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Apžvalginiai straipsniai

Dažniausiai vartojamų vaistų grupės 
ambulatoriškai gydant ausų, nosies, gerklės 
ligas. Antibakterinis gydymas

Habil. dr. Nora Šiupšinskienė
KMU Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika

Reikšminiai žodžiai: ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, antibakterinis gydymas.
Santrauka. Straipsnyje aprašomi racionalaus antibakterinio gydymo principai, kurie padėtų išvengti netinkamo anti-
biotikų vartojimo ir pagrindinių ūminių viršutinių kvėpavimo takų sukėlėjų atsparumo didėjimo. Nurodoma sistemi-
nių antibakterinių preparatų, dažniausiai vartojamų ūminėms viršutinių kvėpavimo takų infekcijoms gydyti ambu-
latorinėje praktikoje, bakteriologinis veiksmingumas, dozavimas, trūkumai. Taip pat aprašomi dažniausiai vartojami 
vietinio poveikio antibakteriniai vaistai.    

Most coMMon pharMaceutical groups in aMbulatory otorhinolaryngolo-
gist practice: antiMicrobial therapy 
Key words: acute upper airway infections, antimicrobial therapy.
Summary. In the article principles of rationale antimicrobial therapy to prevent the increase in antimicrobial resistan-
ce, judicious and appropriate use of antibiotics are emphasized. Article covered the description of bacteriologic efficacy, 
dosage and side-effects of the most often systemic antibiotics used in ambulatory otorhinolaryngologist practice as well 
as medicine for local antimicrobial therapy.   

 

Gydymas vaistais – pagrindinis ambulatorinių 
pacientų, sergančių ausų, nosies, gerklės (ANG) 
ligomis, gydymo metodas. Grupės vaistų, kuriais, 
atsižvelgiant į ligos pobūdį, gydoma dažniausiai:
• antibakteriniai ir antiseptiniai vaistai; 
• antialerginiai vaistai;
• dekongestantai;
• kosulį veikiantieji vaistai;
• antirefliuksiniai vaistai.

Ūminės infekcinės ausų, nosies, gerklės ligos – 
vienos dažniausių ambulatoriškai gydomų ligų, 
dėl kurių kreipiamasi ne tik į otorinolaringolo-
gą, bet ir į pediatrą, šeimos gydytoją. Literatūros 
duomenimis, ūminis vidurinės ausies uždegimas, 
ūminis bakterinis rinosinusitas ir faringotonzilitas 
sudaro apie 75 proc. visuomenėje įgytų infekcinių 
ligų, gydomų antibiotikais [1, 2]. Svarbu, kad šių 
ligų gydymas antibiotikais būtų racionalus, nes dėl 
netinkamo antibiotikų vartojimo pasaulyje didėja 
sukėlėjų atsparumas. Viena svarbiausių neraciona-
laus antibiotikų vartojimo priežasčių ta, kad vaistų 
skiriama, kai nėra indikacijų, dažniausiai virusinei 
ligai gydyti („pirmojo vizito sindromas“). Raciona-
li antibiotikoterapija remiasi pagrįstomis indikaci-

jomis, taisyklingai paimtų pasėlių rezultatais bei 
tinkamai parinktų, farmakoekonomiškai pagrįstų 
antibiotikų skyrimu [3]. Tačiau ambulatorinėje 
praktikoje dėl palyginti sudėtingos pasėlių paėmi-
mo procedūros, laboratorinės diagnostikos sunku-
mų, santykinai ilgai užtrunkančio galutinių rezulta-
tų gavimo nekomplikuotos ligos atvejais dažniausiai 
skiriamas empirinis antibakterinis gydymas.   

Empirinio antibakterinio gydymo principai
Antibiotikų parinkimas. Parenkant antibiotiką, 
reikia atsižvelgti į šiuos kriterijus [2, 4]: 
• dažniausius sukėlėjus ir jų jautrumą antibio-

tikams, kai nėra pasėlio rezultatų;
• sukėlėjų atsparumą gyvenamojoje vietovėje 

(Lietuvoje dažniausių sukėlėjų atsparumas 
nedidelis);

• vaisto gebėjimą eradikuoti bakterijas infekci-
jos židinyje ir nosiaryklėje (bakterinį vaisto 
veiksmingumą); alergiją; ligonio amžių; pas-
taruoju metu vartotus antibiotikus; vaisto 
ekologiškumą ir kainą;

• šalutinį vaisto poveikį.  
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Dažniausi ūminių viršutinių kvėpavimo takų 
ligų sukėlėjai. Apibendrintais literatūros duome-
nimis, 50–75 proc. ūminio vidurinės ausies uždegi-
mo ir rinosinusito atvejų išskiriamos bakterijos, apie 
10–20 proc. atvejų – virusai, apie 10 proc. atvejų – 
sukėlėjas nenustatomas [2–5]. Daugiau nei 50 
proc. išskiriamų bakterijų būna S. pneumonia ir 
H. influenzae, trečioji pagal dažnumą bakterija, 
sukelianti šias ligas, yra M. catarrhalis. Apie pusę 
ūminio tonzilito atvejų sukelia bakterijos. Dažniau-
siai išskiriamos S. pyogenes padermės: A grupės beta 
hemolizinis streptokokas (~ 50 proc.), daug rečiau – 
B, C ir G grupių streptokokai (1 lentelė). Anaerobi-
nę infekciją reikia įtarti, kai yra nemalonus kvapas, 
kai pasėlyje bakterijų neišauga nepaisant akivaizdžių 
infekcijos požymių arba kai sukėlėjai mišrūs. 

