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Redaktoriaus
žodis

Mieli kolegos,
COVID-19 pakeitė mūsų gyvenimą ir pakorega-

vo nusistovėjusius įpročius. Bet gyvenimas nesustojo. 
Žmonės serga ne tik COVID-19, bet ir kitomis ligomis, 
taip pat ir alerginėmis, jiems reikalinga mūsų pagalba, 
naujausios žinios, susijusios su mokslo pažanga, naujo-
mis diagnostikos ir gydymo galimybėmis.

Dabar mums, kaip ir kitų specialybių gydytojams, 
susidūrus su koronavirusine infekcija, iškilo daug klau-
simų. Kaip ši infekcija gali paveikti pacientų, sergančių 
alerginėmis ir imuninėmis ligomis, sveikatą? Ar ji gali 
daryti įtaką ligų eigai? Ar sergantieji alerginėmis ir imu-
ninėmis ligomis turi didesnę galimybę užsikrėsti šiuo 
virusu nei kiti žmonės? Vienareikšmiškų atsakymų kol 
kas nėra. Tam reikia daugiau informacijos ir mokslinių 
tyrimų rezultatų. 

Pirmieji tyrimų duomenys (Kinijos patirtis) parodė, 
kad dėl COVID-19 hospitalizuotų asmenų, kurie sirgo 
lėtinėmis plaučių ligomis, mirtingumas yra didesnis, 
palyginti su bendrąja populiacija. Sergantieji sunkia bronchų astma (dažnai vartoja prednizoloną 
ar biologinę terapiją) priskiriami COVID-19 rizikos grupės pacientams.

Labai svarbus klausimas, ar inhaliuojamųjų kortikoidų (IKS) vartojimas gali daryti įtaką COVID-19 
eigai, nes žinoma, kad IKS vartojimas yra susijęs su padidėjusia viršutinių kvėpavimo takų infekci-
jos rizika, o sisteminiai kortikosteroidai paveikia įgimtojo imuniteto atsaką į virusinę infekciją, gali 
sulėtinti viruso pašalinimą iš organizmo. Tyrimai su sergančiaisiais kitomis virusinėmis infekcijomis 
(rinovirusinėmis) rodo, kad IKS tokio efekto neturi. Remiantis in vitro duomenimis, IKS vartojimas 
turi slopinamąjį poveikį koronavirusų replikacijai ir citokinų gamybai. Kadangi kol kas trūksta įro-
dymų apie IKS naudą ar žalą, susijusią su koronavirusine infekcija, rekomenduojama tęsti įprastą 
astmos gydymą, kuriuo ji buvo kontroliuojama. IKS dozės didinti nereikia, nes nėra įrodymų, kad tai 
būtų efektyvu. 

Kaip ir sergant astma, sergantiesiems kitomis alerginėmis ligomis rekomenduojama tęsti įprastinį 
medikamentinį gydymą. Specifinė alergenų imunoterapija yra ilgalaikis ir vienintelis etiopatogene-
zinis alerginių ligų – astmos, alerginio rinokonjunktyvito – gydymo metodas. Pandemijos metu šis 
gydymas turi būti tęsiamas. Poliežuvinė imunoterapija gali būti tęsiama namuose, o injekuojamoji 
(poodinė) – gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo kabinete, laikantis visų infekcijos kontrolės 
rekomendacijų. Jeigu pacientas suserga COVID-19, rekomenduojama gydymą nutraukti, o pasvei-
kus atnaujinti.

Pacientai, sergantys imunodeficitais, dabar jaučiasi labai nesaugūs, nes priklauso COVID-19 ri-
zikos grupei dėl didesnio imlumo infekcijoms, galimų sunkių komplikacijų susirgus. Jie labai turi 
laikytis karantino reikalavimų ir atsakingai vartoti paskirtą gydymą (pvz., pakaitinę terapiją žmogaus 
normaliuoju imunoglobulinu). 

Šiemet, kitaip nei penketą metų, susitiksime virtualioje alerginių ligų diagnostikos ir gydymo nau-
jovėms skirtoje konferencijoje. Tikiuosi, kad jūsų profesinis tobulinimasis dėl karantino nenukentės. 

Linkėdama ištvermės ir sveikatos
doc. Audra Blažienė
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Įvadas

Imunoglobulinai E (IgE) sudaro tik 0,002 proc. viso 
žmogaus imunoglobulinų kiekio, tačiau šie antikūnai sti-
priausiai iš visų jungiasi su antigenais ir savo recepto-
riais [1]. Nedidelis kiekis aktyvintų IgE molekulių imu-
ninių ląstelių paviršiuje gali sukelti labai stiprias ir net 
gyvybei pavojingas reakcijas. IgE atradimas 1968 metais 
reikšmingai pakeitė alerginių ligų patogenezės supratimą 
ir diagnostiką [2], o gydymas biologine terapija mono-
kloniniais antikūnais, nukreiptais prieš IgE, pagilino šias 
žinias [3]. Šiuo metu iš laboratorinių alerginių tyrimų kli-
nikinėje praktikoje populiariausi yra specifinių konkre-
tiems alergenams ar jų komponentams IgE nustatymas 
fluoroimunofermentiniais (ImmunoCAP), radioimuni-
niais (RAST) [4] ir molekuliniais tyrimais [5]. Straips-
nyje aptarsime bendrojo IgE (bIgE) nustatymo vertę ir 
galimas jo padidėjimo priežastis. 

IgE

Visų antigenui specifinių imunoglobulinų gamybai ak-
tyvinti reikalinga B limfocitų stimuliacija antigenu. B lim-
focitai tampa plazminėmis ląstelėmis ir gamina IgE izoti-
po antikūnus, paveikti Il-4, Il-13 ir T limfocitų [4]. Įdomu, 
kad žmogaus organizme randama ir vadinamųjų natūralių 
IgE, kurių gamyba nepriklauso nuo T limfocitų ir antigeni-
nės stimuliacijos. Nors jų funkcija nėra žinoma, manoma, 
kad jie veikia autoantigenus [6]. 

IgE gaminančios plazminės ląstelės randamos virški-
nimo trakto ir kvėpavimo takų gleivinių limfinio audinio 
sankaupose, daugiausiai jų yra tonzilėse ir adenoiduose. 
Kaip ir kiti imunoglobulinai, IgE yra sudaryti iš 2 lengvų-
jų ir 2 sunkiųjų grandžių. Pastarosios turi 4 pastoviuosius 
domenus (Cε1-Cε4). Daugelis IgE molekulių yra prisijun-
gę prie putliųjų ląstelių ir bazofilų per FcεRI receptorius, 
mažesnė dalis – prie B limfocitų ir kvėpavimo takų lygiųjų 
raumenų ląstelių per FcεRII receptorius [7]. 

IgE kiekis kraujo serume matuojamas nanogramais (ng) 
arba tarptautiniais vienetais (TV/ml, IU/ml ar kIU/l). 1 IU 
sudaro 2,4 ng baltymo. Manoma, kad IgE molekulės mo-
tinos vaisiui per placentą neperduodamos, tačiau yra duo-
menų, kad vaisius alergenui specifinius IgE gali pagamin-

ti jau nuo 11 gestacinės savaitės [8, 9]. Nuo gimimo IgE 
kiekis kraujyje didėja iki 10–15 metų, o vėliau palaipsniui 
mažėja [10, 11]. Didesnis bIgE nustatomas vyrams, afroa-
merikiečiams, nutukusiems ir rūkantiems asmenims [12]. 
Atopinėmis ligomis sergančiųjų bIgE kiekis gali kisti dėl 
kontakto su alergenais, pavyzdžiui, sergantiems sezoniniu 
alerginiu rinitu pacientams bIgE kiekis yra didžiausias po 
žydėjimo praėjus 4–6 savaitėms nuo sezono, o vėliau pa-
laipsniui mažėja [7]. Išskiriamos 4 pagrindinės priežastys, 
dėl kurių gali padidėti bIgE koncentracija kraujyje: 
● dėl nespecifinio baltymų gamybos ir katabolizmo sutriki-

mo; 
● dėl sutrikusios imuninės sistemos pusiausvyros ir regu-

liacijos; 
● dėl ligų, kada padidėja IgE sintezė; 
● dėl alergenui specifinių IgE sintezės. 

Ligos, kuriomis sergant nustatomos ypač didelės bIgE 
koncentracijos, nurodytos 1 lentelėje. 

IgE ir alerginės ligos 

Nustačius padidėjusią bIgE koncentraciją kraujo seru-
me, didėja tikimybė, kad bus teigiamas alergenams spe-
cifinių IgE tyrimas. Didelės apimties suaugusiųjų tyrime 
nustatyta, kad tiriamieji, kurių kraujo bIgE koncentracija 

1 lentelė. Ligos, kuriomis sergant nustatomos ypač didelės bIgE 
(≥500 IU/ml) koncentracijos

Alerginė bronchopulmoninė mikozė

Alerginis grybelinis sinusitas 

Atopinis dermatitas 

Žmogaus imunodeficito viruso sukelta infekcija 

Hiperimunoglobulinemija E (padidėjusio IgE sindromas)

IgE mieloma 

Kimura liga 

Limfoma 

Nethertono sindromas 

Sisteminė helmintų infekcija

Tuberkuliozė

Gyd. Rūta Vėbrienė, prof. Laura Malinauskienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika 

Klinikinė bendrojo 
imunoglobulino E reikšmė
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buvo didesnė nei 66 IU/ml, 37 kartus dažniau 
buvo įsijautrinę vienam ar keliems alergenams 
[13]. Nors bIgE rodiklis dažnai naudojamas 
kaip atrankinis alerginių ligų diagnostikai, tuo 
požiūriu jo vertė yra ribota. Witting su bendra-
autoriais įvertino bIgE tyrimo jautrumą ir spe-
cifiškumą sergant skirtingomis alerginėmis li-
gomis. Jei rodiklis didelis (>320 IU/ml), tyrimo 
specifiškumas siekia 98 proc., tačiau jautrumas 
yra mažas (59–23 proc.). Sumažinus rodiklio 
normą, tyrimo jautrumas pagerėja, tačiau mažė-
ja specifiškumas. Tyrėjų duomenys pateikiami 
2 lentelėje [14]. 

Marsh ir bendraautorių skaičiavimu, optima-
li bIgE riba, atskirianti alergiškus ir nealergiš-
kus suaugusius tiriamuosius, yra 100 IU/ml, ta-
čiau taikant šią normos ribą apie 20 proc. atvejų 
yra klaidingai klasifikuojami kaip teigiami ar 
neigiami [15]. Praktikoje vertinant bIgE kon-
centraciją, svarbu atsižvelgti į tiriamojo amžių, 
nes normos skiriasi (3 lentelė) [16]. 

Net nustatinėjant ne bIgE, o atliekant alergenui speci-
finius IgE, teigiamas tyrimo rezultatas turėtų būti vertina-
mas kritiškai. Ne visada alergenui specifinių IgE tyrimu 
patvirtinta sensibilizacija alergenams pasireiškia kliniškai. 
Tyrimo rezultatas vertinamas kaip reikšmingas, jei jį ga-
lime susieti su tiriamojo paciento ligos simptomais [17]. 
Praktikoje bIgE tyrimas vertingiausias tuo, kad nustatant 
labai mažas vertes patikimai galima paneigti I tipo padi-
dėjusio jautrumo reakcijas, jeigu kartu nėra joms būdingų 
simptomų.

Toliau aptarsime nealergines ligas, kuriomis sergant 
nustatomos neįprastai didelės bIgE koncentracijos (4 len-
telė). 

IgE ir infekcinės ligos

Virusinės infekcijos. Welliver su bendraautoriais pir-
mieji nustatė, kad vaikams, sergantiems respiracinio sin-
citinio viruso (RSV) sukeltu bronchiolitu, gali susidaryti 
šiam virusui specifiniai IgE, o jų nustatymas yra susijęs 
didesne švokštimo rizika tiek ūmios infekcijos metu, tiek 
per 4 tolesnius vaiko būklės stebėjimo metus [18]. Vėliau 
atliktuose tyrimuose buvo randama virusams specifinių 
IgE antikūnų prieš ŽIV-1, parvo B19, paragripo, juostinės 
pūslelinės virusus. Atlikti tyrimai dėl virusui specifinių 
IgE susidarymo po skiepijimo nuo gripo ir kokliušo, difte-
rijos, stabligės (DTaP). Kai kurių tiriamųjų kraujyje buvo 
rasta ne tik IgG, bet ir IgE antikūnų, tačiau jų reikšmė 
vakcinų efektyvumui ir tinkamumui nėra žinoma [19, 20]. 
Skirtingų tyrėjų duomenimis, laikinai bIgE rodiklis padi-
dėja sergant Epsteino-Barr, tymų, rinovirusų sukeltomis 
infekcijomis [21]. Įdomu, kad užsikrėtusiesiems ŽIV daž-
niau nustatomas padidėjęs bIgE rodiklis, o sergantiesiems 
AIDS (įgytasis imunodeficito sindromas) dažnai pasireiš-
kia alerginės reakcijos į aplinkos alergenus ir vaistus [22]. 

Bakterinės infekcijos. Manoma, kad IgE nėra svar-
bus imuninės sistemos atsakui į bakterijas, nes neaktyvi-
na komplemento ir nedalyvauja opsonizacijoje. Vis dėlto 
sergančiųjų alerginiu rinitu, bronchų astma, atopiniu der-
matitu kraujyje randama IgE antikūnų prieš stafilokokų 
enterotoksinus A ir / ar B, o sergančiųjų hiperimunoglobu-
linemija E – prieš auksinio stafilokoko egzotoksinus [23]. 
Nėra aiški šių radinių reikšmė.

Mieliagrybių ir grybelinės infekcijos. Sergančių 
atopiniu dermatitu pacientų kraujyje nustatomi IgE spe-
cifiniai baltajam balkšvagrybiui (Candida albicans). 
Įsijautrinimas Pityrosporum ovale (s. Malassezia fur-
fur) grybeliui gali sukelti galvos, veido ir kaklo der-
matitą. Gydant dermatofito Trichophyton sukeltą odos 
infekciją, pagerėja šiam grybeliui sensibilizuotų astma 
sergančių pacientų kvėpavimo takų simptomų kontrolė 
[24, 25]. 

Parazitozės. Sergant helmintų sukeliamomis infek-
cijomis, bIgE koncentracija didėja dėl parazitui speci-
finių ir nespecifinių polikloninių IgE gamybos. BIgE 
koncentracija kraujyje priklauso nuo invazijos inten-
syvumo, o po sėkmingo gydymo bIgE mažėja [26, 
27]. Deja, nėra bendros nuomonės, ar susidarę IgE 
apsaugo žmogų nuo susirgimo pakartotinio kontakto 

3 lentelė. BIgE normos pagal amžių
Amžius Norma (IU/ml)
Naujagimiai 0–1,5

1–12 mėnesių 0–15

2–5 metų 0–60

6–9 metų 0–90

10–15 metų 0–200

Suaugusieji 0–100

2 lentelė. BIgE tyrimo jautrumas ir specifiškumas

Liga Viršutinės normos 
riba (IU/ml)

Jautrumas 
(proc.)

Specifiškumas 
(proc.)

Astma 

80 82 73

320 55 98

100 78 80

Alerginis 
rinitas 

80 72 73

320 30 98

100 60 80

Egzema 

80 75 73

320 59 98

100 70 80

Dilgėlinė 

80 68 73

320 23 98

100 ND 80
ND – nėra duomenų.

Klinikinė bendrojo imunoglobulino E reikšmė
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4 lentelė. Nealerginės ligos ir būklės, kuriomis sergant nustatoma 
padidėjusi bIgE koncentracija (≥500 IU/ml)

Parazitozės

Askaridozė
Visceralinė migruojančioji lerva
Kapiliariazė
Paragonimozė
Fascioliozė
Šistosomozė
Ankilostomiazė
Trichineliozė
Filariozė
Strongiloidozė
Echinokokozė
Onchocerkiazė
Maliarija 

Infekcijos

Sisteminė kandidozė 
Kokcidioidomikozė
Raupsai
Epsteino-Barr arba citomegalo virusų 
sukelta mononukleozė
Virusinės kvėpavimo takų infekcijos 
Žmogaus imunodeficito viruso sukelta liga
Kokliušas

Odos ligos

Židininis nuplikimas
Buliozinis (pūslinis) pemfigoidas
Lėtinis akrodermatitas
Streptokokų sukelta mazginė raudonė

Kitos ligos ir 
būklės

Alerginė bronchopulmoninė mikozė 
Nefrozinis sindromas
Vaistų sukeltas intersticinis nefritas
Kepenų ligos 
Cistinė fibrozė
Kavasaki liga 
Jaunatvinis mazginis poliarteritas
Pirminė plaučių hemosiderozė 
Guillaino-Barreʼo sindromas 
Nudegimai 
Reumatoidinis artritas 
Kaulų čiulpų transplantacija 
Rūkymas 
Alkoholizmas

Onkologinės 
ligos

Hodgkino limfoma
IgE mieloma
Bronchų karcinoma

Imunodeficitai

Wiskotto-Aldricho sindromas
Hiperimunoglobulinemija E (padidėjusio 
IgE sindromas)
Di Georgeʼo sindromas 
Nezelofo sindromas
Izoliuota imunoglobulino A stoka

Vaistai
Enfuvirtidas
Folkodinas

su infekcijos sukėlėju metu [28]. Lynch su bendraau-
toriais vietovėse, kur paplitusios trichiurozė ir askari-
dozė, palygino dėl helmintozės gydomus ir negydomus 
vaikus. Nors gydytų vaikų kraujyje buvo mažesni Il 4, 
bIgE ir eozinofilijos rodikliai, jie statistiškai reikšmin-
gai dažniau buvo įsijautrinę namų dulkių erkių alerge-
nams (17 proc. vs. 68 proc., p<0,001) [29]. 

Kitos priežastys, lemiančios bIgE padidėjimą 

Onkologinės ligos. Padidėjusi bIgE koncentracija nu-
statoma ir sergantiesiems kai kuriomis onkologinėmis 
ligomis (4 lentelė). Tik IgE mieloma turi aiškų ryšį tarp 
ligos patogenezės ir bIgE padidėjimo. Nuo 1967 metų 
aprašyta apie 40 šios ligos atvejų. IgE mielomos simp-
tomai yra tokie patys kaip kitų mielominių ligų, tačiau 
sergančiųjų išgyvenamumas trumpesnis. BIgE koncen-
tracijos naujai diagnozuotiems ligoniams svyruoja nuo 
0,6 iki 63 g/l [30]. 

Epidemiologinių tyrimų, vertinančių alerginių ir onko-
loginių ligų ryšį, duomenys prieštaringi. Sergantieji astma 
turi didesnę riziką sirgti bronchų karcinoma, prostatos ir 
šlapimo pūslės vėžiu. Manoma, kad tai lemia lėtinis už-
degiminis procesas. Tiesa, jei į tyrimą įtraukiami tik ne-
rūkantys asmenys, ryšys silpnėja. Kita vertus, sergantys 
alerginėmis ligomis pacientai turi mažesnę riziką sirgti 
kasos, smegenų, kraujo, storosios žarnos, skrandžio ir gi-
nekologinėmis onkologinėmis ligomis [31]. IgE antikū-
nai atpažįsta nepažeistos konformacijos, epitopų gausius 
antigenus. Tokiomis savybėmis pasižymi vėžinių ląstelių 
antigenai, todėl daroma prielaida, kad IgE į auglio audinį 
pritraukia efektorines ląsteles, turinčias tumorocidinį po-
veikį, ir saugo organizmą nuo onkologinių ligų. Tikimasi 
šias galimai antivėžines IgE savybes ateityje pritaikyti gy-
dant onkologines ligas [32]. 

Vertinant vien bIgE koncentraciją serume ir bendrąjį 
onkologinių ligų dažnį, koreliacijos nenustatyta nei ko-
hortiniame 70 tūkst. pacientų tyrime (standartizuotas ser-
gamumo santykis 107, 95 proc. PI 82–137), nei 25 tūkst. 
sveikų asmenų 11 metų stebimajame tyrime (didžiausio 
ir mažiausio kvartilio rizikos santykis 0,90, 95 proc. PI 
0,74–1,10) [33, 34]. 

Transplantacija. Po kaulų čiulpų transplantacijos bIgE 
koncentracija gali padidėti nuo 7 iki 2 tūkst. kartų. Anks-
čiau manyta, kad tokie pokyčiai galimi dėl transplantato 
prieš šeimininką ligos, tačiau vėliau tai buvo paneigta ir 
šiuo metu priežastis nėra žinoma. Literatūroje aprašomi 
naujai išsivysčiusios alergijos po organų transplantacijos 
(pvz., inkstų, kepenų, plaučių) atvejai [35–37]. 

Inkstų ir kepenų ligos. BIgE padidėja ligoniams, ser-
gantiems inkstų ligomis – minimalių pakitimų liga, IgM 
nefropatija, membraniniu glomerulonefritu, židinine 
glomeruloskleroze ir kitais glomerulonefritais pasireiš-
kiančiu nefroziniu sindromu. Tinkamai gydant pagrin-
dinę inkstų ligą, bIgE rodiklis sumažėja. Tokių pokyčių 
priežastys nėra žinomos [38]. Pacientams, sergantiems 

Klinikinė bendrojo imunoglobulino E reikšmė
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kepenų ligomis, taip pat nustatoma padidėjusi bIgE kon-
centracija. Dažniau tokie pokyčiai nustatomi sergantie-
siems kepenų ciroze, sukelta alkoholio vartojimo, nei dėl 
kitų priežasčių, tokių kaip virusiniai B ar C hepatitai [30]. 

Rūkymas. BIgE koncentracijos padidėjimas yra susijęs 
su rūkymu. Buvusiems rūkaliams kraujo rodikliai pagerė-
ja, tačiau negrįžta iki normalių. Didesni pokyčiai nustato-
mi rūkaliams vyrams nei moterims [13, 39]. 

Naujovės praktikoje pritaikant bIgE tyrimą 

Lietuvoje atsiradus galimybei alerginių ligų gydymui 
skirti kompensuojamuosius biologinius vaistus, bIgE tyri-
mas tapo svarbus naujais aspektais. Sergantiesiems sunkia 
alergine ar eozinofiline astma kaip papildomas gydymas 
gali būti skiriami anti-IgE, anti-IL5, anti-IL5Rα monoklo-
niniai antikūnai. Naujieji vaistai skiriami įvertinus pacien-
to būklės sunkumą, skirto gydymo efektyvumą ir astmos 
fenotipą. Anti-IgE preparatai gali būti skiriami tik tiems 
pacientams, kuriems nustatytas teigiamas odos testas ar in 
vitro reaktyvumas nesezoniniams įkvepiamiesiems alerge-
nams. Jei pacientas atitinka Lietuvos Respublikos sveika-
tos apsaugos ministerijos kompensuojamųjų vaistų skyri-
mo tvarkoje nurodytus kriterijus, vaisto dozė ir vartojimo 
dažnis parenkami pagal paciento svorį ir bIgE rodiklį. Pa-
gal preparato charakteristikų santrauką, pacientams, kurių 
bIgE koncentracija mažesnė nei 76 IU/ml, klinikinė nauda 
pasiekiama rečiau, esant didesnei nei >1 500 IU/ml bIgE 
koncentracijai, tada vaisto vartoti negalima. [40, 41]

Pacientams, sergantiems lėtine sunkia spontanine 
dilgėline, anti-IgE preparatai skiriami kaip trečios ei-

lės gydymas, kai gydymas įprastinėmis ir keturgubomis 
antihistamininių vaistų dozėmis nėra labai efektyvus 
[42]. Skirtingai nei sergant astma, pradinė vaisto dozė 
nepriklauso nuo bIgE rodiklio, tačiau, naujausių tyrimų 
duomenimis, bIgE rodiklis galėtų būti naudojamas kaip 
prognostinis žymuo gydymo efektyvumui nuspėti. Esant 
mažai bIgE koncentracijai (<43 IU/ml), 33 proc. atvejų 
per pirmąsias 12 savaičių gydymo teigiamo atsako į gy-
dymą nėra. Esant didesnei nei 43 IU/ml bIgE koncentra-
cijai, nesėkmingo gydymo atvejų skaičius – tik 5 proc. 
Kitas siūlomas būdas gydymo efektyvumui nuspėti yra 
bIgE koncentracijos įvertinimas po 4 gydymo savaičių – 
gydymo efekto galime tikėtis pacientams, kuriems per 
pirmąsias 4 savaites bIgE serume padidėja dvigubai ar 
daugiau [43]. 

Apibendrinimas

Dažniausiai IgE yra siejami su alerginėmis ligomis, 
tačiau imuninei sistemai jie svarbūs ir dėl kitų kol kas ne 
iki galo aiškių funkcijų. Nors bIgE padidėjimas dažnai 
leidžia įtarti alerginę ligą, tai nėra pakankamai jautrus ir 
specifiškas tyrimas diagnozei patvirtinti ar paneigti. BIgE 
koncentracija gali būti padidėjusi ir sergant infekcinėmis, 
onkologinėmis ar kitomis ligomis. Padidėjimo priežastis 
neretai lieka neaiški. Šiuo metu dažniausiai gydytojo 
alergologo praktikoje šis tyrimas naudojamas vertinant 
dėl alerginių ligų gydymo biologine terapija indikacijų, 
parenkant vaisto dozes. Ateityje tai galėtų būti biožymuo 
lėtinės dilgėlinės gydymo efektyvumui biologine terapija 
nuspėti. 

Klinikinė bendrojo imunoglobulino E reikšmė
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Vaisiai yra labai svarbūs žmonių mitybai ir sveikatai. 
Augalinis maistas yra bene pagrindinis vitaminų, organinių 
rūgščių, mineralinių medžiagų šaltinis. Vaisiai  turi daug 
vitaminų A ir C, skaidulų [1]. Citrusinius vaisius moksli-
ninkai plačiai tyrinėja dėl jų plataus biologinio poveikio 
žmogaus sveikatai. Nustatyta, kad citrusiniuose vaisiuose 
esantys biologiškai aktyvūs komponentai pasižymi antiok-
sidantiniu, antimikrobiniu, širdies ir kraujagyslių sistemą 
apsaugančiu, antivėžiniu poveikiu ir antidiabetiniu akty-
vumu [2]. Reikia žinoti, kad kai kuriems žmonėms citrusi-
niai vaisiai gali sukelti įvairių alerginių reakcijų.

Citrinmedžiai ir jų vaisiai

Citrusiniai vaisiai auginami nuo senų laikų, tačiau tikroji 
jų kilmė iki šiol nėra tiksliai žinoma. Manoma, kad jie yra 
kilę iš pietrytinės Azijos žemyno dalies, o dabar auginami 
daugelyje pasaulio šalių. 

Citrinmedžiai (lot. Citrus) – rūtinių (Rutaceae) šeimos 
gentis, kuriai priklauso labai daug augalų rūšių [3]. 1753 
metais K. Linėjus išskyrė Citrus gentį, tačiau iki šiol vis 
dar nėra aiškiai apibrėžtos šios genties taksonominės klasi-
fikacijos [4]. Žinomiausi ir komerciškai svarbūs citrinme-
džiai ir jų vaisiai: tikrasis citrinmedis (lot. Citrus limon) ir 
jo vaisius tikroji citrina, apelsininis citrinmedis (lot. Citrus 
sinensis) ir jo vaisius tikrasis apelsinas, mandarininis 
citrinmedis (lot. Citrus reticulata) ir jo vaisius tikrasis 
mandarinas, greipfrutinis citrinmedis (lot. Citrus gran-
dis) ir jo vaisius didysis greipfrutas. Egzistuoja labai 
daug su minėtais citrinmedžiais susijusių rūšių ir hibridų. 
Jų vaisiai yra žinomi visame pasaulyje ir bendrai vadinami 
citrusiniais. 1 lentelėje nurodyti pagrindiniai citrinmedžiai 
ir jų vaisiai [3, 5].

Citrinmedžiai – daugiamečiai visžaliai augalai, medžiai 
arba krūmai, siekiantys 5–15 metrų aukštį, jų jaunos šakos 
turi pavienių spyglių, o senos dažniausiai yra bespyglės. La-
pai paprasti – ištisiniai, lygiais kraštais ir tinkliškai gysloti 
[6]. Žiedai 2–4 cm skersmens, kvapūs, baltos arba rausvos 
spalvos, auga po vieną arba grupelėmis. Vaisiai (1 pav.) – 
ovalios arba pailgos formos, dažniausiai 4–25 cm diame-
tro. Vaisiaus žievelė išorėje turi daugybę eterinio aliejaus 
liaukučių, kurios suteikia vaisiui būdingą citrusų kvapą 
[7]. Sėklos būna kūgio, kiaušinio ar ovalios formos, tačiau 
kai kurios citrusų rūšys yra besėklės. Skirtingų rūšių citru-
siniai vaisiai gali būti ir skirtingų spalvų – nuo oranžinės 
ar rausvos iki geltonos ar žalsvos spalvos.

Alergijos citrusams klinikiniai požymiai

Apelsinai (Citrus sinensis) – labai plačiai vartojami 
švieži, iš jų spaudžiamos sultys, gaminamas džemas ir 
marmeladas [2]. Šis faktas lemia, kad visuomenės ap-
klausose apelsinai nurodomi kaip pagrindinis augalinis 
alergenas, nors kasdienėje klinikinėje praktikoje alergija 
apelsinams stebima retai [2, 3]. Alergija citrusiniams vai-
siams yra mažai ištyrinėta, iki šiol tai dažniausiai siejama 
su šienlige ir įsijautrinimo kitiems augalams nulemto kryž-
minio reaktyvumo fenomenu [2, 3]. Alergija citrusiniams 
vaisiams dažniausiai aprašoma Ispanijoje ir Izraelyje, ta-
čiau šiose šalyse yra retesnė nei alergija persikams [3]. 

Autorės nuotr.

Gyd. Miglė Kuprienė
Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Alergologijos centras

Alergija citrusiniams vaisiams

1 lentelė. Pagrindiniai citrinmedžiai ir jų vaisiai

Medis Lotyniškas pavadinimas Citrusiniai vaisiai Įprastas pavadinimas

Karčiavaisis citrinmedis
Apelsininis citrinmedis

Citrus aurantium
Citrus sinensis Apelsinai Aitrusis apelsinas

Tikrasis apelsinas

Didysis citrinmedis
Greipfrutinis citrinmedis

Citrus grandis
Citrus paradisii Greipfrutai Didysis greipfrutas

Greipfrutas

Tikrasis citrinmedis
Rūgščiavaisis citrinmedis

Citrus limon
Citrus aurantifolia Citrinos Tikroji citrina

Žalioji citrina

Mandarininis citrinmedis Citrus reticulata Mandarinai Tikrasis mandarinas

1 pav. Citrusiniai vaisiai 
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Alergija citrusams ir reta, tačiau įrodyta, kad ji gali būti ir 
yra patvirtinama provokaciniais testais [2].

Alerginės reakcijos į maistą gali lemti įvairius kli-
nikinius odos, virškinimo trakto, kvėpavimo organų, 
rečiau – kitų organų požymius [8]. Citrusiniai vaisiai 
gali sukelti alergijos maistui simptomus tiek vaikams, 
tiek suaugusiems žmonėms. Alerginės reakcijos į juos 
gali būti įvairios – nuo lengvų (pvz., niežulio, dilgėlinio 
bėrimo) iki vidutinių ir sunkių, gyvybei pavojingų re-
akcijų (pvz., anafilaksijos). Tačiau gyvybei pavojingos 
reakcijos yra gana retos [2, 3]. Kaip ir dauguma kitų 
vaisių ir daržovių, citrusinių vaisių apdorojimas gali su-
kelti nuo IgE priklausomas ir nuo IgE nepriklausomas 
dermatozes, ypač žmonėms, jau sergantiems atopiniu 
dermatitu [9].

