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Redaktoriaus
žodis

Mieli kolegos,
neramūs laikai... Kaip rašė anglų 

poetas, tapytojas ir grafikas Williamas 
Blakeʼas (beje, nepripažintas būdamas 
gyvas, o dabar – svarbi asmenybė ro-
mantizmo amžiaus poezijos ir vizualio-
jo meno istorijoje. Va taip.): 

Išvysk pasaulį smiltelėje,
Dangų – lauko gėlėje.
Sutalpink begalybę saujoje,
O amžinybę – valandoje.
 
Šiais metais nusprendėme išsiaiškinti, kokiais klaidingais mitais apipinta alergija ir imuninė sistema (čia 

jaunųjų gydytojų rezidentų idėja). Konferencijoje kalbėsime apie bėrimus (kurie visada atrodo vargina tik 
dėl alergijos), lėtinį rinitą (simptomus juk irgi atrodo, kad sukelia tik alergenai), nusilpusį imunitetą, naujus 
gydymo metodus, kurie atrodo baugūs pacientui ir, aišku, apie vakcinas nuo COVID-19. Pradėjus skiepijimo 
kampaniją, visą mėnesį Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų alergologai ir klinikiniai imunologai 
budėdavo prie telefono visą parą, baimindamiesi alerginių reakcijų. Vėliau konsultavome daugybę pacientų, 
turinčių įvairiausių nuomonių apie skiepus. Bendrosios praktikos gydytojams, alergologams ir klinikiniams 
imunologams buvo tikrai sunkus metas. Apskaičiavome, kad pacientų, kuriems tikrai pasireiškė alergija, per 
šiuos pandemijos metus iš visų konsultuotų buvo ne daugiau nei 30 procentų. 

Šiais metais įvyko ir smagių dalykų – dar viena alergologė ir klinikinė imunologė Kotryna Linauskienė 
Vilniaus universitete apsigynė disertaciją Kontaktinė alergija sunkiesiems metalams: rizikos veiksniai ir pa-
togeneziniai mechanizmai. Sveikiname dar kartą ir labai didžiuojamės!

Kaip Pavasario sonetuose rašė lietuvių poetas Vytautas Mačernis:

Gimsta vėl Pavasaris. Gražus kaip Dievas jaunas: 
Jojo kūną pirmas kvepiantis lietus nuplauna 
Ir pribarsto plaukus vos pražydusių žiedų.

Užsimetęs ant pečių plačiųjų skraistę žalią, 
Eina jis per žemę. Jam žaibai nušviečia kelią, 
Naktimis nupuldami iš debesų juodų.

Būkime sveiki ir laikykimės!
Nuoširdžiai

prof. Laura Malinauskienė

Med. m. dr. K. Linauskienė ir prof. L. Malinauskienė
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Įvadas
 
Alerginės ligos, tokios kaip alergija maistui, atopinis 

dermatitas, alerginis rinitas ir alerginė astma, XX am-
žiuje tapo epideminėmis ir labai paplito vakarietiškame 
pasaulyje. Plintant urbanizacijai ir vakarietiškajam gy-
venimo būdui, alerginėmis ligomis dažniau sergama ir 
besivystančiose pasaulio šalyse. Greitas alerginių ligų 
plitimas, paveikiantis didelę dalį bendrosios populiaci-
jos, negali būti paaiškinamas vien genetiniais veiksniais. 
Manoma, kad daugiausiai įtakos alergijos epidemijai turi 
kintančios aplinkos sąlygos, kurios daro įtaką asmens ge-
nomui. Atliekama daugybė epidemiologinių tyrimų, sie-
kiant išsiaiškinti aplinkos ir gyvenimo būdo veiksnius, 
padedančius išvengti alerginių ligų [1]. Šiame straipsnyje 
pateikiame šiuo metu turimą informaciją apie alerginių 
ligų prevenciją. 

  
Imuninės sistemos lankstumas ir mikrobiotos reikšmė

Lankstumas gali būti apibrėžiamas kaip gebėjimas at-
sigauti ar prisitaikyti prie pokyčių ar nesėkmių. Imuninės 
sistemos lankstumas reiškia galimybių prisitaikyti prie po-
kyčių turėjimą, sukeliant, palaikant ir reguliuojant tinka-
mą imuninės sistemos atsaką. Sveikas, lankstus imuninis 
atsakas yra ne per stiprus, ne per silpnas ir galintis grįžti į 
homeostazės būseną [2]. Imuninės sistemos lankstumui ir 
homeostazei būtina mikroorganizmų ir imuninės sistemos 
sąveika. Žmogaus kūnas yra apsaugotas dviejų biologinės 
įvairovės sluoksnių, kurie susideda iš mikroorganizmų 
gyvenamojoje aplinkoje ir mikroorganizmų, kurie gyvena 
kūno išoriniuose ir vidiniuose paviršiuose. Ant žmogaus 
kūno ir kūno viduje gyvenantys mikroorganizmai priklau-
so nuo išorinėje aplinkoje, ore, dirvoje, vandenyje gyve-
nančių mikroorganizmų [2]. 

Mikrobiotos sudėties pokyčiai žmogaus organizme yra 
susiję su padidėjusiu polinkiu sirgti uždegiminėmis ligo-
mis, tokiomis kaip alerginės ligos, astma, uždegiminės 
žarnų ligos, nutukimas ir panašiomis neužkrečiamosiomis 
ligomis. Manoma, kad mikrobiota turi reikšmės ir nervų 
sistemos vystymuisi, psichikos sveikatai [3]. Sąlytis su 
mikroorganizmais ir jų įvairovė priklauso nuo aplinkos ir 
gyvenimo įpročių. Mieste, žmogaus sukurtų paviršių dir-
vožemyje yra mažiau mikroorganizmų grupių nei miško 
dirvoje. Dėl to mieste gyvenančių vaikų ir suaugusiųjų 
odos ir kvėpavimo takų mikrobiotos įvairovė yra mažesnė. 
Žaliosios miestų erdvės turi didelį teigiamą poveikį mikro-

biotos įvairovei. Aplinkos užterštumas pakeičia augalų 
ir mikroorganizmų grupes ir neigiamai veikia žarnyno 
mikrobiotos funkciją. Patalpų mikroorganizmų sudėtis 
skiriasi priklausomai nuo to, ar tai miesto, ar kaimo vieto-
vė, o jei kaimo vietovė, tai ar joje auginami ar neauginami 
gyvuliai. Mieste patalpų mikroorganizmus sudaro beveik 
vien žmogaus odos mikrobiota. Mikrobiotos įvairovei gy-
venimo būdas turi didesnės reikšmės nei genetika, pavyz-
džiui, imigrantų iš Tailando į Jungtinių Amerikos Valstijų 
žarnyno mikrobiota gana greitai pasikeičia į būdingą vaka-
rietiškajam gyvenimo būdui [2].

Imuninės sistemos funkcijai ir alerginių ligų išsivysty-
mui  reikšmės turi ir epigenetika. Individus, turinčius spe-
cifinius genotipus, skirtingai paveikia tas pats veiksnys. 
Epigenetika paaiškina, kodėl, kai yra ta pati DNR seka, 
aktyvinami kiti genai. Epigenetinės modifikacijos nulemia 
sveikatą arba ligą, priklausomai nuo to, koks genas atiden-
giamas transkripcijai. Tai gali būti pasiekiama metilinant 
DNR, modifikuojant histonus ir padedant mažoms ilgo-
sioms nekoduojančioms RNR [2]. 

Probiotikų, prebiotikų, sinbiotikų ir postbiotikų 
reikšmė alergijos profilaktikai

Kadangi mikrobiota svarbi daugelio alerginių ligų išsi-
vystymui, tiriama galima probiotikų nauda alerginių ligų 
prevencijai. 

Probiotikai – tai gyvi mikroorganizmai, kurie pakanka-
mais kiekiais vartojami kaip sudėtinė maisto dalis ir teikia 
naudą sveikatai [4]. Probiotikų galima rasti kasdieniame 
maiste (pavyzdžiui, jogurte), tačiau straipsnyje kalbama 
apie probiotikus kaip papildus, naudojamus alergijos pre-
vencijai. Nors daug bakterijų rūšių (pavyzdžiui, Lactoba-
cilli, Bifidobacteria) tirtos ir patvirtintos kaip probiotikai, 
ne visos jų atmainos yra probiotikai [4]. Klinikiniai tyri-
mai dažniausiai atliekami su Bifidobacteria (pavyzdžiui, 
B. bifidum, B. lactis, B. breve, B. longum) ir Lactobacillus 
(pavyzdžiui, L. reuteri, L. rhamnosus GG, L. acidophilus, 
L. casei, L. salivarius, L. paracasei) [5]. 

Prebiotikai – atrankos būdu fermentuoti ingredientai, 
turintys įtakos virškinimo trakto mikrobiotos sudėčiai 
ir / ar aktyvumui ir taip gerinantys žmogaus sveikatą. Į 
kūdikių maistą dedami probiotikai yra nesuvirškinami 
angliavandeniai, dažniausiai inulinas, oligofruktozė ir 
fruktooligosacharidai. Kiti naudojami prebiotikai yra izo-
maltooligosacharidai, sojų oligosacharidai, gentioligosa-
charidai, galaktooligosacharidai ir ksilooligosacharidai. 

Neringa Stirbienė
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Pediatrijos centras 

Alergijos prevencija
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Jie dažniausiai išgaunami iš augalų ir natūraliai yra česna-
kuose, svogūnuose, artišokuose ir kituose augaluose. Kad 
junginys būtų vadinamas prebiotiku, jis turi būti atsparus 
skrandžio rūgščiai, fermentų poveikiui ir būti neabsorbuo-
jamas virškinimo trakte, jį turi fermentuoti žarnyno bakte-
rijos bei selektyviai stimuliuoti žarnyno bakterijų augimą 
ir / ar aktyvumą, kuris turės teigiamą poveikį žmogaus 
sveikatai [6]. 

Sinbiotikai – probiotikų ir prebiotikų mišinys. 
Atrodo, kad probiotikai gali būti veiksmingi atopinio 

dermatito profilaktikai didelės rizikos kūdikiams, kai yra 
vartojami nėštumo metu ir / ar kūdikystėje [7–12], ta-
čiau tam įrodyti reikia daugiau klinikinių tyrimų. Trūksta 
įrodymų, kad probiotikų ar prebiotikų vartojimas turėtų 
reikšmės kitų alerginių ligų ir astmos prevencijai ir gydy-
mui [13–15].

Daugelis tarptautinių organizacijų nerekomenduoja 
probiotikų alergijos prevencijai [16–18].  Tačiau Pasau-
lio alergijos organizacija nurodo, kad probiotikai gali būti 
naudingi pirminei egzemos profilaktikai. Pasaulio alergi-
jos organizacija probiotikus rekomenduoja vartoti nėščio-
sioms, kurioms didelė rizika susilaukti alergiško vaiko, 
žindančioms kūdikius, kuriems didelė rizika išsivystyti 
alergijai, bei didelės alergijos rizikos kūdikiams [4]. 

Pasaulio alergijos organizacija rekomenduoja alergijos 
prevencijai skirti prebiotikus iš dalies motinos pienu mai-
tinamiems kūdikiams ir nevartoti prebiotikų vien tik moti-
nos pienu maitinamiems kūdikiams. Šiuo metu dar nepa-
teikta rekomendacijų dėl prebiotikų vartojimo nėštumo ir 
žindymo laikotarpiu [6].  

Postbiotikai – negyvų mikroorganizmų ir / ar jų kom-
ponentų preparatai, kurie turi teigiamą poveikį žmogaus 
sveikatai [19]. Postbiotikų sudėtyje nėra gyvų mikroorga-
nizmų. Juos sudaro mikroorganizmų ląstelių komponentai 
ir / ar jų metabolitai – supernatantai be ląstelių, egzopolisa-
charidai, antioksidaciniai fermentai (pavyzdžiui, gliutatio-
no peroksidazė, peroksido dismutazė, katalazė), bakterijų 
ląstelių fragmentai, trumpųjų grandinių riebalų rūgštys, 
bakterijų lizatai, žarnyno mikrobiotos metabolitai (vitami-
nai K, B12, aromatinės aminorūgštys, polifenolio dariniai). 
Šios medžiagos pasižymi imunomoduliaciniu, apsaugan-
čiu nuo infekcijų, antivėžiniu, antioksidaciniu poveikiu, 
reguliuoja lipidų, cholesterolio metabolizmą. Manoma, 
kad postbiotikai gali būti pritaikomi alerginių ligų gydy-
mui, nes gali atkurti Th1 / Th2 disbalansą, išvengti astmos 
paūmėjimų vaikams, palengvinti atopinio dermatito simp-
tomus, pagreitinti alergijos pienui išaugimą [20–22]. 

Alergenų vengimo ir primaitinimo galimais alergenais 
reikšmė alergijos prevencijai

Dietos veiksniai ypač svarbūs alergijos maistui išsivys-
tymui ir maisto alergenų tolerancijai. Oralinė tolerancija 
aktyviai palaikoma vietiškai gleivinėje ir sistemiškai ne-
reaguojant į suvalgytus maisto alergenus. Bandymuose su 
pelėmis, kad susiformuotų tolerancija, buvo reikalingas 

maisto alergenų valgymas. Panašūs duomenys ir iš kli-
nikinių tyrimų su žmonėmis, kai maisto alergenų vengi-
mas pirmaisiais gyvenimo metais lėmė alergijos maistui 
išsivystymą [23]. Nagrinėjama daugybė dietos veiksnių ir 
jų asociacija su alergija maistui, atopiniu dermatitu, dau-
giausia dėmesio skiriant motinos mitybai nėštumo metu ir 
kūdikių dietai. 

