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 Kvėpavimo takų infekcijos-dažniausia vaikų 

patologija ir kreipimosi į gydytojus priežastis.

 Nuo kartotinių KT infekcijų kenčia ~ 25%  

kūdikių ir ~ 18% darželinio amžiaus vaikų.

 Šioms ligoms gydyti tenka 75% visų išrašytų 

receptų,o dažniausiai išrašomi AB. Gyd. 

G.Urbono teigimu iki 40% atvejų gydant  ūmias 

KT ligas I-o vizito metu jau skiriami AB.



 Dažnas kvėpavimo takų infekcijas lemia:

• nesubrendusi imuninė sistema;

• anatominiai-fiziologiniai vaiko organizmo    

ypatumai;

• socialiniai veiksniai.

 Dažnai sergantys vaikai skundžiasi užsitęsusia 

ar nuolatine sloga,pasikartojančiu ar nuolatiniu 

kosuliu,pasunkėjusiu kvėpavimu,švokštimu ir 

dusuliu,skrepliavimu,karščiavimu / 

subfebrilitetu,liguista savijauta.



PERŠALIMAS

 Dažniausiai virusų sukeltas 

ūminis viršutinių kvėpavimo 

takų (VKT) uždegimas 

galintis pažeisti visus 

viršutinius kvėpavimo takus 

ar atskiras jų sritis: nosį, 

prienosinius ančius, ryklę, 

gerklas, kartais ir trachėją 

bei bronchus.

 Dažniausi sukėlėjai Picorna 

gr. virusai (rhinovirus, >

200 serotipų), kiti – koksaki, 

echo. 



KLINIKA

Po 24-72 val. inkubacinio periodo prasideda:
● deginimo, peršėjimo jutimas nosyje, nosiaryklėje,
● vėliau čiaudulys, rinorėja, bendras negalavimas,
● karščiavimas nėra būdingas, ypač jei sukėlėjai rino- ar 

coronavirusai,
● kosulys paprastai švelnus, gali tęstis iki 2 sav.
● išskyros iš nosies pradžioje vandeningos, vėliau tampa 

gleivingomis ar pūlingomis (tačiau tai nebūtinai yra 
bakterinės superinfekcijos požymis).

Jei liga nesikomplikuoja, simptomai išnyksta per 4-
14 dienų.

● Gali komplikuotis sinusitu, otitu, tonzilitu, ryklės pūliniu, 
bronchitu, pneumonija ir kt.

 Gydymui taikomos simptominės priemonės bendros būklės 
gerinimui, Zn preparatai, kurie reikšmingai sumažina ligos 
dienų skaičių.



ADENOIDAI

 Adenoidai vaikams yra normalus fiziologinis 

audinys, dalyvaujantis apsauginiuose 

mechanizmuose. Esant nevisavertei vietinės 

imuninės sistemos veiklai ar dažnai 

susiduriant su aplinkos dirgikliais, 

hipertrofuoja limfoidinis audinys, adenoidų 

fiziologija sutrinka ir atsiranda tipinė klinika.

 Pažeistame limfoidiniame audinyje nuolat yra 

patogeninių m/o ir adenoidai tampa bakterijų 

rezervuaru (adenoiditas). Limfoidinis audinys 

nosiaryklėje yra viena dažniausių bakterijų 

bioplėvių lokalizacijų vaikų organizme.



SIMPTOMAI

Adenoidų hipertrofijos sukeliamus simptomus galima 

išskirti į dvi grupes: 

 obstrukcijos simptomai:

• pasunkėjęs kvėpavimas pro nosį;

• knarkimas;

• kalba pro nosį;

• OMA (kvėpavimo pauzės miegant);

• facies adenoidea;

• dėl nosies obstrukcijos sutrinka veido kaulo 

augimas, formuojasi netaisyklingas sąkandis.



 uždegimo simptomai:

• nuolatinė sloga;

• dažnas viršutinių kvėpavimo takų uždegimas, 

sinusitas;

• pūlinga sekrecija iš nosies, užnosinio 

varvėjimo sindromas, kosulys;

• pasikartojantis ūminis vidurinės ausies ar 

sekrecinis uždegimas.



