sirgusi ir nebuvo skiepy-
ta, tačiau jai dažnai kartojasi lūpų pūslelinė. Ką patarsite šiai moteriai?

1. Atlikti serologinį VZV IgG antikūnų tyrimą ir skiepyti arba ne, priklausomai nuo jo rezultatų.

2. Atlikti serologinį HSV IgG antikūnų tyrimą ir skiepyti arba ne, priklausomai nuo jo rezultatų.

3. Paaiškinti, kaip reikia saugotis vėjaraupių ir paskiepyti po gimdymo.

4. Skiepyti tik tokiu atveju, jeigu moteris yra imunosupresyvi.

5. Paskiepyti 1 vakcinos nuo vėjaraupių doze iki nėštumo.

6. Paskiepyti 2 vakcinos nuo vėjaraupių dozėmis iki nėštumo.

7. Galima skiepyti iki nėštumo arba nėštumo metu.

B. 28 metų Ispanijos pilietis rugpjūčio 24 dieną buvo stacionarizuotas į Madrido ligo-
ninę dėl karščiavimo, galvos skausmo, svaigimo, pykinimo, vėmimo, dešinės rankos jė-
gos sumažėjimo. Jam buvo diagnozuotas virusinis meningoencefalitas. Nustatyta, kad 
pacientas liepos pabaigoje–rugpjūčio pradžioje su draugais keliavo dviračiais po Baltijos 
šalis – Lietuvą, Latviją ir Estiją. Keliautojai apsistodavo stovyklavietėse miške, nakvo-
davo palapinėse arba kaimo turizmo sodybose. Esant tokiai epidemiologinei anamne-
zei, atliktas serologinis kraujo tyrimas. Nustatyta, kad ligonis serga erkiniu encefalitu.

1. Kaip Ispanijos keliautojas galėjo išvengti šios ligos?

2. Kiek vakcinos dozių reikia įskiepyti prieš kelionę?

3. Ar pasiskiepijus imunitetas susidaro visam gyvenimui?

4. Kokią ligą įtartumėte, jeigu analogiška klinika ligoniui būtų pasireiškusi po kelionės į Afganistaną?

5. Kur keliautojai galėjo rasti informacijos apie užkrečiamąsias ligas, paplitusias skirtingose pa-
saulio šalyse?

6. Kiek laiko prieš būsimą kelionę reikia kreiptis į specialistą ir pasikonsultuoti dėl keliautojų ligų 
profilaktikos?

ATSAKYMAI
Rubrikoje Laiškai redakcijai. 59 psl.
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Didėjant mikroorganizmų atsparumui antimikrobinėms me-
džiagoms, pateikiama vis daugiau informacijos ne tik apie patį 
atsparumą, bet ir naujus infekcijų gydymo ir kovos su atsparumu 
būdus. Neseniai pranešta apie K. pneumoniae atsparumą gana 
naujam antibiotikui ceftazidimui-avibaktamui 10 proc. atvejų. 
Kiti autoriai aprašo K. pneumoniae sepsio atvejį, gydytą anti-
biotikų deriniu su kolistinu, kai po 8 dienų gydymo atsinauji-
no infekcija ir nustatyta ta pati K. pneumoniae, bet jau atspari 
kolistinui. Apie bakteriofago naudojimą bakterijoms su dau-
giniu atsparumu dar trūksta duomenų. Iš straipsnių, siūlytų į 
2017 metų publikacijos galinčios pakeisti pasaulį, nominaciją 
du straipsniai taip pat yra šia tema.

Aplinkos tarša antimikrobinėmis medžiagomis 
iš masinės vaistų gamybos pramonės

Mikroorganizmų atsparumo antibakterinėms medžiagoms 
išsivystymą lemia daugelis veiksnių – netinkamas antibiotikų 
vartojimas, bloga infekcijų kontrolė, nepakankama aplinkos tar-
šos antibiotikais kontrolė, kelionės ir prekyba maisto produktais. 
Indija šiuo metu tiekia apie 20 proc. pasaulio generinių vaistų. 
Keliaujant į Indiją, rizika įgyti plataus spektro beta laktamazes 
gaminančių bakterijų yra apie 70–90 proc. Kolonizacija šiomis 
bakterijomis vėliau lengvai gali būti perduodama kitiems. 