Europos alergologų ir klinikinių imunologų akademi-
jos (angl. European Academy of Allergology and Clinical 
Immunology – EAACI) alergijos maistui prevencijos gai-
rėse [24] pasisakoma prieš potencialių alergenų vengimą 
nėštumo ir žindymo laikotarpiu, kai siekiama išvengti aler-
gijos maistui išsivystymo kūdikiams ir mažiems vaikams. 
Maisto alergenų vengimas klinikiniuose tyrimuose nesu-
mažino alergijos maistui rizikos vaikams. Žala, susijusi su 
potencialių maisto alergenų vengimu nėštumo ir žindymo 
laikotarpiu, gali būti didesnė nei galima to nauda. Maisto 
alergenai neegzistuoja pavieniui, todėl, pašalinus iš dietos 
įvairius maisto produktus, didėja rizika negauti gyvybiškai 
svarbių medžiagų ir skaidulų, o tai gali pakenkti tiek moti-
nos, tiek vaiko sveikatai. Sveikatos priežiūros specialistai 
turėtų paskatinti moteris neriboti dietos vengiant potencialių 
maisto alergenų nėštumo ir žindymo laikotarpiu, nepriklau-
somai nuo to, kokia yra alergijos rizika vaikui. Vietoj to, 
geriau laikytis sveikos, visavertės mitybos [24]. Kelių sis-
teminių apžvalgų duomenimis, vaisių, daržovių ir jogurto 
valgymas nėštumo metu mažina atopinio dermatito riziką, o 
margarino ir augalinių aliejų vartojimas ją didina [23]. 

EAACI alergijos maistui prevencijos gairėse [24] sie-
kiant išvengti alergijos kiaušiniams išsivystymo rekomen-
duojama pradėti primaitinimą gerai kietai virtu (ne žaliu ir 
ne trumpai termiškai apdorotu) vištos kiaušiniu kūdikiams 
nuo šešių mėnesių amžiaus. Sveikatos priežiūros specialis-
tai šalyse, kuriose alergija kiaušiniams yra paplitusi, turėtų 
šeimas skatinti primaitinti kūdikius puse mažo gerai kietai 
išvirto (virto 10–15 min.) kiaušinio du kartus per savaitę 
nuo šešių mėnesių amžiaus. Vietoj virto kiaušinio galima 
būtų primaitinti tokiu pačiu kiekiu kiaušinio kituose ge-
rai termiškai apdorotuose produktuose (pavyzdžiui, kek-
siukuose, apkepuose ar pan.). Ankstyvas primaitinimas 
kiaušiniu alergijos maistui profilaktikai rekomenduojamas 
ir Britų alergologijos ir klinikinės imunologijos draugijos 
bei Australazijos klinikinės imunologijos ir alergologijos 
draugijos [25]. 

Tose šalyse, kuriose yra paplitusi alergija žemės rie-
šutams, siekiant išvengti alergijos žemės riešutams iš-
sivystymo, EAACI alergijos maistui prevencijos gairėse 
[24] rekomenduojama kūdikius pradėti primaitinti žemės 
riešutais pagal amžių priimtina forma tarp ketvirto ir šešto 
mėnesio. Kartu su primaitinimu rekomenduojama tęsti žin-
dymą. Daugiausia naudos iš ankstyvo primaitinimo gauna 
tie, kurie turi didžiausią riziką išsivystyti alergijai žemės rie-
šutams. Tačiau ten, kur alergija žemės riešutams paplitusi, 
primaitinimas žemės riešutais naudingas ir bendrojoje po-
puliacijoje. Pradėjus anksčiau primaitinti riešutais, padau-
gėjo aspiracijų jais [26], todėl svarbu atkreipti dėmesį, kad 
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žemės riešutai būtų primaitinami tinkama kūdikiui forma. 
Pavyzdžiui, kūdikiui gali būti duodamas vienas kupinas 
arbatinis šaukštelis praskiesto žemės riešutų sviesto (2 g 
žemės riešutų baltymo) kartą per savaitę. Žemės riešutai 
neturėtų būti produktas, kuriuo pradedamas primaitinimas 
[24]. EAACI alergijos maistui prevencijos gairėse [24] ne-
pateikiama rekomendacijų toms šalims, kur alergija žemės 
riešutams nėra plačiai paplitusi. Tose šalyse primaitinimas 
žemės riešutais atliekamas pagal mitybos įpročius ir vieti-
nes rekomendacijas. 

Ankstyvą primaitinimą žemės riešutais jų alergijos pro-
filaktikai rekomenduoja ir Amerikos alergologų draugija, 
Britų alergologijos ir klinikinės imunologijos draugija 
bei Australazijos klinikinės imunologijos ir alergologijos 
draugija [25]. Reikia atkreipti dėmesį, kad, pasirinkus pri-
maitinti potencialiais alergenais, naudojant komerciniu 
būdu pagamintus maisto produktus (pavyzdžiui, specialiai 
kūdikiams pagamintus užkandžius), juose gali ryškiai skir-
tis potencialių alergenų komponentų sudėtis, koncentraci-
ja, alergeno kiekis [27].

Žindymo ir maitinimo pieno mišiniais reikšmė 
alergijos prevencijai

Atrodo, kad žindymas neturi profilaktinio poveikio 
maisto ir karvių pieno alergijai [28, 29] ir EAACI aler-
gijos maistui prevencijos gairėse [24] nepateikiama reko-
mendacijų nei už, nei prieš maitinimą motinos pienu, kaip 
alergijos maistui profilaktikos, tačiau žindymas turi daug 
naudos kūdikiui ir motinai, todėl turėtų būti kiek įmanoma 
skatinamas [28]. Motinos pienas užtikrina kūdikio mity-
binius poreikius, keičiasi priklausomai nuo kūdikio ges-
tacinio amžiaus ir varijuoja maitinimo metu. Be to, mo-
tinos piene yra ir nemitybinių komponentų, pavyzdžiui, 
imunomoduliacinių faktorių, kurie palengvina imuninio 
atsako susidarymą, oligosacharidų  ir unikali mikrobiota, 
kuri padeda formuotis kūdikio žarnyno mikrobiotai [29]. 
Kartu su motinos pienu gaunami specifiniai antikūnai su-
teikia kūdikiui pasyvų imunitetą ir apsaugo nuo infekcinių 
ligų. Manoma, kad motinos pienas gali padidinti ar suma-
žinti alergijos riziką, nes jame gali būti alergenų iš mo-
tinos aplinkos ir suvalgomo maisto. Alergeno tipas, kaip 
alergenas, yra pateikiamas, piene esantys kofaktoriai gali 
nulemti alergijos išsivystymo riziką tolimuoju laikotarpiu. 
Šiuo metu turimais duomenimis, motinos piene esantys 
žemės riešutų, kiaušinių, karvių pieno alergenai nulemia 
tolerancijos šiems alergenams vystymąsi, o namų dulkių 
erkių alergenai motinos piene gali didinti alergijos riziką. 
Ar alergenų patenka ir kiek patenka į motinos pieną, reikš-
mės turi motinos žarnyno ir pieno liaukų pralaidumas. Kū-
dikio oralinės tolerancijos  maisto alergenams susidarymui 
per motinos pieną turi reikšmės, kad maisto alergenai yra 
apdorojami motinos žarnyne, be to, motinos pienas prade-
damas virškinti jau pačioje pieno liaukoje. Motinos pie-
no proteazių ir antiproteazių santykis nulemia specifinių 
baltymų suvirškinimą iki tolerogeniškų peptidų. Antipro-

teazių buvimas motinos piene gali būti svarbus alergijos 
išsivystymo rizikai sumažinti, nes gali slopinti namų dul-
kių erkių proteazių alergeniškumą. Imuninio atsako į aler-
genus ar tolerancijos susidarymui gali turėti reikšmės ir 
motinos piene esančios imuninės ląstelės, ektraceliulinės 
pūslelės bei biologiškai aktyvios medžiagos (augimo fak-
toriai, vitaminas A), pieno mikrobiota [30].

Atrodo, kad žindymas turi apsaugantį poveikį nuo ato-
pinio dermatito išsivystymo. Amerikos pediatrų akademi-
jos gairėse nurodoma, kad žindymas iki trečio–ketvirto 
gyvenimo mėnesio sumažino egzemos išsivystymą iki 
dvejų metų amžiaus [23]. Ilgas žindymas (12 ar daugiau 
mėnesių) buvo susijęs su mažesne vaikų alerginio rinito 
išsivystymo rizika [31].

Kad būtų išvengta alergijos pienui išsivystymo kūdi-
kiams ir mažiems vaikams, EAACI alergijos maistui pre-
vencijos gairėse [24] siūloma vengti primaitinti žindomus 
kūdikius karvių pieno mišiniais pirmąją gyvenimo savai-
tę. Svarbu skatinti žindymą motinos pienu ir dažniausiai 
sveikiems, laiku gimusiems naujagimiams motinos pieno 
pakanka. Alternatyva karvių pieno mišiniui pirmąją gyve-
nimo savaitę yra donorinis pienas, hidrolizuotas mišinys, 
aminorūgščių mišinys ar vanduo, priklausomai nuo klini-
kinių, kultūrinių ir ekonominių veiksnių [24]. Kūdikiams, 
kuriems reikia motinos pieno pakaitalo po pirmosios gyve-
nimo savaitės, nėra rekomendacijų už ar prieš karvių pieno 
mišinių naudojimą [24]. Karvių pieno mišinių naudojimas 
po pirmosios gyvenimo savaitės neturi įtakos alergijai kar-
vių pienui išsivystyti kūdikystėje ar vaikystėje [24]. Nors 
Japonijoje atliktame tyrime, kai kartu su žindymu kūdi-
kiams tarp pirmojo ir antrojo gyvenimo mėnesio papildo-
mai kasdien buvo duodama po 10 ml karvių pieno mišinio, 
šeštąjį gyvenimo mėnesį alergija karvių pienui reikšmin-
gai dažniau patvirtinta tiems kūdikiams, kurie karvių pie-
no mišinio negėrė (0,8 proc. žindyti + karvių pieno miši-
nys vs. 6,8 proc. žindyti ± sojų mišinys) [32].

Hidrolizuoti pieno mišiniai alergijos pienui profilaktikai 
buvo rekomenduojami apie 30 metų, tačiau jie nesumažina 
alergijos pienui išsivystymo, todėl nėra rekomendacijų už 
ar prieš jų naudojimą alergijos pienui profilaktikai kūdi-
kiams, kuriems reikia motinos pieno pakaitalo [24]. Labai 
hidrolizuoti pieno mišiniai naudingi kūdikiams, kuriems 
diagnozuota alergija pienui ar virškinimo trakto ligos, jei 
kūdikis negali būti žindomas, tačiau trūksta duomenų apie 
jų naudą sveikiems kūdikiams [33]. 

EAACI alergijos maistui prevencijos gairėse [24] ne-
rekomenduojama naudoti sojų mišinių pirmaisiais šešiais 
gyvenimo mėnesiais. Sojų mišiniai neapsaugo nuo alergi-
jos pienui išsivystymo ir gali turėti neigiamą poveikį dėl jų 
sudėtyje esančios didelės koncentracijos fitatų, aliuminio 
ir fitoestrogenų. 

Dietos ypatumų reikšmė alergijos prevencijai

Atrodo, kad kūdikių dietos ypatumai neturi reikšmės 
atopinio dermatito išsivystymui, tačiau vieno klinikinio 
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tyrimo duomenys rodo, kad kūdikiai, kurie valgė namuose 
ruoštą maistą, rečiau sirgo alergija maistui [23]. EAACI 
gairėse [34] nurodoma, kad dietos įvairovė kūdikystėje 
gali sumažinti alerginių ligų, tokių kaip astma, atopinis 
dermatitas, alerginis rinitas ir alergija maistui, išsivystymo 
riziką vėliau, vaikystėje.

EAACI alergijos maistui prevencijos gairės [24] nepa-
teikia rekomendacijų už ar prieš vitaminų papildų ar žuvų 
taukų vartojimą sveikai nėščiajai ir / ar žindyvei ir / ar kū-
dikiams alergijos maistui prevencijai kūdikystėje ir anks-
tyvoje vaikystėje. Moterų, kurios kartu su maistu negauna 
reikalingų vitaminų, mineralų ir omega-3 riebalų rūgščių, 
jų papildai gali turėti naudos sveikatai, tačiau alergijos 
maistui išsivystymui profilaktinės reikšmės neturi. Yra 
duomenų, kad nors žuvų taukų vartojimas nėštumo, žindy-
mo metu ar naujagimystėje nesumažina alergijos maistui 
rizikos, tačiau, jei žuvų taukai vartojami nėštumo metu 
ir tęsiami žindymo metu, tai šiek tiek sumažina alergijos 
maistui išsivystymo riziką tiems kūdikiams, kurie šią ri-
ziką turi [28]. 

Kai kuriuose klinikiniuose tyrimuose vitamino D trū-
kumas buvo susijęs su sensibilizacija ir alergija maistui, 
tačiau duomenų apie vitamino D papildų naudą alergijos 
maistui prevencijai trūksta [23, 35]. Ultravioletinė spindu-
liuotė, atrodo, turi didesnį teigiamą poveikį egzemos profi-
laktikai kūdikystėje nei vitamino D papildai [36].

Vienos sisteminės apžvalgos duomenimis, beta karote-
no, vitamino E, cinko, kalcio, magnio ir vario vartojimas 
nėštumo metu gali apsaugoti nuo atopinio dermatito išsi-
vystymo [23].