GYDYMAS

 Konservatyvaus adenoidų hipertrofijos gydymo 
galimybės labai ribotos, gydymas dažniausiai 
nepakankamai efektyvus: 

• vietinio poveikio kortikosteroidai – kai kuriais 
atvejais padeda sumažinti adenoidų audinį, 
tikslingi esant ryškiems gleivinės uždegimo 
pokyčiams nosyje ir nosiaryklėje;

• nosies plovimas, irigacija – nosies gleivinės 
mukociliarinei funkcijai pagerinti;

• vietinė imuninę sistemą aktyvinantys 
preparatai: fitopreparatai, bakterijų lizato arba 
ribosomų preparatai.

 Chirurginis gydymas – šalinti infekcijos židinį.



VAIKŲ RINOSINUSITAS

 Dažniausi rizikos veiksniai yra virusinės ligos ir 

alerginis rinitas.

 Vaikams lankantiems ikimokyklinias įstaigas 

rizika sirgti virusinėmis ligomis padidėja 2-3 x.

 GERL padidina riziką sirgti RS.

 RS dažniau serga vaikai,sergantys ir 

astma,CF,PCD,imunodeficitinėmis būklėmis.



 Skiriamos 2 vaikų ūminio  RS formos:

Lengvos klinikos vaikų ŪRS, simptomai besitęsiantys 10 
ir > dienų po ŪVRI:

• rinorėja,

• nosies užgulimas,

• kosulys( sausas/drėgnas/intensyvesnis naktį),

• galvos skausmas,

• skausmas veido projekcijoje retai,

• subfebrilitetas ar normali T,

• nemalonus kvapas,

• skausmingas periorbitinių audinių paburkimas.

Gydymas- bendros simptominės priemonės,GERL 
gydymas,esant alergijai-kompleksinis priešalerginis 
gydymas.



Simptomai gali persidengti su kitomis ligomis  

(alerginiu rinitu, ŪVKTI).

Simptomai neišreikšti - rinorėja (71-80%), 

kosulys (50-80%),karščiavimas (50 -60%), 

skausmas (39-53%).

Netikslingas bakteriologinis pasėlis ir 

radiologinis tyrimas, esant nekomplikuotam 

rinosinusitui.

Diferencinė diagnostika – svetimkūnis, 

choanų vienpusė stenozė/atrezija, adenoiditas.



 Bakteriniam ŪRS būdingi simptomai:

• karščiavimas >39 C,

• gausi pūlinga rinorėja,

• nosies užgulimas,

• galvos/veido skausmas,

• periorbitinė edema,

• dantų skausmas. 

Gydymas- antibiotikoterapija(10-21 diena):

• Penicilinas V p/o, 50mg/kg/d (80 000 TV/kg/d) x3 k.

• Amoksicilinas p/o, 40-80 mg/kg/d x 3 k.

• Alergiškiems amoksicilinui/penicilinui – II kartos 
cefalasporinai (cefuroksimas) ar makrolidai 
(klaritromicinas 15mg/kg/d x 2).



GOMURIO TONZILIŲ HIPERTROFIJA

 Abipusis nuolatinis gomurio tonzilių padidėjimas 

be lėtinio tonzilito požymių. 

 Vaikams, kuriems padidėja gomurio tonzilės, 

dažniausiai kartu yra ir adenoidų hipertrofija.

 Limfoidinio ryklės audinio hipertrofijos 

svarbiausia priežastis yra dažnas VKTU. 

 Gomurio tonzilių ir adenoidų hipertrofija yra 

dažniausia vaikų OMA priežastis. 



SIMPTOMAI

 knarkimas;

 pasunkėjęs kvėpavimas, nosinė kalba;

 OMA simptomai;

 nekokybiškas miegas, nuovargis, dėmesio stoka, 

prastas apetitas, vystymosi sutrikimai.

 Gydymas chirurginis – adenotonzilektomija.



KVĖPAVIMO SUTRIKIMAS MIEGO METU

 Knarkimas yra sudėtinė KSMM dalis. 

 KSMM – apima kvėpavimo pobūdžio ir 

ventiliacijos sutrikimus nuo knarkimo iki 

obstrukcinės miego apnėjos (OMA). 



 Knarkimas – tai nenormalus viršutinių 

kvėpavimo takų (VKT) audinių virpėjimas, 

skleidžiantis garsą, kuris išsivysto dėl 

susiaurėjusių takų ar sumažėjusio raumenų 

tonuso.