Sukėlėjų atsparumas antibiotikams. Per pastarąjį 
dešimtmetį pasaulyje smarkiai padidėjo pagrindinių 
ūminių viršutinių kvėpavimo takų ligų sukėlėjų at-
sparumas penicilinui ir amoksicilinui: atsparios S. 
pneumoniae padermės siekia iki 25 proc., H. inf-
luenzae gamina β laktamazes iki 30,0 proc., M. 
catarrhalis – vidutiniškai 92,0 proc. atvejų [2]. Be 
to, tarptautinio Aleksandro projekto duomenimis, 
įrodytas tiesioginis ryšys tarp naujųjų makrolidų 
(klaritromicinas, azitromicinas), kurie labai paplitę 
tarp gydytojų išrašomų vaistų, ir jiems atsparių S. 
pneumoniae padermių susidarymo [6]. Lietuvoje šių 
sukėlėjų atsparumas dar nėra didelis: KMUK Mi-
krobiologijos laboratorijos duomenimis, išskirta 4,5 
proc. vidutiniškai jautrių penicilinui S. pneumoniae. 
Nė viena iš padermių nebuvo atspari penicilinui. H. 
influenzae atsparumas ampicilinui (amoksicilinui) 
siekia 4,5 proc. A gr. streptokokų visos padermės 
buvo jautrios penicilinui, tačiau atsparumas eritro-
micinui (klaritromicinui ir azitromicinui) siekia 19 
proc. [3]. 

Skiriant antibakterinį gydymą, svarbu įvertinti 
galimo atsparumo antibiotikams riziką. Pagrindi-
niai atsparumo antibiotikams rizikos veiksniai: 1) 
amžius (iki 2 metų); 2) paties asmens ar jo šeimos 
narių antibiotikų vartojimas paskutinius 3 mėn.; 3) 
lopšelio-darželio lankymas; 4) metų laikas (žiema/
pavasaris);  5) ligos kartojimasis. 

Vaisto gebėjimas išnaikinti bakterijas infekci
jos židinyje ir nosiaryklėje. Nustatyta, kad kliniki-
nis pasveikimas reikšmingai priklauso nuo bakterijų 
išnaikinimo infekcijos židinyje [2, 4]. Jei antibiotikais 
gydoma netinkamai, nosiaryklė gali būti kolonizuota 
atsparių bakterijų padermių. Mikroorganizmų nešioji-
mas ir išsėjimas visuomenėje trunka iki kelių mėnesių, 
todėl vaisto gebėjimas išnaikinti bakterijas ir infekcijos 
židinyje, ir nosiaryklėje yra svarbus racionalaus gy-
dymo veiksnys. Pagrindinių antibiotikų, kuriais gy-
domos ūminės infekcinės ANG ligos, bakteriologinis 
veiksmingumas parodytas 2 lentelėje [2, 6].   

Alergija. Reikia atsižvelgti į buvusias alergines 
reakcijas į vaistus, alergines ligas. 

Amžius. Vaikams ir vyresnio amžiaus žmonėms 
vaisto dozė yra mažesnė negu standartinė. 

Vaisto ekologiškumas ir kaštai. Pirmiausiai 
renkamasi mažiausiai ekologiškai kenksmingi, 
veiksmingi antibiotikai. Skiriami mažai kenksmingi 
senieji antibiotikai: penicilinai, gentamicinas; vidu-
tiniškai kenksmingi antros kartos cefalosporinai ir 
ekologiškai kenksmingiausi vaistai: fluorochinolonai, 
makrolidai, tetraciklinai, klindamicinas, III, IV kartos 
cefalosporinai, antibiotikai su beta laktamazių inhi-
bitoriais, klindamicinas. Mažinant gydymo kaštus, 
etinį vaistą galima keisti tokio paties veiksmingumo 
generiniu vaistu. 

Taigi racionalus empirinis gydymas skiria-
mas nuo labiausiai tikėtino sukėlėjo, parenkama 
siauriausio poveikio antibiotikų grupė, saugus ir 
pigus vaistas, kurio veiksmingumas įvertinamas 
per 48–72 val. [3].  

Ūminis vidurinės ausies 
uždegimas

Rinosinusitas Tonzilitas

S. pneumoniae S. pneumoniae S. pyogenes A gr. 
β haemolyticus

H. influenzae H. influenzae Streptococcus B, C, G gr. 

M. catarrhalis M. catarrhalis Arcanobacterium haem. 

S. pyogenes S. pogenes, 
Sstaph. aureus

Staph. aureus

Kiti (Staph. aureus)  Anaerobinės 
bakterijos

S. pneumoniae

Anaerobinės bakterijos Kiti M. catarrhalis

Mišrūs sukėlėjai Mišrūs sukėlėjai Neisseria species

1 lentelė. 
Dažniausių ūminių infekcinių ANG ligų sukėlėjai 

Vidutinis 
bakteriologinis 
veiksmingumas* 

Antibakteri- 
niai vaistai

Vidutinis veiksmingumas (proc.)

S. pneumo-
niae**

H. influ-
enzae

M. ca-
tarrhalis

> 90 proc. Amoksicilinas  94 70 8

Amoksicilinas/
klavulano 
rūgštis

94 99 100

80–90 proc. Cefuroksimo 
aksetilis

72 82 50

Cefpodoksimas 75 100 85

Cefiksimas 66 100 100

Klindamicinas 91 0 0

Makrolidai 72 0 100

Trimetopri
mas/sulfame
toksazolis 

64 78 19

70–80 proc. Cefprozilis 72 23 9

50–70 proc. Cefakloras 20 4 9

Lorakarbefas 8 10 5

2 lentelė. 
Antibiotikų  bakteriologinis veiksmingumas

* Vidutinis bakteriologinis veiksmingumas – vidutinis bakteriologinis veiksmingumas trims 
pagrindiniams sukėlėjams; ** vidutinis bakteriologinis veiksmingumas visoms sukėlėjo padermėms – nuo 
jautrių iki atsparių. 
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Sisteminio poveikio antibiotikai ANG ligoms 
gydyti
Penicilinai – baktericidiškai veikiantys beta 
laktaminiai antibiotikai, stabdantys bakterijos 
sienelės sintezę. Didžiausia vaisto koncentracija 
susidaro tarpląsteliniame skystyje, kur telkiasi 
pagrindiniai patogeniniai ANG infekcines ligas 
sukeliantys mikroorganizmai. 