Emolientų įtaka alergijos profilaktikai

Atopinis dermatitas ankstyvuoju amžiaus laikotarpiu 
gali nulemti tolesnį alerginių ligų, tokių kaip alergija mais-
tui, alerginis rinitas, astma, išsivystymą paaugus. Tai va-
dinama atopijos maršu. Odos barjero pažeidimai sergant 
atopiniu dermatitu leidžia įsibrauti alergenams ir mikro-
organizmams, kas gali nulemti sensibilizaciją, o į juos nu-
kreiptas imuninis atsakas didina odos barjero pažeidimus 
[23]. Remiantis tuo, kad sensibilizacija vystosi per odos 
barjero pažeidimus, būtų logiška manyti, kad, mažinant 
atopinio dermatito sunkumą ir trukmę, būtų galima su-
mažinti alergijos maistui išsivystymo riziką. Tačiau kelių 
didelių atsitiktinių imčių klinikinių tyrimų su emolientais 
rezultatai neparodė, kad emolientų naudojimas mažintų 
alergijos maistui išsivystymo riziką [37]. Tam reikšmės 
galėjo turėti [37]:
● amžius, kada emolientai buvo pradėti tepti (sensibiliza-

cija maistui galėjo išsivystyti iki reguliaraus emolientų 
naudojimo);

● klinikinio tyrimo taisyklių laikymasis (geresni rezultatai, 
kai emolientai tepami dažniau);

● emolientų savybės (vazelino pagrindo emolientai pras-
čiau mažina transepiderminį vandens netekimą nei trili-
pidiniai emolientai su keramidais);

● atopinis dermatitas nėra vien tik odos barjero sutrikimas, 
bet ir uždegiminis procesas (ankstyvas ir intensyvus gy-
dymas vietiniais kortikosteroidais yra susijęs su retesne 
sensibilizacija maistui ir alergija maistui).
Yra klinikinių tyrimų [38], kurie nurodo, kad emo-

lientų tepimas kūdikiams gali nulemti sensibilizaciją 
maistui per odą. Labai svarbu atkreipti dėmesį, kokiu 
emolientu tepama, ar jame nėra galimų maisto alerge-
nų, odos barjerą pažeidžiančių medžiagų. Odos nerei-
kėtų tepti alyvuogių ir kitais augaliniais aliejais, nes jie 
trukdo susidaryti odos barjero lipidinei plėvelei. Be to, 
prieš tepant emolientus, reikėtų nusiplauti rankas, kad 
ant kūdikių odos nebūtų pernešti maisto ir aplinkos aler-
genai [38].

EAACI alergijos maistui prevencijos gairėse [24] nepa-
teikiama rekomendacijų už ar prieš emolientų naudojimą 
kūdikiams, kai siekiama išvengti alergijos maistui. 

Aplinkos veiksnių įtaka alergijos profilaktikai
 
Yra idėjų, kad mažinant alergenų kiekį aplinkoje galima 

sumažinti alergijos išsivystymo riziką. Tačiau klinikinių 
tyrimų duomenys yra prieštaringi. Pavyzdžiui, sumažinus 
sąlytį su namų dulkių erkėmis, padažnėjo įsijautrinimas 
įkvepiamiesiems alergenams [39]. Kitų tyrimų duomeni-
mis, dulkių erkių vengimas įtakos įsijautrinimui ir astmos 
išsivystymui neturėjo [40]. Tačiau teigiami rezultatai gauti 
sumažinus žemės riešutų alergenų kiekį aplinkoje. Tokiu 
atveju sumažėjo įsijautrinimų žemės riešutams. Nors na-
mie galima sumažinti žemės riešutų alergenų kiekį, jų vis 
tiek bus mokyklos aplinkoje [39].

Keliuose klinikiniuose tyrimuose gauti rezultatai, kad 
šuns laikymas namuose pirmaisiais vaiko gyvenimo me-
tais mažina vaiko alergijos maistui išsivystymo riziką. 
Manoma, kad tam reikšmės turi mikrobiotos pasikeitimai 
šeimininko odoje ir aplinkoje [39]. 

Buvo pastebėta, kad vandens kietumas yra susijęs su 
didesne egzemos išsivystymo rizika. Kietas vanduo turi 
daug kalcio ir magnio karbonatų, kurie sąveikauja su mui-
lu ir sudaro surfaktantus, netirpius precipitatus, kurie pri-
sitvirtina prie odos ir pažeidžia jos barjerinę funkciją. Šiuo 
metu trūksta atsitiktinių imčių kontroliuojamųjų tyrimų, 
kurie įvertintų vandens minkštiklių reikšmę atopinio der-
matito ir egzemos profilaktikai [41].

Specifinės imunoterapijos įtaka alergijos profilaktikai
 
Pastaraisiais metais labiau susidomėta alergenų spe-

cifine imunoterapija (ASIT) kaip alerginių ligų pirminės 
prevencijos priemone. ASIT naudojamas alerginių ligų 
(alerginio rinito, astmos, alergijos maistui) gydymui, ypač 
jei šios ligos prastai kontroliuojamos standartiniu gydymu 
[42]. Šiuo metu nepakanka įrodymų, kad ASIT galėtų būti 
naudojama kaip pirminė alerginių ligų prevencija sveikam 
asmeniui [42]. Klinikinių tyrimų duomenimis, besigydan-
tieji ASIT, atrodo, rečiau įsijautrina naujiems alergenams 
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trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu, tačiau šiuo metu trūksta 
įrodymų dėl ASIT naudojimo naujų įsijautrinimų profilak-
tikai [42]. 

Alergijos profilaktika realiame gyvenime

Suomija valstybiniu mastu pritaikė alergijos profi-
laktikos programą. Siekiant suvaldyti alergijos ir astmą 
dažnėjimą Suomijoje, 10 metų (2008–2018 metais) buvo 
vykdoma Suomijos alergijos programa. Šios programos 
tikslas – sumažinti ilgalaikius astmos ir alerginių ligų 
padarinius. Iš tradicinės vengimo strategijos buvo perei-
ta į tolerancijos ir populiacijos atsparumo didinimą. Per 
10 programos metų alerginių ligų ir astmos paplitimas 
sumažėjo. Astmos simptomai pasireiškė rečiau, mažiau 

buvo reikalingas nedarbingumas ir 50 proc. sumažėjo 
hospitalizacijų dėl astmos. Dietų dėl alergijos maistui 
darželiuose ir mokyklose sumažėjo per pusę. Profesinių 
alerginių ligų sumažėjo 45 proc. Tiesioginės ir netiesio-
ginės išlaidos dėl astmos ir alerginių ligų 2018 metais 
buvo 30 proc. mažesnės nei 2007 metais. Suomijos pro-
aktyvi intervencija į realų gyvenimo sumažino alerginių 
ligų naštą visuomenei [43].

Vykdant Suomijos alergijos programą buvo apmoko-
mi sveikatos priežiūros specialistai, apie programą infor-
muojama visuomenė, pacientai, alergijos rizikos grupei 
priklausantys asmenys. Alergijos programos praktiniai 
patarimai [43], kaip sukelti ir stiprinti toleranciją (pirminė 
prevencija) bei išvengti alergijos simptomų, ligų paūmėji-
mų (antrinė ir tretinė prevencija), pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Suomijos alergijos programos praktiniai patarimai, padedantys sukelti ir stiprinti toleranciją bei išvengti alergijos simptomų bei ligų 
paūmėjimų [43]

Pirminė prevencija Antrinė ir tretinė prevencija

•	Skatinti žindymą ir primaitinimą pradėti ketvirtą-šeš-
tą gyvenimo mėnesį

•	Profilaktiškai nevengti alergenų (pavyzdžiui, mais-
to, gyvūnų), nebent tai būtų reikalinga

•	Stiprinti imunitetą, didinant kontaktą su natūralia 
gamta (pavyzdžiui, per reguliarius fizinius pratimus, 
laikantis sveikos dietos, tokios kaip Viduržemio ar 
Baltijos jūros, teikti pirmenybę vietiniams maisto 
produktams)

•	Vartoti antibiotikus tik tada, kai būtina (dauguma 
mikrobų yra naudingi ir padeda subalansuotam 
imuniniam atsakui)

•	Pripažinti, kad probiotikai fermentuotuose maisto 
produktuose ir kitur gali sustiprinti imuninę siste-
mą

•	Nerūkyti (pavyzdžiui, tėvų rūkymas didina astmos 
tikimybę jų vaikams)

•	Reguliarūs fiziniai pratimai veikia antiuždegimiškai
•	Sveika dieta pasižymi antiuždegiminiu poveikiu (Viduržemio jū-

ros ir Baltijos jūros dieta gali pagerinti astmos kontrolę)
•	Probiotikai fermentuotame maiste ir kitur gali pasižymėti antiuž-

degiminiu poveikiu
•	Kvėpavimo takų ir / ar odos uždegimas gydomas greitai ir efek-

tyviai
•	Palaikomasis gydymas skiriamas ilgalaikei kontrolei
•	Alergenų specifinė imunoterapija skiriama esant sunkesniems 

simptomams:
– peroralinė imunoterapija maistu
– poliežuvinės tabletės ar lašai su žiedadulkių ar dulkių erkių 

alergenais
– poodinė imunoterapija su žiedadulkių, dulkių erkių, gyvūnų ir 

vabzdžių nuodų alergenais
•	Griežtai nerūkyti (vaistai nuo astmos ir alergijos prasčiau veikia 

rūkaliams)
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Įžanga

Atopinis dermatitas yra viena dažniausių uždegimi-
nių odos ligų, kurios paplitimas tarp vaikų svyruoja nuo 
10 proc. iki 21 proc. [1]. Jam būdingas intensyvus niežulys 
ir tipinių pagal amžių odos vietų bėrimas (1 pav.), varijuo-
janti ligos eiga (pablogėjimus keičia remisijos), odos sau-
sumas ir šeiminė anamnezė [2]. Tai sudėtinė liga, kurios 
patomechanizmams daug įtakos turi amžius, ligos sun-
kumas, aplinkos veiksniai (alergenai, infekcijos, stresas, 
dirginančios medžiagos). Atopinis maršas – tai terminas, 
kuriuo dažnai apibūdinama natūrali alerginių ligų raida pa-
cientui augant (2 pav.). Atopinis dermatitas, pasireiškiantis 
kūdikystėje, laikomas atopinio maršo pradžia, vėliau seka 
imunoglobulino E (IgE) sukelta alergija maistui, alerginė 
bronchų astma, alerginis rinitas. Ne visiems pacientams, 
kūdikystėje sergantiems atopiniu dermatitu, išsivysto 
bronchų astma ar alerginis rinitas. Stebimuosiuose tyri-
muose net 50 proc. atopiniu dermatitu sergančių kūdikių 
būklė augant nepasikeitė – nepasireiškė atopinis maršas 
[3]. Literatūroje aptinkama ir atvirkštinių pavyzdžių, kai 
pirmoji alerginė liga – alerginis rinitas – išsivystė į bron-
chų astmą, alergiją maistui ir / ar atopinį dermatitą [3]. 
Atopinio maršo vystymosi schema pateikta 3 pav.

Atopinio dermatito ir atopinio maršo 
patofiziologinė sąsaja

Šiuo metu laikoma, kad vienas pagrin-
dinių atopinio dermatito ir atopinio maršo 
patomechanizmų veiksnių yra odos barje-
ro funkcijos sutrikimas [1, 2]. To padari-
nys – odos disbiozė ir pakitęs įgimtosios ir 
įgytosios odos imuninės sistemos atsakas. 
Viena odos barjerinės funkcijos sutrikimo 
priežasčių – genų, koduojančių filagrino 
baltymą, mutacijos, lemiančios jo nebuvi-
mą ar funkcijos praradimą, sutrikimą. Tai 
baltymas, kuris korneocituose sukabina 
keratino skaidulas, o jo irimo produktai 
atlieka drėkinamąją, vandenį sulaikan-
čią funkciją. Odos barjerinė funkcija gali 
sutrikti ir be šio baltymo mutacijų, tačiau 
filagrino mutacijos siejamos su sunkesne 

atopinio dermatito eiga [4]. Barjero sutrikimas lemia padi-
dėjusį transepiderminį vandens netekimą, kuris pasireiškia 
visoje odoje, ne tik ten, kur stebimas aktyvus bėrimas ir yra 
odos pažeidimas. Pro pažeistą ar nepakankamą barjerinę 
funkciją turintį epidermį lengviau gilyn į odą ir į organizmą 
patenka įvairūs aplinkos veiksniai, pavyzdžiui, namų dulkių 
erkių alergenai, maisto alergenai. Aplinkos medžiagoms įsi-
skverbus giliau, nei turėtų, odoje aktyvinamas įgimtasis imu-
ninis atsakas – dendritinės ląstelės, kurios antigenus pristato 
į regioninius limfmazgius, ir įgimtojo imuniteto antro tipo 
limfoidinės ląstelės (ILC2). Regioniniuose limfmazgiuose 
vyksta nebrandžių T limfocitų diferenciacija į antigenui (aler-
genui) specifiškus 2 tipo pagalbinius T limfocitus (Th2). Th2 
atsako aktyvinimas taip pat yra laikomas vienu pagrindinių 
mechanizmų, aiškinančių tolesnę atopinio dermatito ir atopi-
nio maršo eigą. Suaktyvinti Th2 limfocitai išskiria specifinius 

Linas Griguola
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centras

Atopinis maršas ir pirmasis jo 
laiptelis – atopinis dermatitas

Šaltinis https://atopicdermatitis.net

1 pav. Tipinės atopinio dermatito pažeidimo vietos pagal amžių

2 pav. Atopinis maršas [35]

AD – atopinis dermatitas, AR – alerginis rinitas, BA – bronchų astma, MA – alergija maistui.
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interleukinus (IL) – IL-4, IL-13, IL-5. Šie IL, kartu su ILC2, 
veikia B limfocitus. Šios vietoj įprastų G klasės antikūnų ima 
gaminti antigenui (alergenui) specifiškus IgE klasės antikū-
nus. Dalis diferencijavusių B limfocitų tampa atminties ląste-
lėmis. IgE jungiasi su odos, virškinimo trakto, kvėpavimo takų 
gleivinių bazofilų, putliųjų ląstelių didelio afiniteto IgE recep-
toriais ir patys tampa antigenams specifiškais šių ląstelių recep-
toriais. Šis procesas vadinamas sensibilizacija (įsijautrinimu). 
Svarbus šio proceso padarinys – antigenus atpažįstančių ląs-
telių atsiradimas ne tik odoje. Pakartotinai patekus alergenui, 
šios ląstelės yra aktyvinamos, vystosi ūminė alerginė reakcija, 
išskiriami įvairūs mediatoriai, kurie, be tiesioginio poveikio, 
kartu aktyvina lėtąją uždegiminę fazę. Šio proceso padarinys – 
padidėjęs alergenui (-ams) specifiškas IgE kiekis, eozinofilija 
ir uždegiminių ląstelių aktyvinimas, audinių, kuriuose vyksta 
imuninės reakcijos, pažeidimas. Tai lemia pažeistų audinių 
pokyčius. Vienas greičiausiai juntamų šio proceso padarinių – 
stiprus niežulys. Pasikasius niežtinčią vietą, mechaniškai ardo-
mas odos barjeras, didėja IL-25, IL-33 sekrecija, papildomai 
aktyvinamos ILC2 ląstelės, kurios skatina Th2 tipo uždegi-
mą. Dėl pakitusios odos struktūros kinta odos mikrobioma, 
dar labiau mažėja odos struktūrinių baltymų, pavyzdžiui, fila-
grino gamyba [5], todėl odos barjeras dar labiau silpnėja. Šio 
proceso metu susidarę antigenui specifiški T ir B atminties 
limfocitai, užtikrinantys ilgą imunologinę atmintį, išplinta į 
kitus organus, kuriuose pakartotinai susidūrus su antigenu yra 
aktyvinamas Th2 tipo uždegimas. Kitaip tariant, taip paaiški-
namas atopinio maršo vystymasis.