Citrusinių vaisių alergenai 

Alergologijoje molekulinė diagnostika svarbi norint 
atskirti pirminį įsijautrinimą ir kryžmines reakcijas į 
panašią baltymo struktūrą, alerginių reakcijų rizikai 
įvertinti. Nustatyti 3 pagrindiniai apelsinų alergenai: 
Cit s 1 – į germiną panašus baltymas, Cit s 2 – pro-
filinas, Cit s 3 – lipidų pernašos baltymas [2, 10–12]. 
Vienas pagrindinių apelsinų alergenų – Cit s 1 – yra 
24 kDa glikoproteinas [2, 10]. Cit s 2 – kitas pagrindinis 
apelsinų alergenas, susijęs su alergija augalų žiedadul-
kėms, o burnos alergijos sindromas yra pagrindinė jo 
klinikinė išraiška [2, 12]. Burnos alergijos sindromas, 
t. y. dėl kryžminių alerginių reakcijų išsivystanti aler-
gija vaisiams, kai simptomai pasireiškia greitai, trun-

ka 5–30 min., simptomus sukelia karščiui neatsparūs 
šviežių vaisių alergenai, kurie kryžmiškai reaguoja su 
žiedadulkių alergenais [8]. Profilinai – panalergenai, 
randami daugumoje eukariotinių ląstelių. Jie pasižy-
mi kryžminiu reaktyvumu, tačiau retai sukelia sunkius 
simptomus [2, 11]. Cit s 3 – alergenas, susijęs su siste-
minėmis alerginėmis reakcijomis [2, 12]. Manoma, kad 
lipidų pernašos baltymai dalyvauja augalo apsauginėse 
reakcijose, jie priskiriami stabiliems baltymams [11]. 
Duomenys apie citrusinių vaisių alergenus pateikti 
2 lentelėje [10]. Pastebėta, kad žmonės, alergiški vie-
nam iš citrusinių vaisių, nebūtinai alergiški visiems 
citrusiniams vaisiams [12].

Aprašytos kryžminės alerginės reakcijos tarp alergijos 
riešutams (dažniausiai anakardžiams, bet aprašytos ir že-
mės riešutams) ir citrusinių vaisių sėkloms – galimos ana-
filaksinės ar kitos greitojo tipo alerginės reakcijos netyčia 
suvalgius citrusinių vaisių sėklyčių ar išgėrus sulčių su ci-
trusinių vaisių minkštimu [13, 14]. 

Apibendrinimas

Specifinio alergijos citrusiniams vaisiams gydymo 
nėra, todėl vienintelė išeitis citrusams alergiškiems žmo-
nėms yra apriboti dietą ir vengti šių vaisių. Kasdien var-
toti vaisių svarbu žmogaus sveikatai, siekiant išvengti kai 
kurių ligų, todėl alergija citrusiniams vaisiams gali pablo-
ginti gyvenimo kokybę. Esant alergijai vaisiams, patartina 
išsiaiškinti, ar pacientui pasireiškia tikra alergija maistui, 
ar tai įsijautrinimo žiedadulkėms nulemtos kryžminės re-
akcijos [2].

2 lentelė. Citrusinių vaisių alergenai

Alergenas Molekulinė masė (kDa) Baltymų šeima Rūšis

Cit s 1 23 Į germiną panašus baltymas Citrus sinensis

Cit s 2 14 Profilinas Citrus sinensis

Cit s 3 9,46 Nespecifinis lipidų pernašos baltymas Citrus sinensis

Cit s 7 8 Gibereliną reguliuojantis baltymas Citrus sinensis

Cit l 3 9,6 Nespecifinis lipidų pernašos baltymas Citrus limon

Cit r 3 9 Nespecifinis lipidų pernašos baltymas Citrus reticulata
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Alergija maistui nustatoma apie 10 proc. pasaulio popu-
liacijos [1]. Priklausomai nuo regioninių vartojamo maisto 
skirtumų, dažniausi kliniškai reikšmingi maisto alergenai yra 
pienas, kiaušiniai, sojos, žuvis, jūrų gėrybės ir riešutai. Simp-
tomai gali pasireikšti dėl pirminio įsijautrinimo maisto aler-
genams ar kaip kryžminės reakcijos į kitos kilmės produktus. 
Specifinė organizmo reakcija į antigeną yra įgytojo imunite-
to savybė. Kryžminės reakcijos yra teigiamas reiškinys, kai 
organizmas susiduria su įvairiais infekcijų sukėlėjais, tačiau 
alergijos atveju padidina reakcijas galinčių sukelti alergenų 
skaičių bei sukelia diagnostinių iššūkių. Esant alergijai ku-
riam nors alergenui, svarbu žinoti apie riziką patirti alerginę 
reakciją nuo kitos kilmės maisto. Kryžminių alerginių reak-
cijų pobūdis labai įvairus ir gali pasireikšti pilvo skausmais, 
vėmimu, viduriavimu, bronchų obstrukcija, odos ir sistemi-
nėmis anafilaksinėmis reakcijomis arba lengvu burnos, ryklės 
gleivinės, liežuvio dilgčiojimu ir niežėjimu [1, 2].

Alerginės reakcijos yra paremtos antigeno-antikūno jun-
gimosi srities atitikimu. Kryžminės reakcijos sukeliamos spe-
cifiniam imunoglobulinui E (sIgE) atpažinus ir sureagavus į 
baltymą, struktūriškai panašų į pirminį įsijautrinimą sukėlusį an-
tigeną (šiuo atveju – alergeną) [1–3]. Tokių antigenų kryžminių 
reakcijų potencialas priklauso nuo baltymų sekos homologišku-
mo (sekų panašumo) tarpusavyje. sIgE potencialiai kryžmiškai 
reaguoja su alergenu, jų sekoms sutampant bent 35 proc. 80 
aminorūgščių sekoje arba visiškai sutampant 6–8 aminorūgščių 
sekoje. Tačiau putliųjų ląstelių ar bazofilų aktyvinimui reikia, 
kad sIgE, prisijungęs prieš šių ląstelių receptorių, atpažintų 
daugiau nei 2 alergeno epitopus, tad kryžminei reakcijai įvykti 
paprastai reikia, kad aminorūgščių sekos identiškumas butų ne 
mažiau kaip 70 proc. [2]. Galimos kryžminės reakcijos tarp ho-
mologiškų, priklausančių taip pačiai šeimai, maisto ir įkvepia-
mųjų alergenų (pvz., žiedadulkių ir maisto alergijos sindromas), 
kontaktinių ir maisto alergenų (latekso ir vaisių sindromas) [2]. 
Šiame straipsnyje apžvelgiamos dažniausios kryžminės reakci-
jos, kuriose dalyvauja maisto alergenai. 

Alergija pienui

Alergija karvių pienui yra dažniausia alergija maistui, 
pasireiškianti iki 0,5–3 proc. vaikų [1]. Pagrindiniai kryž-

miškai reaguojantys karvių piene esantys baltymai yra 
α-laktoalbuminas (Bos d 4), β-laktoglobulinas (Bos d 5) ir 
kazeinas (Bos d 8). Pagrindinis pieno alergenas kazeinas yra 
atsparus karščiui ir alergines reakcijas gali sukelti vartojant 
termiškai apdorotą pieną, kepinius su pienu [1, 4]. Tarp skir-
tingų gyvūninės kilmės pieno rūšių (ožkų, avių, buivolių, 
kt.) kryžminių reakcijų dažnis skiriasi. In vitro tyrimų duo-
menimis, net 92 proc. karvių pieno baltymui įsijautrinusių 
pacientų yra įsijautrinę ir ožkų pienui [5], o su kumelių pie-
no baltymais karvių pieno baltymai kryžmiškai reaguoja tik 
4 proc. atvejų [6]. Tai paaiškinama skirtingu giminingumu 
žinduolių taksonomijoje. Karvės ir ožkos yra filogenetiškai 
giminingi gyvūnai. Avys ir ožkos priklauso tam pačiam po-
grupiui, todėl karvių, ožkų ir avių pieno kryžminės reakcijos 
dažnesnės, palyginti su nuo karvių taksonomiškai nutolu-
siais žinduoliais (pvz., kumelių ar kupranugarių pieno balty-
mai) [8–10]. Vis dėlto, išsivysčius alergijai vieno žinduolio 
pienui, rekomenduojama vengti ir kitų žinduolių pieno, kol 
bus ištirta tolerancija kitiems pieno baltymams.

Skirtingų literatūros šaltinių duomenimis, 10–20 proc. 
pacientų, alergiškų karvių pienui, taip pat yra alergiški 
veršienai, o tarp pacientų, alergiškų veršienai, alergija kar-
vių pienui pasireiškia net 93 proc. atvejų. Šis karvių pieno 
ir veršienos sindromas pasireiškia kryžmiškai reaguojant 
galvijų serumo albuminui (Bos d 6) [2, 19]. Šis alerge-
nas iš dalies yra termolabilus, todėl vartojant termiškai 
apdorotą veršieną ar pieną klinika bus neryški. Tad aler-
giškiems pienui pacientams vengti jautienos ar veršienos 
reikia tik tuo atveju, jei anksčiau buvo pasireiškusi siste-
minė reakcija [10]. 

Alergija kiaušiniams

Alergija kiaušiniams yra antra pagal dažnį alergija 
maistui vaikams ir pasireiškia iki 1–2 proc. Kryžmines re-
akcijas tarp kiaušinių sukelia ir kiaušinių baltymuose ap-
tinkami alergenai yra ovomukoidas (Gal d 1), ovalbuminas 
(Gal d 2), ovotransferinas / konalbuminas (Gal d 3) ir lizo-
cimas (Gal d 4). Pagrindinis kiaušinių alergenas ovomu-
koidas yra termiškai stabilus ir iš dalies atsparus proteazių 
poveikiui, todėl alergines reakcijas gali sukelti tiek varto-
jamas žalias (pvz., cukriniuose konditerijos plakiniuose), 
tiek kepiniuose [1, 2, 4]. Kaip ir sergant alergija pienui, 
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skirtingų kiaušinių rūšių kryžminių reakcijų potencialas 
skiriasi. Esant alergijai vienos rūšies paukščių kiaušiniams, 
rekomenduojama vengti ir kitų paukščių kiaušinių, kol 
bus ištirta tolerancija kitoms rūšims. Reakcijos į kitų rūšių 
(putpelių, ančių, žąsų, kt.) kiaušinius, nesant alergijos vištų 
kiaušiniams, galimos, bet pasireiškia išimtiniais atvejais [1].

Kiaušinių tryniuose pagrindinis alergenas yra α-livetinas 
(vištų serumo albuminas Gal d 5) [1, 4]. Šis alergenas aptin-
kamas paukščių raumenyse, plunksnose ir gali kryžmiškai 
reaguoti, sukeldamas paukščių ir kiaušinių sindromą, kurio 
metu vystosi sisteminės alerginės reakcijos simptomai su-
valgius kiaušinio ar vištienos, kvėpavimo organų simptomai 
po kontakto su paukščiais, jų plunksnomis [11]. Šis sindro-
mas dažnesnis suaugusiesiems, o vaikams pasireiškia retai, 
atitinkamai 12–22 proc. ir 8–10 proc. alergijos kiaušiniams 
atvejų [11]. Išsivysčius paukščių ir kiaušinių sindromui, 
pirminė sensibilizacija paprastai įvyksta įkvepiamiems aler-
genams, kontaktuojant su paukščių plunksnomis ar išmato-
mis, o vėliau vartojant pusiau virto kiaušinio trynį ar esant 
tiesioginiam kontaktui su žalia paukštiena, gali pasireikšti 
sunkesni simptomai (pvz., dilgėlinė, angioedema ar astmos 
priepuolis). Tačiau α-livetinas yra termiškai labilus alerge-
nas. Valgant termiškai apdorotą vištieną ar gerai virtą kiau-
šinį, simptomų gali nebūti ar jie būna silpni [12].

Alergija žuvims

Žuvis yra vienas dažniausiai alergines reakcijas suke-
liančių maisto produktų. Alergijos žuvims paplitimas pri-
klauso nuo regioninių jų vartojimo ypatumų. Ši alergija 
dažnai pasireiškia dar vaikystėje ir, skirtingai nei esant 
alergijai pienui ar kiaušiniams, išlieka ir suaugus [1].

Pagrindiniai žuvų alergenai yra parvalbuminai [4, 13]. 
Šie baltymai aptinkami žuvų ir varliagyvių raumenyse, jie 
yra atsparūs karščiui ir virškinimui. Skirtingų šaltinių duo-
menimis, žuvims alergiškų pacientų specifiniai IgE prieš 
parvalbuminus nustatomi 70–100 proc. atvejų [13, 14]. Pri-
klausomai nuo žuvų (ar varliagyvio) rūšies, nustatytos skir-
tingos parvalbuminų izoformos ir izoalergenai. Pavyzdžiui, 
lašišose aptinkamas tik β-1 parvalbuminas, o varlių raumeny-
se – α-parvalbuminas [13, 14]. Kryžminės alerginės reakcijos 
į skirtingų rūšių žuvis, ypač taksonomiškai artimesnes, yra 
dažnos. Apie 50 proc. pacientų, alergiškų vienai žuvų rūšiai, 
nustatomas įsijautrinimas dar bent vienai kitai žuvų rūšiai, ta-
čiau tik 40 proc. iš jų ši reakcija pasireiškia kliniškai [2]. Par-
valbuminų daugiau esama baltų (pvz., menkės), o ne tamsių 
žuvų (pvz., tuno) raumenyse. Tad atskirų žuvų rūšių toleranci-
ją galima paaiškinti skirtingu parvalbuminų jose kiekiu [16]. 
Galimos kryžminės parvalbuminų reakcijos su varlių mėsa, 
tačiau tokių atvejų paplitimas nėra tiksliai žinomas [13, 15].

Mažesniu kryžmiškumo potencialu pasižymi enolazės 
ir aldolazės baltymai. Dėl enolazės ir aldolazės nustatytos 
dažnos kryžminės reakcijos tarp menkių, lašišų ir tunų. Vis 
dėlto kryžminės reakcijos tarp šių alergenų komponentų 
yra retesnės – atitinkamai iki 63 proc. ir 50 proc. įsijautri-
nimo žuvims atvejų [14]. 

Aprašyta kryžminių parvalbuminų, enolazės ir aldolazės 
reakcijų su vištiena, tačiau tokių atvejų paplitimas nėra tiks-
liai žinomas [12, 17]. Diagnozavus alergiją žuvims, rekomen-
duojama vengti visų žuvų mėsos, kol alerginiais provokaci-
niais mėginiais bus patvirtinta tolerancija kitoms rūšims [14].

Kolagenas – jungiamojo audinio baltymas, daugiausiai 
aptinkamas odoje, kauluose. Hidrolizuoto žuvų kolageno 
aptinkama žuvų kolageno produktuose. Žuvų želatinos 
aminorūgščių seka skiriasi nuo žinduolių kolageno žela-
tinos, todėl kryžminės reakcijos tarp šių molekulių ir skir-
tingos kilmės želatinos nepasireiškia [14, 18]. 

Pagrindiniai žuvų ikrų alergenai yra vitelogeninai. 
Duomenų apie kliniškai reikšmingas kryžminės reakcijas 
su vitelogeninais nepakanka, todėl žmonės, alergiški tik 
ikrams, gali saugiai valgyti žuvį [16]. 

Alergija jūrų gėrybėms

Jūrų gėrybėmis vadinama netaksonominė ir nevienalytė 
jūros bestuburių grupė, kuriai priklauso vėžiagyviai (kra-
bai, krevetės, omarai) ir moliuskai (austrės, sraigės, kal-
marai) [19]. Su šios grupės sukeliamomis kryžminėmis re-
akcijomis dažniausiai susijęs baltymas yra tropomiozinas. 
Tai alergenas, esantis vėžiagyvių, namų dulkių erkių, tara-
konų raumenyse, todėl tai ir respiracinis, ir maisto alerge-
nas [1, 4]. Tropomiozinas atsparus karščiui ir virškinimui, 
todėl jo sukeliamos sunkios, sisteminės alerginės reakcijos 
nepriklauso nuo jo terminio apdorojimo [19]. Tarp skirtin-
gų vėžiagyvių rūšių baltymų struktūros homologiškumas 
yra daugiau nei 95 proc. – būdingas didelis kryžmiškumas 
[21], todėl jei paciento simptomus provokuoja krevetės, 
tikėtina, kad juos provokuos ir kiti vėžiagyviai. Silpnes-
nės kryžminės reakcijos stebimos tarp vėžiagyvių ir mo-
liuskų – jų baltymų struktūroms būdingas apie 50 proc. 
homologiškumas [21]. Kryžminės reakcijos tarp krevečių 
ir kitų kiaukutinių pasireiškia apie 38 proc., 14 proc. tarp 
kiaukutinių ir moliuskų ir apie 49 proc. tarp moliuskų [20]. 

Įdomu tai, kad tropomiozino aptinkama ir apvaliosiose 
kirmėlėse (Anisakis) [20], todėl alerginė reakcija gali pa-
sireikšti valgant, pavyzdžiui, jūros žuvį, užsikrėtusią šiais 
parazitais. 

Alergija riešutams

Alergijos medžių riešutams paplitimas skiriasi nuo re-
giono ir siekia iki 0,05–7,3 proc. pasaulio populiacijos. 
Apie 10 proc. atvejų tolerancija riešutams didėja su am-
žiumi ir yra išaugama, tačiau daugumai pacientų alergija 
medžių riešutams išlieka visą gyvenimą [1]. Didžiausiu 
alergeniškumu pasižymi migdolai, pistacijos, anakardžių, 
graikiniai, karijų, lazdynų, makadamijų ir pinijų riešutai. 
Galimi įvairūs alergijos riešutams sukelti simptomai – nuo 
atopinio dermatito, alerginio rinito, astmos paūmėjimo iki 
sunkių virškinimo sutrikimų, anafilaksijos [22]. 

Skirtingų studijų duomenimis, 14–60,7 proc. medžių 
riešutams alergiškų pacientų yra įsijautrinę kelioms jų 
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rūšims [22, 32]. Nustačius alergiją medžių riešutams, pa-
cientams rekomenduojama nevalgyti visų rūšių riešutų. 
Tačiau tarp skirtingų riešutų rūšių kryžminių reakcijų po-
tencialas skiriasi. Remiantis atliktais tyrimais, net 98 proc. 
anakardžių riešutams alergiškų vaikų buvo įsijautrinę ir 
pistacijoms (anakardžiai ir pistacijos priklauso bendrai 
Anacardiaceae šeimai). Nustatytas kryžmiškumas tarp 
anakardžių ir pistacijų alergenų komponentų: 2S albumino 
(Pis v 1 ir Ana o 3), 11S globulino (Pis v 2 ir Ana o 2), 7S 
vicilino (Pis v 3 ir Ana o 1) [4, 23]. Anakardžiams alergiš-
kiems pacientams galimos kliniškai reikšmingos kryžmi-
nės reakcijos sukramčius obuolių ar citrusinių vaisių sėklų 
dėl jose esančių homologiškų baltymų.

Kitų tyrimų duomenimis, atliekant provokacinius pero-
ralinius mėginius, visi karijų riešutams alergiški pacientai 
reagavo ir į graikinius riešutus (graikiniai ir karijų riešutai 
priklauso bendrai Juglandaceae šeimai), o 9 proc. alergiš-
kų graikiniams riešutams pacientų karijų riešutus toleravo 
gerai. Nustatytas kryžmiškumas tarp homologiškų karijų 
2S albumino (Car i 1), 11S legumino (Car i 4) ir graikinių 
riešutų 2S albumino (Jug r 1), 11S globulino (Jug r 4) [4, 
24]. 

Viename daugiacentriame tyrime atliekant odos dūrio, 
sIgE ir provokacinius mėginius, nustatytas statistiškai 
reikšmingas (>1) alergijos tarp skirtingų medžių riešutų 
šansų santykis (ŠS). Trečioje vietoje po pistacijų ir ana-
kardžių (ŠS 585,2) ir karijų ir graikinių riešutų (ŠS 150,6) 
reikšmingas koeficiento santykis nustatytas tarp makada-
mijų ir lazdynų riešutų (ŠS 56,2) (1 lentelė) [32].

Dažnai kokosų riešutai klaidingai priskiriami medžių 
riešutams. Tai yra ne riešutas, bet kaulavaisis. Yra aprašytų 
in vitro įsijautrinimo kokosų riešutams atvejų pacientams, 
sensibilizuotiems graikiniams, lazdynų, makadamijų rie-
šutams ar migdolams. Nepaisant to, kokosai yra reti aler-
genai [22].

Diagnozavus alergiją vienai medžių riešutų rūšiai, reko-
menduojama vengti ir visų kitų rūšių riešutų. Esant alergi-
jai vienai ar kelioms riešutų rūšims, provokacinio mėginio 
testu galima įrodyti, kurias riešutų rūšis galima vartoti.

Su medžių riešutais susijusios kryžminės alerginės 
reakcijos dažniausiai pasireiškia kaip žiedadulkių ir 
alergijos maistui sindromas, dar vadinamas burnos aler-
gijos sindromu. Tokių kryžminių reakcijų patogenezė-
je dalyvauja lipidus transportuojantys baltymai (LTP), 
profilinai (struktūriniai baltymai) ir su patogeneze susiję 
baltymai (angl. pathogenesis-related – PR). Šie alerge-
nai savo sekomis panašūs į kai kurių žiedadulkių, sėklų, 
vaisių ir daržovių alergenus [25]. Pavyzdžiui, vienas 
pagrindinių lazdynų riešutų alergenų Cor a 1 (priklau-
santis PR-10 šeimai) yra homologiškas pagrindiniam 
beržų žiedadulkių alergenui Bet v 1. Esant pirminiam 
įsijautrinimui beržų Bet v 1 alergenui, net 97 proc. atve-
jų valgant lazdynų riešutus pasireiškia žiedadulkių ir 
alergijos maistui sindromo simptomai [22], t. y., valgant 
riešutus, jaučiamas burnos gleivinės, liežuvio dilgčioji-
mas ar niežėjimas.

Alergija ankštinėms daržovėms

Svarbiausi ankštinių daržovių alergenai aptinkami žemės 
riešutuose, lęšiuose, avinžirniuose, žirniuose, sojų pupelėse. 
Vicilinai, dar vadinami 7S globulinais, yra pagrindiniai kaupi-
mo baltymai, esantys daugumoje ankštinių augalų sėklų, kurie 
gali būti reikšmingi kryžminėse reakcijose tarp augalų [1, 25].

Pagrindiniai žemės riešutų alergenai turi homologiškus 
alergenus su daugeliu medžių riešutų. Iki 86 proc. atvejų 
nustatomi sIgE bent vienai medžių riešutų rūšiai, nors aler-
gijos klinika pasireiškia rečiau – iki 34 proc. atvejų [22].

Taip pat žemės riešutams alergiškiems pacientams kliniš-
kai reikšmingas įsijautrinimas nustatomas ir kitiems ankšti-
niams augalams, tokiems kaip sojų pupelės (87 proc.), lęšiai 
ar žirniai (55 proc.). Atliktų tyrimų duomenimis, 82 proc. že-
mės riešutams alergiškų pacientų įsijautrinę dviem ir daugiau 
kitų ankštinių augalų rūšių: 25,6 proc. – dviem, 43,5 proc. – 
trims, 13 proc. – keturiems. 73 proc. pacientų, buvo diagno-
zuota alergija lęšiams ir žirniams, lęšiams ir avinžirniams 
69,4 proc., avinžirniams ir žirniams 60 proc. [2].

82 proc. alergijos ankštiniams augalams atvejų pasireiš-
kia jau minėtas žiedadulkių ir alergijos maistui sindromas. 
Žemės riešutų alergenai, tokie kaip Ara h 8, priklauso PR-10 
baltymams, o Ara h 5 – vienai iš panalergenų šeimų – pro-
filinams [26]. 

Alergija mėsai

Aprašyta atvejų apie IgE sukeltas reakcijas į daugelį 
skirtingų mėsos rūšių – jautieną, kiaulieną, ėrieną ir paukš-
tieną, taip pat į kengūrų, banginių, ruonių ir krokodilų 

1 lentelė. Riešutų ir sezamų sėklų alergijos koeficientų santykiai 
(ŠS, kai ŠS >1) [31]

Lyginamieji riešutai OR P reikšmės

Anakardžių ir pistacijų 585,2 <0,0001

Graikiniai ir karijos 150,6 <0,0001

Lazdynų ir makadamijų 56,2 0,0007

Graikiniai ir makadamijų 20,4 0,005

Karijos ir makadamijų 15,2 <0,0001

Karijos ir lazdynų 14,9 <0,0001

Graikiniai ir lazdynų 11,5 <0,0001

Sezamo sėklų ir karijos 9,1 0,036

Makadamijų ir sezamų sėklos 8,8 0,005

Sezamų sėklos ir bortelijos 4,8 0,046

Graikiniai ir bortelijos 4,6 0,039

Lazdynų ir sezamų sėklos 3,6 0,04

Žemės ir graikiniai 0,42 0,04

Žemės ir karijos 0,38 0,039

Žemės ir lazdynų 0,28 0,004
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mėsą. Pagrindiniai mėsos alergenai yra serumo albuminas, 
mioglobinas ir aktinas, taip pat mėsoje, organuose, želati-
noje randamas oligosacharidas – galaktozė-alfa-1,3-galak-
tozė (alfa-gal) [28, 30].

Galimos kryžminės reakcijos tarp taksonomiškai ar-
timų gyvūnų rūšių mėsos. Pavyzdžiui,  vištienai alergiš-
kiems pacientams pasireiškiančios reakcijos į kitų paukš-
čių mėsą [2, 30]. Taip pat aprašytos kryžminės reakcijos 
tarp mėsos ir kitų gyvulinės kilmės produktų – pieno, 
kiaušinių [2]. Tai jau minėti pieno ir jautienos [9], žuvies 
ir vištienos sindromai [12, 17]. Paprastai šios alergijos 
formos didesnę įtaką turi suaugusiesiems ir vyresniems 
vaikams [2].

Galimos alerginės reakcijos į mėsą dėl sensibilizacijos 
įkvepiamiesiems alergenams. Joms priklauso kiaulienos 
ir kačių sindromas [14] ir jau minėtas paukščių ir kiau-
šinių sindromas [11]. Kiaulienos ir kačių sindromas yra 
IgE sukeliama reakcija į kiaulių mėsą (kiaulienos serumo 
albuminą Sus s 1), kurią sukelia pirminis įsijautrinimas 
kačių pleiskanose esančiam serumo albuminui (Fel d 2). 
Šio sindromo dažnis susijęs su kačių alergijos paplitimu 
ir dažnesnis vaikams (1–3 proc. kačių alergijos atvejų) 
nei suaugusiesiems. Serumo albuminai aptinkami dauge-
lyje gyvūnų audinių ir išskyrų, įskaitant mėsą, odą, pieną, 
ir yra termolabilūs. Todėl alerginės reakcijos dažniau pa-
sireiškia valgant džiovintą ir rūkytą kiaulieną, o kai kurie 
pacientai, alergiški serumo baltymams, jaučia alergijos 

simptomus vartodami jautieną, vištieną ir šviežią pieną 
[15]. Aprašyta atvejų, kai, esant pirminiam įsijautrinimui 
šunų serumo albuminui (Can f 3), išsivystė anafilaksija 
valgant arklieną (Equ c 3) [14, 31].

Dar vienas alergines reakcijas, susijusias su mėsa, le-
miantis veiksnys yra alfa-gal [14, 28]. Šio oligosacharido 
yra daugelyje žinduolių kilmės maisto produktų, įskaitant 
mėsą, vidaus organus, pieną ir želatiną. Išskirtinis alfa-gal 
sindromo bruožas – vėlyva alerginės reakcijos pradžia 
(paprastai jos įvyksta praėjus 3–6 val. suvalgius raudonos 
mėsos) [14, 28].

Su mėsa susijusios alergijos, tuo labiau kryžminės re-
akcijos, tiek žinduolių, tiek paukščių produktams yra labai 
retos [14, 28].

Apibendrinimas

Kryžminių reakcijų potencialas tarp maisto alergenų 
skiriasi ir yra didesnis tarp taksonomiškai artimesnių au-
galinės ar gyvūninės kilmės maisto produktų. Įvairių ty-
rimų duomenimis, nustatytas tam tikrų alergenų baltymų 
homologiškumas leidžia prognozuoti paciento įsijautrini-
mo klinikinę reikšmę. Turimos žinios apie kryžminių re-
akcijų riziką, molekuliniai tyrimai, kuriais nustatomas įsi-
jautrinimas specifiniams alergeno komponentams, leidžia 
numatyti galimas alergines reakcijas ir padėti jų išvengti 
ateityje. 
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Įvadas

Maisto baltymų sukeltas enterokolitas (MBSE) – tai 
ne imunoglobulino E (IgE) nulemta alergija maistui, kuri 
pasireiškia sunkiais gyvybei grėsmingais simptomais. Pir-
mą kartą sindromas aprašytas XX amžiaus 8 dešimtmety-
je [1]. Nepaisant sunkios ir gyvybei grėsmingos klinikos, 
žinių apie MBSE išsivystymą trūksta. 2011 metais pa-
skelbtame straipsnyje rašoma, kad MBSE gali pasireikšti 
apie 0,34 proc. naujagimių (1,5–30 atvejų iš 10 tūkst.) [2]. 
Deja, tikslus paplitimas nėra žinomas.

MBSE – ne IgE nulemtas maisto sindromas, kuris daž-
niausiai pasireiškia kūdikystėje. Pagrindinis simptomas – 
pasikartojantis, gausus ir užsitęsęs vėmimas, kuris pasi-
reiškia praėjus 1–4 val. suvalgius alergeno. Gausų vėmimą 
dažniausiai lydi vangumas, blyškumas ir viduriavimas 
(2–10 val.). Sunkiais atvejais būklė gali imituoti sepsį (hi-
potermija, methemoglobulinemija, acidozė, hipotenzija) 
ar anafilaksinę reakciją (įtarimą kelia lėta pradžia ir sis-
teminių simptomų trūkumas), todėl diagnostika užtrunka.

Patofiziologija

Mechanizmas, kaip alergizuojantis maisto produktas 
sukelia MBSE sindromą, nėra aiškus. Šiuo metu mano-
ma, kad MBSE yra nuo IgE nepriklausanti alergija mais-
tui. Reikia daugiau tyrimų, įrodančių T ląstelių vaidmenį 
MBSE patofiziologijai.

Klinika

Klinika ir sunkumas priklauso nuo provokuojančio pro-
dukto valgymo dažnio, kiekio ir asmens amžiaus. Remian-
tis klinika, išskiriami 2 tipai – ūminis ir lėtinis [3]. 

Sergant ūminiu MBSE, vėmimas pasireiškia praėjus 
1–4 val. po suvalgyto maisto, kai produktas yra valgomas 
intermituojančiai arba po pašalinimo periodo. Viduriavi-
mas vandeningomis išmatomis (dažnai su kraujo ir glei-
vių priemaiša) pasireiškia praėjus 5–10 val. po suvalgyto 
maisto ir gali trukti iki 24 val. [4]. Simptomai regresuoja 
per 24 val. Vaikai, kuriems pasireiškia ūminis MBSE, 
iki kito kontakto su alergizuojančiu maistu jaučiasi ge-
rai ir kitų skundų nenurodo. Jų svorio augimas atitinka 

amžiaus normos ribas. Ūminis MBSE, remiantis klinikos 
sunkumu, skirstomas į lengvos, vidutinio sunkumo ir sun-
kios eigos. Pagrindinis skirtumas, kad esant sunkiai būklei 
reikalinga intraveninė rehidratacija ir gydymas ligoninėje 
(1 lentelė) [1].

Lėtinis MBSE yra sunkiau diagnozuojamas ir aprašo-
mas tik kūdikiams iki 4 mėnesių, kurie maitinami karvių 
pieno ar sojų mišiniais. Lėtinis MBSE išsivysto dėl re-
guliaraus alergizuojančio produkto vartojimo ir pasireiš-
kia lėtiniu, intermituojančiu vėmimu, viduriavimu ir su-
trikusiu svorio augimu [5, 6]. Sunkus lėtinis MBSE gali 
sukelti dehidrataciją ir šoką. Galima įtarti lėtinį karvių 
pieno baltymų sukeltą MBSE kūdikiams, kuriems stebi-
ma hipoalbuminemija, blogas svorio augimas ir vargina 
gastrointestinaliniai simptomai [7]. Laikantis šalintinės 
dietos, simptomai regresuoja, tačiau atsitiktinai suvalgius 
alergizuojančio produkto pasireiškia ūminio MBSE klini-
ka (2 lentelė).

Dažniausi alergenai

Dažniausi maisto produktai, sukeliantys MBSE, yra 
karvių pienas, sojos ir kruopos (ryžiai, avižos) [8, 2]. Jung-
tinėse Amerikos Valstijose 25–50 proc. atvejų yra sukelti 
sojų arba karvių pieno, tačiau šie alergenai nėra paplitę 
Australijoje, Izraelyje ir Italijoje. MBSE atvejai, sukelti 
žuvų, yra paplitę Italijoje ir Ispanijoje [9]. Geografiškai 
MBSE sukeliantys maisto produktai yra skirtingi. Tai le-
mia daug skirtingų veiksnių – mitybos įpročiai, ankstes-
nės alerginės ligos, maitinimas motinos pienu, genetiniai 
veiksniai ir kt. [8]. 

Dažniausiai MBSE pasireiškia 2–7 gyvenimo mėnesį, 
kai į mitybą įtraukiami nauji maisto produktai. Karvių pie-
nas ir sojos MBSE sukelia jaunesniems kūdikiams (<6 mė-
nesių). MBSE, kuris sukeliamas vieno maisto produkto, 
pasireiškia 5–7 mėnesių kūdikiams.  