Ištyrus 28 vandens mėginius iš 2 masinės vaistų gamybos įmo-
nės nuotekų valymo įrenginių ir vandens telkinių šalia esančių gy-
venviečių Pietų Indijoje, nustatyta didelė moksifloksacino (5 500 
kartų viršijo leistiną ribą), vorikonazolo ir flukonazolo, linezoli-
do, levofloksacino, klaritromicino (110 kartų viršijo), ciprofloksa-
cino koncentracijos (700 kartų viršijo ribą), pavieniais atvejais – 
ampicilino, sulfametoksazolo koncentracijos, viršijančios leistiną 
normą. Daugiau nei 95 proc. mėginių nustatytos plataus spektro 
beta laktamazes ir karbapenemazes gaminančios enterobakteri-
jos (Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp.) ir nefer-
mentuojančios bakterijos (Acinetobacter baumanii, Pseudomonas 
aeruginosa ir Stenotrophomonas maltophilia). Šios bakterijos nu-
statytos ne tik valymo įrenginiuose, bet ir upėse, ežeruose, netoli 

pramonės rajono esančio kaimo vandenyje iš čiaupo; nenustatyta 
tik 4 žvaigždučių viešbučio vandenyje iš čiaupo. 2 mėginiuose, iš 
kurių vienas buvo iš upės, nustatyti visi tirti karbapenemazių genai 
(bla OXA-48, bla NDM, bla KPC, bla VIM, for bla IMP-1) ir daugiausiai anti-
mikrobinių medžiagų. Šio tyrimo trūkumas – nebuvo kontrolinės 
grupės ir nėra aišku, ar nustatytos bakterijos yra tiesiogiai susiju-
sios su aplinkos užterštumu antimikrobinėmis medžiagomis, nes 
Indijoje paplitusios atsparios žarnyno bakterijos. Šis tyrimas yra 
pagrindas politiniams veiksmams kovojant su atsparumu. 

Kitos kartos požiūris į antibiotikų 
rezistomo supratimą ir įveikimą

Rezistomas – tai įvairių atsparumo genų aplinkoje visuma. 
Išskiriamos 3 supratimo apie atsparumo antibiotikams vystymą-
si kartos. 

Pirmoji karta – tai antibiotikų aukso amžius. Pradėjus nusta-
tinėti atsparumą antibiotikams, buvo galvojama apie konkretų 
mikroorganizmą, vienintelius atsparumo genus ir žmogaus orga-
nizmą. Daugiausiai buvo kalbama apie bakterijų įgytą atsparumą 
antibiotikams. Tyrimai apsiribojo mikrobiologiniais pasėliais.

Kalbant apie antrąją kartą, pradėta galvoti apie natūralų ir 
įgytą atsparumą, tiriamos patogeninės ir nepatogeninės bakte-
rijos, atsirado sekvenavimas, kai būdavo galima patikslinti iš 
aplinkos patekusį ar pačiame organizme įgytą atsparumą anti-
biotikams. Pagrindinis šios kartos kovos būdas – naujų antibio-
tikų sukūrimas, kuriems vis tiek išsivysto atsparumas.