Oksidacinio streso įtaka atopiniam maršui

Oksidacinis stresas – terminas, kuris apibrėžia siste-
minį disbalansą tarp aktyvių deguonies junginių (ADJ) ir 

sistemos gebėjimo šiuos junginius neutralizuoti bei atkurti 
padarytą žalą [6]. ADJ priklauso įvairūs radikalai ir me-
džiagos, galinčios skilti į radikalus: 
● superoksidas (O2

–);
● hidroksilas (OH·);
● vandenilio peroksidas (H2O2);
● azoto oksidas (NO);
● peroksinitritas (ONOO–). 

Neurofilai, eozinofilai, monocitai, citotoksiniai T lim-
focitai, epitelio ir endotelio ląstelės išskiria šiuos aktyvius 
deguonies junginius. Tai labai svarbi imuninės sistemos 
gynybos dalis. Tačiau per didelis šių medžiagų kiekis tie-
siogiai pažeidžia organizmo ląsteles, jų sieneles. ADJ tie-
siogiai prisideda prie odos, gleivinių barjerinių funkcijų 
defektų, didina uždegimą skatinančių mediatorių išskyri-
mą (skatinama prouždegiminių mediatorių genų transkrip-
cija), taip sudarydami palankias sąlygas tolesniam Th2 
uždegiminio atsako ir atopinio maršo vystymuisi.

Genetiniai ir aplinkos veiksniai, turintys 
įtakos atopiniam maršui

Genų įvairovė lemia odos keratinocitų funkcijos 
ypatumus, filagrino kiekį ir visavertiškumą, polin-
kį vystytis Th2 tipo imuniniam atsakui, epitelio dis-
funkcijai [7, 8]. Nėra vieno konkretaus geno, siejamo 
su atopiniu dermatitu ar atopiniu maršu, tačiau šiuo 
metu žmogaus chromosomose identifikuoti septy-
ni lokusai, kuriuose esantys genai galėtų būti susi-
ję su atopiniu maršu [9]. Laikoma, kad berniukai turi 
šiek tiek didesnę atopinio maršo pasireiškimo riziką. 
Aplinkos veiksniai taip pat svarbūs atopinio maršo pa-
sireiškimui. Ne viename tyrime prieita prie išvados, kad 
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3 pav. Atopinio maršo vystymosi schema [14]

•	 Aplinkos veiksniai: alergenai, mikrobiota ir kt.
•	Genetinė predispozicija: filagrino geno mutacijos, 

šeiminė predispozicija

Papildomi aplinkos veiksniai:
•	 Kontaktas su namų dulkių erkių alergenais;
•	 Žiedadulkės
•	Gyvūnų alergenai
•	Mikrobiotos pokyčiai
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Atminties Th2 ląstelės nukeliauja 
į virškinimo traktą, plaučių, 
nosies gleivines; dalis per 
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Per odą vykstanti
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Vaikystėje pasireiškęs 
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su alergenu
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žemės riešutų liekanų aptikimas namų dulkėse didina ato-
pinio dermatito ir alergijos žemės riešutams pasireiškimo 
riziką [10]. Atopinio dermatito ir atopinio maršo aplin-
kos rizikos veiksniai yra tabako dūmai, azoto dioksidas, 
formaldehidas, toluenas, bet ar jie tikrai prisideda prie 
atopinio dermatito pasireiškimo kūdikystėje, vaikystėje, 
dar nėra žinoma. Jei abu tėvai serga kuria nors iš atopinių 
ligų, laikoma, kad jų palikuoniai turi didelę riziką susirgti 
atopiniu dermatitu ar kita atopine liga [11].

Alerginis rinitas, alerginė bronchų astma 
kaip atopinio maršo dalis

Kai kurių šaltinių duomenimis, atopiniam dermatitui 
pasireiškus kūdikystėje ar ankstyvoje vaikystėje, alerginio 
rinito ir / ar alerginės bronchų astmos išsivystymo rizika 
vėlesniu gyvenimo laikotarpiu yra 50–75 proc. [11, 12]. 
Tačiau daugumai atopiškų vaikų atopinis dermatitas pa-
sireiškia ne kūdikystėje. Ne ankstyva atopinio dermatito 
pradžia nėra laikoma bronchų astmos išsivystymo rizikos 
veiksniu [3, 13]. Labiau bronchų astmos išsivystymo rizi-
ką lemia atopinio dermatito eigos sunkumas: sergant vi-
dutiniškai sunkiu atopiniu dermatitu, astmos išsivystymo 
rizika yra apie 20 proc., sergant sunkios eigos – 60 proc. 
[14]. Taigi bronchų astmos ir alerginio rinito išsivystymo 
rizika priklauso nuo to, kaip anksti pasireiškia atopinis 
dermatitas ir kokio sunkumo yra jo eiga.

74–81 proc. sergančių alergine bronchų astma pacien-
tų junta ir alerginio rinito simptomus. Paprastai alerginio 
rinito simptomai pasireiškia anksčiau, apie trečiuosius 
(±1,7) gyvenimo metus [14]. Tiems, kam alerginis rinitas 
ir bronchų astma pasireiškia kartu, bronchų astmos kon-
trolė yra blogesnė [15]. Šiuo metu literatūroje populiarė-
ja supratimas, kad alerginis rinitas ir bronchų astma yra 
bendra kvėpavimo takų liga. Naujausiose alerginio rinito 
įtakos bronchų astmai rekomendacijose (ARIA) teigiama, 
kad tinkamas alerginio rinito gydymas padeda kontroliuoti 
bronchų astmą, todėl alerginis rinitas galėtų būti gydomas 
profilaktiškai [16].

Atopinis maršas ir alergija maistui

Per pirmuosius gyvenimo metus tikimybė, kad pasi-
reikš alergija maistui, yra maždaug 10 proc., o tie, kuriuos 
vargina atopinis dermatitas, turi šešis kartus didesnę rizi-
ką nei tie, kurių oda sveika [17]. Alergiški maistui vaikai 
turi du–penkis kartus didesnę bronchų astmos išsivystymo 
riziką, palyginti su nealergiškais vaikais [14]. Jautrumas 
keliems skirtingiems maisto produktams siejamas su sun-
kesne simptomatika, padidėjusia anafilaksijos rizika, paly-
ginti su tais, kurie yra jautrūs tik vienam maisto produktui 
[18]. Šie duomenys leidžia manyti, kad vienos alerginės 
būklės atveria kelią kitų alerginių būklių vystymuisi. To-
dėl, jei įmanoma, būtina stengtis kuo anksčiau imtis pro-
filaktinių priemonių, kurios sustabdytų atopinio maršo 
progresavimą. 

Atopinio maršo prevencija

Anksčiau manyta, kad galinčių alergiją sukelti maisto 
produktų atsisakymas nėštumo ir laktacijos laikotarpiu, 
ilgas žindymas, hidrolizuoti pieno baltymai, namų dulkių 
erkių alergenų mažinimas aplinkoje, alergenų specifinės 
imunoterapijos su dulkių erkių alergenais taikymas didelės 
rizikos kūdikiams apsaugos nuo atopinio dermatito išsi-
vystymo. Tačiau šių veiksmų efektyvumas buvo paneigtas 
atlikus studijų metaanalizę [14, 19]. Šiuo metu vienintelis 
metodas, kuris leidžia sumažinti atopinio dermatito išsi-
vystymo riziką, yra profilaktinis drėkinamųjų priemonių 
(emolientų) naudojimas [20–23]. Deja, didelės rizikos kū-
dikiams emolientai nėra pakankama profilaktinė priemo-
nė, kad apsaugotų nuo atopinio dermatito [24].

Per vėlai į mitybą įtrauktas papildomas maistas didi-
na alergijos maistui išsivystymo riziką. Šiuo metu beveik 
visame pasaulyje laikomasi nuomonės, kad, norint suma-
žinti alergijos maistui išsivystymo riziką, dideliu alerge-
niškumu pasižymintys maisto produktai (kaušiniai, žemės 
riešutai) į kūdikio mitybą galėtų būti įtraukiami nuo ke-
tvirtojo gyvenimo mėnesio [25].  Prevencinės priemonės 
ne visada yra labai efektyvios. Išsivysčius atopiniam der-
matitui, svarbi ne tik bazinė terapija, kurios pagrindinis 
tikslas palaikyti, papildyti sutrikusį odos barjerą, bet ir 
tinkamas paūmėjimų gydymas, siekiant kuo mažiau akty-
vinti Th2 tipo uždegimą. Gera odos būklė prisideda prie 
prevencinių atopinio maršo vystymosi priemonių. 

Atopinio dermatito gydymas

Atopinio dermatito gydymas visada pradedamas nuo ba-
zinės terapijos (pacientų mokymas, tinkama odos priežiūra, 
alergenų vengimas). Paūmėjus dermatitui, į pagalbą pasitel-
kiami vietiniai gliukokortikoidiniai preparatai, vietiniai kalci-
neurino inhibitoriai, jei reikia, papildomai gydoma antrinė in-
fekcija. Jei vietinio gydymo nepakanka ir atopinio dermatito 
eiga yra sunki, skiriamas sisteminis gydymas ciklosporinu A, 
dupilumabu ir sisteminiais gliukokortikoidais. Vietiniai gliu-
kokortikoidai (VGKK) ilgą laiką buvo laikomi auksiniu stan-
dartu gydant atopinio dermatito paūmėjimus. Tačiau dažnas 
ar ilgalaikis šios vaistų grupės naudojimas dažnai siejamas su 
odos atrofija, antriniu odos barjerinės funkcijos pablogėjimu. 
VGKK vengiama skirti jautrios odos gydymui, pavyzdžiui, 
veido. Šiuo metu daugėja kategoriškai prieš šią vaistų grupę 
nusistačiusių pacientų ar jų tėvų. Siekiant efektyviai mažinti 
atopinio dermatito paūmėjimus ir norint išvengti VGKK ne-
pageidaujamų reiškinių, galima skirti vietinius takrolimuzo ir 
pimekrolimuzo preparatus (kalcineurino inhibitoriai). Vie-
tiniai kalcineurino inhibitoriai (VKI) gerai prasiskverbia 
pro odą ir tiesiogiai veikia odos T limfocitus, blokuodami 
viduląstelinį kalcineuriną, taip sustabdydami branduolio 
aktyvinimo faktoriaus gamybą. Be šio faktoriaus ląstelės 
aktyvinimo signalas nepasiekia branduolio ir nėra inici-
juojama daugelio uždegiminių mediatorių, tokių kaip tumo-
ro nekrozės faktoriaus alfa, IL-2, IL-3, IL-4 gamyba, todėl 
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uždegiminės ląstelės nėra aktyvinamos. Pimekrolimuzas ir 
takrolimuzas veikia ir kitas ląsteles. Pavyzdžiui, putliosios 
ląstelės degranuliacija yra priklausoma nuo kalcio; užblo-
kavus kalcineurino inhibitorius, kalcis nebesugeba aktyvinti 
ląstelės aktyvinimo mechanizmų ir yra blokuojama degranu-
liacija [26]. Palyginti takrolimuzą su pimekrolimuzu, varto-
jant takrolimuzą gerokai dažniau pasireiškia lokalus degini-
mas ir diskomfortas – atitinkamai 36 proc. ir 6,8–7 proc. tarp 
vaikų ir 47 proc. ir 7–10 proc. tarp suaugusiųjų [27, 28]. Tai 
galima paaiškinti tuo, kad takrolimuzas maždaug 10 kartų 
geriau prasiskverbia pro odą. Turint omenyje, kad šie vaistai 
naudojami jau pažeistoms vietoms, nemalonūs pojūčiai gali 
nulemti ankstyvą gydymo nutraukimą. Palyginti VGKK ir 
VKI efektyvumą, pimekrolimuzas yra toks pats efektyvus ar 
truputį efektyvesnis kaip vidutinės potencijos VGKK naudo-
jant trumpalaikiam ir palaikomajam ilgalaikiam / profilakti-
niam gydymui [29]. Penkerių metų stebimojoje studijoje gau-
ti duomenys rodo, kad vartojant pimekrolimuzą jau trečiąją 
gydymo savaitę pasiekiama veido srities bėrimų remisija, 
o ilgalaikiu gydymu remisiją pasiekia daugiau nei 95 proc. 
pacientų [29]. Palyginus tiriamųjų grupes, pastebėta, kad per 
penkerius metus pimekrolimuzo kohortoje VGKK preparatai 
buvo naudojami vidutiniškai tik septynias dienas, o kontroli-
nėje grupėje – 178 dienas, taigi pimekrolimuzas gerokai su-
mažina VGKK poreikį [29]. Lyginant pacientų, naudojančių 
pimekrolimuzą arba VGKK, gyvenimo kokybę, ryškesnis 
teigiamas gyvenimo kokybės pokytis stebėtas tarp pimekroli-
muzą vartojusių tiriamųjų – 77 proc. ir 42 proc. (4 pav.) [30]. 
Pimekrolimuzas nesukelia odos atrofijos, o jei oda yra pažeis-
ta prieš tai naudotų VGKK, vaistas padeda jai atsikurti [31].