65–80 proc. pacientų MBSE sukelia vienas maisto pro-
duktas, dažniausiai karvių pienas. Tačiau 5–10 proc. jau-
trumas pasireiškia ≥3 maisto produktams, o daliai – 6 [4]. 
30–40 proc. vaikų, kuriems MBSE sukelia karvių pienas 
arba sojos, gali reaguoti į abu maisto produktus. Ši tikimy-
bė didesnė vaikams, kuriems MBSE klinika pasireiškė per 
pirmąjį gyvenimo mėnesį, todėl gydymo įstaigoje reko-

Gyd. Ingrida Mačiulaitytė
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų ligoninės Pediatrijos centras

Maisto baltymų sukeltas 
enterokolito sindromas



14 Žurnalo INTERNISTAS priedas ALERGIJA. ASTMA. IMUNOLOGIJA                                                                   2020 / 1 (11)

menduojama atlikti peroralinį provokacinį mėginį (POM). 
Taip pat jiems yra didesnė rizika, kad MBSE simptomus 
gali išprovokuoti ryžiai arba avižos. Įtraukiant šiuos pro-
duktus, rekomenduojama vaiką stebėti namuose arba gy-
dymo įstaigoje. Rekomenduojama visavertė mityba ir kie-
tų maisto produktų įtraukimas pagal amžių. Tai palengvina 

mitybą, praplečia dietos racioną ir padeda išvengti nerei-
kalingų ribojimų (4 lentelė).

Yra aprašyta keletas klinikinių atvejų, kai MBSE pa-
sireiškia suaugusiems asmenims. Dažniausi alergizuojan-
tys maisto produktai suaugusiems pacientams yra žuvys, 
jūros gėrybės, kiaušiniai. Kliniškai pasireiškia vėmimu, o 

2 lentelė. MBSE fenotipo skirtumai [1]

Pasireiškimo amžius

Ankstyvas <9 mėnesiai

Vėlyvas >9 mėnesiai

Sunkumas

Lengvo ir vidutinio 
sunkumo eiga Pasikartojantis vėmimas su / be viduriavimo, blyškumas, lengvas vangumas

Sunki eiga Pasikartojantis gausus vėmimas su / be viduriavimo, blyškumas, vangumas, dehidratacija, hipo-
tenzija, šokas, methemoglobulinemija, metabolinė acidozė

Simptomų laikas ir trukmė

Ūminis

Susijęs su protarpiniu alergizuojančio produkto vartojimu, per 1–4 val. pasireiškia vėmimas, 
kuris yra lydimas blyškumo ir vangumo. Viduriavimas trunka iki 24 val., dažniausiai pasireiškia 
per 5–10 val. Būklė pagerėja per 24 val., pašalinus iš mitybos alergizuojantį produktą. Vaikas 
auga normaliai, simptomai nepasireiškia iki kito kontakto su alergenu

Lėtinis
Susiję su nuolatiniu alergizuojančio produkto vartojimu, vargina protarpinis vėmimas, lėtinis vidu-
riavimas, blogai auga svoris. Pašalinus alergizuojantį produktą, kūdikių savijauta pagerėja per 3–10 
dienų. Vėliau suvalgius alergizuojančio maisto produkto pasireiškia ūmios klinikos simptomai

Specifinių IgE nustatymas

Klasikinis Specifiniai IgE maistui neigiami

Atipinis Specifiniai IgE maistui teigiami

1 lentelė. Ūminio MBSE klinika [1]

Lengva ir vidutinio sunkumo MBSE eiga Sunki MBSE eiga 

Klinika 

Privaloma 
•	 Vėmimas (paprastai 1–4 val., tačiau 

gali svyruoti nuo 30 min. iki 6 val.), 
keletas intermituojančio vėmimo 
epizodų (1–3), gali būti vėmimas su 
tulžimi

•	 Aktyvumo sumažėjimas
•	 Blyškumas
•	 Toleruojama rehidratacija per os

Nebūtina
•	 Viduriavimas vandeningomis išma-

tomis, pasireiškia per 24 val., kartais 
stebimas kraujas

Privaloma
•	 Vėmimas (paprastai 1–4 val., tačiau gali svyruoti nuo 

30 min. iki 6 val.), stiprus, pasikartojantis (≥4), su tulži-
mi, pykinimas

•	 Pasikeitęs elgesys (nuo sumažėjusio aktyvumo iki mie-
guistumo)

•	 Blyškumas
•	 Dehidratacija
•	 Reikalinga intraveninė rehidratacija

Nebūtina
•	 Hipotenzija
•	 Pilvo išpūtimas
•	 Viduriavimas, kuris gali trukti iki 24 val., gali būti su krauju
•	 Hospitalizavimas 

Laboratoriniai 
pakitimai

•	 Leukocitozė su neutrofilija
•	 Trombocitozė 
•	 Koprogramoje gali būti aptinkama 

leukocitų, eozinofilų ar didesnis anglia-
vandenių kiekis

•	 Leukocitozė su neutrofilija
•	 Trombocitozė 
•	 Metabolinė acidozė
•	 Methemoglobulinemija
•	 Koprogramoje gali būti aptinkama leukocitų, eozinofilų 

ar didesnis angliavandenių kiekis

Maisto baltymų sukeltas enterokolito sindromas
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diagnozuojama remiantis anamneze (kad maistas anksčiau 
buvo toleruojamas) ir pasikartojančiais vėmimais, kuriuos 
galima susieti su įtariamu maistu [10]. 

Diagnostika

Pagrindinis diagnostikos principas – išsami anamnezė. 
Ji leidžia įtarti MBSE remiantis klinika, nustatyti alergi-
zuojantį maisto produktą. Diagnozuojant galima remtis 
kriterijais: 1 didysis kriterijus ir bent 3 mažieji (3 lente-
lė) [1]. Įtariant MBSE, tačiau kylant neaiškumų, įvertinus 
rizikos ir naudos santykį, rekomenduojama atlikti POM 
su įtariamu maisto produktu. POM yra laikomas auksiniu 
standartu diagnozuojant MBSE ir yra atliekamas prižiūrint 
gydytojams, remiantis interesų grupių parengtais proto-
kolais [1, 5, 12–13]. Rekomenduojamas POM protoko-
las: 0,3 g baltymo 1 kg (maksimali dozė – 3 g baltymo 
arba 10 g alergizuojančio maisto produkto) padalijama į 3 
dozes, kurios skiriamos kas 30 min. Po paskutinės dozės 
rekomenduojama stebėti 4–6 val. >50 proc. asmenų gali 
prireikti intraveninės rehidratacijos, todėl POM nereko-
menduojama atlikti namuose [11]. POM protokolų reko-
mendacijas galima koreguoti individualiai, atsižvelgiant į 
aplinkybes. 

Nors MBSE imunologinis pasireiškimo mechanizmas 
skiriasi nuo IgE sukeliamų (greitojo tipo) ligų, esant ga-
limybei, rekomenduojama atlikti specifinius IgE įtaria-
mam maisto produktui. Esant įsijautrinimui, galima įtarti 
ilgesnę ir sunkesnę ligos eigą, kartu gali būti ir kitų aler-
ginių ligų. Iki 20 proc. nustatomi specifiniai IgE įtaria-
mam maisto produktui. Tai nulemia atipinę MBSE eigą. 
20–40 proc. sergančiųjų MBSE nustatomas įsijautrini-
mas kitiems maisto produktams [4]. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir Australijoje atliktuose tyrimuose nustatyta, 
kad 31–57 proc. asmenų vargino gretutinės atopinės ligos 
(pvz., atopinis dermatitas) [2]. 

Nėra laboratorinių ar kitų diagnostinių tyrimų, kurie 
būtų specifiški ir leistų patvirtinti MBSE diagnozę. Ta-

čiau atliekami tyrimai leidžia atmesti kitas ligas ar būkles, 
kurias imituoja MBSE (infekcinį gastroenteritą, sepsį, 
nekrotizuojantį enterokolitą, anafilaksinę reakciją, įgim-
tąsias metabolizmo ligas, laktozės netoleravimą, GERL, 
Hirshprungo ligą, eozinofilines gastroenteropatijas, celia-
kiją, imunines enteropatijas, kt.) [1].

Gydymas

Pagrindinis gydymas – ilgalaikė ir griežta šalintinė die-
ta. Rekomenduojama dieta be alergizuojančio produkto. 
Patariama vengti ir maisto produktų, į kurių sudėtį jie 
įeina. Išimtis taikoma, jei pacientas anksčiau yra raga-
vęs termiškai apdoroto maisto produkto ir nebuvo stebė-
ta nepageidaujamų reakcijų. Kūdikiams karvių pieno ar 
sojų sukelto MBSE metu rekomenduojama griežta dieta 
be visų alergizuojančio produkto formų [12, 14]. Trūksta 
tyrimų dėl termiškai apdorotų karvių pieno ir kiaušinių 
baltymų toleravimo alergiškiems pacientams. Pateikiama 
tik keletas mažos apimties tyrimų, kuriuose patvirtinta 
tolerancija termiškai apdorotiems baltymams [15]. Ter-
miškai apdorotas produktas įtraukiamas į dietą tik prižiū-
rint gydytojui. 

Kūdikiams rekomenduojamas maitinimas motinos pie-
nu arba labai hidrolizuoti pieno mišiniai. Esant galimybei, 
rekomenduojama tęsti žindymą, nes alergenai, patekę per 
motinos pieną, MBSE nesukelia ir yra gerai toleruojami 
[1, 16]. Vis dėlto 10–20 proc. prireikia specialios paskir-
ties aminorūgščių mišinio [4]. 

Dėl galimų kryžminių reakcijų rekomenduojama mi-
šinius keisti prižiūrint gydytojui. Esant alergijai karvių 
pienui, galima reakcija į sojų pieną (Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose aprašyta 20–40 proc. kryžminių reakcijų), 
ožkų ir avių pieną (dėl panašios baltymų struktūros) [2, 
3, 9]. Manoma, kad asilių, kupranugarių pienas turėtų 
būti saugi alternatyva, nes asmenys, kuriems nustatytas 
greitojo tipo (su IgE susijęs) įsijautrinimas, šį pieną to-
leruoja [17].

3 lentelė. Ūmaus ir lėtinio MBSE diagnostiniai kriterijai [1]

Ūminis MBSE Lėtinis MBSE

Didieji kriterijai 
•	 Vėmimas praėjus 1–4 val. nuo įtariamo maisto produkto vartojimo, kartu nepasireiškia 

greitojo tipo (IgE sukeliamos) alerginės odos reakcijos ar kvėpavimo takų simptomai
Svarbiausias kriterijus 
įtariant lėtinį MBSE yra 
simptomų regresavimas 
pašalinus įtariamą maisto 
produktą, pakartotinai suval-
gius, išprovokuojami ūmaus 
MBSE simptomai (vėmimas 
po 1–4 val., viduriavimas iki 
24 val.). Neatlikus perorali-
nio provokacinio mėginio, 
lėtinio MBSE diagnozė lieka 
tik galima

Mažieji kriterijai 
•	 ≥2 pasikartojantys vėmimo epizodai, suvalgius įtariamo maisto produkto
•	 Pasikartojantis vėmimas praėjus 1–4 val. nuo įtariamo maisto produkto vartojimo
•	 Vangumas 
•	 Blyškumas
•	 Reikalinga skubi medicininė pagalba
•	 Reikalinga intraveninė rehidratacija
•	 Viduriavimas, trunkantis iki 24 val. (dažniausiai 5–10 val.)
•	 Hipotenzija
•	 Hipotermija 

Ūminis MBSE: 1 didysis kriterijus + ≥3 mažieji kriterijai

Maisto baltymų sukeltas enterokolito sindromas
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4 lentelė. MBSE gydymas [1, 23]

Ūminės reakcijos 
valdymas Mokymas Mityba Sudaryti vizitų planą

MAŽA
RIZIKA

VIDUTINĖ 
RIZKA

DIDELĖ 
RIZIKA

PRODUKTAI, 
TURINTYS 
DAUG GELEŽIES

Ėriena, bolivi-
nės balandos, 
soros

Jautiena, 
kukurūzų, 
miežių, 
kviečių 
kruopos

Ryžių, avižų 
kruopos

DARŽOVĖS

Brokoliai, 
žiediniai 
kopūstai, 
pastarnokai, 
moliūgai

Aguročiai, 
morkos, 
bulvės

Saldžiosios 
bulvės

VAISIAI
Uogos, slyvos, 
arbūzai, 
slyvos

Obuoliai, 
kriaušės, 
apelsinai

Bananai

ANKŠTINĖS 
DARŽOVĖS –

Žaliosios 
pupos, 
žemės rie-
šutai, kitos 
ankštinės 
daržovės 

Žaliosios 
pupos, 
sojos

KITI
Medžių 
riešutai, sėklų 
sviestas

–

Karvių 
pienas, 
paukštiena, 
kiaušiniai, 
žuvis

Maisto konsitencija turi būti priimtina pagal amžių: 4–6 mėnesių kū-
dikiams – tyrės, kurios palaipsniui tirštinamos, 8 mėnesių – maistas, 
kurio galima atsikąsti, bet jis ištirptų, 12 mėnesių – pritaikytas mais-
tas nuo bendro stalo, smulkiai sukapotas

GMP – greitoji medicinos pagalba, ĮV – į veną, ĮR – į raumenį, RITS – reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius, odansetronas 0,15 mg/kg, 
maksimali dozė – 16 mg, metilprednizolonas 1 mg/kg, maksimali dozė – 60–80 mg, KP – karvių pienas, MBSE – maisto baltymų sukeltas enterokolitas, 
LHPM – labai hidrolizuotas pieno mišinys, ARM – aminorūgščių mišinys, POM – peroralinis provokacinis mėginys.

Tėvų mokymas, kaip 
elgtis pasireiškus 

ūminiam priepuoliui

Dietologo konsultacija

Kūdikis (ar reikalinga griežta dieta)?

KP (ar sojų) sukeltas MBSE?

TAIP NE

Mitybos patarimų planas

≥3 vėmimo epizodai ARBA vidutinio 
sunkumo / sunkus vangumas, ARBA 
anamnezėje buvusi sunki reakcija

>3 vėmimo 
epizodai ARBA 

vangumas

LENGVA 
rehidracija 

per os
Užsitęsus >6 

mėnesius, 
spręsti dėl 

odansetrono ĮR
Stebėti 4–6 val. 
nuo reakcijos 

pradžios

VIDUTINIO 
SUNKUMO 

Jei >6 mėnesius, 
spręsti dėl 

odansetrono ĮR 
Spręsti dėl lašinės 
skysčių infuzijos 

ĮV (20 ml/kg) 
boliusu

1 iš šių 
simptomų:

sunkus 
vangumas,
hipotonija,

cianozė

SUNKI 
ĮV rehidracija 20 ml/kg boliusu, jei reikia 

kartojama
Jei >6 mėnesius, spręsti dėl 

odansetrono ĮV
Spręsti dėl metilprednizolono 1 mg/kg ĮV
Gyvybinių funkcijų stebėjimas, acidozės, 

elektrolitų korekcija 

GALIMOS ALTERNATYVOS
Skatinti žindymą

LHPM ar ARM
-Ir / ar POM su sojų mišiniu (ar pieno mišiniu)

>12–18 mėnesių po paskutinės 
reakcijos ARBA anksčiau, jei pacientas, 
šeimos nariai nori įtraukti pašalintą 

maisto produktą

Ar įtariamos greitojo 
tipo reakcijos 

(tegiami specifiniai IgE)?

Ilgesnė POM 
trukmė dėl 
greitojo tipo 

alerginių 
reakcijų 

tikimybės

Spręsti dėl 
POM. Protokolą 
galima koreguoti 
atsižvelgiant į: 

Amžių
Artimųjų poreikius 

/ tikslus
Buvusias reakcijas
Ligos anamnezę

Gyvybinių funkcijų stebėjimas 
Išliekant sunkiai būklei, spręsti dėl 

perkėlimo į RITS 
Stebėjimas 4–6 val. nuo reakcijos 

pradžios 
Būklei pagarėjus, spręsti dėl skysčių 

per os

Paruošti informaciją 
medicinos įstaigai 

apie pirmosios 
pagalbos teikimą

Kviesti 
GMP

Rehidratacija 
per os namuose

Pasireiškus ūminiam MBSE, pagrindinis gydy-
mas yra adekvati (intraveninė ar per os) rehidratacija 
(10–20 ml/kg). Apie 15 proc. asmenų gali išsivystyti hi-
povoleminis šokas. Siekiant sumažinti sukeltą žarnyno 
uždegimą, rekomenduojama vienkartinai skirti sisteminių 
gliukokortikoidų (metilprednizolonas 1 mg/kg, maksimali 
dozė – 60–80 mg) [12]. 

Seratonino receptorių antagonistas odansetronas skiria-
mas pykinimui, vėmimui mažinti. Remiantis 2 nedidelės 
apimties tyrimų duomenimis, odansetronas efektyvus ma-
žinant pykinimą ir vėmimą asmenims, kuriems pasireiš-
kė ūminio MBSE klinika po atlikto POM [18, 19]. Kiti 
gydymo metodai skiriami įvertinus bendrą paciento būklę 
(deguonis, dirbtinė plaučių ventiliacija, vazopresoriai, kt.).

Adrenalino automatiniai injektoriai nėra rekomenduo-
tini. Esant gretutiniam įsijautrinimui (greitojo tipo reak-
cijos) kitiems maisto produktams, spręsti dėl jo skyrimo 
rekomenduojama individualiai [14]. Nuo 2018 metų spa-
lio Lietuvoje adrenalino automatiniai injektoriai yra kom-
pensuojami (pagal TLK-10-AM ligų kodus T78.0, T78.1, 
T78.2, T78.3, C94.3, C96.2, Q82.2).

Mitybos ypatumai

2017 metais pateiktose MBSE diagnostikos ir gydy-
mo rekomendacijose nerekomenduojama speciali mity-
ba (vengti alergenų, tam tikrų maisto produktų) nėštumo 
ir kūdikystės metu ar veiksniai, kurie sumažintų MBSE 

Maisto baltymų sukeltas enterokolito sindromas
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išsivystymo riziką. Todėl rekomenduojama sveika ir vi-
savertė mityba. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Austra-
lijoje, Italijoje atliktose studijose statistiškai reikšmingų 
rizikos veiksnių ir sąsajų su MBSE išsivystymu nenusta-
tyta [1].

Tėvams, kurių vaikai serga MBSE, būtina sudary-
ti mitybos planą visavertei mitybai užtikrinti. Vaikams, 
alergiškiems maistui, dažniau nustatomas vitaminų A, D, 
baltymų, geležies, kalcio, cinko trūkumas [20]. Maisto 
medžiagų trūkumas pastebimas dėl dietos apribojimų ir 
baimės įtraukti naujus maisto produktus. Rekomenduoja-
ma naują produktą pabandyti kaip sudedamąją dalį tole-
ruojamame maiste ir stebėti apie 4 dienas dėl galimų nepa-
geidaujamų reakcijų, o vėliau ragauti gryną. Net ir vieno 
maisto produkto pašalinimas iš mitybos gali sukelti mity-
bos nepakankamumą. Iškilus problemų, rekomenduojama 
dietologo konsultacija.

Dauguma alergiškų karvių pienui pacientų toleruoja 
labai hidrolizuotus pieno mišinius, tačiau tik nedaugeliui 
jų prireikia specialios paskirties aminorūgščių mišinio. >6 
mėnesių kūdikiams puiki išeitis gali būti sojų mišiniai.

Rekomenduojama reguliariai vertinti vaikų ūgį ir svorį, 
jų santykį su nacionaliniais standartais. Atsisakius alergi-
zuojančių maisto produktų, augimas turi atitikti amžiaus 
ribas.

Daugiau atidumo reikėtų primaitinimo pradžioje, rink-
tis tinkamesnius maisto produktus, duoti juos laiku ragau-
ti, kad kūdikis susidurtų su įvairiais skoniais ir tekstūro-
mis. Taip siekiama laiku formuoti primaitinimo įpročius 
ir įgūdžius.

Tolerancijos išsivystymas

Tolerancijos išsivystymas yra susijęs su alergizuojan-
čiu maisto produktu ir geografiniais ypatumais. Daugu-
ma vaikų išauga MBSE, tik reikia laiko. Anksčiau buvo 
rekomenduojama vengti nustatyto maisto alergeno iki 
3 metų. Šiuo metu pastebima, kad alergija yra išaugama 
anksčiau, todėl ilgalaikė griežta dieta nėra reikalinga. To-
dėl rekomenduojama atlikti POM praėjus 12 mėnesių po 
paskutinės alerginės reakcijos. Pastebėta, kad alergiją kar-
vių pienui kūdikis dažnai išauga sulaukęs 18 mėnesių, o 
jautrumas kiaušiniams, grūdams ir jūros gėrybėms trunka 
ilgiau [21]. Jautrumo sojoms išnykimas gali svyruoti nuo 
6 iki 22 metų [4].

Tikslaus laiko, kada pacientas išaugs alergiją, niekas 
negali pasakyti. Todėl rekomenduojama stebėti ir indivi-
dualiai spręsti dėl POM atlikimo. Skirtingos šalys pateikia 
skirtingus išaugimo terminus, bet ir jie yra preliminarūs. 
Periodiniai vertinimai, POM rekomenduojami ir suaugu-
siems pacientams. 

Klinikinis atvejis

1 metų mergaitę alergologas ir klinikinis imunologas ap-
žiūrėjo dėl varginančių vėmimo epizodų (iki 10–20 k./d.) 

ir vangumo, kuriuos siejo su pieno produktais. Visus 
kitus maisto produktus valgė ir nusiskundimų neturė-
jo. Ankstesnes alergines ligas ir šeiminę alergologinę 
anamnezę neigia. 

Nuo gimimo mergaitė buvo maitinta motinos pienu 
ir kartais primaitinta pieno mišiniu. Nuo 1,5 mėnesio 
maitinta tik motinos pienu (mama tuo metu valgė pie-
no produktus). Pirmasis vėmimo ir vangumo epizodas 
įvyko sulaukus 4 mėnesių, kai buvo atnaujintas pieno 
mišinių vartojimas. Suvalgius apie 20 ml, po 5 min. 
pradėjo gausiai vemti ir dėl to buvo hospitalizuota į 
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vai-
kų ligoninę. Žarnyno infekcija, atlikus išmatų tyrimus, 
nepatvirtinta. Antrasis gausaus vėmimo epizodas įvy-
ko sulaukus 6 mėnesių, įmaišius pieno mišinio į avi-
žų košę. Į gydymo įstaigą nesikreipė, būklė pagerėjo 
skyrus skysčius per os. Trečiasis epizodas pasireiškė 
sulaukus 8 mėnesių, kai kūdikis paragavo jogurto. Po 
1 val. pradėjo vemti ir viduriuoti. Ketvirtasis epizodas 
įvyko sulaukus 10 mėnesių, kai kūdikis paragavo bal-
tos duonos.

Alergologo konsultacijos metu atlikti odos dūrio 
mėginiai su maisto produktais (pienu, kiaušiniu, kvie-
čiais ir avižomis) buvo neigiami, specifiniai IgE pienui, 
beta laktoglobulinui, kazeinui – neigiami, bendrasis IgE 
4,23 IU/ml atitiko normą. Nutarta atlikti POM su pienu.

Pacientei sulaukus 1,5 metų, Vaikų alerginių ir imu-
ninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos stacionare at-
liktas POM su pieno gėrimu (braškinis pieno gėrimas 
MIAU). POM atliktas remiantis EAACI rekomendaci-
jomis [22]. Mergaitė išgėrė visą numatytą kiekį pieno 
(210 ml) be komplikacijų, tačiau praėjus 1 val. po pasku-
tinės dozės pradėjo gausiai vemti, tapo nerami. Pacientė 
hospitalizuota į Vaikų pulmonologijos ir alergologijos 
skyrių. Mergaitė gausiai vėmė 4 kartus, po 7 val. pasi-
tuštino kiek skysčiau ir su gleivėmis. Skirtas gydymas 
skysčių lašine, deksametazonu. Atliktame bendrajame 
kraujo tyrime stebėta neutrofilinė leukocitozė, kopro-
gramoje aptikta gleivių, leukocitų ir Charcoto-Leydeno 
kristalų. Po gydymo mergaitės būklė pagerėjo. Diagno-
zuotas maisto baltymų sukeltas enterokolito sindromas, 
išrašant į namus, rekomenduota griežta dieta be pieno, 
jo produktų ir maisto produktų, kuriuose jo yra. Reko-
menduota kontrolė po 1–1,5 metų.

Apibendrinimas 

Straipsnyje aptarėme sindromą, kuris gali sukelti sun-
kias būkles ir imituoti kitas ligas. Pagrindinis diagnosti-
kos principas – pastabumas ir kitų ligų paneigimas. Šiuo 
metu lieka daug neaiškumų – išsivystymo mechanizmas, 
diagnostiniai tyrimai, rizikos veiksniai. Reikia būti pasta-
biems ir, esant neaiškiai klinikai, pasikartojantiems virš-
kinimo trakto simptomams, nenustatant infekcijos, esant 
sutrikusiam kūdikio svorio augimui, rekomenduojama pa-
galvoti apie MBSE diagnozę. 

Maisto baltymų sukeltas enterokolito sindromas
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Įvadas

Pastaraisiais dešimtmečiais didėja sergamumo alergija 
maisto produktams dažnis. Nuo 1997 iki 2007 metų Jung-
tinėse Amerikos Valstijose atlikto anketinio tyrimo duo-
menimis, net 18 proc. daugiau respondentų mano, kad jie 
yra alergiški maistui [1]. Tyrimai, kuriuose alergija maistui 
buvo patvirtinta maisto provokaciniais mėginiais, alergijos 
maistui dažnis padidėjo nuo 3,5 iki 7,7 proc. (1999–2007 
metais) [2]. Nustatyta, kad alergijos maistui paplitimas su-
augusiųjų populiacijoje siekia apie 1–2 proc., vaikų popu-
liacijoje – iki 10 proc. [3]. 

Mityba, jos įtaka gyvenimo kokybei ir savijautai, aler-
gija maistui, maisto netoleravimo temos šiandieninėje 
visuomenėje yra labai aktualios. Įtariamai maisto alergi-
jai patvirtinti ar ekskliuduoti atliekami odos dūrio testai, 
kraujyje ieškoma specifinių imunoglobulinų E (sIgE) 
prieš maisto alergenus, taikomos šalintinės dietos ir 
maisto provokaciniai mėginiai. Tačiau šiandien didėja 
ir brangiai kainuojančių vadinamųjų maisto netoleravi-
mo testų pasiūla – kraujyje ieškoma sIgG4 prieš maisto 
produktus. Atsiranda mokslu nepagrįstų duomenų, kad 
laikantis šalintinės tam tikrų maisto produktų dietos, su-
darytos pagal IgG tyrimo rezultatus, pagerėja paciento 
sveikatos būklė. Neretai alergijos maistui, maisto netole-
ravimo sąvokos visuomenėje yra painiojamos, o šalintinė 
dieta, kai tikrosios alergijos maisto produktui nėra, gali 
turėti ir neigiamų padarinių sveikatai. Žvelgiant iš gy-
dytojo perspektyvos, kyla klausimas, ar apskritai sIgG4 
testai maisto alergijai ar netoleravimui diagnozuoti galė-
tų būti patikimi?

Padidėjęs jautrumas maistui

Siekiant išvengti painiavos, svarbu apibrėžti tam tikras 
sąvokas ir išsiaiškinti alergijos bei maisto netoleravimo są-
vokas ir mechanizmus. Europos alergologijos ir klinikinės 
imunologijos draugija siūlo visas nepageidaujamas reakci-
jas į maistą vadinti padidėjusiu jautrumu maisto produk-
tams [4]. Šias reakcijas alergija galima vadinti tada, kai jas 
sukelia imunologiniai mechanizmai. Alerginės reakcijos 
gali būti susijusios su IgE (klasikinės alerginės reakcijos), 

nesusijusios su IgE (sukeliamos natūralių citotoksinių ląs-
telių žudikių ar T limfocitų) ir mišrios. 

Su IgE susijusios reakcijos pasireiškia, kai maisto 
alergenas, tam tikras baltymas, prisijungia prie alerge-
nui specifinių IgE, esančių ant putliųjų ląstelių ar bazo-
filų, ir tai lemia jų degranuliaciją ir histamino išsiskyri-
mą. Tai yra greitojo tipo reakcijos, pasireiškiančios per 
1–2 val. po alergeno patekimo į organizmą, galinčios 
pasireikšti odos simptomais (dilgėline, angioedema, 
eritema, niežuliu), rečiau – kvėpavimo sistemos sutri-
kimais (kosuliu, švokštimu, stridoru, nosies užgulimu), 
gastrointestiniais (vėmimu, pilvo skausmu) ir kardio-
vaskuliniais simptomais (hipotenzija, sąmonės neteki-
mu) ar anafilaksija [5]. Su IgE nesusijusios alerginės 
reakcijos į maistą apima maisto baltymų sukeltą ente-
rokolito sindromą, kuris yra dažnesnis vaikams, pasi-
reiškiantis vėmimu, viduriavimu, sulėtėjusiu augimu. 
Su IgE nesusijusioms alerginėms reakcijoms priklauso 
ir Heinerio sindromas, kuriuo sergant plaučiuose randa-
mi infiltratai, kraujo tyrimais nustatoma geležies stokos 
anemija, stebimas vaiko augimo sulėtėjimas. Mišrios 
reakcijos yra retos, lėtinio pobūdžio. Tokių reakcijų kli-
nikinės išraiškos pavyzdžiai yra eozinofilinis ezofagi-
tas, eozinofilinis gastroenteritas [6]. 

Alerginės reakcijos metu imuninė sistema atpažįsta tam 
tikrus maisto baltymus kaip svetimus [7]. 

Maisto netoleravimas yra susijęs ne su maiste esančiais 
baltymais, o su tuo, kad tam tikra maisto sudedamoji dalis 
nėra tinkamai virškinama ar absorbuojama iš virškinimo 
trakto ir nepakitusia forma patenka į storąjį žarnyną, todėl 
sukeliami nemalonūs gastrointestiniai simptomai. Antras 
maisto netoleravimo pavyzdys yra vadinamosios pseudo-
alergijos, pasireiškiančios tipiškais alergijos klinikiniais 
požymiais, tačiau simptomų patogenezėje dalyvauja ne 
specifiniai maisto baltymai, o natūraliai maiste esančios 
medžiagos (pvz., histaminas, kofeinas, kt.) arba maisto 
priedai (mononatrio glutamatas, benzoatai, sulfitai, kt.) 
[8]. Nustatyta, kad maisto netoleravimo dažnis viršija 
maisto alergijų dažnį ir bendrojoje populiacijoje siekia 
iki 20 proc. [9]. Siekiant išvengti alergijos maistui hiper-
diagnostikos, labai svarbu tokias reakcijas diferencijuoti 
nuo tikrosios alergijos maistui. 

Gyd. Evelina Bojarska, doc. Anželika Chomičienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika

Alergija maistui ir maisto netoleravimas. 
Vadinamųjų maisto netoleravimo testų 
reikšmė diagnostikoje
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Maisto netoleravimas 

Maisto netoleravimas – tai neimunologinės kilmės 
nepageidaujama reakcija į maistą. Funkcinės kilmės 
maisto netoleravimo atveju (pvz., laktazės trūkumas 
plonajame žarnyne, fruktozės pernašos sistemos defek-
tas) nerandama organinių virškinimo trakto pakitimų. 
Tuo tarpu organinės etiologijos atveju nustatomi įvai-
rūs morfologiniai pokyčiai, pavyzdžiui, plonųjų žarnų 
divertikulai, lėtinės uždegiminės žarnų ligos, lėtinis 
pankreatitas ir kt. Yra dar viena reakcijų į maistą rū-
šis – toksinės reakcijos, kurių priežastis yra maisto už-
terštumas mikroorganizmais, cheminėmis medžiagomis 
[10]. Padidėjusio jautrumo maistui diferencinė diagnos-
tika yra plati. Visų pirma svarbu ekskliuduoti organinę 
ar infekcinės kilmės virškinimo trakto patologiją. Kitas 
diferencinės diagnostikos etapas yra funkcinės kilmės 
maisto netoleravimo bei pseudoalerginių reakcijų, ku-
rios bus aprašomos žemiau, atpažinimas. 