Trečios kartos požiūris labai išsiplečia. Reikia galvoti ne apie 
konkretų mikroorganizmą ir šeimininką, bet apie bakterijų bendruo-
menes, kurios konkuruoja, vyksta evoliucija. Atsparumo genus jos 
gali perduoti horizontaliai viena kitai dar net prieš patenkant į žmo-
gaus organizmą. Atsiranda ne tik natūralus ir įgytas, bet ir tylusis, 
arba užslėptas, atsparumas. Įdomu, kad nemažai tyrimų įrodė, kad 
kai kurių bakterijų atsparumas pirma buvo nustatytas aplinkoje, o 
ne ligoninėje. Tai rodo mikroorganizmų natūralią evoliuciją aplinko-
je. Todėl visa priežiūra turėtų būti nukreipta dar iki patekimo į žmo-
gaus organizmą (žemdirbystė, ligoninė, nuotekos). Ir tuomet tampa 
aišku, kad bakterijos vis tiek prisitaikys prie naujų antibiotikų. Atsi-
rado viso genomo sekvenavimas. Ieškoma ir naujų gydymo būdų: 
antibiotikų derinys dėl sinergistinio poveikio, pavyzdžiui, merope-
nemas kartu su piperacilinu / tazobaktamu veikė MRSA in vitro ir 
pelėms, tai padėtų išvengti stipresnių antibiotikų vartojimo ir sustab-
dytų atsparumo vystymąsi. Taip pat tiriami vaistai, galintys slopinti 
atsparumo genus, atkurti jautrumą antibiotikams.
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017-1007-2. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs15010-017-1007-2?&u-
tm_medium=other&utm_source=other&utm_content=5022018&utm_campai-
gn=10_dann_ctw2018_5_med_16.
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Šiemet minime 30 metų, kai Lietuvoje buvo nustatytas pir-
masis žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukeltas ligos atve-
jis [1]. Iki 2018 metų rugpjūčio mėnesio Lietuvoje iš viso diagno-
zuota 3 100 ŽIV infekcijos atvejų, iš kurių beveik kas septin-
tas infekuotasis yra miręs dėl įvairių priežasčių [2]. Taigi Lie-
tuvos sveikatos priežiūros sistema jau kelis dešimtmečius su-
siduria su ŽIV infekcija. 

Pirmą kartą ŽIV liga pastebėta Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose (JAV) 1981 metais, o pats ŽIV virusas atrastas 2 metais 
vėliau – 1983-iaisiais. Pasaulyje virusas plito greitai ir po 7–8 
metų po jo atradimo JAV pasiekė ir Sovietų Sąjungą, įskaitant 
ir Baltijos šalis. Tuo metu molekulinė biologija ir virusologi-
ja jau buvo pakankamai išvystytos sritys. Tai leido greitai iš-
tirti viruso genomą, identifikuoti viruso baltymus ir paaiškin-
ti ŽIV gyvavimo ciklą. Šie laimėjimai vedė medicininių pro-
duktų, skirtų ŽIV gydyti, išradimo ir vystymo link. Antiretro-
virusiniai vaistai buvo sukurti greitai, pirmieji vaistai gydymui 
buvo patvirtinti jau 1987 metais.

Per pastaruosius 25 metus antiretrovirusinė terapija labai 
progresavo. Jos evoliuciją būtų galima suskirstyti į 3 eras – pa-
grindinio gydymo evoliucija, labai aktyvaus antiretrovirusinio 
gydymo etapas ir laikotarpis, kai pažangą skatino vadinamieji 
tretieji komponentai (1 pav.).

2003–2015 metais patvirtinta daug trečiųjų komponentų, o 
nukleotidiniais atvirkštinės transkriptazės inhibitoriais (NATI) 
pagrįstame pagrindinio gydymo modelyje vyko tik minimalūs 
pokyčiai (2 pav.).

Iki šių dienų gydymui buvo pristatyta daugiau kaip 30 akty-
vių komponentų. Jie, priklausomai nuo veikimo būdo, yra skirs-
tomi į šias terapines klases: NATI, nenukleozidiniai atvirkšti-
nės transkriptazės inhibitoriai (NNATI), proteazių inhibitoriai 
(PI), fuzijos inhibitoriai (FI), integrazės inhibitoriai (II), kore-
ceptorių agonistai (KA) [5].

NATI [13]

Atvirkštinė transkriptazė yra fermentas, sintetinantis 
DNR grandinę pagal RNR matricą. Toks procesas būdingas tik 
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retrovirusams. Kitose gyvybės formose genų ekspresijos pro-
cesas vyksta pagal schemą DNR→RNR→baltymas. Todėl šis 
neįprastas procesas davė pavadinimą visai virusų klasei (re-
tro – atgalinis). Pirmieji šios klasės vaistai ŽIV infekcijai 
gydyti pristatyti 1987 metais. Atvirkštinės transkripcijos išven-
giama tokiu būdu: 
● nukleozidų analogai yra įprastų ląstelės nukleozidų chemiš-