Šiuo metu tarptautinėse atopinio dermatito gydymo gai-
rėse, ekspertų sutarimuose VKI yra pirmojo pasirinkimo 
vaistai, kai yra reikalingas jautrių kūno vietų ar ilgalaikis 
gydymas [2, 32, 33]. Anksčiau pimekrolimuzas buvo re-
komenduojamas vaikams nuo dvejų metų, tačiau, išana-

lizavus vaistinio preparato tinkamumą, oficialiai pagal in-
dikacijas vaistą galima skirti kūdikiams nuo trijų mėnesių 
amžiaus, o jo vartojimas neturi būti siejamas su padidėju-
sia limfomos išsivystymo rizika. Pimekrolimuzas skiriamas 
lengvam ir vidutinio sunkumo atopinio dermatito paūmėji-
mui gydyti, pažeistas vietas tepant 2 k./d., kol odos pažeidi-
mas praeina. Sunkaus atopinio dermatito atvejais rekomen-
duojama gydymą pradėti nuo VGKK, pradėjus gerėti odos 
būklei, toliau jautrias odos vietas tepti pimekrolimuzu [34]. 
Siekiant suretinti atopinio dermatito paūmėjimų dažnį, pi-
mekrolimuzą galima naudoti proaktyviai, 2–3 k./sav. tepant 
dažniausiai pablogėjančias kūno sritis. Reikia priminti, kad 
tiek proaktyvaus, tiek aktyvaus gydymo pagrindas – tinka-
ma bazinė terapija (odos priežiūra, deginančių medžiagų 
vengimas, dažnas emolientų naudojimas).

Išvados

Atopinis dermatitas – tai ne viena liga, o būklė, kurios 
pasireiškimą nulemia daugelis veiksnių. Atopinis dermati-
tas gali būti pirmas žingsnis pasireikšti atopiniam maršui, 
todėl pacientai, sergantys atopiniu dermatitu, turėtų būti 
aktyviai stebimi dėl kitų atopinio maršo išraiškų – aler-
gijos maistui, alerginės bronchų astmos, alerginio rinito. 
Pagrindinėmis atopinio maršo priežastimis laikomas vy-
raujantis Th2 tipo uždegimas, įvairūs aplinkos ir genetiniai 
veiksniai, odos barjerinės funkcijos sutrikimas. Profilak-
tinis odos barjerinės funkcijos gerinimas gali sumažinti 
tolesnio atopinio maršo vystymosi riziką. Labai svarbu 
tinkamai ir visiškai išgydyti atopinio dermatito paūmėji-
mus, nes jų metu labiausiai stimuliuojamas Th2 tipo imu-
ninis atsakas. Gydant vidutinio ir lengvo sunkumo atopinį 
dermatitą, pirmenybę reikėtų teikti pimekrolimuzui, kurį 
galima skirti kūdikiams nuo trijų mėnesių amžiaus.

4 pav. Pacientų pasitenkinamas vartojant lokalius vaistus, skirtus atopiniam dermatitui gydyti [30]
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Įvadas
 
Alergenų specifinė imunoterapija (ASIT) – laipsniškai 

didinamų alergeno preparato dozių skyrimas siekiant su-
silpninti alergeno sukeltus alerginio rinokonjunktyvito ir 
astmos požymius bei sumažinti simptomus slopinančių 
vaistų poreikį. Tai vienintelis ilgalaikio poveikio gydymo 
būdas, galintis pakeisti alerginės ligos eigą ir apsaugoti 
nuo jos progresavimo. 

Pasaulyje alerginiu rinitu ir astma serga įvairaus am-
žiaus vaikai ir suaugusieji. Europoje kas trečias žmogus 
patiria alerginio rinito simptomus, dauguma serga nuola-
tiniu rinitu ir turi didesnę riziką susirgti astma. Gydytojai 
ne visada gerai įvertina neigiamą sunkios eigos alerginio 
rinito ir astmos įtaką paciento gyvenimo kokybei, mokymuisi 
ir darbingumui: vienai daliai sergančiųjų liga lieka nediagno-
zuota, kitai daliai – nekontroliuojama [1, 2]. Pacientai, kurie 
serga alergine lėtine kvėpavimo takų liga, gydytojų klau-
sia, ar alergiją galima išgydyti. 

Gydymas ir prevencijos priemonės 

Daugelį metų alerginių ligų gydymo planą sudarė ke-
turios dalys:
● alergeno vengimas;
● farmakoterapija;
● ASIT;
● ligonio mokymas [1–4]. 

Kiekvienam pacientui sudaryti individualūs šių gydy-
mo būdų deriniai užtikrina geriausią alerginės ligos kon-
trolę. Alergeno vengimo priemonės yra pirmaeilės ir pa-
geidautinos, tačiau alergiškam pacientui sudaryti aplinką, 
kurioje būtų mažai alergenų, pavyzdžiui, augalų žydėjimo 
metu sklindant žiedadulkėms, ne visada pavyksta. 

Gydymas vaistais yra antras alerginės ligos gydymo 
žingsnis. Pastaraisiais dešimtmečiais sukurti ir įdiegti 
nauji astmos ir alerginio rinito farmakologiniai kontrolės 
būdai yra efektyvūs ir saugūs. Deja, nėra nė vieno vais-
to, išgydančio alerginį rinitą ar astmą, todėl vaistus reikia 
vartoti visą ligos laikotarpį, be to, daliai pacientų alerginės 
ligos simptomai išlieka sunkiai kontroliuojami. 

Pastarąjį dešimtmetį gydant alerginį rinitą ir astmą pradė-
ta taikyti biologinė terapija yra papildoma priemonė, skirta 
alerginei ligai suvaldyti. Biologinė terapija antikūnais, blo-

kuojančiais imunoglobulino E (IgE) (omalizumabas), inter-
leukinų 4 ir 5 (IL-4, IL-5) poveikius (dupilumabas, mepoli-
zumabas ir benralizumabas), gali būti taikoma labai mažai 
daliai pacientų, sergančių sunkia nekontroliuojama astma ir 
alerginiu rinitu [5]. Dėl to ASIT nepraranda aktualumo ir 
šiandien. Pasitelkus įvairias priemones, alergiją įmanoma 
kontroliuoti ir ją suvaldyti (1 lentelė). 

Nepaisant ilgalaikio ASIT taikymo, šio gydymo būdo 
mechanizmai, nulemiantys klinikinį veiksmingumą, yra 
sudėtiniai ir nėra iki galo nustatyti. Pasireiškus alergijai, 
nustatomas sisteminis ir vietinis imuninio signalo sutri-
kimas, todėl sutrinka alergenui specifiškų efektorinių ir 
reguliuojančių ląstelių funkcija [6]. ASIT reguliuoja ir pa-
keičia imuninį atsaką į alergeną, skatina toleranciją jam. 
Reikšmingiausias ASIT poveikis yra T reguliuojančių lim-
focitų (Treg) skatinimas. Dėl to padaugėja iš šių ląstelių 
išskiriamų citokinų IL-10, beta TGF ir IL-35 bei ląstelių 
paviršiaus molekulių CTLA4 ir PD1 kiekis. Dėl sukeltos 
imunosupresijos slopinamas antrojo tipo T limfocitų pa-
galbininkų (Th2), bazofilų, eozinofilų, putliųjų ląstelių 
aktyvumas, didėja alergenui specifiškų B reguliuojančių 
limfocitų (Breg) aktyvumas. Pasikeičia alergenui speci-
finių antikūnų gamyba – sumažėja IgE ir padidėja IgG1, 
IgG4 poklasio ir IgA kiekis, padidėja IgG4 ir IgE santy-
kis. Toleranciją alergenui sukelia ir užtikrina reguliuojan-
čios B, NK, įgimtosios limfoidinės ląstelės (Breg, NKreg, 
ILCreg) [7–13]. Taikant ASIT, plazmoje ir audiniuose 
pasikeičia baltymų ir reguliuojančių ląstelių ekspresija, 
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Ar alergenų specifinė imunoterapija 
gali padėti suvaldyti alergiją?

1 lentelė. Šiuolaikiškas alerginės ligos valdymas

Simptomų kontrolė farmakologinėmis priemonėmis

Alergijos diagnostikos priemonės, nustatančios įsijau-
trinimą alergenais ir galimybę skirti ligą modifikuojantį 
(sušvelninantį) gydymą

Ligą modifikuojantis (sušvelninantis) gydymas:
• alergeno vengimas
• ASIT

Biologinė imuninio atsako taikinių terapija

Farmakologinių vaistų dozių sumažinimas iki mažiau-
sios ligos simptomus efektyviai kontroliuojančios dozės

Ilgalaikis paciento mokymas ir gydymo priemonių 
pritaikymas
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atliekami ASIT veiksmingumo, saugumo, komplikacijų ir 
imuninio stebėjimo biožymenų tyrimai.

ASIT taikoma pacientams, sergantiems IgE sukelta 
alergine liga. Pirmą kartą žolių žiedadulkių alergenų poo-
dinės injekcijos gydant polinozę panaudotos 1911 metais. 
Nuo to laiko milijonams pacientų, sergančių alerginiu ri-
nokonjunktyvitu ir astma, taikyta poodinė specifinė imu-
noterapija, atlikta dešimtys atsitiktinių imčių, dvigubai 
aklų, placebu kontroliuojamų klinikinių tyrimų, sukurtos 
standartizuotos alergenų vakcinos ir alternatyvus būdas – 
poliežuvinė imunoterapija. Poliežuvinė imunoterapija, kai 
alergeno ekstrakto lašai laikomi po liežuviu 2–3 min., o vė-
liau nuryjami, pradėta taikyti prieš keturis dešimtmečius. 
Poliežuvinė imunoterapija išpopuliarėjo pateikus daugiau 
įrodymų apie jos efektyvumą ir saugumą gydant vyresnius 
negu penkerių metų vaikus ir suaugusiuosius, sergančius 
alerginėmis kvėpavimo takų ligomis [11–15]. 

ASIT sudaro dvi gydymo fazės:
● įvadinė;
● palaikomoji. 

Įvadinės fazės metu alergenų preparato dozė didinama 
palaipsniui, alergenų preparato poodinės injekcijos atlieka-
mos kas septynias–keturiolika dienų. Pasiekus palaikomąją 
alergeno preparato dozę, poodinės injekcijos kartojamos 
vieną arba du kartus per mėnesį ir tęsiama trejus ar pen-
kerius metus. Siekiant sumažinti įvadinės fazės trukmę ir 
injekcijų skaičių, sukurti alergoidai. Tai cheminiu būdu 
modifikuoti alergenų preparatai, polimerizuoti su gliutaral-
dehidu ar formaldehidu. Polimerizacija sumažina alergenų 
susijungimą su IgE, išlaikomas jungimasis su T limfocitais, 
todėl didėja alergeno preparato saugumas, galima saugiai 
ir greičiau didinti dozę vienos koncentracijos tirpalu. Tai 
vadinama klasterine imunoterapija. Alergoidai sujungiami 
su adjuvantais, siekiant sustiprinti imuninį atsaką, paska-
tinti IgG gamybą. Aliuminis, tirozinas, kalcio fosfatas yra 
pirmos kartos adjuvantai. Antros kartos adjuvantai, tarp jų 
monofosforilo lipidas A, stimuliuoja nespecifinio imuninio 
atsako receptorius (Toll like receptorius, TLR). Yra ban-
dymų naudoti alergeno junginius su liposomomis, į virusą 
panašiomis dalelėmis (viruso kapsidės baltymais) [16, 17]. 
Klinikiniuose tyrimuose IgG antikūnų gamybą ir ASIT tin-
kamumą padidina alergeno dalelės, turinčios epitopo savy-
bių – alergenų peptidai, rekombinantiniai alergenai. Ski-
riant alergenų preparatus į limfmazgius, taikant epikutaninę 
imunoterapiją alergoidais, taip pat sumažėja įvadinės ASIT 
trukmė. Klinikinėje praktikoje šie būdai netaikomi, tai yra 
ateities hipoalerginės imunoterapijos būdai [10, 18]. Polie-
žuvinės imunoterapijos atveju alergenų lašai arba tabletės 
vartojamos kiekvieną dieną ryte (nevalgius), pirmąją dozę 
būtina suvartoti prižiūrint gydytojui alergologui. 

ASIT indikacijos ir kontraindikacijos yra paskelbtos 
Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos alergologų ir 
klinikinių imunologų draugijos tarptautinėse alerginio ri-
nito ir astmos gydymo rekomendacijose ARIA ir GINA 
[5, 11–13, 19, 20]. ASIT, naudojant įkvepiamųjų alergenų 
preparatus, taikoma:

● sergant nuolatiniu vidutinio sunkumo ir sunkios eigos 
alerginiu rinokonjunktyvitu, kai simptomai išlieka ski-
riant farmakoterapiją ir daro neigiamą įtaką kasdieni-
niam gyvenimui ir miegui; 

● kai pacientai, jaučiantys ne tokius intensyvius simpto-
mus, pageidauja gydytis alerginę ligą moduliuojamąja 
terapija; 

● sergant kontroliuojama alergine astma.
ASIT neskiriama sergant nekontroliuojama astma, 

aktyvia sistemine autoimunine liga, piktybiniu naviku. 
5–10 proc. sergančių astma pacientų ligos eiga yra sunki ir 
ją kontroliuoti pavyksta biologiniais preparatais. Literatū-
roje pateikiama daugiau duomenų, kad, biologine terapija 
pasiekus alerginės astmos kontrolę, galima saugiai skirti 
ASIT [21]. Nerekomenduojama ASIT pradėti nėštumo 
metu, tačiau ją tęsti nėščiosioms galima. ASIT skiriama 
atsargiai, tik tada, kai jos nauda gerokai viršija galimą ri-
ziką, jei pacientas vartoja beta blokatorius, serga sunkia 
širdies ir kraujagyslių liga, organui specifine autoimunine 
liga ar sistemine autoimunine liga (esant remisijai), pirmi-
niu ar antriniu imunodeficitu, esant psichikos sutrikimams, 
jei nesilaiko gydymo režimo ar patyrė sunkias sistemines 
reakcijas skiriant ASIT. 