Angliavandenių malabsorbcija. Fermentuojamų 
angliavandenių, literatūroje dažnai trumpinamu akroni-
mu FODMAPs (fermentuojami oligo-, di-, monosacha-
ridai ir polioliai), virškinimo ir absorbcijos sutrikimai 
yra dažniausia neimunologinės kilmės reakcijų į maistą 
priežastis (laktozės, fruktozės, sorbitolio ir kita malab-
sorbcija). Esant laktazės trūkumui ar angliavandenių 
transporterių defektui (pvz., netoleruojant fruktozės – 
GLUT5, netoleruojant gliukozės, galaktozės – GLUT2 
defektas), laktozė ar kiti minėti angliavandeniai pasiekia 
storąjį žarnyną osmotiškai aktyvios formos, be to, yra 
skaidomi storojo žarnyno mikroorganizmų iki trumpųjų 
grandžių riebalų rūgščių, metano, anglies dioksido. Tai 
sukelia meteorizmą, pilvo skausmą ir viduriavimą [3, 
10]. Kadangi laktozė, fruktozė ir sorbitolis yra dauge-
lio maisto produktų sudėtinė dalis, neretai sunku išskir-
ti tam tikrą maisto produktą, kuris sukelia simptomus. 
Yra patvirtinti diagnostiniai metodai laktazės trūkumui 
nustatyti. Pirmasis praktikoje taikytas tyrimas buvo tie-
sioginis laktazės aktyvumo nustatymas tuščiosios žar-
nos bioptate naudojant gliukozės oksidazės reagentus, 
tačiau dėl invazyvumo (endoskopijos ir biopsijos) testo 
ilgainiui buvo atsisakyta [11]. Šiuo metu dažniausiai 
atliekamas vandenilio koncentracijos iškvepiamame ore 
nustatymo mėginys: tiriamasis suvartoja 20–50 g lakto-
zės ir naudojant dujų chromatografą ar elektrocheminį 
jutiklį matuojama iškvepiamo vandenilio koncentracija, 
kurios reikšmė, didesnė nei 20 ppm, patvirtina laktazės 
deficitą. Tyrimas pagrįstas tuo, kad žmogaus organizme 
nėra kitų vandenilio dujų susidarymo šaltinių, išskyrus 
bakterinį angliavandenių skaidymą žarnyne. Kitas lak-
tazės deficito nustatymo metodas paremtas glikeminės 
kreivės pakilimo vertinimu: jeigu glikemija nuo pradi-
nės nepakyla daugiau kaip 1,1–1,4 mmol/l po laktozės 
vartojimo, galima įtarti laktozės malabsorbciją [12]. 
Retai įgimtajam laktazės trūkumui diagnozuoti gali būti 
atliekami laktazę koduojančio LCT geno PGR tyrimai 

mutacijoms nustatyti [11]. Tai tikslus, neinvazyvus me-
todas, jo metu nėra vartojama laktozė, todėl pacientui 
nesukeliami nemalonūs virškinimo trakto simptomai. 

Neceliakinis gliuteno netoleravimas (NCGN). 
Gliutenas yra pagrindinis kviečių grūdų baltymas, su-
darytas iš kelių smulkesnių baltymų – gliadino ir gliu-
tenino. Tokie patys baltymai įeina ir į ryžių, miežių, 
avižų sudėtį, todėl teigiama, kad šiuose grūduose taip 
pat gausu gliuteno. NCGN pasireiškia pilvo skausmu ir 
pūtimu, žarnyno disfunkcija [8]. Be minėtų simptomų, 
pacientai dažnai skundžiasi galvos skausmu, nuovar-
giu, raumenų silpnumu, pusiausvyros sutrikimu, odos 
bėrimu, niežuliu. NCGN diagnozuojama pacientams, 
kurie netoleruoja gliuteno, tačiau nerandama antikū-
nų, tipiškų celiakijai ar alergijai kviečiams, histolo-
giniais tyrimais nėra nustatomi dvylikapirštės žarnos 
gleivinės pažeidimai [13]. Viename tyrime buvo ištirti 
392 asmenys, besiskundžiantys su gliuteno vartojimu 
susijusiais simptomais [14]. 6 mėnesius buvo skirta 
gliuteno neturinti dieta: 6,68 proc. atvejų nustatytas 
neceliakinis jautrumas gliutenui, 6,63 proc. – celiaki-
ja, tik 0,51 proc. – alergija kviečiams. Net 85,96 proc. 
tiriamųjų neceliakinio jautrumo gliutenui grupėje ne-
patyrė jokio simptomų skirtumo laikydamiesi mitybos 
be gliuteno. Todėl dieta be gliuteno NCGN grupėje ne-
retai vertinama prieštaringai. 

Salicilatų netoleravimas. Salicilatai gali būti na-
tūrali maisto sudėtinė dalis. Maisto produktai, ku-
riuose gausu salicilatų, yra pomidorai, obuoliai, ka-
ris, paprikos, raudonėliai, garstyčios, kajeno pipirai 
ir razinos [15, 16]. Didžiausią kiekį salicilatų žmogus 
gauna vaistų pavidalu. Klasikiniai salicilatų netolera-
vimo požymiai yra nosies užburkimas ar padidėjusi 
nosies sekrecija, bronchų astma, nosies polipozė, ta-
čiau gali pasireikšti ir odos (dilgėlinė / angioedema) 
ar gastrointestiniais simptomais (pilvo pūtimu ir vi-
duriavimu) [8]. Įdomu tai, kad skirtingos produkto 
dalys gali turėti skirtingą salicilatų kiekį. Malakar ir 
bendraautorių tyrimo, nagrinėjančio salicilatų kiekį 
įvairiuose maisto produktuose, duomenimis, salicilatų 
kiekis obuolio žievelėje siekė iki 9,0 mg/kg, o obuolio 
minkštime buvo tik 2,9 mg/kg salicilatų [17]. Salicila-
tų netoleravimo patogenezės mechanizmas aiškinamas 
ciklooksigenazės-1 slopinimu (padarinys – sumažėju-
si prostaglandinų ir padidėjusi leukotrienų sintezė). 
Manoma, kad salicilatų netoleravimas labiau paplitęs 
tarp astma sergančių pacientų [18]. To paties tyrimo 
duomenimis, aspirino ir kitų nesteroidinių vaistų nuo 
uždegimo (NVNU) vartojimas pilvo skausmą, viduria-
vimą ir meteorizmą sukėlė 10–20 proc. atvejų astma 
sergančiųjų grupėje ir tik 0,6–2,5 proc. sveikų tiriamų-
jų kontrolinėje grupėje [18]. 

Maisto priedai. Dėl patikimų tyrimų trūkumo mais-
to priedų sukeliamo maisto netoleravimo mechanizmai 
nėra išsamiai ištirti. Dėl to nėra ir įrodymais pagrįstų 
rekomendacijų šių medžiagų sukeltų nepageidaujamų 
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reakcijų diagnostikai, nustatyti tikslų jų paplitimą yra 
sunku. Vieno tyrimo duomenimis, maiste esančių prie-
dų netoleravimo dažnis siekė 7,5 proc., nustatyta statis-
tiškai patikima koreliacija su tokiais simptomais kaip 
nuovargis bei pablogėjusi nuotaika [19]. 

Sulfitai. Dažniausiai sulfitai į žmogaus organizmą 
patenka su maisto produktuose esančiais konservan-
tais natrio ar kalio sulfitais / metabisulfitais. Daugiau-
siai pridėtinių sulfitų yra baltajame vyne, džiovintuose 
vaisiuose [20]. Sulfitai yra skaidomi iki sulfatų pade-
dant fermentui sulfitoksidazei. Tikslus mechanizmas, 
kaip sulfitai lemia nepageidaujamas reakcijas, nėra 
aiškus, tačiau yra keliamos kelios hipotezės. Galimi 
mechanizmai yra sulfitoksidazės trūkumas ar defektas, 
leukotrienų nulemtas ir net IgE paskatintas histami-
no išsiskyrimas [21]. Atlikti tyrimai rodo, kad sieros 
oksido, gauto iš sulfitų, įkvėpimas sukelia kvėpavimo 
sistemos sutrikimus; stipresnės reakcijos pasireiškia 
astma sergantiems pacientams [20]. Be to, nustatyta, 
kad sulfitai gali stimuliuoti parasimpatinę nervų sis-
temą ir per cholinerginius mechanizmus sukelti bron-
chokonstrikciją [22].

Benzoatai. Nedidelės koncentracijos benzenkarbok-
sirūgšties natūraliai randama uogose, pieno produktuo-
se. Tačiau dėl antimikrobinių savybių benzoatų gerokai 
didesnėmis koncentracijomis yra dedama į džemą, įvai-
rius saldumynus, šokoladą, ledus, raugintus produktus 
[23]. Per kokius mechanizmus benzoatai sukelia ne-
pageidaujamas reakcijas, iki šiol nėra aišku, nors yra 
duomenų, kad jie siejami su dilgėline, astma, atopiniu 
dermatitu, rinitu. Yra nedaug kokybiškų tyrimų, pa-
tvirtinančių benzoatų vartojimo ir minėtų būklių ryšį. 
Naujausio Rajan ir bendraautorių atlikto tyrimo duome-
nimis, 2 iš 100 tiriamųjų turėjo teigiamus provokacinius 
mėginius, tačiau nebuvo nė vieno teigiamo dvigubai 
aklo, placebu kontroliuojamo peroralinio provokacino 
mėginio [24]. 

Mononatrio glutamatas (MNG). 1968 metais, kai 
buvo nustatyta, kad mononatrio glutamatas gali sukel-
ti nepageidaujamas reakcijas, pasiūlyta kinų restorano 
sindromo sąvoka [25]. MNG siejamas su astma, dilgė-
line, angioedema, psichiniais sutrikimais, tačiau daž-
niausia nepageidaujama reakcija – galvos skausmas. 
Baad-Hansen su bendraautoriais atliko dvigubai aklą, 
provokacinį, placebu kontroliuojamą tyrimą, kuriuo 
patvirtino ryšį tarp MNG ir galvos skausmo [26]. Kito 
tyrimo duomenimis, po 4 savaičių glutamato šalinti-
nės dietos net 84 proc. tiriamųjų, kuriems nustatyta 
fibromialgija ar dirgliosios žarnos sindromas, sumažė-
jo daugiau kaip 30 proc. simptomų, tačiau simptomai 
atsinaujino po 3 dienų glutamato grąžinimo į mity-
bą [27]. Įdomu tai, kad glutamato natūraliai atsiranda 
pomidoruose, kai jie noksta, ir vytintoje mėsoje [28]. 
Chemiškai šis glutamatas nesiskiria nuo glutamato, 
esančio MNG, ir organizme metabolizuojamas tuo pa-
čiu keliu, tačiau neaišku, ar natūraliai maiste esantis 

glutamatas gali sukelti minėtas MNG nulemtas reak-
cijas.

Histamino netoleravimas. Vienas svarbiausių ir 
kliniškai reikšmingiausių biogeninių ir vazoaktyvių 
aminų yra histaminas. Įvairiomis koncentracijomis 
jo yra randama ir maisto produktuose – konservuose, 
maisto pusfabrikačiuose, kituose ilgai laikomuose pro-
duktuose. Histamino netoleravimas aiškinamas disba-
lansu tarp organizme gaminamo ar su maistu gauna-
mo histamino ir histamino suskaidymo galimybių. Su 
maistu gautas histaminas yra skaldomas diaminooksi-
dazės (pagrindinio fermento, dalyvaujančio metaboli-
zuojant histaminą), tačiau asmenys, kuriems minėtas 
fermento aktyvumas mažas, turi didesnę riziką patirti 
histamino nulemtas nespecifines gastrointestines ar ki-
tas reakcijas [29]. Manoma, kad histaminas, natūraliai 
pasigaminęs žmogaus organizme, turi mažesnę įtaką 
histamino netoleravimo simptomų atsiradimui, paly-
ginti su maistu gautu histaminu, išskyrus tam tikras 
patologijas (pvz., mastocitozės arba bazofilų aktyvini-
mo sindromo atveju) [30]. 

Aptarėme keletą maisto netoleravimo pavyzdžių. 
Akivaizdu, kad tikrąją maisto alergenų sukeltą alerginę 
reakciją gali imituoti reakcijos, nulemtos daugelio kitų 
natūraliai maiste esančių medžiagų ar jo priedų. 

Alergija maistui 

Alergijos maistui diagnostikos pamatas yra pacientą 
varginančių simptomų išsiaiškinimas ir tikslus anamne-
zės surinkimas. Kliniškai alergija maistui gali pasireikšti 
odos (dilgėline, angioedema, atopiniu dermaitu / egzema), 
gastrointestiniais (vėmimu, pilvo skausmu, viduriavimu, 
vidurių užkietėjimu), kvėpavimo (rinorėja, čiauduliu, ko-
suliu, dusuliu), kardiovaskuliniais simptomais (sąmonės 
neteikimu). Alergijos maistui klasifikacija ir klinikinė iš-
raiška pateikiama 1 lentelėje.

Alergijos maistui diagnostika remiasi ryšio tarp paciento 
klinikinių požymių ir imunologinio pobūdžio atsako nu-
statymu. Pagrindiniai įrodymais pagrįsti alergijos nusta-
tymo metodai yra keli [31]. Odos dūrio mėginiai arba / ir 
specifinių maisto baltymams IgE koncentracijos nusta-
tymas kraujyje yra pirmojo pasirinkimo testai nustatant 
greitojo tipo – IgE sukeltą – alergiją maistui. Svarbu ži-
noti, kad vien tik specifinių IgE nustatymas kraujyje, kai 
nėra klinikinių požymių, nepatvirtina alergijos, o rodo 
tik įsijautrinimą tam tikram maisto produktui. Su IgE 
nesusijusios alergijos maistui atveju sIgE koncentracija 
prieš maisto alergenus kraujyje nebūna padidėjusi, todėl 
diagnozės patvirtinimas remiasi simptomų, anamnezės, 
šalintinės dietos, peroralinių provokacinių mėginių duo-
menimis, vertės turi ir endoskopija su biopsija, patvirti-
nant būdingus stemplės, plonųjų žarnų histologinius po-
kyčius. Odos lopo mėginiai rutininiam su IgE susijusios 
ir nesusijusios alergijos maistui nustatymui nėra reko-
menduojami [31, 32]. 
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Tiek nuo IgE priklausomos, tiek nuo IgE nepriklau-
somos alergijos maistui atveju vertingiausi yra šalinti-
niai-provokaciniai mėginiai. Peroraliniai maisto provoka-
ciniai mėginiai gali būti atviri ir viengubai / dvigubai akli. 
Taikant atvirąjį provokacinį peroralinį mėginį, galima pa-
tvirtinti ar ekskliuduoti su IgE susijusią alergiją maistui. 
Tačiau pacientams, nurodantiems atopinio dermatito po-
žymius, šis metodas gali būti klaidingai neigiamas. Todėl 
auksiniu alergijos maistui diagnostikos standartu laikomas 
dvigubai aklas, placebu kontroliuojamas provokacinis pe-
roralinis mėginys, kuris yra tinkamas ir lėtai išsivystan-
čių reakcijų atveju (atopinis dermatitas, gastrointestiniai 
simptomai). Atliekant šalintinį-provokacinį mėginį, mais-
to produktas, sukeliantis įtariamą alergiją, 2–4 savaitėms 
pašalinamas iš paciento dietos, vėliau atliekamas provo-
kacinis peroralinis mėginys. Klinikinių požymių regresija 
šalinimo fazėje arba jų atsiradimas provokacinio mėginio 
metu patvirtina alergiją maisto produktui [33]. 

IgG4 tyrimai

Šiuo metu komercinės laboratorijos pasaulyje siūlo 
plataus spektro IgG4 nustatymo testus kaip galimą me-
todą alergijai maistui ar maisto netoleravimui nustatyti. 
Reklamuojama, kad testo rezultatai ir šalintinė dieta padės 
išspręsti nervų sistemos (migrenos, nerimo, depresijos, 
lėtinio nuovargio), kvėpavimo sistemos (astmos, lėtinės 
slogos, sinusito), svorio problemas. Testo idėja yra parem-
ta 1980 metų apžvalginiais tyrimais apie IgG4 galimybę, 
panašiai kaip ir IgE, sukelti histamino išsiskyrimą iš bazo-
filų / putliųjų ląstelių [34]. Su tokia savybe buvo siejamas 
būtent 4 poklasio IgG, nes nustatyta, kad IgG4 ir IgE sinte-

zės mechanizmas yra panašus, nes inicijuojamas limfocitų 
T pagalbininkų išskiriamų citokinų. IgG4 ir histamino li-
beracijos ryšys po pradinių tyrimų buvo nagrinėjamas dar 
ilgai, tačiau patikimų ir svarių šį ryšį patvirtinančių įrody-
mų nerasta [35]. 

IgG prieš maisto produktus nustatymas kartais gali 
būti indikuotinas, pavyzdžiui, IgG prieš kviečių gliadiną 
diagnozuojant celiakiją, tačiau šio tyrimo jautrumas ir spe-
cifiškumas yra mažas [35]. Kai kurie tyrėjai nurodė, kad 
IgG prieš maisto produktus nustatymas galėtų būti nau-
dingas sudarant šalintinę dietą sergantiesiems dirgliosios 
žarnos sindromu, tačiau šiai hipotezei patvirtinti pritrūko 
įrodymų [36]. 

Europos alergologijos ir klinikinės imunologijos drau-
gijos koordinuojamame tyrime, kurį atliko Stapel su ben-
draautoriais, sveikų tiriamųjų kraujyje buvo ištirtos sIgG4 
ir sIgE koncentracijos prieš pieno, kiaušinių, žemės riešu-
tų, kviečių, bananų, apelsinų, ryžių, bulvių ir kiaulienos 
komponentus [35]. Padidėjusi specifinių IgG4 koncentra-
cija prieš visus minėtus alergenus buvo rasta visų tiriamųjų 
kraujyje ir statistiškai nekoreliavo su nustatytomis specifi-
nių IgE koncentracijomis. Prieita prie išvados, kad teigia-
mi IgG4 testai nerodo alergijos maistui, o yra susiję su ilga 
imuninės sistemos ir specifinio maiste esančio baltymo 
ekspozicija. Tikėtina, kad nuolatinės imuninės sistemos ir 
maisto komponentų ekspozicijos žarnyne atveju imuninė 
sistema gamins antigenui specifinius IgG4, kaip atsitinka 
ir daugeliu kitų atvejų, kai organizme imuninė sistema yra 
stimuliuojama nuolatinio antigeno patekimo. 

Minėtą mechanizmą iliustruoja keli gerai žinomi pa-
vyzdžiai. Ištyrus sveikų bitininkų, nuolat susiduriančių su 
bičių įgėlimais, kraujo mėginius, nustatyta, kad daugiau 

1 lentelė. Alergijos maistui klasifikacija ir klinikinė išraiška [31]

Alergijos 
maistui rūšis Sutrikimas Klinikiniai požymiai Amžiaus grupė

Su IgE susijusi Žiedadulkių / alergijos 
maistui sindromas

Dilgėlinė / angioedema
Rinokonjunktyvitas / astma
Gastrointestiniai simptomai
Anafilaksija
Su fizine veikla susijusi 
anafilaksija

Niežulys, neryški burnos ertmės edema

Gali būti išprovokuojami įkvėpus aerozoli-
nės formos maisto baltymo
Pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, 
viduriavimas
Greita, progresuojanti, multisisteminė 
reakcija

Amžius, kai nustatoma 
alergija žiedadulkėms 
(suaugusieji > vaikai)
Vaikai > suaugusieji

Bet koks amžius

Bet koks amžius

Mišri Atopinė egzema / dermatitas
Eozinofiliniai gastrointesti-
niai sutrikimai

Susijęs su maistu 30–40 proc. vaikų, kuriems 
būdinga vidutinio sunkumo ir sunki egzema
Simptomai priklauso nuo virškinimo trakto 
dalies ir eozinofilinio uždegimo laipsnio

Kūdikystė > vaikystė > 
suaugusiųjų amžius
Bet koks amžius

Nulemta ląsteli-
nio mechanizmo 

Su maisto baltymais susijęs 
proktitas / proktokolitas
Su maisto baltymais susijęs 
enterokolito sindromas

Išmatos su gausiomis gleivėmis ir kraujo 
priemaiša
Lėtinė išraiška: vėmimas, viduriavimas, 
sulėtėjęs augimas, letargija.
Po šalintinės dietos atlikus peroralinį pro-
vokacinį mėginį, po kelių valandų pasireiš-
kia viduriavimas, hipotenzija

Kūdikystė

Kūdikystė
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kaip 90 proc. bičių nuodams specifinių IgG priklauso IgG4 
poklasiui, o taikant sėkmingą alergenui specifinę imuno-
terapiją alergiškiems individams ilgainiui didėja IgG4 ir 
IgG1 santykis [37]. 

Remiantis aptartais tyrimų rezultatais ir įžvalgomis, ga-
lima teigti, kad IgG4 prieš maisto alergenus nustatymas 
turėtų būti interpretuojamas kaip ilgos ekspozicijos su 
antigenu rezultatas, o ne alergijos požymis. Padidėjusią 
specifinio IgG4 koncentraciją kai kuriais atvejais vertėtų 
traktuoti kaip teigiamą dalyką. Ruiter ir bendraautorių ty-
rimo duomenimis, tolerancijos išsivystymas karvių pienui 
alergiškiems vaikams buvo susijęs su didesnėmis pienui 
sIgG4 antikūnų koncentracijomis ir su sumažėjusia sIgE 
koncentracija [38]. Kiti tyrėjai pateikia išvadas, kad ne 
padidėjusi sIgG4 prieš maisto alergenus koncentracija, o 
padidėjusi sIgE koncentracija yra susijusi su atopiniu der-
matitu. Šį faktą patvirtina tai, kad esant ryškiems atopinio 
dermatito simptomams didėja sIgE / sIgG4 santykis, o ne 
atvirkščiai [39]. 

Apžvelgus daugelio tyrimų rezultatus, galima daryti 
išvadas, kad IgG4 testai diagnozuojant alergiją maistui 
nėra pagrįsti. Kanados alergijos ir imunologijos asociaci-
jos teigimu, sIgG prieš maisto komponentus yra randami 
kraujyje normos atveju sveikiems suaugusiesiems ir vai-
kams. Be to, šių testų atlikimas didina netikslios diagno-
zės nustatymo tikimybę, netinkamos dietos parinkimą ir 
dėl to pablogėjusią gyvenimo kokybę. Verta pabrėžti, kad 
pacientų, sergančių IgE nulemta alergija maistui, kraujo 
serume sIgG4 koncentracija nebūna padidėjusi, todėl at-
liekant vien tik sIgG4 nustatymo testus galima klaidingai 
rekomenduoti dietą, nešalinant alergiją sukeliančio maisto 

produkto [40]. Be to, svarbu žinoti, kad IgG4 nustatymas 
nėra pagrįstas ir su IgE nesusijusios alergijos maistui 
diagnostikoje [32]. 

Nėra aišku, kodėl IgG testai dažnai vadinami maisto 
netoleravimo testais ir kokia yra jų praktinė nauda. Eu-
ropos alergologijos ir klinikinės imunologijos draugija 
ir Amerikos alergijos, astmos ir imunologijos akademija 
teigia, kad sIgG4 nustatymas kraujyje parodo fiziologinį 
imuninės sistemos atsaką į ilgalaikę ekspoziciją maisto 
produktams ir nėra susijęs su alergija maistui ar netolera-
vimu. Todėl sIgG4 testai alergijos maistui ar netoleravi-
mui diagnozuoti neturi klinikinės reikšmės ir neturėtų būti 
atliekami diagnozuojant šias būkles [35, 41]. 

Apibendrinimas 

Alergijos maistui diferencinės diagnostikos spektras 
yra platus, apimantis imunologines alergines reakcijas bei 
neimunologinės kilmės mechanizmų sukeltą maisto neto-
leravimą. Siekiant išvengti nereikalingų, neretai neigiamų 
padarinių sveikatai turinčių šalintinių dietų, svarbu tiksliai 
nustatyti klinikinės simptomatikos priežastis. Alergijai pa-
tvirtinti naudojami specifinių IgE nustatymo testai, odos 
dūrio mėginiai bei peroraliniai provokaciniai mėginiai. 
Teigiamų maisto specifinių IgG4 nustatymo testai neturė-
tų būti siejami su alergija maistui ar maisto netoleravimu. 
Tokius radinius tyrimuose reikėtų interpretuoti kaip nor-
malų imuninės sistemos atsaką į ilgalaikę maisto produktų 
ekspoziciją, alergiškiems pacientams – kaip dėl amžiaus 
ar imunoterapijos maisto alergenais didėjantį maisto tole-
ravimą.
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Ar AD šiuolaikinėje medicinoje yra aktualus? Ar 
didėja sergamumas juo? Kokios stebimos tendencijos?

AD – dažna liga, ypač paplitusi tarp vaikų. Skaičiuo-
jama, kad vaikų sergamumas AD gali siekti 20 proc. 
Suaugusiesiems ši liga diagnozuojama rečiau. Įvairių 
šaltinių duomenimis, suaugusiųjų sergamumas sudaro 
apie 2–8 proc. Stebima ir sergamumo AD didėjimo ten-
dencija – smarkaus ligos šuolio nėra, tačiau liga plinta, 
ypač išsivysčiusiose šalyse. Be to, susirgus suaugusiam 
žmogui, didesnė tikimybė, kad jam bus nustatyta sunki 
ligos forma. 

Pagrindiniai ligos simptomai – odos bėrimai ir nie-
žulys, dėl kurių sergantieji išgyvena ne tik fizines, bet ir 
psichologines kančias, irgi daro ligą aktualią.

Ar liga visada išsivysto vaikystėje? Kas paskatina 
AD vystytis sulaukus vyresnio amžiaus?

Dažniausiai pirmą kartą AD nustatomas kūdikys-
tėje ar vaikystėje. Daliai vaikų su amžiumi liga pra-

eina – jie ligą išauga. Tiesa, gana didelei daliai žmo-
nių liga atsinaujina suaugus. Ypač didelę įtaką ligai 
atsinaujinti turi nepalanki aplinka, kurioje gyvena-
ma, dirbama. Didžiąją dalį aplinkos provokuojančių 
veiksnių sudaro alergenai ir dirgikliai. Tai – maisto 
alergenai (ypač vaikams), žiedadulkių ir naminių gy-
vūnų alergenai, mikroskopiniai grybai (pelėsiai). Taip 
pat odą erzina dirgikliai, pavyzdžiui, vilna, sintetika, 
skalbimo milteliai, statyboms ar remontui naudoja-
mos medžiagos, vanduo (ypač kietas), klimatas (karš-
tis, šaltis, vėjas) ir prakaitavimas. Susiklosčius nepa-
lankioms sąlygoms, pavyzdžiui, darbe reikia dažnai 
plautis rankas, dirbama patalpoje, kurioje gausų pro-
vokuojančių alergenų ar dirgiklių, nuolat patiriamas 
stresas, liga gali sugrįžti.

AD pirmą kartą gali būti diagnozuotas ir suaugusia-
jam, tačiau tokie atvejai retesni. Reikia nepamiršti, kad 
ne tik aplinka lemia AD. Viena ligos priežasčių yra ge-
netiniai pakitimai, lemiantys sutrikusią odos barjerinę 
funkciją, dėl kurių dažniausiai liga ir pasireiškia vai-
kystėje.

Individualizavus gydymą, 
atopinis dermatitas gali būti 
sėkmingai valdomas

Lietuvoje sergamumas odos ligomis panašus kaip ir Euro-
poje – vyrauja uždegiminės ir alerginės ligos, iš kurių viena 
dažniausių gydytojų praktikoje yra atopinis dermatitas (AD). 
Šiai ligai būdingas sezoniškumas, kintanti eiga, kai paūmėji-
mus keičia remisija, po to vėl vystosi paūmėjimas, kuriems įta-
ką daro daugelis vidinių ir išorinių veiksnių. Šiandien AD nėra 
išgydomas, tačiau gali būti sėkmingai valdomas. Svarbu tik in-
dividualizuoti gydymą – įvertinus ligos stadiją, progresavimą, 
išplitimą, sunkumą, kiekvienam pacientui pritaikyti geriausią, 
efektyviausią ir tinkamiausią gydymo metodą.

Apie AD sukeliančius veiksnius ir priežastis, šiuolaikines gy-
dymo galimybes kalbamės su Vilniaus universiteto ligoninės 
Santaros klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centro gydyto-
ja alergologe ir klinikine imunologe prof. Laura Malinauskiene.





26 Žurnalo INTERNISTAS priedas ALERGIJA. ASTMA. IMUNOLOGIJA                                                                   2020 / 1 (11)

Ar AD išsivystymo priežastys yra aiškios? Koks 
vaidmuo tenka paveldimumui? 

AD neturi vienos priežasties, kuri būtų universali 
visiems sergantiesiems. Ligos vystimuisi reikšminga 
yra genetinių, imuninių ir aplinkos veiksnių visuma. 
Sutrikus tarpląsteliniam lipidų santykiui raginiame 
odos sluoksnyje, oda negali tinkamai atlikti apsau-
ginės funkcijos. Tokie žmonės nebūtinai nuo mažens 
serga AD, tačiau jų oda nuo mažens būna sausa, šer-
petoja. Įvairūs alergenai ir dirgikliai gali giliau prasi-
skverbti ir lengviau suerzinti imuninę sistemą. Jeigu 
toks žmogus paveldi ir atopiją, t. y. polinkį gaminti 
imunoglobulinus E (IgE), bus skatinamas vietinis odos 
uždegimas. Visa tai lemia AD vystymąsi. Jei žmogus 
nėra paveldėjęs atopijos, dėl kurios gaminasi IgE į 
nekenksmingas organizmui medžiagas, jam gali pa-
sireikšti odos sudirgimas, niežtėjimas, tačiau lėtinis 
odos uždegimas, AD požymis, nesivystys. 

Taigi AD vystymąsi lemia du pagrindiniai dalykai – 
odos barjerinės funkcijos sutrikimas ir tam tikras imu-
ninės sistemos reakcijos į aplinką tipas, kuris dažniau-
siai irgi yra paveldimas. Be abejo, jeigu toks žmogus 
gyvena aplinkoje, kurioje yra daug potencialių alergiją 
provokuojančių, dirginančių medžiagų, AD tikimybė 
bus didesnė. 

Šiuo metu laikomasi teorijos, kad pirmiausia įsijau-
trinimas vyksta ne per maistą, o per odą. Maisto aler-
genų (javų, pieno, kt.) visada randama dulkėse ten, kur 
jie yra vartojami. Vieni maisto alergenai yra stipresni, 
kiti – silpnesni. Jeigu šeimoje auga vaikas, kurio oda 
nevisavertė, negali gerai apsaugoti nuo aplinkos povei-
kio, vyksta įsijautrinimas per odą. Daug kalbama apie 
imuninės tolerancijos langą. Remiantis šia teorija, 4–6 
mėnesių kūdikiui tam tikromis dozėmis duodant aler-
genų (dabar atlikti tyrimai su žemės riešutais), vystosi 
tolerancija tam produktui ir labai sumažėja alergijos ri-
zika ateityje. Tačiau tokio amžiaus kūdikiams kaip tik 
vengiama duoti alergenų, dažniausiai jie maitinami mo-
tinos pienu. Todėl dažniausiai jie ir įsijautrina per odą, 
o alergija maistui jiems yra antrinė.

Paminėjote streso įtaką. Ar nervų sistemos, psi-
choemocinė sveikata gali bloginti AD eigą?

Pastaruoju metu daugiau kalbama apie nervų siste-
mos įtaką odos ligoms rastis. Neuroimunologija yra la-
bai plačiai tyrinėjama. Japonijoje buvo atliktas tyrimas, 
kuriame dalyvavo keli šimtai besilaukiančių moterų. 
Tyrimo rezultatai parodė, kad moterų, kurios nėštumo 
metu patyrė ilgalaikį neigiamą stresą, pamatuotą pagal 
streso hormonų kiekį kraujyje, vaikai daug dažniau sir-
go AD.

Pastebima, kad krizės metais, kai žmonės patiria 
daugiau streso, yra pervargę, jaučia nuolatinę įtampą ar 
nerimą, paūmėja odos ligos, provokuojami jų simpto-
mai žmonėms, kurie anksčiau jomis nesirgo. Suaugu-
siesiems itin žalingas ilgalaikis stresas. Tokia būsena 
apskritai iškraipo jautrumo suvokimą – paaštrėja visi 
pojūčiai, streso impulsas yra stipresnis. Tokiu atveju 
sergantiems AD pacientams suaktyvėja niežulys. Net 
drabužių prisilietimas prie odos suprantamas kaip nie-
žulys, kuris kelia diskomfortą, didina dirglumą. Stiprus 
niežulys verčia žmogų nuolat kasyti odą, o tai skatina 
nuolatinį uždegimą. Oda dar labiau pažeidžiama, o tai 
sukelia atitinkamą imuninės sistemos reakciją, dėl ku-
rios skatinamas uždegimas. Susidaro užburtas ratas. 
Reikėtų stengtis vengti streso, išmokti jį valdyti ir ne-
laikyti savyje. Taigi tiesioginis ryšys tarp nervinės įtam-
pos, vidinių, dvasinių išgyvenimų yra akivaizdus.