Natūralieji penicilinai: penicilinas G, peni-
cilinas V. Stipriausiai veikia streptokokų ir pneu-
mokokų sukėlėjus, taip pat burnos ir viršutinių 
kvėpavimo takų anaerobines bakterijas. Saugūs, 
gerai toleruojami, praeina per hematoencefalinį 
barjerą, nedaug patenka į motinos pieną. Ekolo-
giškai mažai kenksmingi. 

Trūkumai: skrandžio rūgštys ardo vaistus, to-
dėl vaistas vartojamas 1 val. prieš valgį ar 2 val. 
po valgio. Apie 5 proc. pacientų sukelia alerginių 
reakcijų, dažniausiai išbėrimą. Grėsmingos aler-
ginės reakcijos: angioedema, astma, anafilaksija 
(0,05 proc. pacientų). Tarp penicilinų vystosi 
kryžminė alergija. Penicilinus inaktyvuoja beta 
laktamazės, kurias gamina H. influenzae, M. ca-
tarrhalis, daug anaerobų, Staph. aureus (gamina 
specifines penicilinazes). Tokiu atveju bakterijos 
tampa atsparios penicilinams (Lietuvos duome-
nimis, didžiausias atsparumas yra Staph. aureus 
sukėlėjams) [7].   

Aminopenicilinai: ampicilinas, amoksicilinas. 
Pusiau sintetiniai plataus poveikio penicilinai, 
stipriau už natūraliuosius veikia streptokokus, 
pneumokokus, H. influenzae, Proteus mirabilis. 
Ekologiškai mažai kenksmingi. Šiems vaistams 
būdingi tie patys trūkumai kaip ir natūraliesiems 
penicilinams. Amoksicilinas yra veiksmingesnis 
ANG infekcijoms gydyti, nes nustatyta, kad amok-
sicilino koncentracija vidurinės ausies skysčiuose 
ir kraujo serume yra didesnė nei ampicilino, be to, 
amoksicilinas atsparus skrandžio rūgštims ir gali 
būti vartojamas valgant [3, 7]. Alerginių reakcijų 
sukelia apie 7 proc. pacientų, daugiausia varto-
jantiesiems ampiciliną po persirgtos infekcinės 
mononukleozės (65–90 proc. atvejų). 

Penicilinai su beta laktamazių inhibitoriais: 
amoksicilinas su klavulano rūgštimi, ampicilinas 
su sulbaktamu. Klavulano rūgšties, sulbaktamo 
antibakterinis aktyvumas nedidelis, tačiau jie 
sujungia beta laktamazes ir padidina beta lakta-
minių antibiotikų veiksmingumą ir veikimo spek-
trą. Veikia pagrindinius ANG ligų sukėlėjus ir jų 
atsparias padermes: gramteigiamas bakterijas (S. 
pneumoniae, S. pyogenes, Staph. aureus ir epider-
midis), gramneigiamas bakterijas (H. influenzae, 
M. catarrhalis, E. coli, Klebsiela), gramteigiamus 
ir neigiamus anaerobus. Skiriant geriamųjų vais-
tų, renkamasi amoksicilino ir klavulano rūgšties 
derinys, nes jis geriau rezorbuojasi iš virškinamojo 
trakto ir stipriau veikia sukėlėjus, tuo tarpu ski-
riant vaistų į veną, renkamasi atvirkščiai [2, 6].  

    Trūkumai: ekologiškai kenksmingi, sukelia 
virškinamojo trakto sutrikimų (pykinimas, vė-
mimas, viduriavimas), kuriuos galima sumažinti 
vartojant vaistą valgio metu kartu su laktobakte-
riniais preparatais (pvz., jogurtu). 

Nė vienas iš išvardytų penicilinų neveikia 
Pseudomonas aeruginosa sukėlėjų. Šiai infekcijai 
naukinti sukurti antipseudomoniniai penicilinai: pi-
peracilinas, ticarcilinas. Vartojami tik parenteraliai 
sunkių pseudomoninių infekcijų atvejais [2, 8].  

Cefalosporinai, kaip ir penicilinai, yra bakte-
ricidiškai veikiantys beta laktaminiai antibiotikai, 
stabdantys bakterijos sienelės sintezę. Veiksmin-
gai gydo streptokokų, pneumokokų, stafilokokų 
sukeltą infekciją ir gali būti skiriami kaip alter-
natyva penicilinams, kai nustatyta nestipri, tik iš-
bėrimu pasireiškianti alerginė reakcija penicilinui 
(jeigu buvę grėsmingų alerginių reakcijų, cefa-
losporinų skirti negalima dėl galimos kryžminės 
alergijos). Yra brangesni už penicilinus. Pagal vei-
kimo spektrą skirstomi į keturias kartas. Ambu
latorinėje otorinolaringologų praktikoje daž
niausiai vartojami pirmosios ir antrosios kartos 
geriamieji cefalosporinai. Visų nepageidaujamas 
poveikis: galima kandidiazė, pykinimas, viduriavi-
mas, membraninis kolitas (virškinimo sutrikimus 
galima sumažinti kartu vartojant jogurto). 

Pirmosios kartos cefalosporinai: cefaleksinas, 
cefadroksilis, cefazolinas (pastarasis vartojamas 
tik parenteraliai). Baktericidiškai veikia gramteigia-
mus kokus – visus tipus S. pyogenes, S. pneumoniae, 
nerezistentiškas Staph. aureus padermes. Neveikia 
H. influenza ir M. catarrhalis. Alternatyvus vaistas 
gydant ūminį tonzilitą, faringitą. 