Antrinis imunodeficitas yra santykinė kontraindikacija 
skirti ASIT, tačiau alerginio rinito dažnis tarp sergančių-
jų žmogaus imunodeficito viruso infekcija nesiskiria nuo 
sveikų. Iemoli su bendraautoriais įrodė, kad poliežuvio 
ASIT žolių alergenų tabletėmis yra saugi ir veiksminga 
pacientams, sergantiems žmogaus imunodeficito viruso 
infekcija ir alerginiu rinitu bei gydomiems antivirusine te-
rapija. ASIT sumažino alerginio rinito simptomus ir netu-
rėjo įtakos CD4 žymenį turinčių T limfocitų ir viruso RNR 
kopijų skaičiui kraujyje [22].

Specifinės imunoterapijos efektyvumas gydant IgE su-
keltą alerginį rinokonjunkyvitą ir astmą yra įrodymais pa-
grįstas ir remiasi atsitiktinių imčių kontroliuojamųjų tyrimų 
rezultatais ir jų metaanalize (I įrodymų lygis, A rekomenda-
cija). Pažymėtina, kad ASIT bus veiksminga tik tada, kai li-
gos simptomus sukeliantis alergenas patvirtinamas atliekant 
odos dūrio mėginius, nustačius specifinį IgE alergenui ar jo 
komponentus kraujyje, neaiškiais atvejais atlikus provoka-
cinį mėginį su alergenu. Didžiausia dalis imunoterapijos ty-
rimų sergant alerginiu rinokonjunktyvitu ir astma atlikta su 
žiedadulkių ir namų dulkių erkių alergenų preparatais. Lite-
ratūroje trūksta duomenų apie negiminingų alergenų miši-
nių viename preparate veiksmingumą. Tik viename tyrime 
buvo įrodyta poliežuvinės ASIT su namų dulkių erkių ir žo-
lių žiedadulkių alergenų mišiniu veiksmingumas vaikams. 
Dėl namų dulkių erkių proteolizinio aktyvumo susilpnėja 
kito alergeno aktyvumas mišinyje, todėl rekomenduojama 
vartoti tik taksonomiškai susijusius, pavyzdžiui, kelių žolių 
alergenų mišinius [12]. Esant reikšmingam įsijautrinimui 
keliems alergenams, tikslinga skirti imunoterapiją atskirais 
alergenų ekstraktais. 

Ir poliežuvinė, ir poodinė ASIT yra veiksmingos. To-
kios išvados paremtos atsitiktinių imčių kontroliuojamųjų 

Ar alergenų specifinė imunoterapija gali padėti suvaldyti alergiją?



172022 / 1 (13)                                                            Žurnalo INTERNISTAS priedas ALERGIJA. ASTMA. IMUNOLOGIJA

klinikinių tyrimų rezultatais. Tyrimuose dalyvavo 6 379 
pacientai, gydyti poodine ASIT, ir 13 636 pacientai, gydyti 
poliežuvine ASIT su piktžolių, medžių, žolių, pelėsių, ka-
čių, šunų, namų dulkių erkių alergenų preparatais. Poodinė 
ir poliežuvinė ASIT sumažino alerginio rinito simptomus 
ir juos slopinančių vaistų vartojimą, palyginti su placebu 
(p<0,0001), naudojant visas alergenų rūšis, išskyrus pe-
lėsius. Nėra duomenų, pooodinė ar poliežuvinė ASIT yra 
veiksmingesnė ar brangesnė, todėl gydytojas ir pacientas 
individuliai gali pasirinkti imunoterapijos būdą. Poodinę 
imunoterapiją žiedadulkių alergenų preparatais rekomen-
duojama skirti prieš sezoną ir galima tęsti sezono metu (A 
rekomendacijų lygis) [12]. Namų dulkių erkių ir gyvūnų 
sukelta alergija yra nuolatinė ir ASIT tęsiama ištisus metus. 
Poodinę ASIT rekomenduojama atlikti su nemodifikuotais 
depą sudarančiais arba modifikuotais alergenų preparatais 
(alergoidais). Atlikus šešių atsitiktinių imčių ASIT su žie-
dadulkių ir dviejų su namų dulkių erkių alergoidais tyrimų 
rezultatų metaanalizę, įrodyta, kad reikšmingai sumažėjo 
alerginio rinokonjunktyvito ir astmos simptomai ir varto-
jamų simptomus slopinančių vaistų poreikis, palyginti su 
placebo grupe. ASIT buvo saugi ir gerai toleruojama [16]. 

Astmos gydymo tikslas yra pasiekti gerą simptomų kon-
trolę ir sumažinti paūmėjimų, nepageidaujamų vaistų reiški-
nių, negrįžtamo kvėpavimo takų pažeidimo riziką. 66 proc. 
sergančių astma pacientų yra įsijautrinę namų dulkių erkių 
alergenams. Įrodyta, kad poodinė ir poliežuvinė ASIT namų 
dulkių erkių alergenais gali sumažinti astmos simptomus. 
Naujausi tyrimai patvirtino, kad poliežuvinė ASIT namų dul-
kių erkių tabletėmis gali apsaugoti nuo astmos paūmėjimų, be 
to, tokia terapija rekomenduojama kartu su inhaliuojamai-
siais uždegimą mažinančiais vaistais [12, 14, 20, 21, 23]. 

Poodinės specifinės imunoterapijos populiarumą riboja 
nepageidaujamų reakcijų rizika. Įsijautrinusiam žmogui 
suleistas alergeno ekstraktas sukelia vietines reakcijas – 
injekcijos vietos paraudimą, skausmą, niežėjimą, pabur-
kimą. Suleidus alergeno, gali pasireikšti ir sisteminių 
alerginių reakcijų, pavyzdžiui, rinitas, kosulys, dusulys, 
dilgėlinė, angioedema ar net anafilaksinis šokas. Kadangi 
kasmet atliekama keli milijonai alergenų ekstraktų injek-
cijų, visuotinai pripažįstama, kad mirtinos reakcijos rizika 
yra labai maža [24]. Atliktų tyrimų duomenimis, sistemi-
nių reakcijų po poodinės ASIT dažnis yra 1,9 proc., sunkių 
sisteminių reakcijų dažnis – 0,02–0,08 proc. Siekiant dar 
labiau sumažinti sisteminių reakcijų po imunoterapijos ri-
ziką, naudojami standartizuoti alergenų preparatai, po in-
jekcijos pacientas stebimas gydymo įstaigoje ne trumpiau 
nei 30 min. Šį gydymą taiko patirties turintys gydytojai 
alergologai ir klinikiniai imunologai. Sisteminės reakcijos 
po ASIT rizika padidėja alerginės ligos ir astmos paūmė-
jimo metu, vartojant beta blokatorius, esant sutrikusiai 
kvėpavimo funkcijai ar suklydus dėl dozavimo [25]. Po-

liežuvinė imunoterapija gali būti saugiai skiriama vartoti 
namuose. 40–75 proc. pacientų patiria lengvas vietines re-
akcijas (paprastai gydymo pradžioje), pavyzdžiui, burnos 
niežėjimą, burnos paburkimą, gerklės sudirginimą, pilvo 
skausmą, kurie praeina savaime. Kaip ir poodinės ASIT 
metu, vietines reakcijas sumažina geriamieji antihistami-
niniai vaistai [11–13]. 

Vaistų, vartojamų alerginiam rinitui ir astmai gydyti, 
poveikis išnyksta nutraukus jų vartojimą. Specifinės imu-
noterapijos veiksmingumas yra ilgalaikis, išliekantis nu-
traukus gydymą [12]. Durham su bendraautoriais pirmą 
kartą įrodė, kad sergantiems sunkios eigos žolių sukelta 
polinoze trejus–ketverius metus trunkanti poodinė imuno-
terapija žolių alergenų vakcina sumažina polinozės simp-
tomų ir vaistų poreikį ne tik per visą gydymo laikotarpį, 
bet ir trejus metus po jo [26]. Specifinė imunoterapija gali 
pakeisti alerginio rinito eigą ir apsaugoti nuo astmos. PAT 
klinikinio tyrimo rezultatai patvirtino, kad tarp vaikų, ku-
riems taikyta poodinė alergenų imunoterapija, astmos daž-
nis buvo mažesnis negu tarp gydytų vaistais (24 proc. – 
imunoterapijos grupėje, 44 proc. – kontrolinėje grupėje, 
p<0,05) [27]. Dėl to šis imuninę sistemą reguliuojantis 
gydymas rekomenduojamas alerginės ligos pradžioje. 

Gydymas ASIT paremtas ir glaudžiu paciento, gydy-
tojo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio 
personalo bendradarbiavimu. Daugelio alergenų prepara-
tų vartojimo aprašuose nurodoma, kad ūminės virusinės 
infekcijos metu ASIT nereikėtų skirti ir ją atnaujinti tik 
išnykus infekcijos simptomams. Patvirtinus COVID-19, 
nepriklausomai nuo jos sunkumo, rekomenduojama laiki-
nai nutraukti alergenų imunoterapiją. Pacientus, kuriems 
pasireiškia ūminės infekcijos požymiai, turėtų įvertinti gy-
dytojas dėl COVID-19 rizikos. Tai svarbu vartojantiems 
poliežuvinius ASIT preparatus; šiems pacientams reko-
menduojama susisiekti su gydytoju dėl ASIT tęsimo [28]. 
Paskelbus pandemiją, alergologijos centruose buvo tęsia-
ma poodinė ASIT pacientams, kurie neturėjo COVID-19 
požymių. Poliežuvinė ASIT, kada nereikia atvykti į gydy-
mo centrą, buvo susijusi su mažesne COVID-19 rizika tiek 
pacientams, tiek personalui [28]. 

Apibendrinimas

ASIT įkvepiamaisiais alergenais taikoma sergant IgE 
sukeltu nuolatiniu alerginiu rinokonjunktyvitu ir alergine 
kontroliuojama astma. Poodinė ir poliežuvinė ASIT su-
mažina alergijos simptomus, todėl reikia mažiau vartoti 
simptomus slopinančių vaistų. Dėl imuninės sistemos re-
guliacijos ASIT poveikis yra ilgalaikis, galintis pakeisti 
natūralią alerginės ligos eigą, apsaugoti nuo ligos progre-
savimo, astmos formavimosi, pagerinti sergančiųjų alergi-
ne liga gyvenimo kokybę. 
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Ar alergenų specifinė imunoterapija gali padėti suvaldyti alergiją?
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Įvadas

Vakcinos yra viena neatsiejamų infekcinių ligų kontro-
lės priemonių. Per pastaruosius 120 metų, įgyvendinant 
įvairias vakcinavimo programas, buvo suvaldytos rau-
pų, poliomielito ir tymų infekcijos [1]. Pasaulį užval-
džius naujai pandemijai, matome, kad ir vakcinos nuo 
COVID-19 turi tokį patį teigiamą poveikį žmonių svei-
katai. Yra žinoma, kad vakcinavimo nauda viršija galimą 
žalą, tačiau alerginių reakcijų baimė yra susijusi su dvejo-
nėmis skiepytis ir prisideda prie to, kad tampa vis sunkiau 
suvaldyti COVID-19 pandemiją. Abejonės ir delsimas 
skiepyti vaikus pagal skiepų kalendorių kelia pavojų, kad 
anksčiau suvaldytos infekcijos, pavyzdžiui, tymų,  gali 
atsinaujinti. Ypač opi problema yra skiepų baimė įvairių 
alergijų turinčių asmenų populiacijoje [2].

Pranešimų apie galimas alergines reakcijas į vakcinas 
registruojama daug, tačiau tikrų alerginių reakcijų dažnis 
po alergologinio paciento ištyrimo dažnai tampa mažes-
nis [3]. Straipsnyje apžvelgiamos šiuo metu naudojamų 
vakcinų sudėtinės medžiagos, galinčios sukelti alerginę 
reakciją. Didžiausias dėmesys skiriamas vakcinoms nuo 
COVID-19 ir jų sukeliamiems nepageidaujamiems reiški-
niams.  

Sisteminės ir vietinės nepageidaujamos 
reakcijos į vakcinas

Šiuo metu pasaulyje naudojamos vakcinos turi įrody-
tą saugumo ir efektyvumo profilį. Tačiau vakcinos, kaip 
ir kiti vaistai, yra susijusios ir su nepageidaujamais reiš-
kiniais [2].  Nepageidaujamų reakcijų į vakcinas klasifi-
kacija kelia daug iššūkių, nes šias reakcijas sukeliantys 
mechanizmai nėra iki galo aiškūs [3]. Literatūroje yra 
siūlomos kelios klasifikacijos, sudarytos remiantis nepa-
geidaujamų reakcijų išplitimu, sunkumo laipsniu ir trukme 
[4]. Tuo tarpu Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) siūlo 
šias reakcijas skirstyti paprasčiau – į sisteminio ir vietinio 
pobūdžio [5]. 

Nepageidaujamos reakcijos pagal išsivystymo mecha-
nizmą taip pat gali būti skirstomos į imunologines ir neimu-
nologines [2]. Reikia pabrėžti, kad visos alerginės reakcijos 
yra imunologinės kilmės, tačiau ne visos imunologinės kil-
mės reakcijos yra sukeltos alerginių mechanizmų. 

Europos alergijos ir klinikinės imunologijos draugijos 
(angl.  European academy of allergy and clinical immuno-
logy – EAACI) nutarime teigiama, kad anafilaksijų, susi-

jusių su vakcinomis, dažnis yra mažas, o vietinės reakcijos 
yra neretas reiškinys, tačiau dažniausiai jos yra sukeltos 
nealerginės imuninės reakcijos mechanizmų kaip įgimto-
sios imuninės sistemos aktyvinimo padarinys [3].