 40% knarkiančių vaikų serga OMA. 



OMA

 OMA – rimta liga. Nenustatyta ir negydoma 

lemia vaiko augimo/vystymosi sutrikimus, 

kraniofacialinį dismorfizmą, metabolinius 

sutrikimus, širdies patologiją (cor pulmonale, 

dešiniojo skilvelio hipertrofiją).



INDIKACIJŲ ADENOTONZILEKTOMIJAI

KITIMAS 1970- 2005 METAIS



ĮRODYMAIS PAGRĮSTI CHIRURGINIO GYDYMO

REZULTATAI

 Klinikiniai obstrukcijos simptomai išnyksta 80%

vaikų. 

 Pagerėja vaiko elgesys/mokymasis; reikšmingai

sumažėja dėmesio deficito su hiperaktyvumu 

ligos atvejų (ilgalaikės studijos).

 Vaikai priauga svorio (po ATE  augimo hormono 

sekrecija).

 Reikšmingai pagerėja objektyvūs miego 

parametrai registruojami PSG tyrimu (AHI).

 Vaikų gyvenimo kokybė, apklausiant šeimas 

patikimais spec. klausimynais (OSD-6, OSA-18),

pagerėja ~80,6-92% atvejų



ŪMINIS TONZILITAS

Virusinis - 30-40%

Karščiavimas < 38ºC;

Limfmazgiai nepadidėję;

Nežymus tonzilių apnašas

kraujosrūvos, pūslelės; 

Ligoniai gali kosėti;

Mažesnė leukocitozė, 

limfocitų nuokrypis.

Bakterinis (A gr. β-
hemolizinis str.) - 50-
60%

Febrilus karščiavimas >38ºC;

Sritiniai limfmazgiai
padidėję;

Gausus tonzilių apnašas;

Ligoniai nekosti;

Didelė leukocitozė, 
granuliocitų nuokrypis;

Amžius 3-14 m.

Diagnostiniai Centor

kriterijai



LĖTINIS TONZILITAS

 Lėtinis recidyvinis bakterinis ryklės migdolų 

limfoidinio audinio uždegimas, galintis provokuoti 

autoimunines reakcijas įvairiuose organizmo 

audiniuose.  

 Dažniausiai lėtinį uždegimą sukelia A grupės β-

hemoliziniai streptokokai. 

 Sveikos tonzilės dalyvauja imuninės apsaugos 

mechanizmuose, tačiau sergant sumažėja antigenų 

pernaša, antikūnų gamyba ir tonzilės savo 

apsauginės funkcijos visavertiškai neatlieka. 

 Kita vertus, tonzilių kriptose lieka patogeninės 

bakterijos ir iš čia į organizmą patenka 

streptokokinių antigenų, toksinų.

 Gydymas – chirurginis (tonzilektomija)



ŪMINIO TONZILITO KOMPLIKACIJOS

 Pūlingos:

• peritonzilinis,užryklinis,

prierykliniai pūliniai,

• ū. otitas,

• sinusitas,

• pneumonija ir kt. 

 Nepūlingos:

• reumatas,

• skarlatina,

• ū.glomerulonefritas,

• streptokokinis toksinio 

šoko sindromas,

• pediatrinis 

autoimuninis 

neuropsichiatrinis 

sutrikimas,susijęs su A 

gr streptokokine 

infekcija (PANDAS)



PANDAS

 Sindromas pasireiškia praėjus nuo 1 sav. iki 

kelių mėn. po ū. streptokokinio tonzilito.

 Serga 3-12 metų vaikai, berniukai>mergaitės.

 Pirmą kartą sindromas aprašytas 1998m. S.E. 

Swedo ir kt.

 PANDAS yra nustatomas, kai po bent 2 

streptokokinės infekcijos epizodų atsiranda ar 

paūmėja būdingi požymiai.



PANDAS DIAGNOSTIKOS KRITERIJAI

 Obsesinis – kompulsinis sutrikimas arba/ir tikai;

 Pradžia nuo 3 m. amžiaus iki brendimo pradžios;

 Staigi ligos pradžia ir epizodiškas simptomų 

sunkumo svyravimas;

 Simptomų atsiradimas ir pasunkėjimas susijęs 

su A grupės streptokoko infekcija;

 Neurologiniai simptomai paūmėjimo metu 

(motorinis hiperaktyvumas,chorėjiniai judesiai ir 

kt).