kai modifikuoti analogai; 
● kadangi transkriptazė negali diferencijuoti tarp įprasto nu-

kleozido ir šiek tiek jo pakeisto analogo, į sintezuojamą 
DNR įtraukiami ir modifikuoti substratai. 
Pastarieji pažeidžia DNR grandinės struktūrą ir sustab-

do tolesnę virusinės DNR sintezę. Pirmasis šios klasės 
vaistas buvo azidotimidinas (AZT), taip pat žinomas kaip 
zidovudinas. Iki 1996 metų šios klasės vaistai buvo vie-
ninteliai. Greitai paaiškėjo, kad jų naudojimas gana ribo-
tas, nes greitai vystėsi atsparumas AZT. Dėl didelio viruso 
kintamumo pasireiškė mutacijos, leidusios virusui atskirti 
fiziologinius substratus nuo jų cheminių analogų. Padėtis 
kiek pagerėjo atradus kitus nukleozidų analogus [6], ta-
čiau tikrasis proveržis gydant ligą įvyko atsiradus naujo-
sios klasės vaistams. 

 
PI [13]

ŽIV proteazė yra fermentas, kurio pagrindinė funkcija 
yra sukarpyti pradinį virusą į funkcinius subvienetus. ŽIV 
sintezuoja kai kuriuos savo baltymus didesnių ruošinių for-
ma (Gag ir Pol genai), kurie saugo mažesnius funkcinius 
subvienetus. Kai vaistas blokuoja virusinę proteazę, naujos 

brandžios viruso dalelės, kurios gali užkrėsti naujas ląste-
les, negali būti generuojamos. ŽIV proteazės inhibitorių at-
siradimas 1995–1996 metais buvo svarbus posūkis gydant 
ŽIV. Kai PI klasės vaistai buvo pridėti prie NATI, mirtin-
gumas ir klinikiniai AIDS simptomai ėmė smarkiai mažė-
ti. Todėl Europoje mirčių nuo AIDS 1994–1998 metais su-
mažėjo 10 kartų [7]. Nuo tada 3 veikliųjų sudedamųjų dalių 
derinys tapo standartiniu, jis vadinamas labai aktyviu anti-
retrovirusiniu gydymu (HAART) arba cART (kombinuotu 
antiretrovirusiniu gydymu).

NNATI  [13]

NNATI pirmą kartą pristatyti 1996 metais. Šie vaistai taip 
pat blokuoja atvirkštinę transkripciją. Tačiau, skirtingai nuo 
NATI klasės, jie prisijungia prie aktyvios fermento vietos ir 
blokuoja jo aktyvumą. NATI tiesiogiai neužblokuoja fermen-
to aktyvumo, bet sutrukdo sintezuoti DNR grandinę.

FI ir KA [13]

Ši vaistų grupė dar vadinama įėjimo inhibitoriais. Šioje 
klasėje yra mažiausiai vaistų – tik du. Enfuvirtidas (T20) yra 
vienintelis vaistas, kuris yra sintetinis peptidas, todėl varto-
jamas kaip poodinė injekcija. T20 naudojamas labai ribotai. 
Tačiau maravirokas yra vaistas, kuris skiriasi nuo visų kitų, 
nes nesijungia su jokiu ŽIV baltymu, bet jungiasi su CCR5 
chemokino receptoriumi imuninės sistemos paviršiuje. Tai 
būtina, kad koreceptorius patektų į viriono ląstelę. Kadangi 
ŽIV gali būti naudojamas kaip kito analoginio receptoriaus 

2 pav. 1987–2015 metais JAV maisto ir vaistų administracijos patvirtinti antiretrovirusiniai vaistai

*ES registracija panaikinta; †Esamų medicininių preparatų provaistai nėra įtraukti kaip atskiri komponentai.
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 2. Labai aktyvus antiretrovirusinis 
gydymas: trečiųjų komponentų 
vystymasis 

3. Tretieji komponentai skatina pažangą   1. Pagrindinio gydymo (angl. 
Backbone)  evoliucija 
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(CXCR4) koreceptorius, prieš vartojant šį vaistą pacientui 
reikia nustatyti virusinį tropizmą.