Vietinės reakcijos

Vietinės reakcijos, kurios nėra alerginės kilmės, yra 
gana dažnos. Jos gali pasireikšti per kelias valandas ar 
dienas po vakcinos suleidimo [2]. Tokių reakcijų pavyz-
džiai yra skausmas injekcijos vietoje, paraudimas ir / ar 
patinimas. Silpna minėtų požymių išraiška dažniausiai 
yra susijusi su nespecifiniu uždegimu injekcijos vietoje. 
Stipresnės vietinės reakcijos yra retesnės ir dažniausiai 
atsiranda per 24–72 val. po vakcinos suleidimo [3]. Tie-
sa, pastebėta, kad net stiprios vietinės reakcijos kai ku-
riais atvejais yra normos variantas – po penktos vakcinos 
nuo difterijos, stabligės ir kokliušo (angl. Diphtheria, 
Tetanus, Pertussis – DTaP) dozės net ketvirtadaliui ke-
tverių–penkerių metų amžiaus vaikų stebėta stipri vieti-
nė reakcija, dažniausiai be komplikacijų, praeinanti po 
vienos–dviejų savaičių [6]. Tipinės stiprios vietinės re-
akcijos ir poodiniai mazgeliai su niežuliu ir odos egzema 
gali būti sukelti IV tipo padidėjusio jautrumo reakcijos į 
vakcinos komponentus. 

Nustatyta, kad stiprių vietinių reakcijų priežastis gali 
būti ir III tipo imuninių kompleksų sukeltos reakcijos po 
DTaP vakcinos [2]. Verta paminėti Arthus tipo reakcijas, 
kurioms būdingas injekcijos vietos skausmas, patinimas, 
induracija ir edema, o kai kuriais atvejais gali išsivysty-
ti audinių nekrozė ar opos. Tokių grėsmingesnių reakcijų 
dažnis nėra didelis – literatūroje yra aprašyta vos 30 atve-
jų, o letali išeitis iš jų – vienam pacientui [7]. 

Sisteminės reakcijos

Sisteminės nealerginės nepageidaujamos reakcijos, 
tokios kaip subfebrilus karščiavimas, galvos, raumenų 
ir sąnarių skausmas, bendras negalavimas, nuovargis bei 
vazovagalinės reakcijos iš karto po vakcinacijos, taip pat 
yra neretos. Tačiau reikia žinoti, kad išvardytos reakcijos 
nėra alerginės kilmės ir nekelia didelės grėsmės sveika-
tai, nors, pavyzdžiui, vazovagalinė reakcija kliniškai gali 
atrodyti grėsminga ir kartais ją sunku atskirti nuo anafi-
laksijos [2]. 

Tarp sisteminių nepageidaujamų reakcijų į vakcinas 
sunkios alerginės reakcijos yra retos, tačiau visuomenėje 

Evelina Bojarska-Tridul, Anželika Chomičienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika

Skiepų sukeliamos reakcijos
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apie jas yra daug kalbama 
ir baiminamasi, ypač pas-
taraisiais metais, kai at-
sirado naujų vakcinų nuo 
COVID-19. 

Sisteminės nepageidau-
jamos reakcijos, įskaitant 
ir alergines, pagal sun-
kumo laipsnį yra skirsto-
mos į lengvas, vidutinio 
sunkumo ir sunkias [3]. 
Lengvų alerginių reakcijų 
pavyzdžiai yra niežtintis 
patinimas injekcijos vie-
toje, konjunktyvitas ar ri-
norėja. Vidutinio sunkumo 
reakcijos yra bronchų spazmas, turintis atsaką į gydymą 
inhaliuojamaisiais beta agonistais, arba generalizuota dil-
gėlinė, kuri efektyviai gydoma antihistamininiais vaistais. 
Sunkios alerginės reakcijos yra tokios, kurios kelia grėsmę 
gyvybei ir reikalauja hospitalizacijos, pavyzdžiui, anafi-
laksija [2].

Anafilaksija – reta ūminė, sisteminė, apimanti kelias 
organų sistemas, gyvybei pavojinga alerginė reakcija. Jai 
pasireiškus, gali būti pažeidžiamos odos, virškinimo trak-
to, kvėpavimo ar kardiovaskulinė sistemos [2]. Simptomai 
dažniausiai prasideda per 1 val. po vakcinos suleidimo [4]. 
Yra aprašytų ir vėlyvesnės anafilaksijos atvejų, kai požy-
miai išryškėja per 2 val., tačiau jos yra labai retos, o jas 
sukeliantys mechanizmai vis dar kelia daug klausimų [2]. 

Anafilaksija yra skirstoma į imunologinės, neimunologi-
nės kilmės ir idiopatinę. Idiopatinė anafilaksija yra diagno-
zuojama atmetus kitas galimas anafilaksijos priežastis. 
Reikia pabrėžti, kad idiopatinė anafilaksija gali maskuoti 
kloninį putliųjų ląstelių sutrikimą [2]. Neimunologinės kil-
mės anafilaksija anksčiau buvo vadinama anafilaktoidine 
reakcija, tačiau, 2004 metų PSO sprendimu, buvo nutarta 
ją vadinti neimunologinės kilmės anafilaksijos terminu [8]. 
Termino pakeitimas yra susijęs su tuo, kad siekta pabrėž-
ti anafilaksijos grėsmę nepriklausomai nuo ją sukėlusio 
mechanizmo – visi trys skirtingi minėti anafilaksijos me-
chanizmai lemia vienodą klinikinę išraišką, kuri vienodai 
kelia grėsmę gyvybei. 

Apskaičiuota, kad anafilaksijos rizika po bet kurios 
vakcinos yra labai maža – vienas atvejis iš 1 000 000 do-
zių [9]. Anafilaksijos dažnis į skirtingas vakcinas patei-
kiamas 1 lentelėje [10]. Tipinės anafilaksijos atvejais, kai 
pažeidžiamos kelios organų sistemos ir esant objektyviai 
pasireiškiantiems požymiams, anafilaksijos diagnozė gali 
būti nustatoma tiksliai ir greitai. Kai kuriais atvejais anafi-
laksijos simptomai gali būti ne tokie ryškūs ar būti kitokie, 
todėl įtariama anafilaksija turėtų būti diferencijuojama su 
vazovagaline reakcija po vakcinacijos [3]. 

Vazovagalinė reakcija dažniausiai pasireiškia iš karto 
arba praėjus 30 min. po vakcinos suleidimo. Kaip ir ana-
filaksijos atveju, gali būti pažeidžiamos odos, virškinimo 

trakto, kvėpavimo ir kardiovaskulinės sistemos. Nustaty-
ta, kad apie sinkopę, kaip nepageidaujamą reakciją, daž-
niausiai buvo pranešama po vakcinų nuo žmogaus papilo-
mos viruso, konjuguotos meningokoko ir DTaP. Iš jų apie 
80 proc. sinkopės atvejų įvyko per 15 min. po vakcinacijos 
[3]. Diferencinė diagnostika tarp vazovagalinės ir anafi-
laksinės reakcijos yra ypač svarbi, nes nuo teisingos dia-
gnozės nustatymo priklauso ir tolesnio skubaus gydymo 
pasirinkimas. Anafilaksijos ir vazovagalinės reakcijos pa-
lyginimas pateikiamas 2 lentelėje [3].

Vakcinų sudedamosios dalys, galinčios sukelti 
alerginę reakciją

Literatūroje yra aprašomos patvirtintos vakcinų sudė-
tyje esančios medžiagos, galinčios sukelti alergines reak-
cijas po atitinkamos vakcinos. Anafilaksija dėl vakcinų 
yra reta nepageidaujama reakcija ir dažniausiai įvyksta 
pacientams, kuriems anamnezėje jau yra nustatytas įsi-
jautrinimas tam tikriems vakcinos komponentams [11]. 
Yra žinoma, kad alerginė reakcija dėl pagrindinio vakci-
noje esančio antigeno įvyksta retai. Dažniausiai alerginę 
reakciją gali sukelti vakcinos sudėtyje esančios pagalbi-
nės medžiagos – adjuvantai, stabilizatoriai, konservantai, 
emulsikliai, antibakterinės medžiagos ir ląstelių kultūros 
likučiai, įvairios inaktyvinančios medžiagos [2]. Norint 
nustatyti įtariamą vakcinoje esantį alergeną, svarbu ži-
noti, kokie sudedamieji komponentai gali būti randami 
vakcinose. 

Ovalbuminas

Daugelio vakcinų sudėtyje yra nedidelis kiaušinio bal-
tymo ovalbumino kiekis. Vakcinose nuo gripo ir geltono-
jo drugio stebima didesnė ovalbumino koncentracija, nes 
vakcinos gamybos proceso metu virusų antigenai yra augi-
nami viščiukų embrionuose ar kiaušiniuose [2]. Vakcinos, 
auginamos viščiukų embrionų fibroblastų kultūrose, pa-
vyzdžiui, nuo tymų, kiaulytės ir raudonukės MMR (angl.  
measles, mumps, rubella),  erkinio encefalito, pasiutligės, 

1 lentelė. Anafilaksijos dažnis į skirtingas vakcinas 

Vakcina Dažnis 1 mln. 
vakcinų

Bendras panaudotų 
vakcinos dozių 
skaičius (mln.)

B tipo nuo Haemophilus influenzae 0 1,14

Nuo hepatito B viruso 0 1,29

Nuo gripo 1,59 8,83

Nuo tymų, kiaulytės ir raudonukės (MMR) 5,14 0,58

Nuo kokliušo (Tdap)
Nuo kokliušo (DTaP)

2,89
2,07

3,12
1,45

Konjuguota vakcina nuo pneumokoko 0 0,74

Inaktyvintoji vakcina nuo poliomielito viruso 1,65 1,22

Skiepų sukeliamos reakcijos 
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sudėtyje yra mažiau ovalbumino, palyginti su vakcino-
mis, išaugintomis viščiukų embrionuose ar kiaušiniuose. 
Palyginimui: vakcinoje nuo geltonojo drugio yra >16 µg 
ovalbumino, vakcinoje nuo gripo – <1,6 µg ovalbumino, 
o MMR, vakcinose nuo erkinio encefalito ar pasiutligės – 
<1 ng ovalbumino [3].

Alergija kiaušinių baltymams dažniausiai stebima vai-
kams, tačiau atlikti tyrimai įrodė, kad alergiškus kiauši-
niams vaikus saugu skiepyti MMR ir vakcinomis nuo 
gripo, o nepageidaujamų reakcijų rizika nesiskiria nuo 
bendrosios populiacijos rizikos [12]. Be to, kito tyrimo 
duomenimis, vaikai, kuriems nustatyta alergija kiaušinių 
baltymams, įskaitant ir tuos tiriamuosius, kuriems anam-
nezėje buvo pasireiškusi anafilaksija pavartojus kiauši-
nio, buvo sėkmingai paskiepyti ir vakcina nuo geltonojo 
drugio – sunkios nepageidaujamos reakcijos nepasireiškė 
[13]. Remiantis Europos alergijos ir klinikinės imunologi-
jos draugijos rekomendacijomis, pacientai, kuriems kliniš-
kai pasireiškė alergijos kiaušiniams požymiai, turėtų būti 
vakcinuojami tik su mažą kiekį kiaušinio baltymo turinčia 
vakcina nuo gripo (<0,12 µg/ml). Kai anksčiau buvo pasi-
reiškusi neanafilaksinė reakcija į kiaušinio baltymą, pacientai 
turi būti vakcinuojami įprastine tvarka, o anamnezėje esant 
anafilaksijai po kiaušinio vartojimo, skiepijama standarti-
ne vakcinos doze, tačiau po injekcijos pacientas stebimas 
bent 1 val. [3]. 

Želatina
 
Želatinos, kaip stabilizatoriaus, gali būti randama tiek 

gyvųjų, tiek inaktyvintųjų vakcinų sudėtyje [2]. Gyvo-
siose vakcinose želatina apsaugo sukėlėją nuo išorinės 
aplinkos temperatūros svyravimų. Literatūroje aprašo-
ma nemažai želatinos, kaip vakcinos sudedamosios da-
lies, sukeltų anafilaksijos atvejų. Įsijautrinimas želatinai 
buvo nustatytas odos dūrio mėginiais ir kraujo tyrimais 
17 metų pacientui, kuriam po MMR vakcinos suleidimo 
išsivystė anafilaksinė reakcija [14]. Retrospektyviojo 
atvejo kontrolės tyrimo duomenimis, net 27 proc. tiria-
mųjų, kuriems anamnezėje buvo anafilaksinė reakcija po 

MMR vakcinos, kraujyje buvo nustatyti specifiniai IgE 
(sIgE) želatinai. Tuo tarpu sIgE nebuvo nustatyti nė vie-
nam tiriamajam, kuriam po MMR vakcinos nepasireiškė 
nepageidaujamos reakcijos [15]. Tolesnių tyrimų rezul-
tatai parodė, kad pacientai, patyrę anafilaksinę reakciją 
po MMR vakcinos, buvo įsijautrinę ir želatinai, esančiai 
DTaP vakcinoje [16]. Nustatyta, kad ląstelinis imunitetas 
prieš želatiną, esančią DTaP vakcinoje, gali būti aktyvus 
daugiau kaip trejus metus [2]. Be to, želatinoje yra nema-
žas kiekis oligosacharido galaktozės-alfa-1,3-galaktozės 
(alfa-gal) – alergeno, kuris yra alergijos raudonai mėsai 
priežastis. Literatūroje aprašyta atvejų, kai įsijautrinimą 
alfa-gal turintiems vaikams po MMR, DTaP, vakcinų nuo 
vėjaraupių, inaktyvintosios vakcinos nuo poliomielito 
viruso (IPV) išsivystė anafilaksinė reakcija [17]. Tiesa, 
verta žinoti, kad pastaruoju metu naudojama labai mažai 
vakcinų, kurių sudėtyje yra želatinos, todėl gerokai su-
mažėjo alerginių reakcijos atvejų.