PANDAS NEUROPSICHIATRINIAI SIMPTOMAI IR

POŽYMIAI

• Atsiskyrimo nerimas ir baimė;

• Motoriniai ir vokaliniai simptomai 
(kosulys,čiaudulys,stridoras);

• Anoreksija,ypač dėl užspringimo baimės;

• Užsikrėtimo baimės,dėl ko gali būti 
vėmimas,disfagija,mitybos sutrikimai;

• Dažnas šlapinimasis dienos metu;

• Emocinis labilumas,pyktis;

• Įkyrios mintys,jausmai;

• Taktilinė/sensorinė gynyba;

• Dėmesio sutrikimas,hiperaktyvumas;

• Asmenybės sutrikimai;

• Įvairūs ritualai prieš miegą;

• Žymus rašymo ir/ar matematinių įgūdžių sutrikimas.



PAGRINDINĖS KOSULIO PRIEŽASČIŲ

GRUPĖS

 Sveikas vaikas su normaliu pagal amžių kosuliu.

 Liga, kurią dar reikės nustatyti (cistinė fibrozė 
(CF), tuberkuliozė (TB) ir kt.).

 Vienas iš ,,astmos sindromų”.

 Ausų, nosies, gerklės ligos (adenoidų ir tonzilių 
ligos, nealerginis ar alerginis rinitas, 
rinosinusitas, GERL).

 Kosulys, neturintis organinės priežasties: 
perdėta globa arba perdėta kosulio interpretacija, 
psichogeninis kosulys.



KOSULIO PRIEŽASTYS PAGAL AMŽIAUS GRUPES

Kūdikiai Ikimokyklinio 

amž. vaikai

Moksleiviai

GERL Poinfekcinis 

kosulys

Astma

Infekcija Astma Užnosinio lašo 

sindromas/VKT 

kosulio sindromas

Įgimtos VKT 

anomalijos

Pasyvus rūkymas GERL

Rūkymas

Įgimtos širdies 

ligos

GERL Tuberkuliozė

Pasyvus rūkymas Svetimkūniai Bronchektazės

Astma Bronchektazės Psichogeninis 

kosulys



MYCOPLASMA PNEUMONIAE

CHLAMYDIA PNEUMONIAE

 Kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjai Mycoplasma 
pneumoniae ir Chlamydia pneumoniae 
lokalizuojasi kvėpavimo takuose, sukelia jų 
pažeidimus bei patekusios į plaučius gali sukelti 
atipines pneumonijas.

 Prieš šias bakterijas nesusidaro imunitetas, 
galimas kartotinis užsikrėtimas (2-3 x per 
gyvenimą).

 Nors bakterijos Mycoplasma pneumoniae ir 
Chlamydia pneumoniae morfologiškai skirtingos, 
tačiau jų sukeliamos ligos panašios.

 Abi plinta oro lašeliniu būdu. Inkubacinis 
periodas Mycoplasma pneumoniae ~ 2-4 sav., 
Chlamydia pneumoniae ~ 1-2 sav.



 Šios infekcijos gali būti otitų, faringitų, laringitų 
bei rinosinusitų priežastimi; atipinė pneumonija 
išsivysto 3-13% infekuotų jų.

 Infekcijos protrūkiai kas 4-7 metai.

 Dažniausi skundai:

• pūlinga (dažniausiai vienpusė) sloga;

• gerklės perštėjimas;

• vienpusio rinosinusito klinika be ūmios 
klinikos simptomų;

• ~5% pasitaiko buliozinis miringitas;

• sausas, įkyrus kosulys, priepuolinio pobūdžio, 
primenantis kokliušą, varginantis naktimis;

• dusulys;

• bendras silpnumas.



 Atliekant įprastą bakteriologinio pasėlio tyrimą iš 
gerklės/nosies, šios bakterijos neauga, nes reikia 
specialių terpių.