Ar kyla diagnostikos problemų? Ar AD sudėtinga 
diagnozuoti?

Dažniausiai AD nėra sunku nustatyti. Pagrindiniai 
AD simptomai yra odos paraudimas, bėrimas, pleiska-
nojimas, niežulys, odos sustorėjimas, vandeningos 
pūslelės, šašai, įtrūkimai. Gydytojas apžiūri ligonį, su-
renka anamnezę, įvertina dermatito požymius tipinėse 
pažeidimo vietose, išsiaiškina, kas sukelia bėrimus, 
nustato provokuojančius veiksnius. Kartais reikalingas 
išsamesnis ištyrimas, nes ir kitos ligos gali pasireikšti 
panašiais požymiais. Pavyzdžiui, žmogus gali sirgti ne 
AD, o odos pažeidimus sukelti alergija kokioms nors 
cheminėms medžiagoms. Žmogus gali sirgti ir AD, ir 
kita liga – alerginiu kontaktiniu dermatitu, kurį sukelia 
konservantai, kvapiosios ar kitos medžiagos. Tuomet 
diagnostiką ir gydymo veiksmingumo vertinimą gali 
apsunkinti tai, kad žmogus naudoja odos priežiūros 
priemones, kuriose yra jam alergiją sukeliančių me-
džiagų. Tokiu atveju odos uždegimas nuolat palaiko-
mas, būklė ne gerėja, o blogėja. Diagnostika gali būti 
sudėtingesnė, jeigu liga pirmą kartą nustatoma suau-
gusiajam. Tada į AD panašią kliniką reikia diferenci-
juoti nuo odos limfomos, kuria sergant pažeisti odos 
plotai atrodo panašiai, kaip ir sergant AD. Tokiu atveju 
būtina atlikti biopsiją.

Koks gydymas skiriamas? Kokie jo tikslai? 

Ligos išgydyti neįmanoma, bet įmanoma kontroliuo-
ti, pasiekti ilgesnę remisiją. Svarbu bandyti įvairius 
metodus, kad kiekvienam konkrečiam pacientui būtų 
atrastas efektyviausias gydymo priemonių kompleksas. 

AD gydymą sudaro nemedikamentinės ir medika-
mentinės priemonės. Kalbant apie nemedikamentinį 

Individualizavus gydymą, atopinis dermatitas gali būti sėkmingai valdomas
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gydymą, svarbūs yra emolientai, kurie turėtų atkurti 
barjerines odos epidermio funkcijas. Juos pasirinkti taip 
pat nėra paprasta. Atlikta daug tyrimų, kurių rezultatai 
parodė, kad kartais gydymas gali apsiriboti vien emo-
lientų vartojimu, jeigu jie yra tinkamai parinkti ir už-
tikrina, kad oda nešerpetotų, nesausėtų. Svarbu vengti 
aplinkos alergenų, sudaryti komforto sąlygas, kurios 
kiekvienam žmogui yra skirtingos – nėra vieno visiems 
tinkančio patarimo. 

Jau minėjau apie streso įtaką odos ligoms. Stresą, 
psichologinius išgyvenimus sergantiesiems sukelia ne 
tik problemos aplinkoje ar darbe, bet ir pati liga. Žmo-
nės kenčia dėl pažeistos odos, mažėja jų savivertė, di-
dėja įtampa, pašlyja santykiai ir pan. Šiems ligoniams 
labai reikia palaikymo ir supratimo.

AD yra lėtinė uždegiminė liga, todėl gydymas nu-
kreiptas į uždegimo slopinimą. Tam gali būti skirta 2 
grupių vaistų nuo uždegimo – kalcineurino inhibitorių 
ir gliukokortikoidų. 

Sergant AD, dėl odos pažeidimų, kasymo gali pa-
sireikšti antrinė infekcija. Todėl kova su antrine in-
fekcija, jos prevencija – taip pat svarbus AD gydymo 
aspektas. Beveik visi sergantieji AD yra auksinio sta-
filokoko nešiotojai. Vieniems ši bakterija nekenkia, 
todėl jiems jos nereikia ir naikinti. Kitiems būtina šią 
infekciją gydyti. Tokiais atvejais kartu su vaistais nuo 
uždegimo rekomenduojama skirti antibakterinį gydy-
mą antibiotikais.

Kai AD būklė sunkesnė, skiriamas sisteminis gydy-
mas. Tokiu atveju rekomenduojami imunosupresantai. 
Lietuvoje jau kompensuojamas pirmasis biologinis 
preparatas – dupilumabas–skirtas sunkiam atopiniam 
dermatitui gydyti.

AD gydyti rekomenduojama fototerapija ir fotochemo-
terapija (UVB, UVA-1, PUVA). Fototerapija – tai gydymo 
metodas, kai skiriama monoterapija ultravioletiniais (UVA 
ir UVB) spinduliais ar jų deriniai su medikamentais. Fo-
tochemoterapija – tai gydymo metodas, kai skiriama spin-
duliams įjautrinanti medžiaga (psoralenas) ir ilgųjų bangų 
ultravioletiniai spinduliai (UVA). Tiesa, šie gydymo būdai 
prieinami ne visiems, nes dažniausiai tik didžiųjų miestų 
gydymo įstaigos turi atitinkamą aparatūrą. 

Gydymo algoritme šalia hormoninių tepalų mini-
mi ir kalcineurino inhibitoriai (takrolimuzas). Koks 
skirtumas tarp jų veikimo mechanizmų? 

Kalcineurino inhibitoriai – imuninį atsaką moduliuo-
jantys vaistai. Jų privalumas, kad jų galima vartoti ilgą 
laiką, jie nesukelia tokių nepageidaujamų reiškinių, ku-
rie pasireiškia gydant gliukokortikoidais.

Kalcineurino inhibitoriai yra specifiškesni negu hor-
monai. Skirtingai nei gliukokortikoidai, jie neveikia 

plataus imuninio atsako spektro. Kalcineurino inhibito-
riai veikia konkrečias imunitetui svarbias ląsteles – T 
limfocitus, kurie yra tarsi imuninio atsako dirigentai. 
Kai šios ląstelės nuslopinamos, kai nėra dirigento, ne-
veikia ir orkestras, t. y. nėra ir AD skatinančio imuninio 
atsako.

Gliukokortikoidų veikimo mechanizmas susiję su 
ląstelės branduoliu. Veikdami DNR ir slopindami įvai-
rių medžiagų gamybą, jie veikia ir T limfocitus, ir ląste-
lių receptorius, t. y. platesnį imuninės reakcijos spektrą. 
Kadangi gliukokortikoidai veikia visas ląsteles, jie vei-
kia ir kolageną gaminančias ląsteles, todėl pasireiškia jų 
nepageidaujamas poveikis – oda plonėja, vystosi strijos, 
atrofija ir pan. 

Kalcineurino inhibitoriais rekomenduojama vietiš-
kai gydyti tas vietas, kur oda yra plona – raukšlių sri-
čių odą, veidą. Kadangi šie vaistai yra specifiškesni, 
jie mažiau sukelia nepageidaujamų reiškinių, tačiau 
kai kuriais atvejais yra ir ne  tokie veiksmingi. Ne-
galima vienareikšmiai sakyti, kad visiems ligoniams 
galima rekomenduoti tik kalcineurino inhibitorių. Gy-
dymas gliukokortikoidais taip pat turi aiškią vietą ser-
gant AD.

Kas lemia gydymo metodų, vaistų pasirinkimą?

Vaistai nuo uždegimo pasirenkami atsižvelgiant į bė-
rimo lokalizaciją ir uždegimo stiprumą. Paprastai AD 
pradedamas gydyti gliukokortikoidais. Jeigu reikia gy-
dyti ploną odą, kai AD pasireiškia tik veido srityje, pir-
mojo pasirinkimo vaistas yra kalcineurino inhibitorius. 
Jeigu reikia gydyti didesnius odos plotus, sunkesnę li-
gos formą, rekomenduojama rinktis gliukokortikoidus, 
kurių yra 4 stiprumo klasių. Minėjau, kad visais atvejais 
gydymas individualus, todėl vaistai gali būti keičiami, 
derinami kartu ir pan. 

Taigi kalcineurino inhibitorius rekomenduojama 
rinktis, kai AD serga vaikai, kai oda plona, sausa, kai 
reikia gydyti jautrias vietas (veidą, odos linkių sritis, 
kt.), jeigu yra ilgalaikio gydymo poreikis, taip pat ski-
riant proaktyvųjį gydymą.

Neretai ne tik pacientai, bet ir gydytojai bijo hor-
moninių tepalų. Kokia būtų jų alternatyva?

Gliukokortikoidų plačiai skiriama sergant AD. Jie 
pasižymi geru antiuždegiminiu poveikiu. Jie yra pakan-
kamai veiksmingi, nepaisant to, kad kyla baimė dėl jų 
vartojimo. Tačiau baimė nepagrįsta, nes nepageidauja-
mas poveikis pasireiškia, kai gliukokortikoidais tepama 
ilgai, tas pačias vietas, ploną odą, pavyzdžiui, veido. 
Labai svarbu pasirinkti tinkamo stiprumo preparatą ir 
neskirti jo ilgai.

Individualizavus gydymą, atopinis dermatitas gali būti sėkmingai valdomas
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Jeigu hormonų preparatai nėra efektyvūs ar kelia 
baimę, alternatyva galėtų būti kalcineurino inhibitoriai. 
Reikia įvertinti, kad daliai žmonių jie gali neužtikrinti 
norimo efekto.

Daugiau kaip prieš du dešimtmečius požiūris į AD 
gydymą pasikeitė. Dabar rekomenduojamas proakty-
vus gydymas. Kaip plačiai jis skiriamas? Kaip jis gali 
pagerinti pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę?

Proaktyvus gydymas skiriamas pasiekus remisiją. Tai 
gydymas, kai nuolat beriamos vietos tepamos vaistais ir 
tada, kai oda yra sveika, be bėrimų. Šio gydymo tikslas – 
kad ligos paūmėjimų būtų kuo mažiau. Jis atspindi ilga-
laikį požiūrį į ligos gydymą, valdymą, nes AD yra liga, 
kuri nuolat atsinaujina ir dažniausiai tose pačiose vietose.

Proaktyvus gydymas paremtas tuo, kad vietas, kur 
pasireiškia bėrimai, reikia tepti 2 k./sav., kad liga neat-
sinaujintų. AD yra lėtinė, recidyvuojanti liga, todėl bė-
rimai yra tik ledkalnio viršūnė. Taigi bėrimams išnykus 
nėra tik akivaizdžiai matomų ligos požymių, tačiau pati 
liga išlieka, uždegimas niekur nedingsta. Todėl proakty-
vus gydymas labai svarbus, nes būtinas nuolatinis odos 
gydymas.

Proaktyvus gydymas, mano nuomone, nėra plačiai 
skiriamas, nors jo veiksmingumas įrodytas, jis padeda 
ilgiau išlaikyti remisijos periodą. 

Kokios AD gydymo rekomendacijos nurodytos 
gairėse? Kokių naujienų laukiama?

2019 metais AD diagnostikos ir gydymo gairėse 
daugiausiai rekomendacijų yra susijusios su biolo-
gine terapija. Kadangi pasaulyje biologiniai vaistai 
yra brangūs, gairėse nurodyta, kada ir kokiems paci-
entams jų turėtų būti skiriama. Gairėse pabrėžiamas 
ir pakopinis AD gydymas: liga pradedama gydyti 
silpnesniais vaistais, nesant efekto, vaistų skiriama 
stipresnių, o jei efektas vis tiek lieka nepakankamas, 
skiriamas sisteminis gydymas, fototerapija. Kai visos 
galimybės išnaudojamos, o liga nėra kontroliuojama, 
skiriama biologinė terapija.

Ką svarbaus turėtų žinoti šeimos gydytojai apie 
AD diagnostiką ir gydymą?

Noriu pabrėžti, kad sergant AD svarbiausias akcentas 
yra ne tik tinkamas gydymas, bet ir odos priežiūra. Ser-
gant AD, pažeidžiamas barjerinis epidermio sluoksnis, 
todėl svarbu jį atkurti. Tam skirti emolientai, kurių būti-
na vartoti ilgą laiką ir be pertraukų.

Reikėtų pasverti, ar būtina skirti antihistamininių 
vaistų, kurių vartojimas neretai yra nepagrįstas. Reikėtų 
atminti, kad antihistamininiai vaistai nėra veiksmingi 
sergant AD. Jų galima skirti kaip papildomą priemonę 
niežėjimui mažinti. Nesulaukus gydomojo efekto, tęsti 
jų vartojimą nėra jokio tikslo.

Nereikėtų įsisukti į nesibaigiančias alergenų paieš-
kas. Prieš atliekant testus, reikėtų įvertinti, ar šių alerge-
nų yra AD sergančio žmogaus aplinkoje. Neretai tenka 
konsultuoti pacientus, kurie išsitiria dėl 500 alergenų, ir 
jiems nustatoma, pavyzdžiui, alergija arkliams ar avims. 
Tokio alergeno nustatymas nėra reikšmingas žmogui, 
kuris gyvena mieste, niekada nebūna kaime ir nesusidu-
ria su šiais gyvūnais. Todėl raginu nedaryti nereikalingų 
tyrimų. Alergenų ieškoti svarbu, bet jų paiešką būtina 
sieti su žmogaus aplinka. 

Neretai atlikti išsamius alergenų testus skatina gy-
dytojai, ragindami ieškoti, kas sukelia ligą. Žmogų iš-
tinka frustracija, nusivylimas – jis juk stengiasi, ypač 
daug pastangų deda mamos, auginančios AD sergan-
čius vaikus. Vadinasi, reikėtų keisti supratimą, aiškin-
ti, kad reikia stengtis sužinoti, kas provokuoja AD, 
tačiau taip pat būtina suvokti, jog ne visada pavyksta 
nustatyti šiuos veiksnius. Svarbiausia atminti, kad ne 
vien aplinka sukelia ligą. Deja, bet genetikos poveikis 
yra lemiamas. Nereikia nieko kaltinti dėl ligos. Reikia 
stengtis ją valdyti, o tai daugumai sergančiųjų pavyks-
ta. Svarbu nepamiršti, kad geresnių rezultatų pavyksta 
pasiekti, kai kalcineurino inhibitorių vartojama pro-
aktyvaus gydymo tikslais, ir šeimos gydytojai turėtų 
paraginti jį tęsti. 

Dėkojame už pokalbį
Kalbėjosi Natalija Voronaja
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Alergija katėms

Įvadas

Alergijos augintiniams plitimas 
išsivysčiusiose šalyse kelia daug 
problemų. Alergija naminiams gy-
vūnams lemia alerginės bronchų 
astmos, alerginio rinito išsivystymą. 
Europoje apie 26 proc. pacientų, 
kuriems įtariama alergija, nustato-
ma alergija katėms [1]. Pagrindinis 
kačių alergenas yra Fel d 1. Jis atsa-
kingas apie 95 proc. atvejų už aler-
giją katėms bei gali lemti alergiją 
kitiems kačių giminės gyvūnams, 
pavyzdžiui, tigrams, jaguarams, pu-
moms, liūtams [2]. 

Alergijos paplitimas

Dauguma vakariečių bent 90 proc. laiko praleidžia už-
darose patalpose. Nieko nuostabaus, kad alergijos simp-
tomams išsivystyti daug įtakos turi namuose esantys 
alergenai. Augintinių laikymas namuose įvairiose šalyse 
svyruoja, pavyzdžiui, Ispanijoje siekia 5 proc., Švedijo-
je – 20 proc., Jungtinėse Amerikos Valstijose – 25 proc., 
Naujojoje Zelandijoje – 65 proc. [2–4]. 

Alergija katėms tiek išsivysčiusiose, tiek besivystan-
čiose šalyse nustatoma vaikystėje, tačiau dažniausiai – 
ankstyvoje jaunystėje. Per pastaruosius dešimtmečius 
alergiškų katėms žmonių padaugėjo nuo 8,8 proc. [5] 
iki 26 proc. [1]. Net iki 34 proc. asmenų, kurie niekada 
nėra auginę namuose kačių, nustatoma sensibilizacija ka-
tėms [6]. Nusprendus nebeauginti katės namuose, nerei-
kėtų tikėtis greito alerginės ligos pagerėjimo, nes išlikęs 
net nedidelis alergenų kiekis gali išprovokuoti simptomus. 

Fel d 1

Šiuo metu žinomi 8 alergiją katėms lemiantys kompo-
nentai (1 lentelė). Svarbiausias jų yra sekrecinis baltymas 
Fel d 1, kuriam žmonės dažniausiai būna įsijautrinę. Kar-
tais kartu nustatomas įsijautrinimas ir Fel d 2 arba Fel d 4 
komponentams [7]. Tyrimų duomenimis, 2–20 ng Fel d 1 
1 m3 siejama su didesne sensibilizacijos rizika ir simptomų 
pasireiškimu [8]. 

Visos katės gamina Fel d 1, nepriklausomai nuo jų veis-
lės, amžiaus, lyties, svorio, plaukų ilgio ir gyvenamosios 

vietos. Katės gali išskirti skirtingą Fel d 1 kiekį, o jo gamy-
ba gali kisti priklausomai nuo gyvenimo tarpsnio [10–12]. 
Iškastruoti patinai gamina 3–5 kartus mažiau Fel d 1 kom-
ponento. Manoma, kad testosteronas yra svarbus Fel d 1 
gamybai, skiriant jo papildomai, suintensyvėtų Fel d 1 
gamyba [13–16]. 

Daugiausiai Fel d 1 pagaminama seilių ir riebalinėse 
liaukose, kiek mažiau – ašarų ir analinėse liaukose [14, 
17]. Katės Fel d 1 išskiria su seilėmis prausdamos kailį, 
per pleiskanas, o patinai – ir per šlapimą. Vadinamieji hi-
poalergiški gyvūnai mažiau šeriasi, todėl manoma, kad jie 
išskiria mažiau alergenų. Deja, net ir mažiau besišeriantis 
augintinis išskiria alergenus. Nėra patvirtintų duomenų, 
kad tam tikros veislės galėtų būti hipoalergiškos. Be to, 
net ir mažas alergenų kiekis gali sukelti simptomus. 

Fel d 1 ore sklando su dulkėmis ir pleiskanomis. Apie 
60 proc. Fel d 1 yra pernešamas dalelių, kurių skersmuo 
mažesnis nei 5 mikrom [3, 14]. Fel d 1, prisitvirtinęs prie 
drabužių, gali būti pernešamas visur, todėl jo randama vie-
šajame transporte, individualiose transporto priemonėse ar 
namuose, kuriuose katės negyvena [14, 18].

Mechanizmas

Alergija katėms išsivysto dėl neįprastos imuninės sis-
temos reakcijos į kačių išskiriamus baltymus. Alergenas, 
pirmą kartą patekęs į organizmą, sąveikauja su antigeną 
pateikiančiomis ląstelėmis, kurios vėliau jį pristato T ląs-
telėms pagalbininkėms. Išsiskyrus citokinams, ląstelės 
pagalbininkės diferencijuojasi į Th2 ląsteles, todėl B lim-
focitai vietoj IgM pradeda gaminti IgE [19–21]. Alerge-
nui specifiški IgE jungiasi prie didelio afiniteto receptorių, 

1 lentelė. Žmonių įsijautrinimo dažnis kačių alergenų komponentams [9]

Komponentas Biocheminis pavadinimas Įsijautrinimo dažnis (proc.) 

Fel d 1 Uteroglobinas 60–100

Fel d 2 Serumo albuminas 14–54

Fel d 3 Cistatinas 10

Fel d 4 Lipokalinas 63

Fel d 5 Imunoglobulinas A 38

Fel d 6 Imunoglobulinas M Nežinomas

Fel d 7 Lipokalinas 38

Fel d 8 Į lateriną panašus baltymas 19
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esančių ant putliųjų ląstelių bei bazofilų. Putliosios ląstelės 
yra gleivinėje ir epitelyje – tose vietose, per kurias aler-
genas patenka į organizmą ir dalyvauja alerginėje reakci-
joje. Alergenas, patekęs į organizmą pakartotinai, jungiasi 
kryžmiškai prie IgE, kurie per receptorius yra prisitvirtinę 
ant putliųjų ląstelių. Tuomet įvyksta putliųjų ląstelių de-
granuliacija, atsipalaiduoja uždegiminiai mediatoriai – 
histaminas, heparinas, IL-3, IL-4, IL-5, leukotrienai, 
prostaglandinai, tromboksanai [21–25]. Įkvėpus Fel d 1, 
suaktyvinamos kvėpavimo takuose esančios putliosios 
ląstelės, todėl susiaurėja kvėpavimo takai, suintensyvėja 
gleivių gamyba, pradedama kosėti [23]. 

Alergijos katėms padariniai

Asmenis, kurie yra alergiški katėms, dažniausiai vargi-
na rinitas, astma ir konjunktyvitas. Sergant alerginiu rinitu 
ar astma, blogėja gyvenimo kokybė, jaučiamas nuovargis, 
sumažėja budrumas, darbingumas, dėmesio koncentracija, 
blogiau miegama [26–28]. 

Alergija katėms ir šunims yra svarbus rizikos veiksnys 
astmai išsivystyti [29–32]. Tai trečia pagal dažnį alergi-
nės bronchų astmos priežastis [33]. Nustatyta, kad ka-
tėms alergiškus vaikus astmos simptomai vargina 2 kartus 
dažniau ir jiems prireikia intensyvesnio gydymo antrąją 
mokslo metų savaitę, jei jų klasėje mokosi daug mokinių, 
auginančių kates namuose [34]. 

Alergija katėms reikšminga ne tik fizinei, bet ir psi-
chologinei būklei. Alergiškiems žmonėms dažnai sunku 
išvengti kontakto su katėmis ar atsisakyti jau turimo au-
gintinio. Manoma, kad augintiniai turi teigiamą įtaką ne 
tik kardiovaskulinėms ligoms, siekiant išlaikyti normalų 
kraujo spaudimą, svorį, bet ir psichinei sveikatai, depresi-
jai, vienatvei [35].

Alergijos gydymo taktika

Alergijos katėms diagnozė patvirtinama, jei pacientas 
nurodo simptomus, nustatomi teigiami odos dūrio mė-
giniai, yra kliniškai reikšmingai padidėję specifiniai IgE 
ar / ir jų komponentai. 

Alergiškiems asmenims aplinkoje esančių alergenų 
kiekis, kuris sukelia simptomus, yra individualus. Pacien-
tams, įsijautrinusiems daugeliui alergenų, individuali riba, 
kurią peržengus išsivysto simptomai, neretai pasiekiama 
greičiau nei įsijautrinusiems tik vienam alergenui, todėl 
jiems pasireiškia kur kas sunkesni simptomai. Tam, kad 
vienas alergenas išprovokuotų simptomus, reikalingas di-
delis jo kiekis, todėl, esant mažai alergeno koncentracijai 
aplinkoje, simptomai gali nepasireikšti. Veikiant keliems 
ribinės vertės alergenams, stebimas kumuliacinis poveikis. 
Vengiant alergenų ar sumažinus jų kiekį aplinkoje, simp-
tomų nebus [23].

Nustačius alergiją katėms, dažnai rekomenduojama 
atsisakyti šio gyvūno. Tačiau Fel d 1 komponentas yra 
sunkiai pašalinamas iš aplinkos, ypač jei namuose yra 

kiliminė danga. Simptomai, atsisakius namuose auginti 
katę, gali palengvėti tik po kelių mėnesių [35, 36]. Paša-
linus katę iš namų, Fel d 1 kiekis atitiko kiekį, nustatomą 
namuose, kuriuose nelaikomos katės, po 20 savaičių [37]. 
Tiesa, pacientai, patiriantys simptomus turėdami pastovų 
kontaktą su kate, gali pradėti ją toleruoti. Tolerancijos trukmė 
nėra žinoma. Dažnai asmenys, vaikystėje auginę katę, 
susidūrę su kate po ilgos pertraukos, gali patirti sunkius 
astmos priepuolius. 

Nusprendus neatsisakyti katės, reikėtų apsvarstyti gali-
mybę auginti ją lauke. Jei vis dėlto nusprendžiama toliau 
laikyti katę namuose, nereikėtų jos leisti į miegamąjį. Kar-
tais siūloma reguliariai maudyti katę – fiziškai pašalinti 
alergenus iš kailio. Deja, pradinis alergenų lygis atsikuria 
per 24 val. [14, 38, 39]. Siekiant sumažinti alergenų kiekį, 
reikėtų pašalinti namuose esančius kilimus, kiliminę dan-
gą, apdengti minkštus baldus, naudoti pagalvių ir čiužinių 
užvalkalus, vėdinti patalpas. Namus rekomenduojama 
tvarkyti kas savaitę, siurbti dulkes ar valyti garais, naudoti 
HEPA filtrus (aukšto efektyvumo oro dalelių filtrai) dulkių 
siurbliuose ir šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo 
sistemose, drėgnai valyti grindis, paviršius, plauti sienas. 
Gali padėti drabužių keitimas einant iš didelės alergenų 
koncentracijos vietos į mažai alergenų turinčią vietą. 

Visos šios priemonės gali sumažinti katės alergenų kie-
kį [40], tačiau reikalauja daug pastangų, yra susiję su pa-
pildomomis išlaidomis, o jų laikytis gali būti sunku [41], 
todėl efektyvumas bus laikinas [30, 42]. Siekiant geriausio 
efekto, svarbus daugialypių priemonių taikymas. Sensibi-
lizavęsi asmenys, net ir sėkmingai sumažinę alergenų kiekį 
savo aplinkoje, dėl didelio Fel d 1 paplitimo gali susidur-
ti su dideliu kiekiu komponento darbe, viešose vietose ar 
lankantis namuose, kur auginamos katės [14, 18, 29, 34].

Naudojant mechanines priemones, uždengiančias nosį, 
apsaugoma kvėpavimo takų gleivinė nuo kontakto su aler-
genu. Nustatyta, kad priemonės su hidroksipropilmetilce-
liulioze turi teigiamą efektą nosies, akių simptomams bei 
gyvenimo kokybei sergant lėtiniu arba sezoniniu rinitu [43].

Vartojant simptomus palengvinančius vaistus prieš 
susidūrimą su kate, galima išvengti alergijos pasireiški-
mo. Norint išvengti alergijos simptomų sukeliamų katės 
alergenų, galima taikyti gydymą specifine alergenų imu-
noterapija. Šis gydymo būdas naudingesnis asmenims, 
sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkia liga, kuriems ne-
pavyksta išvengti kačių, yra neefektyvi farmakoterapija ir 
tiems, kurie yra monosensibilizuoti Fel d 1 [33]. Davila ir 
bendraautorių nuomone, gydymas poodine arba poliežuvi-
ne imunoterapija labai palengvina akių, nosies ir bronchų 
simptomus sergant rinokonjunktyvitu, bronchų astma. Be 
to, didėja IgG, IgG4 koncentracija, mažėja odos reakci-
ja atliekant odos mėginius po pirmųjų gydymo metų [3]. 
Patikimų duomenų apie poliežuvinę ir poodinę imunotera-
piją, jos kainos ir kokybės santykį šiuo metu trūksta, todėl 
reikalingi detalesni tyrimai [44]. 

Remiantis dabartiniais tyrimų duomenimis, naminių gy-
vūnų auginimas nėštumo metu ar kūdikiui gimus padidina 
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Ruminococcus ir Oscillospira bakterijų kiekį žarnyne, ku-
rios siejamos su mažesne atopinio dermatito ir nutukimo 
rizika [45]. Deja, bendros nuomonės, kokią įtaką kontak-
tas su katėmis ankstyvoje vaikystėje turi alergijos išsivys-
tymui, kol kas nėra. 

Fel d 1 neutralizavimas

Prieš keletą metų buvo iškelta hipotezė, kad pakeitus 
katės mitybą galėtų pasikeisti ir išskiriamų alergenų kie-
kis. Tačiau ji nebuvo patvirtina moksliniais tyrimais. Buvo 
manoma, kad sumažėjęs riebalų kiekis gali sumažinti 
Fel d 1 gamybą. Žinoma, kad riebalų gamyba priklauso 
nuo androgenų kiekio. Kadangi Fel d 1 taip pat gaminamas 
riebalų liaukose, jo kiekis kinta priklausomai nuo androge-
nų. Sumažėjusį androgenų kiekį lemtų šiuo atveju fitoes-
trogenais papildyta mityba, kurioje būtų gausu izoflavonų. 
Izoflavonai yra efektyvūs inhibitoriai, dėl kurių sumažėja 
testosterono kiekis. Maitinant katę maistu, kuriame didelis 
omega-6 ir omega-3 santykis, skatinama riebalų ir Fel d 1 
gamyba riebalinėse liaukose. Keičiant šį santykį, t. y. didi-
nant omega-3 riebalų rūgščių kiekį, mažėtų uždegiminiai 
procesai kačių organizme bei Fel d 1 gamyba. Vyraujant 
didelio glikeminio indekso produktams mityboje, daugė-
ja insulino ir į insuliną panašaus faktoriaus, kurie skatina 
riebalų gamybą. Esant hiperinsulinemijai, stimuliuojami 
androgenai, kurie taip pat didina riebalų gamybą. Maži-
nant angliavandenių kiekį maiste, mažėtų riebalų ir Fel d 1 
gamyba [46]. 

Kitas naujas metodas Fel d 1 sumažinti – kačių skie-
pijimas nuo jų pačių alergenų [47]. Paskiepijus kates, 
padidėjo ilgalaikė IgG gamyba, o anti-Fel d 1 antikūnai 
pasižymėjo dideliu afinitetu bei stipriu neutralizuojančiu 
poveikiu in vitro ir in vivo. Tyrime buvo nustatytas en-
dogeninių alergenų kiekio sumažėjimas ir alergeniškumo 
sumažėjimas. Norint patvirtinti šio metodo tinkamumą ir 
efektyvumą, nepaisant gautų teigiamų rezultatų, reikia 
tolesnių tyrimų. 

Iki šiol nėra tiksliai žinoma, kokį poveikį pačioms ka-
tėms daro Fel d 1 gamybos sumažėjimas ar nutraukimas, 
todėl siekta išsiaiškinti, kaip galima neutralizuoti Fel d 1 
katei jį pagaminus, bet dar nespėjus išskirti į aplinką [33]. 

Žinoma, kad polikloniniai antikūnai prieš Fel d 1 su-
mažina putliųjų ląstelių degranuliaciją, o monokloniniai 
antikūnai prieš Fel d 1 ne tik nestabdo putliųjų ląstelių 
degranuliacijos, bet ir efektyviai neblokuoja IgE [48]. Re-
miantis šiomis išvadomis, buvo įvertintas paukščių trynių 
imunoglobulino Y (IgY) efektyvumas Fel d 1. Paukščių 
IgY randamas vištų kiaušinių tryniuose ir serume. Jis ati-
tinka žinduolių IgG. Natūraliai vištos gamina IgY prieš 
aplinkos antigenus. Tam, kad jaunikliai turėtų pasyvų 
imunitetą, IgY yra perduodamas per kiaušinius [49, 50]. 
Taikant imunizaciją, anti-Fel d 1 gali būti gaminamas IgY. 
Išanalizavus duomenis, patvirtinta, kad anti-Fel d 1 IgY 
užblokuoja seilių Fel d 1 jungimąsi su Fel d 1 specifiniu 
IgE in vitro [48].

Gavus teigiamus rezultatus, in vitro buvo tiriama, kaip 
kinta imunologiškai aktyvaus (alergizuojančio) Fel d 1 
(a Fel d 1) kiekis kačių seilėse, maitinant jas anti-Fel d 1 
IgY. Bandomojo tyrimo metu 6 katės 2 savaites maitintos 
kontroliniu maistu (be anti-Fel d 1 IgY) ir 6 savaites – kon-
troliniu maistu su anti-Fel d 1 IgY. Reikšmingas a Fel d 1 
sumažėjimas stebėtas praėjus 2 savaitėms maitinant mais-
tu su anti-Fel d 1 IgY, o praėjus 6 savaitėms nustatytas 
29,57 proc. sumažėjimas [51]. Antrame tyrime buvo verti-
nami 20 kačių a Fel d 1 pokyčiai seilėse. Bandymas truko 
5 savaites: 1 savaitę visoms katėms buvo duodamas kon-
trolinis maistas, likusias 4 savaites kontrolinė kačių grupė 
maitinta kontroliniu maistu, o tiriamoji grupė – maistu su 
anti-Fel d 1 IgY. Trečiąją tyrimo savaitę kontrolinėje gru-
pėje a Fel d 1 sumažėjo 24 proc. [51]. 