Antrosios kartos cefalosporinai ir jų ekvi-
valentai: cefuroksimas, cefakloras, cefprozilis, 
cefpodoksimas, cefdiniras. Gerai baktericidiš-
kai veikia gramteigiamus kokus (S. pyogenes), 
kuriuos veikė ir I kartos cefalosporinai bei H. 
influenzae ir M. catarrhalis, mažiau veiksmingai, 
palyginti su amoksicilinu, veikia S. pneumoniae, 
palyginti su I kartos cefalosporinais – Staph. au-
reus. Pakankama koncentracija uždarose ANG 
organų ertmėse. Tai alternatyvūs vaistai gydant 
ūminį bakterinį otitą ar rinosinusitą, kai pradinis 
gydymas per 72 val. nėra veiksmingas, taip pat 
kai yra didelė atsparumo antibiotikams rizika bei 
pagal pasėlio rezultatus nustačius H. influenzae ir 
M. catarrhalis [2–5]. Trūkumai: I ir II kartos ce-
falosporinai yra vidutiniškai ekologiškai žalingi. 

Trečiosios kartos cefalosporinai: cefiksimas, 
ceftibutenas labai gerai veikia gramneigiamas 
bakterijas (H. influenzae, M. catarrhalis); cef-
triaksonas, cefotaksimas (vartojami tik parentera-
liai) – S. pneumoniae (skiriami gydyti tik sunkios 
formos ANG ligas, ypač kai yra didelė atsparu-
mo antibiotikams rizika ar kai yra nepaveikūs 
pirmaeiliai vaistai); ceftazidimas – Pseudomonas 
aeruginosa. Trūkumai. III kartos cefalosporinai 
priskiriami ekologiškai kenksmingiausių vaistų 
grupei, todėl jie nėra pirmiausia pasirenkami 
vaistai ir jų skiriama tik sunkių ligų atvejais. 
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Kiti beta laktaminiai labai plataus poveikio 
antibiotikai: karbepenemai (imipenemas), mo-
nobaktamai (aztreonamai) skirti tik sunkioms, 
ypač hospitalinės kilmės galvos ir kaklo infek-
cijoms gydyti. 

Makrolidai – bakteriostatiškai veikiantys an-
tibiotikai, slopinantys mikrobų baltymų sintezę 
ir ribosomų funkciją. Senosios kartos – eritro-
micinas, naujosios: klaritromicinas, azitromi-
cinas, diritromicinas. Įrodyta, kad klinikinis ir 
bakteriologinis beta laktaminių antibakterinių 
preparatų veiksmingumas yra reikšmingai ge-
resnis nei naujos kartos makrolidų, kurie ne-
gali būti pagrindiniai vaistai nuo ūminių ANG 
infekcijų. Mažesnį šių vaistų bakteriologinį ir 
klinikinį veiksmingumą, palyginti su beta lakta-
miniais antibiotikais, lemia vaisto farmakokine-
tikos ypatumai. Šie vaistai gerai prasiskverbia į 
ląstelę, tačiau tarpląsteliniame skystyje, kur tel-
kiasi pagrindiniai patogeniniai ANG infekcines 
ligas sukeliantys mikroorganizmai, jų koncentra-
cija yra santykinai nedidelė (1 pav.) [1]. Vaistai 
gerai veikia streptokokinę infekciją (S. pneumo-
niae tik jautrias penicilinui padermes), M. ca-
tarrhalis, Mycoplazma pneumoniae, Chlamydia 
pneumoniae, Corynebacterium diphteriae, nepa-
kankamai H. influenca (naujieji makrolitai vei-
kia stipriau)). Šios grupės vaistų renkamasi pir-
miausia tik gydant mikoplazmos sukeltą faringitą 
bei difteriją. Makrolidai yra alternatyvūs vaistai 
gydant įprastas bakterines ANG ligas, kai nu-
statyta alergija beta laktaminiams antibiotikams 
[1, 7]. Lietuvoje pirmumas turėtų būti teikia-
mas mažiau ekologiškai kenksmingam vaistui – 
eritromicinui. Trūkumai: stiprūs virškinamojo 
trakto sutrikimai (10–15 proc. žmonių), didelis 
ekologinis kenksmingumas, žalinga sąveika su 
daugeliu kitų vaistų, kurie metabolizuojami kepe-
nyse per citochromo P-450 sistemą, pavyzdžiui, 
kai kuriais antiaritminiais vaistais, sildenafiliu 
(Viagra), teofilinais, varfarinais, raminamaisiais, 
digoksinu ir digitoksinu, metilprednizolonu, do-
pamino agonistais. KMUK mikrobiologinės labo-
ratorijos duomenimis, A gr. streptokokų atsparu-
mas makrolidams siekia 19 proc. [3]. 

Klindamicinas slopina bakterijų baltymų sin-
tezę. Veikia bakteriostatiškai ar bakteriocidiškai 
(priklauso nuo vaisto koncentracijos ir mikro-
bo jautrumo). Itin veiksmingai veikia visų tipų 
streptokokus, pneumokokus, stafilokokus (išsky-
rus meticilinui atsparų) ir anaerobinę infekciją. 
Didžiausia vaisto koncentracija susidaro kvėpavi-
mo takų audiniuose, gleivėse, seilėse ir kauluose. 
Skirtinas, kai yra mišri infekcija (lėtinis tonzilitas, 
giliosios kaklo infekcijos), osteomielitas. Tai al-
ternatyvus vaistas gydant ūminį bakterinį rinosi-
nusitą ar otitą, kai gydymas pirmaeiliais vaistais 
per 72 val. neveiksmingas [1–8]. Trūkumai: su-
kelia virškinamojo trakto sutrikimus, kaip antai: 
pykinimą, vėmimą, ezofagitą, pseudomembraninį 
kolitą; kryžminis atsparumas eritromicinui, chlo-