 Tiksliai ir greitai diagnozuoti Mycoplasma 
pneumoniae ir Chlamydia pneumoniae padeda 
pradėtas taikyti molekulinis metodas – polimerazės 
grandininė reakcija (PGR). Jos metu iš gleivinės 
epitelio nuograndų nustatoma bakterija, jos DNR.

 Diagnozuojant atipinę infekciją tiriami antikūnai IgM 
ir IgG prieš Mycoplasma pneumoniae ir Chlamydia 
pneumoniae.

• IgM antikūnai atsiranda ūmioje fazėje ~2-3 sav. 
nuo užsikrėtimo;

• IgA antikūnai atsiranda ~6-8 sav. nuo simptomų 
pradžios;

• IgG antikūnų padidėjimas rodo persirgtą infekciją 
bei atliekamas įtariant kartotiną infekciją.

 Gydymas – makrolidų grupės antibiotikais 
(klaritromicinas, eritromicinas, azitromicinas), 
gydymo kursas 14-21 d.



GERL

Specifiniai simptomai, kuriuos sukelia GERL, trikdo kasdienį 

vaikų gyvenimą: mitybą, miegą, mokslą. 

GERL simptomai: tipiniai, susiję su stemplės pažeidimu ir 

netipiniai, pasireiškiantys kvėpavimo sistemos, gerklų, 

burnos gleivinės, vidurinės ausies, dantų emalio pokyčiais. 

Kūdikiai Vaikai ir paaugliai

Atpylinėjimas ir vėmimas Pilvo skausmas

Atsisakymas valgyti Rėmuo

Neaugantis svoris Kartotinis vėmimas

Neramumas Sunkesnis rijimas

Apnėja/ dusulys Ilgalaikis kosulys ir švokštimas

Rietimasis atgal Užkimimas

Gydymas - dieta (produktų pH>5); šarminis H2O 

(pH≥8 „Akvilė“); jūros dumblių ekstrakto preparatai, 

PSI. 



TUBERKULIOZĖ

 XXI a. pradžioje tuberkuliozė 
visame pasaulyje tebėra didžiulė 
medicinos, socialinė ir ekonominė 
problema.

 Dažniausiai serga jauni darbingi 
žmonės (15-40m.), todėl didėja 
tikimybė vaikams užsikrėsti savo 
namuose, kolektyvuose. 

 Lietuva priklauso vidutinio 
sergamumo tuberkulioze zonai.

 TB yra užkrečiamoji liga, kurią 
sukelia Mycobacteria tuberculosis 
(TM).



TUBERKULIOZĖ

Pagrindiniai principai yra :

 Kontakto su sergančiuoju išaiškinimas;

 30-60proc. vaikų TB eiga yra besimptomė ar 

nespecifinė simptomatika: subfebrili 

temperatūra, kūno masės netekimas, 

prakaitavimas ypač naktį, nuovargis, 

mieguistumas, padidėjęs nervingumas, sąnarių 

skausmai, kosulys trunkantis ilgiau nei 2-3 sav.



TUBERKULIOZĖ

 Mantoux reakcija – tai specifinė tuberkuliozės 

diagnostika tuberkulinu, naudojama beveik 

100m. tačiau duodanti daugelį vadinamų falš 

reakcijų.

Klaidingai neigiama – imunodeficitas, 

imunosupresija, gripas, raudonukė, vėjaraupiai, 

gaunant gydymą kortikosteroidais, sarkoidozė, 

neteisingai atlikus mėginį.

Klaidingai teigiama – individualus 

jautrumas tuberkulino priedams, neseniai atlikta 

vakcinacija prieš TB (net iki 5m. po vakcinacijos), 

užsikrėtimas atipinės mikobakterijomis, 

neteisingas mėginio atlikimas.

RM jautrumas ~76proc., specifiškumas ~65,9proc.



TUBERKULIOZĖ

 Krūtinės ląstos rentgenologinis tyrimas;

 Laboratorinė TB diagnostika (džn tiriami 

skrepliai, norint įrodyti ligos sukėlėją);

 Interferono – gamma nustatymas.

Šių imunologinių tyrimų tikslas yra 

kiekybiškai nustatyti interferoną gamma, kurį 

po kontakto su TB mikobakterija produkuoja T 

limfocitai.

Šio tyrimo specifiškumas ~99,2proc., 

jautrumas ~89proc.



ŽINUTĖ Į NAMUS



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