II [13]

Tai naujausia vaistų klasė, kurios pirmoji veiklioji me-
džiaga pristatyta 2007 metais. II klasės vaistų funkcija yra 
užkirsti kelią ŽIV, integruojančio virusinę DNR į žmogaus 
chromosomas, vientisumui. Iki šiandien šioje klasėje atrastos 
4 veikliosios medžiagos (raltegraviras, elvitegraviras, dolu-
tegraviras, biktegraviras). Jos visos yra susijusios su viruso 
integrazės katalitiniu centru ir blokuoja šio fermento akty-
vumą. Viruso DNR migracija į šeimininko ląstelės genomą 
išlieka. II skirstomi į pirmąją ir antrąją kartas. Pirmajai kartai 
priklauso sustiprintas elvitegraviras ir raltegraviras, o nau-
jesnei antrajai kartai priskiriami dolutegraviras ir biktegra-
viras. Antrosios kartos vaistai pasižymi dideliu rezistentiš-
kumo slenksčiu, mažu kryžminiu atsparumu pirmosios kar-
tos II [8]. Dolutegraviras 5 iš 9 klinikinių tyrimų buvo pra-
našesnis, palyginti su dauguma šiuo metu naudojamų vaistų 
klasių (NATI, PI ir pirmosios kartos II).

Naujieji vaistai

Naujieji vaistai dažniausiai yra skiriami 1 k./d., jie sukelia 
mažiau nepageidaujamų reiškinių, be to, atsparumo vaistams 
išsivystymo tikimybė yra gerokai mažesnė. Pasirodžius naujie-
siems vaistams, paprastėja gydymo režimai. Šiais metais pirmą 
kartą Europos vaistų agentūra ilgalaikei ŽIV kontrolei patvir-
tino vaistą, turintį tik 2 aktyvius komponentus – dolutegravirą 
ir rilpiviriną [9]. Iki šios naujojo vaisto registracijos paprastai 
ŽIV ligos gydymą sudarė mažiausiai 3 aktyvūs komponentai. 

ŽIV gydymui tiriama ir keletas naujų medicininių produk-
tų, įskaitant ir ilgai veikiančius injekuojamuosius vaistus, slo-
pinančius ŽIV.

Nors vaistų evoliucija tęsiasi jau daugiau kaip 30 metų, 
gydymas visiems pacientams tapo įmanomas tik 2015 metais. 
Tais metais paskelbtas START tyrimas nustatė reikšmingą nau-
dą nedelsiant pradedant ŽIV infekuotų pacientų antiretroviru-
sinį gydymą, nepriklausomai nuo CD4 ląstelių skaičiaus [10]. 
Tais pačiais metais Pasaulio sveikatos organizacija rekomenda-
vo pradėti anti retrovirusinį gydymą nepriklausomai nuo CD4 
ląstelių skaičiaus [11]. Taigi visi infekuoti ŽIV asmenys gali 
gauti antiretrovirusinį gydymą. Ši nuostata nuo 2018 metų įtei-
sinta ir Lietuvoje.

2016 metais pasauliniu mastu pradėta U=U (angl. Undetec-
table=Untransmittable) kampanija, kuri pagrįsta tuo, kad ŽIV 
infekuotas asmuo, turintis nenustatomą viruso krūvį, neperduo-
da viruso savo partneriams. Tai pagrįsta daugybe mokslinių 
duomenų, įskaitant ir HPTN 052, PARTNER ir PARTNER-2 
klinikinius tyrimus [12].

Taigi abejonių, kad ŽIV infekcijos gydymas naudingas tiek 
ŽIV infekuotiesiems, tiek visuomenei, nėra. 

Nors kol kas nesurasta būdų, kaip visiškai išgydyti infe-
kuotuosius ŽIV, ši infekcija gali būti visiškai valdoma tai-
kant efektyvų šiuolaikinį gydymą, kuris visiškai nuslopina 
viruso krūvį.

Parengė UAB GlaxoSmithKline Lietuva medicinos 
konsultantė Gabija Gardžiulienė

Padėka už pagalbą rengiant straipsnį Reinui Sikutui, 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ moksliniam konsultantui

LT/HIV/0085/18(1)
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ATSAKYMAI Pasitikrink žinias
A. 1, 6. 