ramfenikoliui, yra ekologiškai kenksmingas. 
Tetraciklinai – bakteriostatiškai veikiantys 

antibiotikai, slopinantys bakterijų baltymų sin-
tezę. Skiriami trumpai veikiantys (tetraciklinas, 
oksitetraciklinas), vidutiniškai (metaciklinas) 
ir ilgai veikiantys (doksiciklinas, minociklinas) 
preparatai. Palyginti nebrangūs, stipriausiai vei-
kia mikoplazmas, chlamidijas, borelijas, taip 
pat gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas, 
daugumą anaerobų. Skirtini netipinių mikrobų 
sukeltoms ligoms, Vincento anginai gydyti. Įpras-
tinės ANG infekcijos jais paprastai negydomos, 
nebent yra kontraindikacijų (pvz., alergija) varto-
ti pirmaeilius ir antraeilius vaistus [3]. Trūkumai: 
didelis streptokokų, pneumokokų, stafilokokų at-
sparumas ir ekologinis kenksmingumas, kalcio, 
magnio, geležies ir aliuminio jonų absorbcijos 
sutrikdymas (būdingas tik tetraciklinui, kurio ne-
galima vartoti su pieno produktais, antacidiniais 
vaistais), pusiausvyros sutrikimai, ezofagitas, pa-
kitusi dantų spalva, dentino ir emalio formavi-
mosi sutrikimai, fotosensibilizacija, hemolizinė 
anemija. Draudžiama vartoti nėščiosioms (sutrik-
do vaisiaus kaulų augimą, galūnių formavimąsi, 
sukelia kataraktą), žindyvėms, dėl dantų pažeidi-
mo neskiriami vaikams iki 8 metų [2, 7].   

Aminoglikozidai – bakteriocidiškai veikian-
tys antibiotikai, slopinantys bakterijų baltymų 
sintezę ir ribosomų funkciją. Veikimo spektras 
platus, veiksmingiausiai veikia gramneigiamas 
lazdeles, mikobakterijas ir stafilokokus. Tuo tar-
pu gramteigiamus kokus aminoglikozidai veikia 
silpnai ar iš viso neveikia. Gentamicinas, tobra-
micinas ir amikacinas skiriami injekcijomis sun-
kių galvos ir kaklo infekcijų atvejais, ypač sukeltų 
Pseudomonas aeruginosa. Pigūs, ekologiškai ma-
žai kenksmingi [3, 4, 7]. Trūkumai: ototoksišku-
mas ir nefrotoksiškumas. 

Fluorochinolonai – plataus spektro bakterici-
diškai veikiantys antibiotikai. Sąlyginai skirstomi 
į antipseudomoninius chinolinus (ciprofloksaci-
nas, ofloksacinas, levofloksacinas) ir kvėpavimo 
takus veikiančius chinolinus (levofloksacinas, 

S. Pneumoniae, H, influenzae, M. catharrhalis
sudaro kolonijas tarpląsteliniame skystyje

β laktaminių antibiotikų (A) koncentracija
tarpląsteliniame skystyje yra didžiausia

Makrolidų (M) koncentracija yra didžiausia 
ląstelėje, o tarpląsteliniame skystyje maža

1 pav.
Beta laktaminių antibiotikų (penicilinų, cefalosporinų) ir makrolidų 

penetracijos į uždegimo židinį ypatumai 
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gatifloksacinas, moksifloksacinas). Gerai veikia 
streptokokus, stafilokokus, H. influenza, M. ca-
tarrhalis, mikoplazmas, chlamidijas, legioneles. 
Vartojami tik gydant daugeliui vaistų atsparius 

Dažnesni sukėlėjai Ligos Pagrindinis vaistas Alternatyvus vaistas

S. pneumoniae, 
H. influenzae, M. 
catarrhalis 

Ūminis vidurinės ausies uždegimas, 
rinosinusitas

Natūralusis penicilinas ar amoksicilinas;
kai yra atsparumo AB1 rizikos veiksnių 
– didelė amoksicilino dozė ar amoksicili
nas su klavulano rūgštimi ar cefurok
simas

II kartos cefalosporinai ar jų ekvivalentai: 
cefuroksimas, cefpodoksimas; III kartos cefa
losporinas ceftriaksonas;  klindamicinas; 
Padidėjęs jautrumas beta laktaminiams AB 
makrolidai: eritromicinas, klaritromicinas, azi
tromicinas; trimetoprimas/sulfametoksazolis

H. influenzae              
(b tipas) 

Epiglotitas2 II kartos cefalosporinai ar jų ekvivalentai: 
cefuroksimas, cefpodoksimas 

III kartos cefalosporinai: ceftriaksonas; amok
sicilinas su klavulano rūgštimi ar ampicilinas 
su sulbaktamu; fluorochinolonai3: levoflok
sacinas, gatifloksacinas, moksifloksacinas, kai 
yra padidėjęs jautrumas penicilinams 

S. pyogenes A gr. β 
haem., Streptococcus 
B, C, G gr., Arcano-
bacterium 

Ūminis tonzilitas, faringitas Natūralusis penicilinas I kartos cefalosporinai: cefadroksilis, 
cefaleksinas; klindamicinas; amoksicilinas su 
klavulano rūgštimi; cefuroksimas

Anaerobinė 
infekcija 

Lėtinis rinosinusitas, peritonzilinis, 
paleiryklinis, užryklinis pūlinys, 
Vincento angina, piktybinis išorinis 
otitas

Natūralusis penicilinas ar amoksicilinas; 
amoksicilinas su klavulano rūgštimi  

Klindamicinas; metronidazolis (veiksmingiau 
su amoksicilinu); ampicilinas su sulbaktamu 

Pseudomonas 
aeruginosa

Lėtinis rinosinusitas, piktybinis 
išorinis otitas, lėtinis otitas

Aminoglikozidai: gentamicinas, to
bramicinas, amikacinas 

III kartos cefalosporinai: ceftazidimas, cefepi
mas; piperacilinas; imipenemas; fluorochi
nolonai: ciprofloksacinas, levofloksacinas