Kitame tyrime buvo įvertinti a Fel d 1 pokyčiai kačių 
plaukuose ir pleiskanose. Bandymas truko 12 savaičių: 
pirmąsias 2 savaites 105 katėms skirtas kontrolinis mais-
tas, o 10 savaičių – maistas su anti-Fel d 1 IgY. Plaukai ir 
pleiskanos buvo surenkamos šukuojant. 3-ią gydymo sa-
vaitę nustatytas reikšmingas a Fel d 1 sumažėjimas surink-
tuose plaukuose, pleiskanose išliko visą tyrimo laikotarpį. 
Sumažėjimas svyravo nuo 31 proc. iki 77 proc. Vidutinis 
a Fel d 1 sumažėjimas buvo 47 proc. [52]. Labiausiai su-
mažėjo a Fel d 1 kiekis katėms, kurių pradinis a Fel d 1 
kiekis buvo didžiausias. 

Ieškant efektyviausių būdų, kaip sumažinti alergiją ka-
tėms, svarbu užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi kiaušinių 
produktai su specifiškai paveiktais IgY yra saugiai naudo-
jami medicinoje ir veterinarijoje [53–56]. Nustatyta, kad 
kačių maistas net ir su didesniu anti-Fel d 1 IgY kiekiu 
katėms yra tinkamas [57]. 

Veiksmingumas 

Sumažinus a Fel d 1 kiekį kačių seilėse ir plaukuose, 
taikant kitus alergenų mažinimo būdus, gali būti sumažin-
tas bendras kačių alergenų kiekis aplinkoje. Tokiu būdu 
slenkstinė alergeno riba, reikalinga simptomams pasireikš-
ti, nebūtų pasiekta.

Tiriant alergiškus katėms, tačiau nesergančius astma 
savanorius nustatyta, kad šeriant augintinius maistu su an-
ti-Fel d 1 IgY pagerėja nosies ir akių simptomai [57]. No-
rint įvertinti anti-Fel d 1 IgY efektyvumą namų aplinkoje, 
reikalingi tolesni tyrimai. 

Apibendrinimas 

Nustačius alergiją katėms, pacientams dažniausiai siū-
loma nebelaikyti augintinio. Tačiau atsisakyti naminio gy-
vūno yra sunku, o iki šiol siūlyti kačių alergenų neutrali-
zavimo būdai gali būti nelabai efektyvūs. Įtraukus į kačių 
mitybą anti-Fel d 1 IgY, sumažinamas aktyvaus Fel d 1 
kiekis kačių seilėse, plaukuose, pleiskanose. Tokiu būdu 
mažėja jo kiekis aplinkoje, palengvėja paciento simptomai 
ir jis gali auginti katę. 

Alergija katėms

Literatūros sąrašas redakcijoje
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Įvadas

Astma yra lėtinė uždegiminė kvėpavimo takų liga, 
pasireiškianti pasikartojančiais padidėjusio bronchų 
reaktyvumo ir kintamosios bronchų obstrukcijos sukel-
tais simptomais – švokštimu, dusuliu, krūtinės veržimu, 
kosuliu, kurie praeina savaime ar gydant [1]. Tikslus 
astmos paplitimas pasaulyje nėra žinomas. Spėjama, 
kad šia liga serga apie 300 mln. žmonių [2], o papli-
timas skirtingose šalyse siekia 1–16 proc. [2, 3]. 2018 
metais ligotumas astma Lietuvoje tarp suaugusiųjų sie-
kė 15,4 atvejo 1 tūkst. gyventojų [4]. 

Nepaisant efektyvaus medikamentinio astmos gy-
dymo, nemaža dalis pacientų nepasiekia geros astmos 
kontrolės. Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijo-
je ir Didžiojoje Britanijoje atliktame tyrime nustatyta, 
kad iki 50 proc. pacientų, sergančių astma (apie 7 mln. 
žmonių), nepasiekė geros astmos kontrolės [5]. Bloga 
astmos kontrolė yra susijusi su pablogėjusia gyvenimo 
kokybe, sumažėjusiu darbingumu, padidėjusiomis iš-
laidomis sveikatos priežiūrai [6]. Kalbant apie astmos 
kontrolę, derėtų prisiminti, kas yra bloga astmos kon-
trolė arba nekontroliuojama astma. Tai vienas ar abu iš 
toliau paminėtų požymių [7]: 
● bloga simptomų kontrolė (dažni astmos simptomai 

ar dažnas poreikis vartoti greito poveikio bronchus 
plečiančius vaistus, prabudimai naktį, sumažėjęs ak-
tyvumas, darbingumas dėl astmos);

● dažni paūmėjimai (2 ar daugiau per metus), kai rei-
kalingas gydymas peroraliniais gliukokortikosteroi-
dais, ar 1 ar daugiau paūmėjimų, kurių metu buvo 
reikalinga hospitalizacija dėl astmos. 
Gera astmos kontrolė ir paūmėjimų išvengimas yra 

labai svarbūs dabartinės koronaviruso (COVID-19) pan-
demijos metu. Pasaulinė astmos iniciatyvos organizaci-
ja (angl. Global Initiative for asthma) akcentuoja, kad 
šios pandemijos metu kontroliuojamieji vaistai astmai 
gydyti (inhaliuojamieji gliukokortikosteroidai (IGKS)) 
turi būti toliau vartojami ir nenutraukiami nepasikon-
sultavus su gydytoju. Jei pacientui paskirti geriamieji 
gliukokortikosteroidai, savavališkai jų nutraukti taip 

pat nevertėtų. Kontroliuojamųjų vaistų astmai gydy-
ti nutraukimas gali lemti ligos kontrolės pablogėjimą, 
simptomų paūmėjimą ir pabloginti paciento sveikatos 
būklę. Šios Pasaulinės astmos iniciatyvos rekomendaci-
jos galioja tiek vaikams, tiek suaugusiems pacientams, 
sergantiems astma. 

Su gydymu susiję veiksniai

Pagrindiniai astmai gydyti skirti vaistai yra IGKS. 
Gydymas IGKS yra efektyvus – mažina astmos simp-
tomus, paūmėjimų ir hospitalizacijos dėl astmos riziką. 
Vis dėlto didelė dalis pacientų nevartoja ar netinkamai 
vartoja jiems paskirtus vaistus. Įvairių tyrimų duome-
nimis, IGKS tinkamai vartoja 22–63 proc. pacientų 
[8]. Manoma, kad su netinkamu IGKS vartojimu ar jų 
nevartojimu gali būti susiję apie 24 proc. astmos paū-
mėjimų ir 60 proc. visų hospitalizacijų dėl astmos [8]. 
Netinkamas vartojimas gali būti skirstomas į tyčinį ir 
netyčinį. Netyčinis gydymo režimo nesilaikymas yra 
susijęs su praktiniais paskirto gydymo aspektais: netin-
kamai parinktas inhaliatorius, nemokėjimas juo naudo-
tis, žinių trūkumas, užmiršimas vartoti vaistus (dažniau 
pasitaiko tarp vyresnio amžiaus žmonių). Tyčinis vaistų 
nevartojimas pasitaiko dėl paciento pasirinkimo vaistų 
nevartoti ar vartoti juos kitaip, nei paskyrė gydytojas, ir 
yra susijęs su įvairiais psichologiniais veiksniais. 

 
Inhaliatoriaus tipas ir inhaliavimo technika

Pagal veikimo principą inhaliatorius galima skirstyti 
į slėginius dozuotus aerozolinius inhaliatorius (sDAI), 
miltelinius inhaliatorius, įkvėpimu sužadinamus inha-
liatorius. Įkvėpimo technika naudojant sDAI ir milte-
linius inhaliatorius skiriasi. Vartojant sDAI, įkvėpimas 
turėtų būti lėtas (trukti apie 5 s), gilus ir sukoordinuotas 
su inhaliatoriaus paspaudimu. Iš miltelinių inhaliato-
rių vaisto reikia įkvėpti greitai ir stipriai. Pakankamai 
stipriai įkvėpti negali maži vaikai, todėl jaunesniems 
nei 5 metų vaikams neturėtų būti skiriami milteliniai 
inhaliatoriai [9]. Dažna klaida naudojant sDAI yra per 

Gyd. Eglė Žilėnaitė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika
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greitas įkvėpimas [10, 11]. Kitos galimos klaidos yra 
inhaliatoriaus paspaudimo ir įkvėpimo nesuderinimas, 
įkvėpimo sustojimas pajutus šaltą išpurkšto vaisto 
srovę, įkvėpimas pro nosį [12], naudojant miltelinius 
inhaliatorius – per silpnas įkvėpimas, su įvairiais in-
haliatorių tipais susijusios klaidos (pvz., dozės nepa-
ruošimas, ortakių užspaudimas įkvepiant, iškvėpimas 
į inhaliatorių). Dėl šių priežasčių rekomenduojama 
patikrinti inhaliavimo techniką kiekvieno vizito dėl 
astmos metu (ypač jei astma yra blogai kontroliuo-
jama). Rekomenduojama neskirti skirtingų inhaliatorių 
tipų vienam pacientui.

Su paciento požiūriu susiję veiksniai

Paskirto gydymo laikymasis priklauso nuo paciento po-
žiūrio į savo ligą ir jam skirtą gydymą [13]. Pacientai yra 
linkę manyti, kad ligą jie gerai kontroliuoja, net jei ir dažnai 
jaučia simptomus, reguliariai vartoja simptominius vaistus 
(greito poveikio bronchus plečiančius vaistus) ar yra patyrę 
astmos paūmėjimą per pastaruosius metus [14–16]. 2018 

metais publikuotoje sisteminėje apžvalgoje nurodomi šie 
su paciento požiūriu į savo ligą ir gydymą susiję veiksniai, 
kurie lemia gydymo režimo nesilaikymą [17]:
● pacientų manymas, kad IGKS vartojimas yra nereikalin-

gas ar neefektyvus, buvo susijęs su blogesniu gydymo 
režimo laikymusi;

● baimė, nerimas dėl trumpalaikio ar ilgalaikio IGKS ne-
pageidaujamo poveikio, vaisto saugumo profilio ir gali-
mo pripratimo prie IGKS buvo susiję su blogesniu gydy-
mo režimo laikymusi;

● socialinė stigma – nenorėjimas sulaukti papildomo dėme-
sio ir patiriama gėda vartojant vaistus viešose vietose le-
mia retesnį jų vartojimą ir paskirto gydymo nesilaikymą; 

● ligos neigimas, ar manymas, kad šią ligą išaugs (kalbant 
apie paauglius);

● tyčinis gydymo režimo nesilaikymas dėl poreikio gauti 
daugiau dėmesio. 
Gydymas gali būti efektyvus tik tada, jei pacientas jo 

laikosi. Sergant lėtinėmis ligomis, vaisto vartojimo daž-
nio sumažinimas gali pagerinti gydymo režimo laikymąsi 
[18]. Jungtinėje Karalystėje atliktame pacientų lūkesčių 

1 lentelė. Diferencinė astmos diagnostika [18]

Amžius Simptomai Galima patologija

6–11 metų 

Čiaudulys, niežėjimas, nosies užgulimas, krenkštimas
Staigi simptomų pradžia, vienpusis švokštimas
Pasikartojančios infekcijos, produktyvus kosulys
Pasikartojančios infekcijos, produktyvus kosulys, sinusitas
Širdies ūžesiai
Neišnešiotumas, simptomai nuo gimimo
Intensyvus kosulys, skrepliavimas, VT simptomai

Lėtinis viršutinių KT kosulio sindromas
KT svetimkūnis
Bronchektazės
Pirminė ciliarinė diskinezė
Įgimtos širdies ligos
Bronchopulmoninė displazija
Cistinė fibrozė

12–39 metų

Čiaudulys, niežėjimas, nosies užgulimas, krenkštimas
Dusulys, švokštimas įkvepiant (stridoras)
Galvos svaigimas, parestezijos, dūsavimas 
Pasikartojančios infekcijos, produktyvus kosulys
Intensyvus kosulys, skrepliavimas
Širdies ūžesiai
Dusulys, šeiminė ankstyvos emfizemos anamnezė
Staigi simptomų pradžia

Lėtinis viršutinių KT kosulio sindromas
Indukuojama gerklų obstrukcija
Hiperventiliacija, disfunkcinis kvėpavimas
Bronchektazės
Cistinė fibrozė
Įgimtos širdies ligos
Alfa-1 antitripsino stoka
KT svetimkūnis

>40 metų 

Dusulys, švokštimas įkvepiant (stridoras)
Galvos svaigimas, parestezijos, dūsavimas 
Kosulys, skrepliavimas, dusulys fizinio krūvio metu, rūky-
mas ar kenksmingi veiksniai
Pasikartojančios infekcijos, produktyvus kosulys
Dusulys fizinio krūvio metu, naktiniai simptomai
AKFI vartojimas
Dusulys fizinio krūvio metu, sausas kosulys, būgno lazdelės 
formos pirštai
Staigus dusulys, krūtinės skausmas
Dusulys, nėra atsako į bronchus plečiančius vaistus

Indukuojama gerklų obstrukcija
Hiperventiliacija, disfunkcinis kvėpavimas
LOPL

Bronchektazės
Širdies nepakankamumas
Vaistų sukeltas kosulys
Parenchiminės plaučių ligos

PATE
Centrinių KT obstrukcija

Visos 
amžiaus 
grupės

Lėtinis kosulys, kraujo atkosėjimas, dusulys; ir / ar nuo-
vargis, karščiavimas, naktinis prakaitavimas, sumažėjęs 
apetitas, svorio kritimas

Tuberkuliozė

AKFI – angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai, KT – kvėpavimo takai, LOPL – lėtinė obstrukcinė plaučių liga, PATE – plaučių arterijų 
trombinė embolija, VT – virškinimo traktas. 
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2 lentelė. Veiksniai, kuriuos reikėtų įvertinti esant nekontroliuojamai 
astmai [7]

1. Patvirtinti diagnozę (astma / diferencinė diagnostika)

2. Įvertinti galimus provokuojančius, ligą sunkinančius 
veiksnius:
●	 netinkamai naudojamas inhaliatorius
●	 gydymo režimo nesilaikymas
●	 gretutinės ligos: nutukimas, GERL, lėtinis rinosi-

nusitas, obstrukcinė miego apnėja
●	 rizikos / provokuojantys veiksniai: rūkymas, 

kenksmingi aplinkos veiksniai, alergenų poveikis, 
vaistų vartojimas (NVNU, BAB)

●	 per didelis greito poveikio bronchus plečiančių 
vaistų vartojimas

●	 nepageidaujamas vaistų poveikis
●	 nerimas, depresija ir socialinės problemos

BAB – beta adrenoreceptorių blokatoriai, GERL – gastroezofaginio ref-
liukso liga, NVNU – nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. 
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tyrime nustatyta, kad 48,2 proc. pacientų norėtų rinktis gy-
dymą IGKS, vartojamais 1 k./d. [19]. Gydymą 1  k./d. la-
biau buvo linkę rinktis pacientai, kurie nerimavo dėl IGKS 
nepageidaujamo poveikio [19]. Taigi reikėtų atkreipti dė-
mesį ir į paciento požiūrį į savo ligą, jam paskirtus vaistus 
ir jų vartojimo režimą, įvertinti galimą nerimą dėl nepagei-
daujamo vaisto poveikio. 

 
Kitos galimos blogos astmos kontrolės priežastys

Astmos diagnozė patvirtinama esant būdingiems simp-
tomams ir nustačius kintamą (grįžtamą) kvėpavimo takų 
obstrukciją. Pageidautina, kad kintama kvėpavimo takų 
obstrukcija (atlikus spirometriją su bronchų plėtimo mė-
giniu) būtų dokumentuota prieš skiriant gydymą IGKS, 
nes patvirtinti astmos diagnozę, kai pacientas jau vartoja 
IGKS, dažnai yra sunkiau [20]. Jei skiriant tinkamą gydy-
mą, esant gerai inhaliatoriaus naudojimo technikai, nėra 
pasiekiamas tikėtinas IGKS efektas, reikėtų įvertinti, ar 
pacientas tikrai serga astma (ypač jei anksčiau diagnozė 
nebuvo patvirtinta). 1 lentelėje pateikiama astmos diferen-
cinė diagnostika pagal amžiaus grupes. 

Esant nekontroliuojamai astmai, reikėtų įvertinti, ar 
nėra gretutinių ligų, kurios gali bloginti kvėpavimo takų 
simptomus, gyvenimo kokybę ar apsunkinti gydymą. Ga-
limos gretutinės ligos sergant astma yra nerimas ir depre-
sija, nutukimas, lėtinis rinosinusitas, indukuojama gerklų 
obstrukcija, gastroezofaginio refliukso liga, lėtinė obstruk-
cinė plaučių liga, obstrukcinė miego apnėja, bronchekta-
zės, kardiologinė patologija, kifozė. Astmos simptomus 
gali sunkinti įvairūs provokuojantys veiksniai – rūkymas, 

tabako dūmų poveikis, vidaus ir lauko alergenai (sergantie-
siems alergine astma), oro užterštumas, vaistai. Ištyrimas 
dėl gretutinių ligų, provokuojančių veiksnių poveikio indi-
kuotinas pagal anamezės, objektyvios apžiūros duomenis. 

Apibendrinimas

Nekontroliuojama astma yra iššūkis gydytojui ir pavojin-
ga būklė pacientui. Blogą astmos kontrolę gali lemti dauge-
lis priežasčių – nuo netinkamos diagnozės iki paskirto gydy-
mo režimo nesilaikymo. 2 lentelėje pateikiamos Pasaulinės 
astmos iniciatyvos rekomendacijos – pirmieji žingsniai, ką 
reikėtų įvertinti sergantiesiems nekontroliuojama astma. 

Kokios galimos blogos astmos kontrolės priežastys?
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Įvadas

Vaistų sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos priklau-
so B tipo reakcijoms, kurios yra nenuspėjamos, nepriklau-
so nuo vaisto dozės, išsivysto vartojant įprastines gydomą-
sias dozes, gali kelti pavojų gyvybei. Padidėjusio jautrumo 
reakcijas galima apibūdinti kaip nepageidaujamą vaisto ar 
jo metabolito poveikį, kuris kliniškai primena alergiją [1]. 

Kai kurie vaistai, pavyzdžiui, beta laktaminiai antibio-
tikai, padidėjusio jautrumo reakcijas sukelia dalyvaujant 
specifiniams imunologiniams mechanizmams. Kiti vaistai, 
tokie kaip jodo kontrastinės medžiagos, miorelaksantai, 
nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU), opioidai, 
padidėjusio jautrumo reakcijas gali sukelti per įvairius me-
chanizmus, taip pat ir neimunologinius. Kai dalyvauja spe-
cifiniai imunologiniai mechanizmai, tokios reakcijos va-
dinamos alerginėmis, o kai padidėjusio jautrumo reakcijų 
išsivystymas per neimunologinius mechanizmus yra įro-
dytas arba numanomas, tokios reakcijos klasifikuojamos 
kaip nealerginės padidėjusio jautrumo reakcijos [1, 2]. 

NVNU skiriami visų amžiaus grupių pacientams – 
nuo kūdikių iki vyresnių žmonių. Kai kurie NVNU 
parduodami be recepto, todėl jie yra lengvai prieinami. 
Mažiausiems vaikams dažniausiai skiriamas paraceta-
molis ir ibuprofenas, jau ūgtelėjusiems – diklofenakas, 
metamizolas, oksikamai, acetilsalicilo rūgštis. Esant tam 
tikroms medicininėms būklėms, gali būti skiriamas in-
dometacinas, selektyvieji ciklooksigenazės 2 (COX-2) 
inhibitoriai ir kiti NVNU [3].

NVNU ir antibiotikai yra vaistai, kurie dažniausiai su-
kelia padidėjusio jautrumo reakcijas vaikams ir suaugusie-
siems. Straipsnyje aprašomi NVNU sukeltų padidėjusio 
jautrumo reakcijų ypatumai vaikams.

NVNU apibūdinimas 

NVNU – tai grupė chemiškai nesusijusių vaistų, ku-
rie turi panašų terapinį poveikį. Jie klasifikuojami pagal 
cheminę struktūrą (1 lentelė). Šie vaistai dėl antipiretinio 
ir analgetinio poveikio dažnai skiriami vaikams. NVNU 

Gyd. Neringa Stirbienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Vaikų ligų klinika

Nesteroidinių vaistų nuo uždegimo 
sukeltų padidėjusio jautrumo 
reakcijų ypatumai vaikams

1 lentelė. NVNU klasifikacija pagal cheminę struktūrą [4]

Cheminė grupė Vaistas 

Salicilo rūgšties 
derivatai

Aspirinas (acetilsalicilo rūgštis)
Natrio salicilatas
Salsalatas
Diflunisalis
Sulfalazinas

Paraaminofenoliai Paracetamolis (acetaminofenas)

Propiono rūgšties 
derivatai

Ibuprofenas
Naproksenas
Flurbiprofenas
Ketoprofenas
Fenoprofenas
Oksaprozinas 

Acto rūgšties derivatai
Diklofenakas
Etodolakas
Ketorolakas 

Indolo acto rūgšties 
derivatai

Indometacinas
Sulindakas
Tolmetinas 

Nerūgštiniai derivatai Nabumetonas 

Enolio rūgšties 
derivatai

Pirazolonai 
   Fenilbutazonas
   Dipironas (metamizolas)
Oksikamai
   Piroksikamas
   Meloksikamas
   Tenoksikamas
   Lornoksikamas  

Fenamino rūgšties 
derivatai

Mefenamo rūgštis
Meklofenamo rūgštis
Flufenamo rūgštis
Tolfenamo rūgštis

Sulfonanilido derivatai Nimezulidas 

Selektyvūs COX-2 
inhibitoriai

Celekoksibas
Etorikoksibas
Rofekoksibas 
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vaikams skiriami ir uždegimui mažinti, ypač sergant užde-
giminėmis ligomis, pavyzdžiui, Kavasakio liga [4]. 

Farmakologinis NVNU veikimas yra susijęs su fermen-
tų COX-1 ir COX-2 slopinimu. COX fermentai dalyvauja 
prostanoidų (prostaglandinų, prostaciklino ir tromboksa-
no A2) sintezėje iš arachidono rūgšties. NVNU neleidžia 
arachidono rūgščiai jungtis prie aktyvios COX fermento 
srities ir užblokuoja prostanoidų gamybą arachidono rūgš-
ties keliu. Užblokavus šį kelią, iš arachidono rūgšties, vei-
kiant lipoksigenazėms, daugiau gaminama ir išskiriama 
sulfidoleukotrienų. COX-1 gaminamas daugelyje organiz-
mo ląstelių ir atlieka ne vieną funkciją, pavyzdžiui, fiziolo-
giškai saugo virškinimo trakto gleivinę, palaiko kraujotaką 
inkstuose, kraujagyslių homeostazę ir trombocitų agrega-
ciją. COX-2 suaktyvinamas pasireiškus uždegimui, jo eks-
presiją ir biosintezę skatina citokinai, mitogenai, endotok-
sinai, išskiriami aktyvintų makrofagų ir kitų uždegiminių 
ląstelių. Per COX-3 veikia paracetamolis, kuris mažomis 
dozėmis yra silpnas COX-1 ir COX-2 inhibitorius. COX-3 
daugiausiai randama smegenų audinyje [4]. 

NVNU sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos

NVNU vaikai toleruoja gerai. Literatūros duomenimis, iš 
daugiau nei 55 tūkst. vaikų, gydytų ibuprofenu dėl karščiavi-
mo, astmos simptomai pasireiškė 0,08 proc., o daugiaformė 
eritema – 0,005 proc. vaikų. Dauguma šių simptomų galėtų 
būti siejami su infekcinėmis ligomis, o ne vien tik su NVNU 
vartojimu [3]. NVNU sukeltos padidėjusio jautrumo reakci-
jos gali išsivystyti dėl imuninių ir neimuninių mechanizmų, 
atitinkamai pacientai gali selektyviai reaguoti į vieną NVNU 
ar kryžmiškai į kelis NVNU. Esant selektyviam atsakui į 
NVNU, paprastai imuninė sistema reaguoja į vieną NVNU 
greitojo arba lėtojo tipo reakcijomis. Tam, kad galėtų išsi-
vystyti imuninis atsakas, NVNU turi būti metabolizuojami į 
aktyvius metabolitus, kurie prisitvirtina prie serumo ar ląste-
linių baltymų. Selektyvias greitojo tipo reakcijas gali sukelti 
pirazolonai, propiono rūgšties derivatai. Selektyvios reakci-
jos vystosi vartojant panašios cheminės struktūros vaistus, o 
kitos cheminės struktūros NVNU yra gerai toleruojami. 

Kai yra kryžminės reakcijos į NVNU, vystantis padidėju-
sio jautrumo reakcijoms dalyvauja neimunologiniai mecha-
nizmai. Šios reakcijos yra susijusios su COX-1 slopinimu 
ir sumažėjusia prostaglandino E2 sinteze. Prostaglandinas 
E2 slopina sulfidoleukotrienų (LT – LTC4, LTD4, LTE4) 
gamybą. Sumažėjus prostaglandino E2, daugiau gaminama 
LT, todėl vystosi dilgėlinė, angioedema ar kvėpavimo takų 
reakcijos. Šios reakcijos dažniausiai pasireiškia vartojant 
stiprius COX-1 inhibitorius [4]. Vaikams padidėjęs jautru-
mas NVNU dažniau pasireiškia kryžminėmis reakcijomis 
tarp NVNU, o selektyvios (alerginės) reakcijos retesnės nei 
suaugusiesiems [3]. 

NVNU pagal nurodomų padidėjusio jautrumo reakcijų 
dažnį yra antroje vietoje po beta laktaminių antibiotikų, kai 
kurių tyrimų duomenimis – net pirmoje vietoje [5]. Tikslių 
epidemiologinių duomenų, vertinančių NVNU sukeltų pa-

didėjusio jautrumo reakcijų dažnį vaikams, trūksta, nes dau-
guma klinikinių tyrimų nagrinėja paauglius ir suaugusiuo-
sius kartu, mažai tyrimų nagrinėja jaunesnio amžiaus vaikus 
[6]. Apklausos duomenimis, NVNU sukeltos padidėjusio 
jautrumo reakcijos nurodomos 0,32 proc. (2 iš 618) vaikų, 
atopiškiems vaikams nurodomas padidėjusio jautrumo re-
akcijų dažnis – 4 proc. [7]. Kitoje apklausoje [8], kurioje 
buvo nagrinėtos NVNU sukeltos kvėpavimo takų padidėju-
sio jautrumo reakcijos, jos buvo nurodytos 10 proc. 10–20 
metų tiriamųjų, jaunesniems nei 10 metų – gerokai rečiau.  

Vaikams įsijautrinimas NVNU retesnis nei suaugusie-
siems [3, 8]. Atopija yra rizikos veiksnys įsijautrinti NVNU 
vaikams ir suaugusiesiems. Lėtinė dilgėlinė, įsijautrinimas 
įkvepiamiesiems alergenams ir alerginis rinokonjunktyvi-
tas yra nepriklausomi rizikos veiksniai vaikų įsijautrinimui 
NVNU [4]. Skirtingai nuo suaugusiųjų, vaikams (labiausiai 
jaunesniems) NVNU sukeltas padidėjusio jautrumo reak-
cijas taip pat dažnai arba net dažniau patiria berniukai nei 
mergaitės [3]. 

Daugumai vaikų nurodomos padidėjusio jautrumo reak-
cijos į vaistus yra ne dėl alergijos. Daugiacentriame tyrime 
iš 693 vaikų 526 buvo atlikti provokaciniai mėginiai – pa-
didėjęs jautrumas NVNU patvirtintas 19,6 proc. (103 iš 
526) vaikų [9]. Įsijautrinimas aspirinui astma sergantiems 
vaikams patvirtinamas rečiau nei suaugusiesiems (atitin-
kamai 5 proc. (0–14 proc.) vaikų ir 21 proc. (14–29 proc.) 
suaugusiųjų) [10]. Tiriant vaikus, kuriems buvo nurodytos 
padidėjusio jautrumo reakcijos į vieną NVNU, iš 36 vaikų 
įsijautrinimas patvirtintas 5 (14 proc.), o nurodžiusiems re-
akcijas į kelis NVNU – 8 iš 18 (44 proc.) vaikų [11]. Tur-
kijoje atliktame klinikiniame tyrime iš 56 vaikų, kuriems 
pasireiškė NVNU sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos, 
įsijautrinimas patvirtintas 21 vaikui (37,5 proc.) [12]. Kita-
me tyrime iš 106 vaikų įsijautrinimas patvirtintas 31 vaikui 
[13]. Portugalijoje atliktame tyrime dažniausiai nurodytas 
įtariamas vaistas buvo ibuprofenas. Simptomai, dėl kurių 
įtartas įsijautrinimas, buvo dilgėlinė ir angioedema, tačiau 
po provokacinio mėginio su vaistu įsijautrinimas NVNU 
patvirtintas tik 7,6 proc. vaikų; dažniau, kai pasireiškė su 
NVNU susijusi anafilaksija [14]. Astma sergantiems vai-
kams įsijautrinimas NVNU yra dažnesnis [15]. Didesnę 
tikimybę, kad bus patvirtintas įsijautrinimas NVNU, nu-
lemia padidėjusio jautrumo reakcijos pasireiškimas iki 
1 val. nuo vaisto vartojimo ir nurodomos buvusios reak-
cijos, sukeltos ne vieno NVNU [16]. Dažniausiai įtaria-
mi vaistai, kuriems patvirtinamas įsijautrinimas mažiems 
vaikams, yra ibuprofenas, paracetamolis, rečiau – meta-
mizolas, paaugliams – diklofenakas, naproksenas, aspirinas 
ir ketoprofenas [4]. Reakcijas, kurioms vystantis dalyvauja 
specifiniai imunoglobulinai E (IgE), suaugusiesiems daž-
niausiai sukelia pirazolonai, rečiau – ibuprofenas ir diklofe-
nakas, vaikams – paracetamolis ir ibuprofenas [17]. NVNU 
sukeltų padidėjusio jautrumo reakcijų pasikartojimas nėra 
susijęs su provokaciniais mėginiais įrodytu įsijautrinimu. 
Įsijautrinimas provokaciniais mėginiais dažniau patvirtina-
mas vyresniems vaikams [16]. 

Nesteroidinių vaistų nuo uždegimo sukeltų padidėjusio jautrumo reakcijų ypatumai vaikams
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Klinikiniai simptomai

NVNU sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos dažniau-
siai pasireiškia odos ir kvėpavimo takų sistemos simptomais. 
Odos simptomai, tokie kaip dilgėlinė ir angioedema, yra 
dažniausias NVNU sukeltų padidėjusio jautrumo reakcijų 
pasireiškimas vaikams, o suaugusiesiems – dilgėlinė ir an-
gioedema, kai kryžmiškai reaguojama į ne vieną NVNU, re-
čiau – kvėpavimo takų simptomai. Vaikams labai būdinga, kad 
padidėjęs jautrumas NVNU pasireiškia kaip izoliuota veido an-
gioedema, lokalizuota ties lūpomis ar akių vokais [4]. NVNU 
sukelta veido angioedema atopiškiems vaikams ir paaugliams 
dažnėja su amžiumi, kūdikiams ir mažiems vaikams nurodo-
ma iki 5 proc., o paaugliams ir jauniems suaugusiesiems – iki 
20 proc. atvejų [7]. Kas nulemia tokius klinikinius simptomus 
jauniems atopiškiems pacientams, iki šiol nėra aišku. Žinoma, 
kad suaugusiesiems NVNU gali paūminti lėtinės dilgėlinės 
simptomus, tačiau vaikams tokių duomenų trūksta [5]. 