B. 1. Pasiskiepyti. 2. Bent 2, imunitetas susidaro praėjus 2 savaitėms po antros dozės. 3. Ne, revakcinacijos – kas 5 metai, vy-
resniems nei 50 metų pacientams – kas 3 metai. 4. Poliomielitą. 5. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro rekomendacijos keliau-
tojams, CDC Yellow Book, Pasaulio sveikatos organizacija. 6. Prieš 4–8 savaites.

POILSIS PRIE KAVOS 
Visi gerai žinome, kaip geriausiai apibūdinamas gydytojas – vaikšto apsirengęs baltai ir geria kavą. Nesvarbu, kad tas baltu-

mas kartais labai jau trumpai išsilaiko ir kad vaikštinėjant koridoriais gali prireikti vienoje rankoje ir defibriliatorių pasinešioti.
Taigi, jei jau geriame kavą, tebus ši rubrika skirta prie kavos – tai linksmos istorijos iš gyvenimo, praktikos, laiškai redakci-

jai su jūsų pasiūlymais, nuomonėmis, komentarai, prisiminimai ir konkursai. 

Šaltinis Leslie Kane, MA. Patients Sexually Harassing Physicians: Report 2018. Prieiga intenetu: 
https://www.medscape.com/slideshow/patients-sexually-harassing-physicians-6010036.

KONKURSAS. 
Kas sieja Lietuvos infektologų draugiją ir šį eilėraštį? 

Atsakymų lauksime iki 2019 metų liepos 1 dienos. Tiksliausiai atsakiusieji į klausimą bus apdovanoti. Dovanų gaus ir geriau-
sių laiškų redakcijai autoriai, o jų laiškai bus išspausdinti. Numatomi prizai su Lietuvos infektologų draugijos atributika. Laiškų 
lauksime adresu info@lid.lt. Redakcijos informacija

Neseniai medicinos naujienų 
portalas www.medscape.com pa-
skelbė 2018 metų pacientų prie-
kabiavimo prie gydytojų apžval-
gą per paskutinius 3 metus. Rei-
kia pastebėti, kad infekcinių ligų 
gydytojai atrodo labai rimtai. La-
biausiai priekabiaujama prie der-
matologių ir skubiosios medici-
nos gydytojų, kas visai supran-
tama, o infektologai yra pačiame 
sąrašo gale ir tik labai nedaug len-
kia radiologus ir patologus, kurie 
su pacientais labai retai susiduria.

1 pav. 2018 metų pacientų priekabiavimo prie gydytojų apžvalga 

Dermatologija 46 proc.
Skubioji medicina 43 proc.

Plastikos chirurgija 41 proc.
Endokrinologija 38 proc.

Nefrologija 37  proc.
Onkologija 35  proc.
Reabilitacija 35proc.
Psichiatrija 35 proc.

Reanimacija 33 proc.
Anesteziologija 30 proc.

Šeimos medicina 30 proc.
Gastroenterologija 28 proc.

Vidaus ligos 28 proc.
Neurologija 28 proc.

Pulmonologija 27 proc.

Specializuota chirurgija 26 proc.
Urologija 26 proc.

Bendroji chirurgija 25proc.
Visuomenės sveikata 23proc.

Ortopedija-traumatologija 22 proc.
Alergologija-imunologija 21 proc.

Oftalmologija 21 proc.
 Kardiologija 20 proc.

Otolaringologija 19 proc.
Infekcinės ligos 12 proc.

Ginekologija 12 proc.
Pediatrija 12 proc.

Patologija 11 proc.
Radiologija 10 proc.

Prie kurios specialybės gydytojų labiausiai priekabiauja pacientai?