Staph. aureus 
(negaminantis beta 
laktamazės)

Lėtinis rinosinusitas, tonzilitas, 
ūminis laringotracheitas (antrinis 
bakterinis poklostinis laringitas), 
išorinis otitas

Natūralusis penicilinas I kartos cefalosporinai: cefaleksinas, cefazoli
nas; amoksicilinas su klavulano rūgštimi; 
ampicilinas su sulbaktamu; klindamicinas; 
fluorochinolonai: levo, gati, moksiflok
sacinas

Mycoplasma 
pneumoniae

Ūminis faringitas (suaugusiųjų) Makrolidai: eritromicinas, klaritromici
nas, azitromicinas

Tetraciklinai: doksiciklinas; fluorochinolonai

1 AB – antibiotikai; 2 epiglotitas gydomas tik stacionare; 3 fluorochinolonų vaikams skiriama išimtiniais atvejais.

3 lentelė. 
Sisteminių antibakterinių vaistų parinkimas gydant dažnesnes infekcines ANG ligas

Cheminis 
pavadinimas

Dozavimas vaikams: 
paros dozė mg/kg; 
vartojimo dažnumas per parą

Dozavimas 
suaugusiesiems:
vienkartinė dozė (mg); 
vartojimo dažnumas 
per parą

Penicilinas V 50; per 4 kartus 250 x 4

Amoksicilinas 45–80; per 2 kartus 500 x 3
1000 x 23

Amoksicilinas/
klavulano rūgštis

45–80; per 2 kartus 500/125 x 3
875/125 x 2

Cefadroksilis 30; per 2 kartus 500 x 2

Cefuroksimas 30; per 2 kartus 250–500 x 2

Eritromicinas 3050; per 3 ar 4 kartus 250 x 4
500 x 3

Klaritromicinas 15; per 2 kartus 250–500 x 2

Azitromicinas 10 (1 p.), 5 (2–5 p.) kartą per parą 250–500 x 1

Ciprofloksacinas* 20–30; per 2 kartus 500–750 x 2

Moksifloksacinas  400 x 1

Doksiciklinas** 4–5 (1 p.); 2 – kitas p.; kartą per 
parą

100–200 x 2 (1 p.), 
kitas x 1

Klindamicinas 10–30; per 3 ar 4 kartus 150–450 x 3 ar 4

Metronidazolis 15–30; per 3 kartus 500 x 3

Trimetoprimas/ 
sulfametoksazolis

6–12/30–60; per 2 kartus 80/400 x 4
160/800 x 2

4 lentelė. 
Geriamųjų antibiotikų dozės

sukėlėjus. Trūkumai: paprastai nevartojami ne-
komplikuotai ANG infekcijai gydyti, nes patys 
greitai sukelia pagrindinių sukėlėjų atsparumą 
bei neurologinius simptomus: galvos skausmą, 
svaigimą, sudirginimą, nemigą, ypač kartu varto-
jant nikotino, kofeino ar nesteroidinių vaistų nuo 
uždegimo. Sustiprina kartu vartojamų glikemiją 
mažinančių vaistų poveikį, prailgina EKG Q-T in-
tervalą. Chinolonai blogina daugelio mikroelemen-
tų ir vitaminų pasisavinimą, sutrikdo kaulų augimą, 
todėl neskirtini vaikams ir paaugliams [3, 5].  

Antibakterinių vaistų parinkimas atsižvelgiant 
į sukėlėjus ir vaistų dozavimas apibendrinti 3 ir 
4 lentelėse. 

Antibakterinio gydymo trukmė priklauso 
nuo infekcijos vietos, sunkumo laipsnio. Pasau-
lyje vyrauja antibakterinio gydymo kurso trumpi-
nimo tendencija. Įprasta ūminio vidurinės ausies 
uždegimo gydymo trukmė gydant penicilino gru-
pės preparatais – 10 parų (vaikams iki 3 metų). 
Vyresnius nei 3 metų vaikus, kuriems liga nusta-
tyta pirmą kartą ir nėra sunki, rekomenduojama 
gydyti 5–7 paras. Jeigu per pirmąsias tris paras 
paskirtas antibakterinis gydymas nebuvo veiks-
mingas, naujai paskirtu antibiotiku reikėtų gydyti 
trukmė ne trumpiau kaip 10 parų. Ceftriaksono 
skiriama iki 3 injekcijų [8]. Gydymo cefalospori-
nais, naujos kartos makrolidais trukmė – 5 paros. 
Vidutinė ūminio bakterinio rinosinusito gydymo 
trukmė yra 10–14 dienų (jei veiksmingas per 72 
val.) ir gali būti pratęsta iki 3–4 sav. [2, 4, 9]. * Vaikams skiriama išimtiniais atvejais; ** skiriamas vyresniems nei 8 m. vaikams; p. – para.
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Pakeitus antibiotiką, gydoma iki atsako ir dar 7 
dienas. Vidutinė ūminio tonzilito gydymo anti-
biotikais trukmė yra 10 dienų. Hospitalizuojama, 
kai yra komplikacijų, kvėpavimo sutrikimo požy-
mių, ligonis negali gerti ir ryti, yra stipri intoksi-
kacija. Įtarus epiglotitą, ligonis visada nedelsiant 
guldomas į ligoninę, nes mirštamumas sergant 
šia liga siekia iki 11,5 proc. 

Antibiotiko vartojimo būdas. Ambulatori-
nėje praktikoje dažniausiai skiriama geriamųjų 
vaistų. Pakankama vaisto dozė apskaičiuojama 
atsižvelgiant į amžių, svorį ir minimalią slopi-
namąją antibiotiko koncentraciją (4 lentelė).