NVNU yra dažniausi arba antri pagal dažnį vaistai, su-
keliantys anafilaksiją vaikams ir paaugliams. NVNU nuro-
domi kaip dažniausia vaistų sukeltos anafilaksijos vaikams 
priežastis [18–20]. Iš NVNU anafilaksiją dažniausiai su-
kelia COX-1 inhibitoriai. Anafilaksija yra ūminė gyvybei 
grėsminga sisteminė ar generalizuota padidėjusio jautrumo 
reakcija [21, 22]. Ji pasireiškia įvairiais simptomais ir po-
žymiais. Anafilaksijai būdingas dviejų ir daugiau organų 
sistemų (širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo, virškinimo, 
centrinės nervų sistemos) pažeidimas. Liga diagnozuojama 
remiantis anafilaksijos diagnostikos klinikiniais kriterijais 
(2 lentelė). Anafilaksinė reakcija išsivysto greitai, nuo kelių 
minučių iki 2 val. po kontakto su reakciją sukeliančiu veiks-
niu. Anafilaksija gali išsivystyti dėl imuninių su IgE susi-

jusių ar nesusijusių mechanizmų, neimuninių mechanizmų 
(tiesioginio putliųjų ląstelių aktyvinimo) [23]. Tiksli anafi-
laksijos diagnostika vaikams gali būti sudėtinga, nes vaikai 
tiksliai negali apibūdinti simptomų, iki 40 proc. vaistų su-
keltos anafilaksijos atvejų nebūna odos simptomų, daugeliu 
atvejų nematuojama triptazės koncentracija kraujyje, gali 
būti sunkumų tiksliai išmatuoti arterinį kraujospūdį, ypač 
kūdikiams [24–26]. Literatūroje nurodomas įvairus ana-
filaksijos paplitimas vaikų populiacijoje – nuo 10,5 iki 70 
atvejų 100 tūkst. asmens metų [27, 28]. Dauguma klinikinių 
tyrimų nurodo, kad anafilaksija per pastaruosius dešimtme-
čius padažnėjo visose amžiaus grupėse, pavyzdžiui, JAV 
atliktame retrospektyviajame tyrime, kuriame buvo nagri-
nėti vizitai priėmimo skyriuje dėl anafilaksijos (2005–2014 
metais), anafilaksija padažnėjo visose amžiaus grupėse, la-
biausiai – 5–17 metų vaikams (196 proc. dažniau), o medi-
kamentinė anafilaksija padažnėjo 212 proc. [29].

NVNU sukeltai anafilaksijai būdinga sunki eiga, pasi-
kartojimas, ypač esant kryžminėms reakcijoms tarp COX-1 
inhibitorių [4]. Anafilaksinės reakcijos sudaro 9–40 proc. 
NVNU sukeltų reakcijų vaikams, o tai yra dažniau nei suau-
gusiesiems. Be to, NVNU gali būti svarbūs kofaktoriai, ypač 
paaugliams, maisto ir vaistų sukeltai arba su maistu susijusiai 
fizinio krūvio išprovokuotai dilgėlinei / anafilaksijai [3].

Suaugusiesiems retai aprašoma, tačiau vaikams dėl daž-
nų infekcijų dažnai nurodoma NVNU sukelta lėtojo tipo 
makulopapulinė egzantema [3, 30]. 

NVNU sukeltų padidėjusio jautrumo reakcijų klasifikacija

Bendrai NVNU sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos 
klasifikuojamos į selektyvias tam tikram vaistui ar NVNU 

2 lentelė. Klinikiniai anafilaksijos diagnostikos kriterijai [23] 

Anafilaksiją galima įtarti, jei yra nors 1 iš 3 pateiktų požymių:
1. Ūmi ligos pradžia (nuo kelių minučių iki kelių valandų), jei yra odos, gleivinių ar abiejų (pvz., generalizuota dilgė-

linė, odos niežulys ar paraudimas, lūpų, liežuvio ar liežuvėlio patinimas) pažeidimas
IR BENT 1 IŠ ŠIŲ POŽYMIŲ:
a) kvėpavimo sutrikimas (pvz., dusulys, švokštimas, bronchų spazmas, stridoras, 
sumažėjęs PEF, hipoksemija)
b) sumažėjęs arterinis kraujo spaudimas ar su juo susiję simptomai (pvz., hipotonija 
     (kolapsas), sinkopė, nevalingas šlapinimasis / tuštinimasis)

2. 2 ar daugiau požymių, kurie greitai pasireiškia pacientui po kontakto su įtariamu alergenu (po kelių minučių ar 
valandų)
a) jei yra odos, gleivinių ar abiejų (pvz., generalizuota dilgėlinė, odos niežulys ar paraudimas,  lūpų, liežuvio ar 

liežuvėlio patinimas) pažeidimas
b) kvėpavimo sutrikimas (pvz., dusulys, švokštimas, bronchų spazmas, stridoras, sumažėjęs PEF, hipoksemija)
c) sumažėjęs arterinis kraujo spaudimas ar su juo susiję simptomai (pvz., hipotonija (kolapsas), sinkopė, nevalin-

gas šlapinimasis / tuštinimasis)
d) nuolatiniai virškinimo sistemos simptomai (pvz., spazminiai pilvo skausmai, vėmimas)

ARBA
3. Sumažėjęs kraujo spaudimas po kontakto su tam pacientui žinomu alergenu (po kelių minučių ar valandų)

a) kūdikiams ir vaikams: mažas sistolinis kraujo spaudimas (*pagal amžių) ar sumažėjęs daugiau nei 30 proc. 
b) suaugusiesiems: sistolinis kraujo spaudimas, mažesnis nei 90 mm Hg, ar sumažėjęs daugiau nei 30 proc. nuo 

individo normos 

* Mažas sistolinis kraujo spaudimas vaikams apibūdinamas kaip mažesnis nei 70 mm Hg kūdikiams nuo 1 mėnesio amžiaus iki 1 metų, mažesnis nei 
70 mm Hg + 2 x amžius vaikams nuo 1 metų iki 10 metų, mažesnis nei 90 mm Hg vaikams nuo 11 metų iki 17 metų.

Nesteroidinių vaistų nuo uždegimo sukeltų padidėjusio jautrumo reakcijų ypatumai vaikams
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pogrupiui (dažniausiai imunologinės kilmės) ir neselekty-
vias (kryžmines). Neselektyvias (kryžmines) reakcijas su-
kelia daugiau nei vienas NVNU pogrupis. Kryžminės reak-
cijos tarp NVNU yra daug dažnesnės nei selektyvios [31]. 
Pagal EAACI / ENDA / GA2LEN klasifikaciją [32], NVNU 
sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos skirstomos į 5 tipus: 
1) NVNU paūminta odos liga, 2) NVNU paūminta kvėpavi-
mo takų liga, 3) NVNU sukelta dilgėlinė / angioedema, 
4) vieno NVNU sukelta dilgėlinė / angioedema ir / ar anafi-
laksija, 5) vieno NVNU sukeltos lėtojo tipo reakcijos (3 lente-
lė). Atliktuose klinikiniuose tyrimuose vaikams rečiausiai pa-
sitaikė vieno NVNU sukelta lėtojo tipo reakcija (tik po vieną 
pacientą dviejuose tyrimuose) [33, 34], vieno NVNU sukelta 
dilgėlinė, angioedema ir / ar anafilaksija pasireiškė 20 proc. 
[4, 33] arba 75 proc. [34] NVNU įsijautrinusių vaikų ir pa-
auglių, NVNU sukelta dilgėlinė / angioedema – 15–45 proc., 
NVNU paūminta odos liga – 7–20 proc., NVNU paūminta 
kvėpavimo takų liga – 3–13 proc. pacientų [4]. Klasikinė 
NVNU paūminta kvėpavimo takų liga vaikams yra retes-
nė nei suaugusiesiems ir dažniau gali pasireikšti rinitu nei 
astma [3]. Tyrimuose, atliktuose su suaugusiais pacientais, 
skiriasi NVNU sukeltų padidėjusio jautrumo reakcijų feno-
tipų dažnis. Tam įtaką gali turėti NVNU vartojimo skirtu-
mai tarp vaikų ir suaugusiųjų ir genetiniai skirtumai [4]. 

Daugumai vaikų, patyrusių padidėjusio jautrumo reak-
cijas į NVNU, tokia klasifikacija tinka, tačiau kai kurių 
vaikų negalima priskirti nė vienai kategorijai [33, 35]. To-
dėl vaikams siūloma naudoti atskirą padidėjusio jautrumo 
reakcijų į NVNU klasifikaciją [33]:
1. Nealerginis padidėjęs jautrumas NVNU pasireiškia kaip 

dilgėlinė, angioedema, dusulys, rinitas, konjunktyvitas, 
anafilaksija, dažniausiai kaip greitojo tipo reakcija (per 
kelias valandas nuo vaisto vartojimo). Šioms reakcijoms 
išsivystyti didelę įtaka daro rizikos veiksniai (dilgėlinė, 

atopija, alerginis rinokonjunktyvitas, jaunas amžius, 
kai pirmą kartą pasireiškė padidėjusio jautrumo reakci-
jos į NVNU), taip pat dažnos kryžminės reakcijos tarp 
NVNU. Šio tipo padidėjusio jautrumo reakcijos į NVNU 
išsivysto dėl COX-1 slopinimo.

2. Vieno NVNU sukelta dilgėlinė / angioedema ar anafilaksija, 
kuri išsivysto greitai (<1 val. nuo vaisto vartojimo), rizikos 
veiksnių įtaka reakcijos išsivystymui nežinoma, kryžminės 
reakcijos tarp NVNU nepasireiškia. Manoma, kad šios re-
akcijos išsivystymo mechanizme dalyvauja specifiniai IgE.

3. Vieno NVNU sukeltos lėtojo tipo reakcijos gali pasi-
reikšti įvairiais simptomais (fiksuotu medikamentiniu 
bėrimu, Stevenso-Johnsono sindromu / toksine epider-
mio nekrolize), nefritu). Jos dažniausiai pasireiškia pra-
ėjus daugiau nei 24 val. nuo vaisto vartojimo, nebūna 
kryžminių reakcijų su kitais NVNU. Manoma, kad jas 
sukelia T limfocitai.
Dar viena NVNU sukeltų padidėjusio jautrumo reak-

cijų klasifikacija siūloma išskiriant vaikus pagal amžių į 
jaunesnius nei 10 metų (4 lentelė) ir vyresnius nei 10 metų 
ir paauglius (5 lentelė). Klasifikacija pagal amžių pagrįs-
ta tuo, kad jaunesniems vaikams dauguma NVNU sukeltų 
padidėjusio jautrumo reakcijų yra neimunologinės, dažnos 
kryžminės reakcijos, yra svarbūs kofaktoriai vystantis re-
akcijoms, o vyresniems vaikams ir paaugliams klinikinė 
išraiška panašesnė į suaugusiųjų [3].

Diagnostika

Idealu, kai alergologinis ištyrimas atliekamas praėjus 4–6 
savaitėms po visiško padidėjusio jautrumo reakcijos kliniki-
nių simptomų išnykimo [1]. Ilgas laikotarpis tarp reakcijos 
ir ištyrimo turi reikšmės ir dėl anamnezės tikslumo trūku-
mo, ji dažnai būna nepatikima, nes nėra tiksli chronologija, 

3 lentelė. NVNU sukeltų padidėjusio jautrumo reakcijų klasifikacija pagal EAACI / ENDA / GA2LEN [4]

Klasifikacija pagal 
ENDA / GA2LEN

Reakcijos 
tipas Reakcijos laikas Gretutinės ligos Klinikinis pasireiškimas

Vieno NVNU sukelta dil-
gėlinė, angioedema ir / ar 
anafilaksija

Nėra kryžmi-
nių reakcijų

Dažniausiai greita 
(nuo kelių minu-
čių iki 1 val.)

Nėra Dilgėlinė, angioedema ir / ar 
anafilaksija

Vieno NVNU sukelta lėto-
jo tipo reakcija

Nėra kryžmi-
nių reakcijų

Dažniausiai 
vėliau nei per 
24 val. nuo vaisto 
vartojimo

Nėra 

Fiksuotas medikamentinis bėrimas
MPE
Sunkios pūslinės reakcijos
Kontaktinis / fotokontaktinis 
dermatitas
Pneumonitas, nefritas
Aseptinis meningitas

NVNU sukelta dilgėli-
nė / angioedema (NIUA)

Kryžminės 
reakcijos

Nuo 1 val. iki 
kelių valandų Nėra Dilgėlinė / angioedema

NVNU paūminta odos liga 
(NECD)

Kryžminės 
reakcijos Lėtinė dilgėlinė Dilgėlinė / angioedema

NVNU paūminta kvėpavi-
mo takų liga (NERD)

Kryžminės 
reakcijos

Astma, rinosinusi-
tas, nosies polipozė Astma / rinosinusitas

Nesteroidinių vaistų nuo uždegimo sukeltų padidėjusio jautrumo reakcijų ypatumai vaikams
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ne visada aiškiai prisimenami simptomai, vartotas vaistas ar 
skirtas reakcijos gydymas [36]. Alergologinis ištyrimas dėl 
buvusių vaistų sukeltų padidėjusio jautrumo reakcijų vaikams, 
kaip ir suaugusiesiems, rekomenduojamas po 1–6 mėnesių po 
buvusios reakcijos. Diagnostikos metodai taip pat yra tokie pa-
tys kaip suaugusiųjų, t. y. anamnezė, odos mėginiai, laboratori-
niai tyrimai (jei jie validuoti ir yra galimybė atlikti konkrečiam 
vaistui) bei provokaciniai mėginiai [5]. Bendrų protokolų, kaip 
tirti dėl padidėjusio jautrumo reakcijų vaikus, nėra [37].

Alergologinis ištyrimas visada turi būti pradedamas 
nuo išsamios anamnezės, kuri padeda parinkti reikiamus 

diagnostinius testus ir nuspręsti, ar saugu pacientui pa-
kartotinai skirti vaistą. Jei įmanoma, naudinga peržiūrėti 
originalų reakcijos į vaistą aprašymą. Apklausiant pacien-
tą, aiškinamasi apie buvusias reakcijas į vaistą, surenkant 
informaciją apie reakciją sukėlusį vaistą, jo dozę, reakcijos 
apibūdinimą, jos pradžią ir trukmę [38].

Kai tiriamas vaikas po buvusios vaistų sukeltos padi-
dėjusio jautrumo reakcijos, skirtingai nuo suaugusiųjų, 
anamnezė dažniausiai renkama iš tėvų / globėjų, o ne iš pa-
didėjusio jautrumo reakciją patyrusio asmens, todėl anam-
nezė gali būti ne visai tiksli arba perdėta. Labai naudingos 

5 lentelė. NVNU sukeltų padidėjusio jautrumo reakcijų vaikams, vyresniems nei 10 metų, ir paaugliams klasifikacija [3]

Kryžminės 
reakcijos Reakcijos tipas Klinikiniai simptomai Pasireiškimas Galimas 

mechanizmas
Kofaktorių 
įtaka

Kryžminės 
reakcijos tarp 
NVNU (nealer-
ginės)

NVNU paūminta 
kvėpavimo takų 
liga

Bronchų obstrukcija, dusulys 
ir / ar nosies užburkimas, 
rinorėja

Greitojo tipo 
(dažniausiai 
nuo kelių 
minučių iki 
kelių valandų 
nuo vaisto 
vartojimo)

COX-1 slopi-
nimas

Stipri (astma, 
rinosinusitas)

NVNU paūminta 
odos liga Pūkšlės ir / ar angioedema COX-1 slopi-

nimas
Stipri (lėtinė 
dilgėlinė)

 NVNU sukelta 
dilgėlinė / angioe-
dema / anafilaksija 

Pūkšlės ir / ar angioedema 
su / be kvėpavimo takų simp-
tomų 

Nežinomas, 
galimai COX-1 
slopinimas

Nežinoma

Nėra kryžminių 
reakcijų tarp 
NVNU (alergi-
nės)

Vieno NVNU 
sukelta dilgėlinė, 
angioedema ir / ar 
anafilaksija

Pūkšlės, angioedema, anafi-
laksija

Greitojo tipo 
(iki 1 val.) IgE sukeltas Nežinoma

Vieno NVNU 
sukelta lėtojo tipo 
reakcija

Reakcijos odoje ir gleivinėje 
(pvz., makulopapulinis bėri-
mas, fiksuotas medikamentinis 
bėrimas)
Kompleksinės padidėjusio 
jautrumo reakcijos (pvz., ūmi 
generalizuota egzanteminė 
pustuliozė, vaistų sukeltas 
odos bėrimas su eozinofilija ir 
sisteminiais simptomais)
Organui specifiniai pažeidimai 
(pvz., nefritas, hepatitas)

Lėtojo tipo 
(dažniausiai 
po 24 val. nuo 
vaisto varto-
jimo)

Sukeltas T 
limfocitų Nežinoma

4 lentelė. NVNU sukeltų padidėjusio jautrumo reakcijų klasifikacija vaikams iki 10 metų [3]

Kryžminės 
reakcijos Reakcijos tipas Klinikiniai simptomai Pasireiškimas Galimas 

mechanizmas
Kofaktorių 
įtaka

Kryžminės reak-
cijos tarp NVNU 
(nealerginės)

Nealerginis padi-
dėjęs jautrumas 
NVNU 

Dilgėlinė, angioedema, 
dusulys, rinitas, konjunk-
tyvitas, anafilaksija

Greitojo tipo 
(dažniausiai nuo 
kelių minučių iki 
kelių valandų nuo 
vaisto vartojimo)

COX-1 slopi-
nimas Galimas

Nėra kryžminių 
reakcijų tarp 
NVNU (alerginės)

Vieno NVNU sukelta 
dilgėlinė, angioede-
ma ir / ar anafilaksija

Dilgėlinė, angioedema, 
anafilaksija

Greitojo tipo 
(iki 1 val.)

IgE sukeltas Nežinoma

Vieno NVNU 
sukelta lėtojo tipo 
reakcija

Įvairūs simptomai ir 
organų pažeidimai (pvz., 
fiksuotas medikamentinis 
bėrimas, nefritas)

Lėtojo tipo 
(dažniausiai po 
24 val. nuo vaisto 
vartojimo)

Sukeltas T 
limfocitų Nežinoma

Nesteroidinių vaistų nuo uždegimo sukeltų padidėjusio jautrumo reakcijų ypatumai vaikams





42 Žurnalo INTERNISTAS priedas ALERGIJA. ASTMA. IMUNOLOGIJA                                                                   2020 / 1 (11)

yra nuotraukos, kuriose matyti buvę bėrimai, ar bėrimus 
(ar kitus simptomus padidėjusio jautrumo reakcijos metu) 
mačiusio gydytojo aprašymas ar išrašas [5]. 

Auksinis standartas diagnozuojant NVNU sukeltas pa-
didėjusio jautrumo reakcijas yra provokacinis oralinis mė-
ginys (POM) [3, 39]. Kai kuriais atvejais pacientui reikia 
atlikti daugiau negu vieną provokacinį mėginį su šia vaistų 
grupe. Kai kurie tyrėjai, kad reikėtų mažiau atlikti POM ir 
diferencijuoti tarp kryžmiškai reaguojančių ir selektyviai į 
vieną NVNU reaguojančių, rekomenduoja vaikams POM 
pradėti ne nuo įtariamo vaisto, o nuo aspirino [12, 40]. POM 
nerekomenduojami tiems vaikams, kurie patyrė NVNU su-
keltą IV–V laipsnio anafilaksiją, Stevenso-Johnsono sindro-
mą / TEN, vaisto sukeltą reakciją, susijusią su eozinofi-
lija ir sisteminiais simptomais, sunkias organų reakcijas 
(pvz., alerginį hepatitą). Tokiais atvejais diagnozė turėtų 
būti grindžiama anamneze ir histopatologiniais duomeni-
mis. Reliatyvios kontraindikacijos POM atlikti yra aktyvi 
paciento liga, pavyzdžiui, bronchų astmos, dilgėlinės pa-
ūmėjimas ar būklės, ribojančios gaivinimui skirtų vaistų 
(pvz., adrenalino) vartojimą. Pacientas neturėtų vartoti 
antihistamininių vaistų, sisteminių gliukokortikoidų, anti-
leukotrienų [3]. 

POM turi būti atliekami specializuotuose centruose, kur 
yra reikiama įranga, gaivinimo ir pirmosios pagalbos prie-
monės ir kvalifikuotas, patyręs personalas, gebantis atlikti 
provokacinį mėginį su vaistu, atpažinti pirmuosius teigia-
mos reakcijos požymius ir pasirengęs atlikti gaivinimą, 
esant gyvybei pavojingoms reakcijoms [1]. Pradinė POM 
dozė turi būti maža, dažniausiai 1/10–1/4 pagal amžių ir 
svorį nustatytos terapinės vaisto dozės dalis. POM tęsia-
mas, kol pasiekiama terapinė dienos dozė arba išsivysto 
alerginė reakcija. Jei išsivysto alerginė reakcija, mėginys 
iš karto sustabdomas ir skiriamas reakcijos gydymas. Vai-
kai turėtų būti stebimi 2–4 val. po paskutinės dozės arba 
kol stabilizuojama būklė. Jei POM neigiamas, po paskuti-
nės dozės vaikai turėtų būti stebimi 1,5–2 val. [3]. 

Odos mėginiai, kai NVNU sukeltos reakcijos yra nei-
muninės kilmės, nėra tikslingi. Kai pasireiškė vieno NVNU 
sukelta dilgėlinė, angioedema ar anafilaksija, gali būti atlie-
kami odos mėginiai su injekcinės formos metamizolu, para-
cetamoliu. Specifinių laboratorinių tyrimų tiriant dėl NVNU 
sukeltų padidėjusio jautrumo reakcijų EAACI ir kitos drau-
gijos šiuo metu nerekomenduoja atlikti [3, 39].

Alternatyvūs vaistai, kai patvirtintas 
įsijautrinimas NVNU 

Patvirtinus įsijautrinimą NVNU, turi būti skiriami al-
ternatyvūs, minimaliai ar visai nedidinantys padidėjusio 
jautrumo reakcijų rizikos vaistai. Kad pavyktų tai pasiekti, 
turi būti vengiama vaistų, turinčių tokią pačią ar panašią 
cheminę struktūrą [1].

Pacientai, kurių įsijautrinimo NVNU mechanizme da-
lyvauja imunologiniai mechanizmai, turėtų vengti įtaria-
mo ir į jį struktūriškai panašių vaistų, o turinčius kitokią 

cheminę struktūrą NVNU vartoti galėtų. Tačiau dažniau-
siai įsijautrinimas NVNU vyksta ne per imunologinius 
mechanizmus, todėl būdingos kryžminės reakcijos tarp 
COX-1 inhibitorių ir pirazolonų (metamizolo, propifena-
zono) [32]. Jei pacientui, kuriam dėl acetilsalicilo rūgšties 
vystosi dilgėlinė, reikia NVNU, tikėtina, kad jis reaguos 
ir į kitus NVNU, pvz. ibuprofeną. Jei pacientui po buvu-
sios reakcijos į NVNU COX-1 inhibitorių reikia skubiai 
numalšinti skausmą ir alergologinis ištyrimas dar nėra 
atliktas, tikėtina, kad dėl skirtingos cheminės struktūros 
jis toleruos opioidinius analgetikus. Dauguma toleruoja ir 
COX-2 inhibitorius, todėl skubių situacijų atvejais jie gali 
būti svarstomi kaip alternatyvūs vaistai [36]. Tačiau neū-
miu periodu rekomenduojamas alergologinis ištyrimas, 
padedantis parinkti tinkamiausią NVNU. 

Kaip alternatyvų vaistą karščiavimui gydyti dauguma 
vaikų, kuriems pasireiškia kryžminės padidėjusio jautrumo 
reakcijos į NVNU, gerai toleruoja nedideles (antipiretines) 
paracetamolio dozes. Tiems, kurie netoleruoja paracetamolio, 
padidėjusiai kūno temperatūrai sumažinti reikėtų taikyti fizi-
nes priemones – maudymą drungname vandenyje, aplinkos 
temperatūros mažinimą, gerą hidratacijos palaikymą atvėsin-
tais skysčiais. Daugumai tokių pacientų tinkami ir COX-2 
inhibitoriai, tačiau mažiems vaikams COX-2 inhibitorių var-
tojimas yra nepatvirtintas. Tik kelios šalys turi tinkamą to-
kio amžiaus vaikams vaisto formą. Uždegimui gydyti vietoj 
NVNU vaikams gali būti naudojami gliukokortikoidai kartu 
su papildomu gydymu fizioterapija ar akupunktūra. Nors joks 
specifinis COX-2 inhibitorius nėra patvirtintas gydyti užde-
gimą jaunesniems nei 12 metų vaikams, jie dažnai ne pagal 
indikacijas naudojami ir, atrodo, yra saugaus profilio gydant 
vaikų reumatines ligas. Vaikų, kurie įsijautrinę NVNU, skaus-
mui gydyti gali būti taikomos nefarmakologinės priemonės, 
opiatai, centrinio veikimo vaistai nuo skausmo, anestetikai. 
Temperatūrai ir uždegimui mažinti, skausmui slopinti gali 
būti skiriami COX-2 inhibitoriai, jei POM naudojant konkre-
tų vaistą buvo neigiamas [3]. 

Apibendrinimas

NVNU yra plačiai vaikams skiriami vaistai dėl analge-
tinio, antipiretinio ir uždegimą mažinančio poveikio. Jie 
retai sukelia nepageidaujamas reakcijas, tačiau yra vieni 
iš dažniausiai padidėjusio jautrumo reakcijas vaikams su-
keliančių vaistų. Padidėjusio jautrumo reakcijas į NVNU 
gali sukelti per imunologinius (dalyvaujant specifiniams 
IgE ir T limfocitams) ir neimunologinius (dėl COX-1 slopi-
nimo) mechanizmus. Vaikams NVNU sukeltos padidėjusio 
jautrumo reakcijos dažniausiai pasireiškia odos simpto-
mais, labai būdinga izoliuota veido angioedema. Be to, 
NVNU yra vieni dažniausių vaistų, sukeliančių anafilak-
siją. Vaikų NVNU sukeltoms padidėjusio jautrumo reak-
cijoms apibūdinti siūloma naudoti kitokią klasifikaciją nei 
suaugusiųjų. Įsijautrinimui NVNU patvirtinti pagrindinis 
tyrimo metodas yra POM. Jis padeda parinkti ir tinkamiau-
sią alternatyvų NVNU. 

Nesteroidinių vaistų nuo uždegimo sukeltų padidėjusio jautrumo reakcijų ypatumai vaikams
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Įvadas

Beta laktaminių antibiotikų (BLA) grupės pavadinimas 
kilęs dėl visų šios grupės vaistų molekulėje esančio beta lak-
tamo žiedo. Tai plačiausiai naudojama antibiotikų grupė pa-
saulyje. Gydant tam tikras infekcijas (pvz., sepsio, bakterinio 
meningito, intraabdominalinės infekcijos, odos ir minkštųjų 
audinių, kt.), BLA skiriami kaip pirmojo pasirinkimo anti-
bakteriniai vaistai [2].

BLA grupę sudaro 4 pagrindinės antibiotikų klasės [1]:
● penicilinai;
● cefalosporinai;
● karbapenemai;
● monobakatamai.

Pasaulyje konkrečių vartojamų BLA paplitimas skiriasi. 
Europoje BLA, ypač penicilinų, vartojimas labai padidėjo 
1997–2009 metais. Šiais laikais jų išrašoma 3 kartus daugiau, 
nei antroje vietoje pagal paskyrimą esančių makrolidų, o daž-
niausiai šiuo metu naudojamas BLA Europoje yra amoksici-
linas su / be klavulano rūgštimi [3–5]. 

Penicilinai kartu su cefalosporinais yra viena dažniausių 
alergijos vaistams priežasčių. Tai sukelia nemažai problemų, 
kai siekiama išvengti alerginių reakcijų, o reikalingas efektyvus 
antibakterinis gydymas [1]. Dar didesnė problema yra ta, kad 
dauguma paciento gyvenime įvykusių nepageidaujamų reakcijų 
vartojant BLA yra traktuojama kaip alergija, o iš tikrųjų tik nedi-
delė dalis jų yra imuninės sistemos sukeltos alerginės reakcijos.

Epidemiologija

Iš visų BLA dažniausiai alergines reakcijas sukelia peni-
cilinų klasės antibiotikai [6–8]. Populiacijoje asmenų skai-
čius, manančių, kad yra alergiški penicilinams, yra didelis. 
Įvairių autorių atliktų tyrimų duomenimis, tokių asmenų yra 
4,5–12 proc. populiacijos [9–11], o tarp hospitalizuotų pacien-
tų – net iki 20 proc. [12, 13]. Tiesa, po atlikto alergologinio 
ištyrimo daugumai šių pacientų sensibilizacija BLA yra pa-
neigiama. Įsijautrinimas greitojo tipo reakcijoms nustatomas 
tik 1–10 proc. asmenų, teigiančių, kad yra alergiški BLA [14, 
15]. Įsijautrinimas šios grupės medikamentams dar dažniau 
paneigiamas vaikų populiacijoje. Abrams ir bendraautorių gru-
pė 2016 metais Kanadoje atliktame tyrime, kuriame dalyvavo 
306 vaikai, anamnezėje patyrę nepageidaujamą reakciją į BLA 
grupės antibiotikus, nustatė, kad po alergologinio ištyrimo 294 

pacientams (96,1 proc.) buvo paneigtas įsijautrinimas šios gru-
pės medikamentams [16]. Mill su bendraautoriais tais pačiais 
metais ištyrė 818 vaikų, kurie patyrė nepageidaujamą reakciją į 
amoksiciliną. Po ištyrimo 94 proc. vaikų buvo paneigtas įsijau-
trinimas šiam antibiotikui [17]. Toks klaidingas alergijos BLA 
priskyrimas, nors tyrimais nepatvirtintas įsijautrinimas, lemia 
neigiamus padarinius gydant infekcines ligas.  

Nepatvirtinta BLA alergija, užfiksuota paciento ligos is-
torijoje, dažniausiai neleidžia gydytojams skirti tinkamo, 
pirmosios eilės infekcinės ligos gydymo ir priverčia rinktis 
alternatyvius, plataus veikimo antibiotikus [18–20]. Tokių pa-
cientų gydymo išlaidos padidėja dėl didesnės plataus spektro 
antibiotikų kainos ir didesnio hospitalizacijos dienų skaičiaus 
[20–22]. Europoje papildomos išlaidos per dieną tokiam pa-
cientui sudaro 273 eurus [23], Jungtinėse Amerikos Valstijose 
(JAV) – 193–4 254 JAV dolerių [24].

Dažnas plataus veikimo spektro antibiotikų vartojimas 
didina atsparumą bakterijoms [25], o pacientams, kuriems 
nustatyta alergija BLA, dažniau nustatoma kolonizacija ar 
infekcija, sukelta meticilinui atsparaus auksinio stafilokoko 
(MRSA) ir vankomicinui atsparaus enterokoko (VRE). Taip 
pat šiems asmenims 23,4 proc. padidėja tikimybė susirgti 
C. difficile infekcija [21].

Nors klaidinga alergijos BLA diagnozė dažna, tačiau pe-
nicilinai yra viena daugiausiai alerginių reakcijų sukelian-
čių vaistų grupių, lemiančių apie 20 proc. mirčių, susijusių 
su vaistų sukeltomis anafilaksijomis Europoje, bei 75 proc. 
(500–1 000 atvejų) – JAV kiekvienais metais [27–29]. Aps-
kritai penicilinas kaltas dėl 0,7–10 proc. visų įvykstančių ana-
filaksinių reakcijų [27, 30].

Apskaičiuota, kad mirtinos anafilaksijos rizika, kurią su-
kelia penicilinas, pasireiškia 0,0015–0,002 proc. juo gydytų 
pacientų [30, 31].

Klasifikacija

Padidėjusio jautrumo reakcijos į vaistus gali būti klasifi-
kuojamos pagal simptomų pasireiškimo laikotarpį, kliniki-
nius požymius ir reakcijos išsivystymo mechanizmą. 

Pagal simptomų pasireiškimo laiką, reakcijos į medika-
mentus skirstomos į greitojo ir lėtojo tipo reakcijas [32]. 

Greitojo tipo reakcijos pasireiškia per 1–6 val. Dažniausiai 
prasideda per 1 val. nuo paskutinės suvartotos vaisto dozės, 
retais atvejais – vėliau, ypač jei vaistas buvo vartotas per os ir 

Gyd. Simona Kašinskaitė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Imunologijos ir alergologijos klinika

Alergija beta laktaminiams 
antibiotikams



44 Žurnalo INTERNISTAS priedas ALERGIJA. ASTMA. IMUNOLOGIJA                                                                   2020 / 1 (11)

su maistu [32]. Pirmą kartą vartojant medikamentą, reakcija 
gali pasireikšti po kelių dienų vartojimo (ne po pirmos vaisto 
dozės), nes vyksta sensibilizacija, bet per valandą nuo pasku-
tinės vaisto dozės. 