Laiškai redakcijai



60 INFEKCINĖS LIGOS  Nr. 1 (12), 2018ŽURNALO „INTERNISTAS“ PRIEDAS

Nauji leidiniai, anonsai 

KVIEČIAME PASIŽYMĖTI PLANUOJAMŲ RENGINIŲ DATAS:
● Baltic Young Infectologists Conference (BYIC). 2019 metai kovo 22–23 dienos Ryga (Latvija)
● Infektologija 2019. 2019 metai birželio 7 diena Klaipėda (Lietuva)

Sekite informaciją www.lid.lt.
LID informacija

Lietuvos infektologų draugija (LID) pradeda naują iniciatyvą – nuo 2019 metų vienam draugijos nariui kasmet bus skiriama parama 
dalyvauti infektologinės pakraipos konferencijoje Europoje. LID padengs registracijos mokestį, kelionės ir apgyvendinimo išlaidas. 

Šios iniciatyvos tikslas – skatinti LID narius būti tikrais savo srities entuziastais, aktyviai dalyvauti draugijos veikloje ir skleis-
ti infektologijos žinias medikams ir plačiajai visuomenei. 

Informacija apie galimybę teikti paraiškas paramai gauti bus skelbiama LID svetainėje iki spalio 15 dienos. Paraiškos bus pri-
imamos iki gruodžio 15 dienos info@lid.lt. Nugalėtoją išrinks LID valdyba atvirojo balsavimo būdu per virtualųjį valdybos po-
sėdį. Gruodžio 23 dieną paramą laimėjęs LID narys bus paskelbtas LID svetainėje.

Kandidatui, norinčiam gauti paramą, keliami reikalavimai:
● pretendentas turi būti LID narys (ne mažiau kaip 3 metus);
● pretendentui netaikomi jokie amžiaus apribojimai;
● pretendentas paraiškoje turi nurodyti visas įstaigas, su kuriomis jį sieja darbiniai santykiai;
● pretendentas turi pateikti per pastaruosius 2 metus iki paraiškos teikimo vykdytų veiklų, susijusių su infektologija, bet neįei-

nančių į tiesiogines pareigines nuostatas (darbą ligoninėje, universitete, privačioje ASPĮ, darbą pagal Individualiosios veiklos 
sutartį, ikidiplomines ar podiplomines studijas) sąrašą ir juos patvirtinančius dokumentus. Tokia veikla laikoma:
– skaityti žodiniai pranešimai moksliniuose ar visuomenės švietimo renginiuose infektologine tematika;
– parengtos tezės ar stendiniai pranešimai;
– atspausdinti straipsniai infektologine tematika, įskaitant publikacijas populiariojoje spaudoje;
–  dalyvavimas radijo, televizijos laidose, interneto portaluose; 
–  bet kokia kita veikla, kuri skleidžia infektologijos mokslo žinias, šviečia visuomenę ir didina LID veiklos žinomumą;

● pateikti sąrašą infektologijos krypties konferencijų, kuriose dalyvavo per pastaruosius 2 metus;
● išvardyti, į kokias institucijas / organizacijas / asmenis ir kada buvo kreipęsis dėl paramos dalyvauti konferencijoje gavimo;
● nurodyti, kaip planuoja pasidalyti konferencijoje įgytomis žiniomis, jeigu parama būtų paskirta;
● nurodyti prioriteto tvarka 3 renginius, į kuriuos pageidautų vykti, jeigu parama būtų paskirta.

2017 metais atnaujintos 
ir išleistos 2017 metų 
suaugusiųjų rizikos grupių 
skiepijimo Lietuvoje 
rekomendacijos.

2018 metais išleista 
300 puslapių knyga apie 
erkinį encefalitą. 
Vieno skyrelio apie erkinį 
encefalitą Lietuvoje autorė – 
prof. Auksė Mickienė.

Neseniai atnaujintas ir 
2017 metais išleistas antrasis 
Infectious diseases: a 
geographic guide leidimas. 
Šio leidinio skyriaus 
Šiaurės Europos ligos 
autorė yra infekcinių ligų 
gyd. Audronė Marcinkutė.

2017 metais išleista Daivos 
Radzišauskienės mokomoji 
priemonė Ūminės virusinės 
centrinės nervų sistemos 
infekcijos, skirta medicinos 
studentams, gydytojams 
rezidentams, praktikos 
gydytojams, laboratorinės 
medicinos gydytojams, 
visuomenės sveikatos 
specialistams.