Dažniausios ANG ligų gydymo antibiotikais 
klaidos [3] 1. Streptokokinis faringotonzilitas iš 
karto pradedamas gydyti makrolidais arba cefa-
losporinais, o ne penicilino grupės preparatais. 
Taip didinamas streptokokų padermių atsparu-
mas. Šių vaistų galima skirti, kai organizmas yra 
alergiškas penicilinui ar jo grupės preparatams. 
2. Empiriškai skiriant makrolidų, pirmiausia 
reikėtų rinktis ekologiškai saugesnį panašaus 
veiksmingumo pirmos kartos makrolidą eritro-
miciną, o ne naujuosius preparatus: azitromiciną, 
klaritromiciną ar diritromiciną. 3. Jeigu pusiau 
sintetinių penicilinų skiriama gerti, reikėtų rink-
tis amoksiciliną, jei leisti į veną – ampiciliną. 
4. Neracionalu, tačiau populiaru ilgai veikiantį 
pusiau sintetinį tetraciklinų grupės preparatą 
doksicikliną skirti įprastų ANG infekcijų atvejais. 
Kadangi jo poveikis platus, skatinamas atsparių 
padermių vystymąsis, be to, vaistas sukelia daug 
nepageidaujamų reiškinių. 

Vaistų ototoksiškumas. Klausos ir pusiaus-
vyros sutrikimus gali sukelti antibiotikai bei kiti 
vaistai. Ototoksiški antibiotikai: 1) aminogliko-
zidai: streptomicinas, neomicinas, kanamicinas, 
gentamicinas, tobramicinas, amikacinas (pirmieji 
trys antibiotikai vartojami tik vietiškai); 2) kiti: 
vankomicinas, eritromicinas, ciklosporinas. Kiti 
ototoksiški vaistai: chininai, salicilatai (aspirinas), 
cisplatina, furosemidas, amfotericinas B. 

Skiriant gydymą ototoksiškai veikiančiais vais-
tais, žinotini veiksniai, kurie didina ototoksiškumo 
riziką: 1) inkstų funkcijos nepakankamumas; 2) 
ilgesnė nei 10 dienų gydymo trukmė; 3) kelių oto-
toksiškai ar nefrotoksiškai veikiančių vaistų var-
tojimas; 4) vyresnis amžius; 5) anksčiau vartota 
aminoglikozidų; 7) diagnozuotas neurosensorinis 
prikurtimas. 

Augalinės kilmės ir homeopatiniais anti
bakteriniais vaistais dažniausiai papildomas gy-
dymas cheminiais antibakteriniais vaistais. Jų gali 
būti skiriama ir vienų, jeigu ūminės viršutinių 
kvėpavimo takų ligos eiga yra lengva. Umckalor 
(pelargonijos šaknų ekstraktas) skiriama ir kūdi-
kiams, ir suaugusiems pacientams: iki 2 m. – 5 
lašai, 2–6 m. – 10 lašų, 6–12 m. – 20 lašų, > 12 
m. – 30 lašų tris kartus per dieną. Homeopatiniai 
vaistai Cinnabsin (veikliosios medžiagos: Cinna-

baris D3, Hydrastis D3, Kalium bichromicum D3, 
Echinacea D1), Tonsilotren (veikliosios medžia-
gos: 12,5 mg Atropinum sulfuricum, 10 mg Hepar 
sulfuris D3, 50,0 mg Kalium bichromicum D4, 5,0 
mg Silicea D2; 25 mg Mercurius bijodatus D8) 
pirmą parą skiriami vartoti po 1 ar 2 tabl. kas 2 
val., toliau 1 ar 2 tabl. tris kartus per parą [7]. 
Angin Heel (veikliosios medžiagos: Mercurius 
cyanatus D8 30 mg, Phytolacca americana D4 
30 mg, Apis mellifica D4 30 mg, Arnica montana 
D4 30 mg, Hepar sulfuris D6 60 mg, Solanum 
dulcamara D4 60 mg, Atropa belladonna D4 60 
mg) pirmą sirgimo parą vartojami po 1 tabl. kas 
15 min., toliau po 1 tabl. 3 kartus per parą. Ho-
meopatines tabletes rekomenduojama sučiulpti, 
vartoti tarp valgių. Angin Heel neskiriama, kai 
yra alergija graižažiedžiams. 

 
Vietinio poveikio antibakteriniai vaistai
Vaistai ausų ligoms gydyti. Gydymą vietinio po-
veikio uždegimą slopinančiais vaistais gali skirti 
tik specialistas, apžiūrėjęs būgnelį. Pagrindinės 
indikacijos sergant ūminiu vidurinės ausies užde-
gimu, kai nėra būgnelio perforacijos, yra stiprus 
skausmas ir buliozinis miringitas, nustatomas 
otoskopuojant. Tuo atveju dažniausiai skiriama 
vaistų su anestetikais (lidokainu, prokainu) ir an-
tiseptiku (pvz., fenazonu): Otipax, Otalgan. Kitos 
indikacijos: ūminis difuzinis išorinis otitas, daž-
niausiai sukeltas Pseudomonas aeruginosa, daž-
nai Staph. aureus; otomikozė, dažniausiai sukelta 
Aspergillus niger ar Candida albicans; lėtinis išo-
rinis otitas; paūmėjusi tubotimpaninė liga, sieros 
kamštis. Daugumos vietinio poveikio vaistų su-
dėtyje yra antibiotikų: neomicino, polimiksino, 
ciprofloksacino. Kartu esantys kortikosteroidai 
(hidrokortizonas, deksametazonas) slopina užde-
gimą. Efektyviausi ir mažiausiai kenksmingi, oto-
toksinio poveikio nesukeliantys vietinio poveikio 
antibiotikai yra fluorochinolonai (ciprofloksaci-
nas) [8, 10]. Jeigu skiriama vaistų, kurie gali sukelti 
ototoksinį poveikį (aminoglikozidų), kai yra atvira 
vidurinė ausis, rekomenduojama gydyti trumpai, 
ne ilgiau kaip 5–10 d., tik infekuotą ausį, įspėjus 
pacientą apie riziką. Jeigu būgnelis nepažeistas, 
ototoksinio pažeidimo rizikos nėra [10]. Tikimy-
bė, kad po vietinio poveikio antibiotikų vartojimo 
išsivystys atsparios bakterijos viršutiniuose kvėpa-
vimo takuose, labai maža dėl mažos sisteminės 
vaisto absorbcijos. Į ausis gali būti vartojami ir 
akių ligoms gydyti skirti antibakteriniai vaistai. 
Prieš vartojant vietinio poveikio antibakterinių 
vaistų, išvaloma ausies landa.   
Kai kurių sudėtinių antibakterinių vaistų chemi-
nė sudėtis: 
• Otipax (fenazonas, lidokainas);
• Otalgan (fenazonas, prokainas, glicerolis);
• Otomize (neomicinas, deksametazonas);
• Otosporin (neomicinas, polimiksinas B, hi-