Lėtojo tipo reakcijos pasireiškia vėliau nei po 1 val. nuo 
vaisto suvartojimo, paprastai per dienas–savaites (pvz., ma-
kulopapulinė egzantema paprastai pasireiškia per 4–14 dienų 
nuo vaisto vartojimo pradžios) [26]. Retesniais atvejais gali 
pasireikšti dar vėliau, pavyzdžiui, vaistų sukeltas odos bėri-
mas su eozinofilija ir sisteminiais simptomais gali pasireikšti 
ir po 8 savaičių [33]. Dažniausi lėtojo tipo reakcijų  požy-
miai – makulopapulinė egzantema [34–36] ir uždelsto tipo 
dilgėlinė [32], tačiau egzistuoja ir retesnės, sunkios ar net 
gyvybei pavojingos pasireiškimo formos – ūminė generali-
zuota egzanteminė pustuliozė, vaistų sukeltas odos bėrimas 
su eozinofilija ir sisteminiu organų pažeidimu, pūsliniai odos 
pažeidimai – Stevenso-Johnsono sindromas arba toksinė epi-
dermio nekrolizė (TEN), lokalus ar generalizuotas fiksuotas 
medikamentinis bėrimas [26]. 

Pagal patomechanizmą, padidėjusio jautrumo reakcijos 
yra skirstomos į IV tipus pagal Gellą ir Coombsą [37]. Dau-
guma reakcijų į medikamentus yra imunoglobulino E (IgE) 
(I tipo) ir T limfocitų (IV tipo) sukeltos padidėjusio jautrumo 
reakcijos, o citotoksinės (II tipo) ir imuninių kompleksų (III 
tipo) reakcijos į vaistus yra retos [38]. Klasikinė IV tipo pa-
didėjusio jautrumo reakcija, vaistų sukeliamų reakcijų atveju, 
papildomai suskirstyta į potipius (1 lentelė) [39].

Alergijos BLA pasireiškimas

IgE sukeltos greitojo tipo padidėjusio jautrumo reakcijos

Šios reakcijos išsivysto per kelias minutes, retai – praė-
jus daugiau nei 1 val. nuo vaisto suvartojimo. Būdingiausi 
simptomai yra dilgėlinė, angioedema, rinitas, konjunktyvitas, 
bronchospazmas, virškinimo trakto simptomai (pykinimas, 
vėmimas, viduriavimas, pilvo skausmas), anafilaksija ar ana-
filaksinis šokas [32].

Dilgėlinė ir angioedema

Dilgėlinei būdingas greitas pūkšlių susiformavimas – įvai-
raus dydžio odos paburkimas su juosiančiąja eritema, niežu-
liu, kartais deginimo pojūčiu (1 pav.). Būdinga, kad bėrimas 
trumpalaikis, išnyksta per 24 val., tačiau gali migruoti, keisti 
vietą ir gali tęstis nuo kelių dienų iki kelių savaičių [38]. Dil-
gėlinė yra antra pagal dažnį vaistų sukelta odos reakcija, gali 
pasireikšti su ar be angioedemos, gali būti vienas iš anafilak-
sijos požymių ir gali pasireikšti susirgus serumine liga [1]. 

Angioedema – tai staigus gilesnių odos sluoksnių, poodžio 
paburkimas, kuriam būdingesnis skausmingumas, tempimo 
jausmas nei niežėjimas. Išnyksta lėčiau nei dilgėlinė, daž-
niausiai per 72 val.

Paprastai pasireiškia veido, lūpų, liežuvio, burnos glei-
vinės, plaštakų, pėdų srityse, lytinių organų srityje vyrams. 

1 lentelė. Padidėjusio jautrumo vaistams reakcijų klasifikacija

Tipas Imuninio atsako 
tipas Mechanizmas Klinikiniai simptomai Reakcijos chronologija

I IgE Putliųjų ląstelių ir bazofilų 
degranuliacija

Dilgėlinė / angioedema
Bronchospazmas
Anafilaksija

1–6 val. nuo paskutinės suvar-
totos dozės

II IgG ir komple-
mento sistema

IgG ir komplemento siste-
mos sukeltas citotoksiškumas

Citopenija 5–15 dienų nuo vaisto vartoji-
mo pradžios

III IgM ir IgG, kom-
plemento sistema 
ar FcR

Imuninių kompleksų depozi-
cija

Seruminė liga
Dilgėlinė
Vaskulitas

7–8 dienos

7–21 diena nuo vaisto vartoji-
mo pradžios

IVa Th1 (IFN-γ) Monocitų / makrofagų 
uždegimas

Egzema 1–21 diena nuo vaisto vartoji-
mo pradžios

IVb Th2 (IL-4, IL-5) Eozinofilinis uždegimas Makulopapulinė egzantema, 
vaistų sukeltas odos bėri-
mas su eozinofilija ir siste-
miniu organų pažeidimu

Nuo 1 iki kelių dienų
2–6 savaitės nuo vaisto varto-
jimo pradžios

IVc Tc Keratinocitų žuvimas, medi-
juotas CD4 ar CD8

Fiksuotas medikamentinis 
bėrimas,
Stevenso-Johnsono sin-
dromas / TEN, pustulinė 
egzantema

1–2 dienos nuo vaisto vartoji-
mo pradžios
4–28 dienos nuo vaisto varto-
jimo pradžios

IVd T limfocitai Neutrofilinis uždegimas Ūminė generalizuota eg-
zanteminė pustuliozė

1–2 dienos nuo vaisto vartoji-
mo pradžios (bet gali ir vėliau)

Adaptuota pagal Demoly P, et al ICON on drug allergy. Allergy, 2014; Pichler WJ. Delayed drug hypersensitivity reactions. Ann Intern Med 2003.
Th – T helperis (pagalbininkas) limfocitas; Tc – T citotoksinis limfocitas; FcR – antikūno FC receptorius; CD4 (angl. cluster of differentiation) – 
T limfocitų pagalbininkų žymuo; CD8 – T citotoksinio limfocito žymuo; INF – interferonas; IL – interleukinas.
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Edemai vystantis gerklose, gali pasireikšti gyvybei pavojinga 
būklė [1, 38].

Anafilaksija

Anafilaksija yra sunki, gyvybei pavojinga, sisteminė padidė-
jusio jautrumo reakcija, išsivystanti dėl staigaus putliųjų ląstelių 
ir bazofilų mediatorių išsiskyrimo [40–42]. Vaistai yra dažniau-
sia suaugusiųjų anafilaksijos priežastis [43–45], sudaranti iki 
10 proc. visų ambulatorinių anafilaksijos atvejų [46]. Skubiosios 
pagalbos skyriuje ir hospitalizuotiems pacientams vaistų sukelta 
anafilaksija pasireiškia 27–60 proc. atvejų [43, 47, 48].

Anafilaksija pažeidžia daugiau nei vieną organų sistemą. 
Simptomai dažniausiai prasideda odos pažeidimu (niežuliu, 
dilgėline ir / ar angioedema). Gali prisidėti virškinimo trakto 
(pykinimas, vėmimas, viduriavimas, pilvo skausmas), kvėpa-
vimo sistemos (rinokonjunktyvitas, dusulys dėl bronchospaz-
mo) ir širdies bei kraujagyslių sistemos (kraujospūdžio kriti-
mas, tachikardija) pažeidimo požymiai [1, 38]. 

Anafilaksijos atveju gali pasireikšti įvairių organų pažeidi-
mų deriniai, tačiau dažniausiai pasireiškia odos (88 proc.) ir 
kvėpavimo sistemos (76,1 proc.) simptomai. Kitų sistemų pa-
žeidimai, pavyzdžiui, kardiovaskulinės sistemos, pasireiškia 
41,9 proc., virškinimo trakto sistemos – 12,8 proc. anafilaksi-
jos atvejų [49]. Sunkias reakcijas (kai pasireiškia hipotenzija) 
dažniau sukelia vaistai nei kiti alergenai [4], medikamentai 
yra kalti dėl 58 proc. mirtinų anafilaksijų [50].

T limfocitų sukeltos lėtojo tipo padidėjusio 
jautrumo reakcijos

IV tipo, T limfocitų sukeltos reakcijos papildomai suskirs-
tytos į potipius pagal tai, kokį uždegiminį atsaką inicijuoja 
T limfocitai, išskirdami skirtingus citokinus ir chemokinus 
[39]: IVa – monocitinis uždegimas (pasireiškia egzema, 
kontaktiniu dermatitu); IVb – eozinofilinis uždegimas (pasi-
reiškia makulopapuline egzantema, vaistų sukeltu odos bėri-
mu su eozinofilija ir sisteminiu organų pažeidimu); IVc – T 
pagalbininkų ir T citotoksinių limfocitų paskatintas atsakas 
(pasireiškia pūslinėmis odos ligomis); IVd – neutrofilinis už-
degimas (pasireiškia ūmine generalizuota egzantemine pustu-
lioze) (1 lentelė) [39].

Makulopapulinė egzantema

Tai pati dažniausia reakcija, kurią sukelia vaistai, tarp jų ir 
BLA [51]. Šio tipo bėrimai pasireiškia 95 proc. visų vaistų su-
keltų odos reakcijų [52]. Tai nepavojinga odos reakcija, kuri 
nepažeidžia vidaus organų, paprastai pasireiškia per 4–14 
dienų nuo naujo vaisto vartojimo pradžios. Retais atvejais 
makulopapulinė egzantema gali pasireikšti net praėjus 5–10 
dienų po vaisto nutraukimo [26].

Odos pažeidimas pasireiškia eriteminėmis dėmelėmis ir 
infiltruotomis papulėmis (2 pav.). Berti dažniausiai pradeda 
liemens odoje, vėliau bėrimas simetriškai plinta į galūnes, bū-
dingas niežėjimas. Išplitęs bėrimas gali susilieti ir išsivystyti į 
eritrodermiją. Vėlesnėmis stadijomis būdingas odos pleiska-
nojimas, deskvamacija. Gleivinės paprastai nepažeidžiamos, 
kartais gali pasireikšti subfebrilus karščiavimas [38] ar lengvos 
formos eozinofilija [53]. Rausvos ar raudonos spalvos dėme-
lės ir papulės paspaudus išnyksta, ant kojų gali tapti nenyks-
tančios. Paprastai reakcija progresuoja kelias dienas, praeina 
per 2 savaites [1]. Ši reakcija nėra pavojinga, tačiau reikia ne-
pamiršti, kad tokiais simptomais gali prasidėti sunkios lėtojo 
tipo reakcijos, pavyzdžiui, Stevenso-Johnsono sindromas ar 
vaistų sukeltas odos bėrimas su eozinofilija ir sisteminiu or-
ganų pažeidimu [53].

Fiksuotas medikamentinis bėrimas

Tai lokali odos uždegiminė reakcija, kuri paprastai pasi-
kartoja toje pačioje vietoje vartojant tą patį medikamentą. 
Retais atvejais gali pasireikšti ir kitoje vietoje [1]. Papras-
tai pasireiškia išraiškingu vienu apvaliu ar ovaliu bėrimo 
elementu. Gali būti tamsiai raudonos, violetinės, net ru-
dos / juodos spalvos, būdingas paburkusios plokštelės ar 
dėmės vaizdas, viduryje gali susidaryti pūslė (3 pav.). Daž-
niausiai pasireiškia lūpų, lytinių organų, perianalinės sri-
ties ir galūnių odoje. Bėrimai išsivysto per 30 min.–8 val. 
po vaisto suvartojimo ir išnyksta per 7–10 dienų. Buvusio 
bėrimo vietoje lieka tipiška hiperpigmentinė dėmė [1, 54]. 
Retesniais atvejais gali pasireikšti keletas bėrimo elementų, 
labai retai – daugybinis fiksuotas bėrimas, kuris panašus į 
Stevenso-Johnsono sindromą. Fiksuoto medikamentinio 
bėrimo atveju nepasireiškia sisteminio pažeidimo požymių, 

1 pav. Dilgėlinis bėrimas

Šaltinis www.allergyuk.org

2 pav. Makulopapulinė egzantema

Šaltinis www.dermatologyadvisor.com
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bėrimas aiškiai ribotas, retai ir minimaliai pažeidžiamos 
gleivinės [55].

Ūminė generalizuota egzanteminė pustuliozė

Ūminė generalizuota egzanteminė pustuliozė pasireiškia 
išplitusiomis, ne apie folikulus susiformuojančiomis smul-
kiomis pustulėmis, kurios susidaro ant paraudusios, infiltruo-
tos odos. Reakcija prasideda veido, pažastų ar kirkšnių srityse 
(kūno raukšlėse), liemens odoje, praėjus kelioms dienoms po 
pažeidimą sukeliančio vaisto vartojimo. Pustulės gali susi-
jungti, suformuodamos didesnes pūsles [1, 38]. Pacientai gali 
karščiuoti. Atlikus kraujo tyrimą, nustatoma leukocitozė su 
neutrofilija ir eozinofilija [38]. 20–25 proc. atvejų gali būti 
pažeista gleivinė. Hepatitas, inkstų ar kvėpavimo sistemos pa-
žeidimas retas [56–58]. Ūminės generalizuotos egzanteminės 
pustuliozės eiga paprastai yra lengva, išskyrus pacientams, 
sergantiems sunkiomis gretutinėmis ligomis kuriems mirtin-
gumas siekia 5 proc. [59]. Dažniausi kaltininkai – aminopeni-
cilinai ir cefalosporinai. Reakcija trunka apie 2 savaites [38].

Vaistų sukeltas odos bėrimas su eozinofilija ir 
sisteminiu organų pažeidimu (DRESS)

Dar vadinamas padidėjusio jautrumo vaistams sindromu. 
Tai sunki, gyvybei pavojinga reakcija į vaistą, pasireiškianti 
sisteminiu organų pažeidimu ir nespecifiniu odos pažeidimu. 
Bėrimai dažniausiai pasireiškia makulopapuliniu ar į dilgėli-
nę panašiu bėrimu, kuris pažeidžia daugiau nei 50 proc. kūno 
odos ploto, tačiau literatūroje aprašyti galimi bėrimai pūslelė-
mis, pustulėmis, hemoraginio ar taikinio formos tipo bėrimo 
elementais [56, 60]. Šiam sindromui būdingas simetriškai pasi-
reiškiantis veido patinimas su paraudimu (76 proc. atvejų) [61].

Sindromas pasireiškia karščiavimu, bendru negalavimu, 
artralgija, padidėjusiais periferiniais limfmazgiais, kepenų ir 
inkstų funkcijos sutrikimu (dažniausiai pažeidžiami vidaus 
organai), rečiau – plaučių pažeidimu, miozitu, pankreatitu, 
miokarditu. Būdingi pokyčiai periferiniame kraujyje – leuko-
citozė, eozinofilija, atipiniai limfocitai. Gali pasireikšti agra-
nuliocitozė, anemija [62].

Vidaus organų pažeidimas skiria vaistų sukeltą odos bėrimą 
su eozinofilija ir sisteminiu organų pažeidimu  nuo kitų sunkių 
odos reakcijų į medikamentus. Kitas skiriamasis bruožas – ilgas 
intervalas nuo vaistų ekspozicijos iki simptomų pradžios, kuris 
paprastai būna 2–8 savaitės [33]. Herpes šeimos virusų reaktyvi-
nimas yra susijęs su vaistų sukelto odos bėrimo su eozinofilija ir 
sisteminiu organų pažeidimu simptomų patogeneze [1]. Sindro-
mo patomechanizmas nėra iki galo aiškus, tačiau manoma, kad 
jis pasireiškia dėl genetinių veiksnių, viruso ir vaisto tarpusavio 
sąveikos [62]. Mirtingumas siekia apie 10 proc. [63].

Stevenso-Johnsono sindromas, toksinė epidermio nekrolizė (TEN)

Stevenso-Johnsono sindromas ir TEN – tai sunkus ir retas 
sindromas, pažeidžiantis odą ir gleivines, gali būti mirtinas. 
Šis sindromas pasireiškia praėjus 4–7 savaitėms nuo gydymo 
vaistu pradžios ir pasireiškia nuo labai nespecifinių požymių, 

tokių kaip karščiavimas, bendras negalavimas, akių simptomai, 
ryklės skausmas, sausas kosulys. Požymiai greitai progresuoja, 
beria tamsiai raudonomis arba rožinėmis dėmėmis, netipiniais 
taikinio formos bėrimais juosmens, veido, delnų ir padų odoje. 
Bėrimo centre ima formuotis pūslės, pažeidžiama gleivinė [39, 
64]. Daugiau nei 90 proc. pacientų pasireiškia akių, burnos ir 
lytinių organų gleivinės pažeidimas. Pūslės greitai plinta, susi-
jungia į didelius nekrozinio audinio plotus [1]. 

Sergant Stevenso-Johnsono sindromu, pažeidžiama iki 
10 proc., sergant TEN – ne mažiau kaip 30 proc. kūno odos 
ploto. Persidengus ligoms, pažeidžiama 10–30 proc. kūno 
odos ploto [1].

3 pav. Fiksuotas medikamentinis bėrimas

Šaltinis www.dermznet.org

4 pav. Ūminė generalizuota egzanteminė pustuliozė

Šaltinis www.plasticsurgerykey.com

5 pav. Stevenso-Johnsono sindromas arba TEN

Šaltinis https://my.clevelandclinic.org 
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Būdingas teigiamas Nikolskio simptomas [38]. Mir-
tingumas priklauso nuo amžiaus, odos pažeidimo ploto ir 
vaisto nutraukimo laiko. Mirtingumas nuo TEN gali siek-
ti >30 proc. [65]. Ankstyvi, skausmingi eriteminiai bėrimai 
delnų ir pėdų srityje labai būdingi Stevenso-Johnsono sindro-
mui / TEN, todėl į tai reikėtų atkreipti dėmesį [56].

Rizikos veiksniai – ŽIV infekcija, HLA aleliai, kurie gali 
būti susiję su tam tikra populiacija, inkstų nepakankamumas 
ir radioterapija [66, 67].

Cheminė BLA struktūra

Beta laktamo žiedas būdingas visiems BLA. Penicilino 
grupėje beta laktamo žiedas yra sujungtas su 5 narių tiazo-
lidino žiedu ir turi 1 šoninę grandinę (R1). Cefalosporinuose 
beta laktamo žiedas yra sujungtas su 6 narių dihidrotiazino 
žiedu, jie turi 2 šonines grandines (R1 ir R2). Monobaktamai 
neturi kitos struktūros beta laktamo žiede. Karbapenemai, ki-
taip nei penicilinai, turi anglies atomą vietoj sieros tiazolidino 
žiede, kuris yra sujungtas su beta laktamo žiedu, taip pat turi 
2 šonines grandines R1 ir R2 pozicijoje [68, 69].

Kryžminės reakcijos

Iš pradžių manyta, kad beta laktamo žiedas, kuris ben-
dras visų antibiotikų struktūroje, yra svarbiausia antigeninė 
struktūra, sukelianti imuninį atsaką, todėl, įsijautrinus vienam 
BLA, alergija pasireikš vartojant ir kitus BLA [69]. Atliktų 
tyrimų duomenimis, buvo nustatytos įvairios kitos molekuli-
nės struktūros, galinčios sukelti imuninį atsaką. Beta laktamo 
žiedas, tiazolidino / dihidrotiazino žiedai ir šoninės grandinės 
yra struktūros, potencialiai galinčios sukelti imuninį atsaką 
[70]. Naujausių tyrimų duomenimis, pagrindinis kryžminių 
reakcijų pasireiškimas vyksta dėl šoninių grandinių vieno-
dumo ar panašumo, todėl BLA įsijautrinę asmenys nebūtinai 
turi vengti visos šios grupės medikamentų [26]. 

Pastaraisiais metais atlikta daug įvairių tyrimų ir pateik-
ta naujų duomenų dėl kryžmiškumo tarp penicilinų ir kitų 
grupių BLA. Suvokiant šį kryžminių reakcijų mechaniz-
mą, galima tikslingai skirti gydymą šios grupės antibioti-
kais, kartais net neatliekant alergologinių tyrimų. Remiantis 
Romano ir bendraautorių atlikto tyrimo duomenimis [69], 
galima iš dalies numatyti kryžmines reakcijas pagal vais-
tų cheminėje struktūroje pasikartojančias R1 ir R2 šonines 
grandines. Antibiotikai, kurie turi skirtingas šonines struktū-
ras, galėtų būti tinkami saugiai vartoti. Pavyzdžiui, I kartos 
cefalosporinas cefazolinas kryžmiškai beveik nereaguoja 
su kitais šios grupės antibiotikais, nes jo šoninė grandinė 
yra unikalios struktūros, kuri nepasikartoja kituose BLA. 
Naujausiais skaičiavimais, žinant šių kryžminių reakcijų 
tikimybę tarp penicilinų ir cefalosporinų, kryžmiškumas 
būdingas mažiau nei 2 proc. pacientų, kryžminių reakcijų ti-
kimybė su karbapenemais siekia <1 proc. [71]. Pacientams, 
anamnezėje patyrusiems greitojo tipo reakciją į penicilinus 
ar cefalosporinus, galima vartoti monobaktamus, nes kryž-
minių reakcijų tikimybė yra 0 proc. [72]. Pacientai, kuriems 
patvirtintas įsijautrinimas penicilinams, turi vengti kitų pe-

nicilinų [73]. 
Ankstesnėje literatūroje kryžminių reakcijų tikimybė tarp 

penicilinų ir cefalosporinų grupės antibiotikų pateikiama 
gerokai didesnė – 10–25 proc. [74, 75]. Manoma, kad tokie 
dideli skaičiai galėjo būti dėl cefalosporinų užteršimo penici-
linais gamybos metu ir iki galo neaiškių klinikinių situacijų, 
didelio kryžmiškumo tarp tą pačią šoninę grandinę turinčių 
BLA [76]. Pavyzdžiui, aminopenicilinai (amoksicilinas ir 
ampicilinas) ir aminocefalosporinai (cefadroksilis, cefradi-
nas, cefakloras, cefaleksinas) turi tą pačią R1 šoninę grandi-
nę, kryžminių reakcijų dažnis tarp amoksicilino ir cefadroksi-
lio gali siekti iki 38 proc. [77, 78].

Dauguma šių pateiktų duomenų yra apie greitojo tipo re-
akcijų kryžmiškumą. Tyrimų ir išvadų apie lėtojo tipo reakci-
jas mažiau, tačiau, jau atliktų tyrimų duomenimis, kryžminių 
reakcijų tikimybė panaši, dominuoja kryžmiškumas tarp šo-
ninių grandinių [79–83].

Literatūroje pateikiama ir nuolat atnaujinama informacija 
apie galimas kryžmines reakcijas tarp konkrečių penicilinų ir 
cefalosporinų grupių antibiotikų [84]. 

Diagnostika

Pacientams, kuriems įtariama buvusi reakcija į BLA, turi 
būti atlikti alergologiniai tyrimai. Šeiminė ar paciento atopinė 
anamnezė, kai pacientas nėra vartojęs BLA ar vartojęs, tačiau 
reakcija nebuvo pasireiškusi, nėra indikacija atlikti tyrimus 
[5, 26].

Vaistų alergijos diagnostika yra sudėtingesnė nei kitų aler-
ginių ligų (pvz., alerginio rinito). Ištyrimą apsunkina tai, kad 
vaistų metabolitai nėra visaverčiai alergenai, t. y. haptenai, 
kuriems organizme reikia susijungti su baltymais, kad galėtų 
stimuliuoti imuninį atsaką [26], todėl tik įvairių tyrimų vi-
suma gali patvirtinti arba paneigti medikamentinės alergijos 
diagnozę.

Atliekant tyrimus, svarbūs 4 komponentai:
● paciento anamnezė;
● alerginiai odos mėginiai;
● in vitro diagnostika;
● provokaciniai mėginiai.

Labai svarbu detaliai išsiaiškinti ir dokumentuoti paciento 
ligos anamnezę, nes pagal galimą buvusios reakcijos mecha-
nizmą yra numatomas tolesnis tyrimų planas.

Alerginiai odos mėginiai – tai aplikaciniai odos (lopo) mė-
giniai, odos dūrio ir įodiniai mėginiai. Atliekamų alerginių 
odos mėginių pasirinkimą lemia numanomas buvusios reak-
cijos patomechanizmas. 

Paciento ištyrimą atlikti ne anksčiau kaip 4–6 sav. po pa-
sireiškusios reakcijos pabaigos, tačiau metų bėgyje, nes tuo 
laikotarpiu tyrimai tiksliausi, o vėliau, kaip apskaičiuota, 
kad praėjus 10 m. tik 20–30 proc. atveju išlieka teigiami 
odos mėginiai [85].

Aplikaciniai odos lopo mėginiai atliekami anamnezėje 
buvus lėtojo tipo reakcijoms. Testams naudojami specia-
lūs pleistrai su fiksuotomis kameromis ant jų. Gali būti 
naudojamos standartinės alergenų medžiagos, paruoštos 
gamintojų specifinėmis koncentracijomis arba ex tempore 
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praskiesti vaistai pagal literatūroje pateikiamas standarti-
zuotas, neiritacines koncentracijas [33, 71, 86].

Odos lopo mėginių atlikimas ir įvertinimas užtrunka, nes 
mėginiai vertinami 2–3 kartus (nuo 48 val. iki 7 dienų), tačiau 
pasitarnauja anamnezėje buvus sunkioms, gyvybei pavojin-
goms reakcijoms, kai provokaciniai mėginiai (kartais ir kiti 
odos mėginiai) yra kontraindikuotini [71]. 

Mėginių jautrumą sunku nustatyti dėl skirtingų, ne iki galo 
standartizuotų vaistų koncentracijų, skirtingų pasireiškusių 
reakcijų pacientų anamnezėje. Odos lopo mėginių jautrumas 
varijuoja. Literatūros duomenimis, didžiausias jis yra ser-
gant vaistų sukeltu odos bėrimu su eozinofilija ir sisteminiu 
organų pažeidimu (DRESS) (32–80 proc.) [87, 88], ūmine 
generalizuota egzantemine pustulioze (58–64 proc.) [87, 89], 
Stevenso-Johnsono sindromu / TEN (9–24 proc.) [87, 89], 
makulopapuline egzantema (10–40 proc.) [88, 89].

Odos dūrio ir įodiniai mėginiai atliekami anamnezėje 
pasireiškus greitojo ir lėtojo tipo (įodiniai mėginiai) re-
akcijoms. Gali būti atliekami su gamintojų paruoštomis 
penicilino determinantėmis ar originaliais, parenteriniam 
naudojimui skirtais BLA, praskiestais iki odos nedirgi-
nančių koncentracijų [91]. Odos dūrio mėginiai atliekami 
per užlašintus tirpalus steriliomis adatomis ar lancetais du-
riant odą, pažeidžiant tik epidermį. Mėginiai vertinami po 
20 min. [33].

Įodiniai mėginiai atliekami tiek greitojo, tiek lėtojo tipo 
reakcijoms vertinti, tik prieš tai buvus neigiamiems odos lopo 
ar odos dūrio mėginiams. Paruoštas reikiamos koncentracijos 
vaisto tirpalas vienkartine adata sušvirkščiamas po oda, suda-
rant papulę. Anamnezėje buvus greitojo tipo reakcijai, mėgi-
niai vertinami po 20 min., buvus lėtojo tipo reakcijoms –  po 
24–72 val., jeigu reikia, dar vėliau [33].

Anamnezėje buvus sunkiai greitojo ar lėtojo tipo reakcijai, 
standartinės mėginių koncentracijos tirpalas praskiedžiamos 
dar labiau, nes atliktas mėginys gali išprovokuoti anamnezėje 
pasireiškusią reakciją [92].

Šių odos mėginių jautrumą sudėtinga nustatyti, nes tai pri-
klauso nuo pasireiškusių reakcijų anamnezėje pobūdžio, lai-
kotarpio, praėjusio nuo reakcijos (pvz., pacientams, kuriems 
įvykusi sunki anafilaksija, dažniau gaunami teigiami mėgi-
niai nei tiems, kuriems pasireiškė tik dilgėlinė) [93, 94]. Yra 
žinoma, kad įodiniai mėginiai yra jautresni nei odos dūrio 
mėginiai diagnozuojant greitojo tipo reakcijas ir jautresni (bet 
panašaus specifiškumo) nei odos lopo mėginiai diagnozuo-
jant lėtojo tipo reakcijas [71, 95]. Įodiniai mėginiai jautresni 
greitojo tipo reakcijų diagnostikoje nei lėtojo tipo [96, 97]. 

Odos alerginiai mėginiai yra saugaus profilio, tačiau 
gali sukelti ir sistemines reakcijas, todėl turi būti atliekami 
specializuotame skyriuje, kuriame pacientui būtų suteikiama 
neatidėliotina medicininė pagalba [98, 99]. Sisteminės reak-
cijos aprašytos nuo 0,7 iki 11 proc. pacientų, kuriems nustaty-
ti teigiami odos mėginiai [100–103]. 

Bet kuris teigiamas mėginys patvirtina įsijautrinimą, todėl 
tolesnis ištyrimas su tuo medikamentu nebeatliekamas. Nei-
giamas odos mėginys nepaneigia alergijos medikamentui 
diagnozės [91], todėl, buvus neigiamiems odos lopo, dūrio 
ir / ar įodiniams mėginiams ar kai nėra injekuojamosios vaisto 

formos, atliekamas provokacinis mėginys su medikamentu. 
Provokaciniai mėginiai su vaistu – tai paskutinis žings-

nis diagnozuojant alergiją medikamentams, kai prieš tai 
atlikti galimi tyrimai buvo neigiami ar mėginių atlikti ne-
buvo galima. 

Absoliuti kontraindikacija atlikti šį tyrimą yra neabejotinai 
vaistų sukeltos nekontroliuojamos ir / ar gyvybei pavojingos 
reakcijos: sunkios odos reakcijos (Stevenso-Johnsono sindro-
mas, TEN, daugiaformė eritema, vaskulitas, ūminė genera-
lizuota egzanteminė pustuliozė), sisteminės reakcijos (vaistų 
sukeltas odos bėrimas su eozinofilija ir sisteminiu organų 
pažeidimu), vidaus organų pažeidimas, hematologinės reak-
cijos. Kitais atvejais, pavyzdžiui, nėštumo metu, nustačius 
sunkių gretutinių ligų, kai gydymas yra būtinas, sprendžiama 
individualiai, įvertinus tyrimo riziką ir naudą (kai nauda di-
desnė nei galima rizika) [104, 105].

Mėginys dažniausiai atliekamas per os, nors galima ir kitais 
būdais (injekuojamąja, inhaliuojamąja forma, kt.) [33], tačiau 
pirmenybė teikiama provokacijai per os [32]. Naudojamas 
standartizuotas dozavimas arba vienkartinė vaisto terapinė ar 
dienos dozė dalijama į 5–10 dalių. Mėginys pradedamas nuo 
mažiausios dozės, kurios didinamos nuosekliai vertinant pa-
ciento savijautą, stebint širdies, kvėpavimo sistemos, odos ir 
gleivinių būklę. Kiekviena nauja didesnė dozė skiriama kas 
30–90 min. tuo atveju, jeigu mažesnė dozė nesukėlė simpto-
mų [1, 32, 105]. Anamnezėje buvus lėtojo tipo reakcijai, mėgi-
nys gali būti atliekamas parenkant tarp dozių ilgesnį laikotarpį 
ar pratęsiant vaisto vartojimą namuose ilgesniam laikui [71].

Naujausių tyrimų duomenimis, anamnezėje buvus ne-
sunkiai makulopapulinei egzantemai be jokių kitų pavojaus 
signalų (karščiavimo, organų pažeidimo, kraujo tyrimų nuo-
krypių), provokacija, kai neatliekama kitų alerginių mėginių, 
yra saugaus profilio [5].

In vitro tyrimai – BLA diagnostikoje gali būti naudojami 
specifiniai IgE tyrimai. Jie yra specifiški, tačiau jų jautrumas 
mažas, todėl gali pasitarnauti tik kaip papildomas tyrimas, 
kartu taikant kitus tyrimo metodus [106]. Bazofilų aktyvini-
mo, limfocitų transformacijos testas atliekamas moksliniais 
tikslais, tyrimai klinikinėje praktikoje nėra taikomi. Tripta-
zės nustatymas – tyrimas, padedantis diagnozuoti anafilak-
siją, – galėtų pasitarnauti diferencinei anafilaksijos diagnos-
tikai [5, 33].

Apibendrinimas

Alergologinių tyrimų su BLA tikslas – išsiaiškinti, ar as-
muo, anamnezėje patyręs nepageidaujamą reakciją į BLA, 
iš tikrųjų yra įsijautrinęs šios grupės antibiotikams, ar tai tik 
klaidingas įrašas jo ligos istorijoje. Patvirtinus įsijautrinimą, 
pacientas apsaugomas nuo galimų alerginių reakcijų rizikos 
ateityje, išsiaiškinama kryžminių reakcijų tikimybė. Pacientui 
pateikiamos konkrečios rekomendacijos, kokius BLA grupės 
antibiotikus jis gali vartoti, paliekant galimybę efektyviai gy-
dyti infekcines ligas pirmojo pasirinkimo vaistais. Tai suma-
žina plataus antibiotikų spektro vartojimą ir bakterijų atsparu-
mo vystymąsi, gydymo išlaidas, pagerina paciento gyvenimo 
kokybę.
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