drokortizonas);
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• Sofradex (framicetinas, gramicidinas, deksa-
metazonas);

• Maxitrol (neomicinas, polimiksinas B, deksa-
metazonas);

• Tobradex (tobramicinas);
• Ciloxan, Ciprobid (ciprofloksacinas);
• Cipro (ciprofloksacinas, hidrokortizonas).

Nustačius Candida grybelį, skiriama vietinio 
poveikio vaistų, kurių sudėtyje yra amfotericino B, 
nistatino. Klotrimazolio tirpalas efektyviai veikia ir 
Candida, ir Aspergillus grybelius. Poveikiu grybeliams 
pasižymi ir acto rūgšties 2 proc., alkoholio 70 proc. 
tirpalai, alkoholinis bei vandeninis (Betadine) jodo 
tirpalai. Vandeninio jodo tirpalo antimikrobinis po-
veikis yra platus – veikia bakterijas, virusus, grybelius 
ir pirmuonis, mažiau įsiskverbia į odos poras už jodo 
tinktūrą ir nepalieka dėmių ant odos, nepavojingas 
gleivinėms (kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas 
jodui, hipertireozė). Vandenilio peroksido tirpalas (3 
proc.) ir glicerolis minkština kietą sieros kamštį. 

Vaistai nosies, ryklės, gerklų ligoms gydyti. 
Kartu su sisteminio poveikio antibiotikais gali 
būti skiriama ir vietinio poveikio. Vaikams nuo 
2,5 metų ir suaugusiesiems skiriamas į nosį ar 
burną purškiamas fuzafunginas (Bioparox) (4 
įpurškimai tris keturis kartus per dieną). Vaistas 
slopina uždegimą ir veikia mikroorganizmus (S. 
aureus, S. pyogenes (A, C, G gr)., S. pneumoniae, 
M. catarrhalis, H. influenzae, M. pneumoniae, 
grybelius, mieles). Vaisto klinikinis poveikis gydant 
ūminį tonzilitą, ūminį rinosinusitą įrodytas kon-
troliuojamaisiais tyrimais, tačiau reikia atminti, 
kad vaistą būtina tiksliai dozuoti, vaikams galimas 
laringospazmas, gali vystytis pavojingas bakteri-
jų atsparumas [3]. Kiti purškiamieji antiseptikai: 
biklotimolis (Hexaspray) (vaikams nuo 30 mėn.), 
benzoksonio chloridas (Orofar) (vaikams nuo  
4 m.), nesteroidinis vaistas nuo uždegimo ben-
zidamino hidrochloridas (Tantum Verde) (tinka-
mas ir mažiems vaikams), čiulpiamosios pastilės 
(Faringosept, Septolete, Falimint, Hexalyse, Neo-
angin, kitos). Kai kuriems iš šių vaistų, be antisep-

Vaisto 
pavadinimas

Antiseptinis poveikis Anestezinis 
poveikis

Tiesiogiai 
uždegimą 
slopinantis 
poveikisBakterijos Grybeliai Virusai

Faringosept 
(past.*)

+ +   

Sebidin (past.) + + ±  

Strepsil (past.) +    

Efisol (past.) + +   

Chlorchinaldin 
(past.)

+ +   

Liugol BP, Jox 
(puršk.)

+ + +  

Hexoral (puršk.) + +   

Decatylen (past.) + +  + 

Traxisan lozenges 
(past.)

+ ± ± + 

Septolete Plus 
(past.) 

+ + + + 

Hexoralleten N 
(past.)

+ ± ± + 

Faringodol forte 
(past.)

+   + 

Hexalyse (past.) +  + + 

Neo-angin N 
(past.)

+ ±  + 

Hexaspray 
(puršk.)

+   + 

Tantum Verde 
(past., puršk.)

+ +

5 lentelė. 
Burnos ir ryklės gleivinių vietinio poveikio antiseptikai

* past. – pastilė, puršk. – purškalas; + yra poveikis, ± silpnas poveikis,  nėra poveikio. 
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tinio, būdingas ir anestezinis poveikis (5 lentelė). 
Vaikus čiulpiamaisiais vaistais, ypač sudėtyje tu-
rinčiais skausmą malšinančių medžiagų, reikėtų 
gydyti atsargiai, nes, susidarius vietinei nejautrai, 
galima susižaloti liežuvį, burnos gleivinę. Nosies 
purškalas su beta gliukanu (Immuwash) stiprina 
vietinį nespecifinį imunitetą, antibiotikų poveikį, 
greitina gijimą, todėl gali būti vartojamas rinosi-
nusitui kompleksiškai gydyti ir profilaktiškai nuo 
slogos. Vietinio poveikio priemones rekomenduo-
jama vartoti ne ilgiau kai vieną savaitę. 

 