Pieno baltymai

Pieno baltymai yra naudojami kaip augimo terpė gami-
nant DTaP ir Tdap vakcinas. Galvijų pieno koncentracija 
šiose vakcinose yra ganėtinai maža, išmatuojama nanogra-
mais, todėl šios vakcinos retai kada sukelia anafilaksiją. 
Labai mažas pieno baltymų kiekis yra randamas perorali-
nėje vakcinoje nuo poliomielito [2].

Atlikus tyrimą pastebėta, kad kazeinas, esantis DTaP 
vakcinoje, buvo susijęs su anafilaksijos atvejais vaikams, 
alergiškiems pienui ir turintiems didelį kiekį sIgE pienui 
[18]. Tačiau kitame tyrime dalyvavę tiriamieji, sergantys 
sunkia alergija pienui, gerai toleravo vaikystėje gaunamas 
vakcinas, todėl jokių pakeitimų vakcinacijos rekomenda-
cijose atlikta nebuvo [3]. 

Kattan su bendraautoriais aprašė aštuonis pediatrinius 
pacientus, kuriems buvo nustatyta sunki alergija karvių 
pienui ir kuriems išsivystė anafilaksija po sustiprinamosios 
DTaP ar Tdap vakcinos dozės [18]. Buvo padaryta prielai-
da, kad vakcinose esantis kazeinas gali sukelti anafilak-
sinės reakcijos išsivystymą į atopiją linkusiems vaikams 

2 lentelė. Diferencinė anafilaksijos ir vazovagalinės reakcijos diagnostika  

Simptomai Anafilaksija Vazovagalinė reakcija

Pradžios laikas po vakcinacijos Po kelių minučių, dažniausiai per 30 min. Vakcinos suleidimo metu ar iš karto po 
vakcinacijos

Kvėpavimo sistema Švokštimas, stridoras Be pokyčių ar hiperventiliacija

Kardiovaskulinė sistema Tachikardija, hipotenzija Savaime praeinanti bradikardija, 
hipotenzija

Oda Eriteminis niežtintis bėrimas, dilgėlinė, 
angioedema Oda blyški, drėgna, šalta

Gastrointestininė sistema Pilvo skausmas Pykinimas, vėmimas

Nervų sistema Sąmonės sutrikimas ar praradimas, nėra 
atsako į kniūbščią kūno padėtį

Savaime praeinantis sąmonės netekimas, 
geras atsakas į kniūbščią kūno padėtį

Skiepų sukeliamos reakcijos 
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[18]. Vis dėlto šio tyrimo rezultatai buvo abejotini. Be to, 
Europos alergijos ir klinikinės imunologijos draugijos nu-
tarime teigiama, kad minėtos vakcinos nėra susijusios su 
alergijos išsivystymu, o atopija neturėtų būti kontraindika-
cija skiepyti šiomis vakcinomis [3].

Dekstranas

2004 metų nacionalinės MMR vakcinacijos kampanijos 
Brazilijoje metu alerginių reakcijų, įskaitant anafilaksijos, 
dažnis buvo netikėtai didelis, o šias reakcijas patyrusiems 
asmenims anksčiau nebuvo registruota jokios alergijos. 
Tolesni tyrimai parodė, kad greičiausiai šių reakcijų išsivys-
tymą lėmė būtent vakcinoje esantis dekstranas, atliekantis 
stabilizatoriaus funkciją [19]. Kitu tyrimu taip pat patvir-
tinta, kad MMR vakcinoje esantis dekstranas buvo susijęs 
su anafilaksija, tačiau, laimei, šiuo metu dekstrano sudėtyje 
turinčios MMR vakcinos nebegaminamos [20]. 

Ląstelių kultūros

Nemažai vakcinų antigenų yra išauginti tam tikrose 
rekombinantinių ląstelių kultūrose. Pavyzdžiui, vakcinų 
nuo hepatito B viruso (HBV) ir žmogaus papilomos vi-
ruso (ŽPV) sudėtyje yra rekombinantinių mielių ląstelių 
kultūrų liekanų [2]. Išgryninant vakcinas, pašalinama di-
džioji dalis ląstelinės terpės medžiagos, tačiau labai mažas 
jos kiekis vis dėlto lieka. 1990–2004 metais buvo aprašyta 
tik 15 galimos anafilaksijos atvejų po vakcinacijos pacien-
tams, kurie nurodė esantys alergiški mielėms; 11 tokių re-
akcijų buvo registruota po vakcinos nuo HBV [2]. Svarbu 
žinoti, kad minėtiems pacientams alergija mielėms nebuvo 
patvirtinta provokaciniais odos mėginiais, todėl negalima 
nustatyti priežastinio ryšio tarp alergijos mielėms ir šių 
anafilaksijos atvejų. 

Remiantis VAERS (angl. Vaccine adverse event repor-
ting system), buvo registruota 107 nepageidaujamos re-
akcijos po vakcinų nuo HBV ar ŽPV asmenims, kuriems 
anamnezėje buvo dokumentuota alergija mielėms. Iš jų 
11 asmenų, skiepytų vakcina nuo HBV, patyrė tariamą 
anafilaksinę reakciją [2[. Tyrimo autorių nuomone, prieš 
skiepijant nuo HBV ir ŽPV, asmenims, kuriems anamne-
zėje pasireiškė sunki alerginė reakcija į mieles, turėtų būti 
atliktas alergologinis ištyrimas [21]. Kita vertus, kito di-
delės apimties kohortinio tyrimo duomenimis, moterims, 
kurioms buvo teigiami odos provokaciniai mėginiai su 
mielėmis, nebuvo registruota nė vieno anafilaksijos atvejo 
po vakcinos nuo ŽPV [22]. 

Nedidelis mielių kiekis gali būti randamas ir konjuguotoje 
vakcinoje nuo pneumokoko ir kai kuriose vakcinose nuo me-
ningokoko, peroralinėse vakcinose nuo vidurių šiltinės [2].

Antibiotikai

Neomicino, streptomicino, polimiksino B, kanamicino 
ir gentamicino yra randama vakcinų sudėtyje, tačiau jų 

kiekis nėra didelis [2]. Teoriškai minėti antibiotikai ga-
lėtų sukelti anafilaksiją jiems įsijautrinusiems asmenims, 
tačiau literatūroje yra aprašyti tik keli anafilaksijos atve-
jai. Viename aprašytų atvejų buvo registruota anafilaksija 
pacientui po MMR vakcinos, kurios sudėtyje buvo neo-
micino [23]. Iš anamnezės buvo žinoma, kad vaikystėje 
šiam pacientui buvo pasireiškusi sunki sisteminė reakcija, 
kai odos žaizdą tepė vietiniu neomicino preparatu. Kitame 
atvejo analizės tyrime aprašytam pacientui su anksčiau re-
gistruota ir odos provokaciniais mėginiais patvirtinta aler-
gija neomicinui po MMR vakcinos nei greitojo, nei lėtojo 
tipo alerginės reakcijos nepasireiškė [24]. Reikia pabrėžti, 
kad neomicino sukeltas kontaktinis dermatitas vakcinos 
suleidimo vietoje yra dažnesnis nepageidaujamas reiški-
nys nei sisteminė alerginė reakcija [2]. 

Kiti aukščiau minėti antibiotikai taip pat yra susiję su re-
tais anafilaksijos atvejais po vakcinų. Aprašomi pavieniai 
anafilaksijos atvejai dėl vakcinoje nuo pasiutligės esančio 
kanamicino [25] ar polimiksino B, kurio randama DTaP 
vakcinoje [26]. Remiantis literatūra, daugiau nėra aprašyta 
anafilaksijos atvejų dėl vakcinose esančių antibakterinių 
medžiagų [2]. Plataus antibakterinio poveikio medžiaga 
2-fenoksietanolis yra plačiai naudojamas tiek kosmeti-
koje, tiek daugelyje vakcinų. Manoma, kad ši medžiaga 
yra vienas geriausiai toleruojamų konservantų, nors retais 
atvejais gali sukelti kontaktinio dermatito kliniką vakcinos 
suleidimo odos vietoje [2].

Lateksas 

Alergija lateksui dažniausiai pasireiškia medicinos 
darbuotojams. Atlikus tyrimą, reikšmingo latekso dalelių 
kiekio nebuvo rasta nė vienoje suaugusiems asmenims 
skirtoje vakcinoje [27]. Tiesa, įsijautrinusiems asmenims 
alerginės reakcijos išsivystymui gali būti reikšmingi ir 
minimalūs latekso kiekiai, kurie galėtų patekti į vakcinos 
tirpalą iš vakcinos švirkšto stūmoklio ar švirkšto kamšte-
lio [2]. Tačiau tokių reakcijų dažnis yra labai mažas, li-
teratūroje aprašytas tik vienas anafilaksijos atvejis jau iki 
vakcinacijos lateksui įsijautrinusiam asmeniui – alerginė 
reakcija buvo susieta su švirkšto, kuriame buvo vakcina 
nuo HBV, stūmoklio sudėtyje esančia guma [28]. Mažą 
anafilaksijos atvejų skaičių dėl latekso patvirtina ir 2004 
metais VAERS atliktos analizės duomenys: nustatytos tik 
28 greitojo tipo alerginės reakcijos po vakcinos (asme-
nims, kuriems anksčiau buvo nustatyta alergija lateksui) iš 
visų 160 000 sunaudotų vakcinų dozių [2]. 

Formaldehidas

Ši medžiaga buvo plačiai naudojama virusams inakty-
vinti ir siekiant padaryti bakterijų toksinus nekenksmin-
gus. Šiuo metu formaldehidas naudojamas gaminant kai 
kurias vakcinas, tačiau literatūroje nėra aprašyta nepagei-
daujamų reakcijų atvejų, kuriuos sukeltų nuo IgE priklau-
somos reakcijos į formaldehidą [3]. 

Skiepų sukeliamos reakcijos 



22 Žurnalo INTERNISTAS priedas ALERGIJA. ASTMA. IMUNOLOGIJA                                                                   2022 / 1 (13)

Vakcinų sudėtyje yra tik formaldehido liekanų, tačiau 
yra aprašyta atvejų, kad po vakcinos nuo HBV ir joje esan-
čio formaldehido atopinio dermatito eiga tapo sudėtin-
gesnė [29]. Literatūroje formaldehidas buvo siejamas su 
sisteminiu kontaktiniu dermatitu po vakcinos nuo gripo, 
sudėtyje turinčios formaldehido [30]. 

Timerosalis ir aliuminis

Timerosalis ir aliuminis yra susiję su vietinių reakcijų 
pasireiškimu vakcinos suleidimo vietoje – tai lėtojo tipo 
padidėjusio jautrumo reakcijos, pasireiškiančios kontak-
tinės alergijos požymiais ar makulopapuliniu bėrimu [3]. 

Timerosalis, kurio 50 proc. molekulinės masės sudaro 
gyvsidabris, buvo vienas dažniausiai naudojamų vakci-
nų konservantų, apsaugančių nuo bakterijų augimo [2]. 
Šiuo metu Jungtinėse Amerikos Valstijose visų vakcinų, 
skirtų šešerių metų ir jaunesniems vaikams, sudėtyje nėra 
timerosalio, o vakcinos be timerosalio prieinamos ir su-
augusiems [2]. Rizikos įvertinimo tyrimas parodė, kad 
timerosalis, esantis vakcinose, nekelia pavojaus sveika-
tai, o vienintelis nepageidaujamas reiškinys yra vietinės 
padidėjusio jautrumo reakcijos. Nustatyta, kad jis yra 
vienas dažniausių konservantų, sukeliančių kontaktinį 
dermatitą [31]. 

Aliuminis vakcinose naudojamas kaip adjuvantas – me-
džiaga, didinanti  T limfocitų aktyvumą ir T limfocitų pa-
galbininkų funkciją. Dažniausiai naudojami junginiai yra 
aliuminio hidroksidas ir aliuminio fosfatas [2]. Nepaisant 
to, kad minėti junginiai vakcinose naudojami jau seniai, 
aliuminis, kaip jų sudedamoji dalis, visada buvo vertina-
mas prieštaringai ir visuomenėje kelia daug diskusijų. Ry-
šys tarp vakcinose esančių aliuminio junginių ir tiesioginio 
toksinio poveikio žmogaus organizmui nebuvo nustatytas, 
tačiau lėtojo tipo padidėjusių jautrumo reakcijų irgi buvo 
aprašyta [32]. Danijoje atlikto tyrimo duomenimis, 39 iš 
42 vaikų su persistuojančiomis vietinėmis reakcijomis po 
vakcinacijos odos lopo mėginiais buvo nustatyta IV tipo 
hipersensibilizacija aliuminiui [33]. Kitame tyrime nusta-
tytas ryšys tarp vakcinų sukeltų granuliomų ir kontaktinės 
alergijos aliuminiui (net 60 iš 63 vaikų, paskiepytų DTaP 
vakcina) [34]. Granuliomų, poodinių mazgelių gali susida-
ryti ir persistuoti nuo kelių mėnesių iki metų, kol palaips-
niui išnyksta [34]. Nustatyta, kad rizikos veiksniai, kad 
išsivystys įsijautrinimas aliuminiui po vakcinacijos, yra 
aliuminio kiekis vakcinoje, vakcinų skaičius ir aliuminio 
junginys – pastebėta, kad aliuminio hidroksidas yra labiau 
susijęs su įsijautrinimu nei aliuminio fosfatas [3].

Skvalenas

Dar kelių ne taip seniai pradėtų naudoti adjuvantų 
(MF59, AS03 ir AF03) sudėties pagrindas yra skvalenas. 
Skvaleno saugumu suabejota tada, kai buvo aptikti skva-
lenui specifiniai antikūnai. Tiesa, klinikiniai tyrimai paro-
dė, kad skvalenas yra mažai imunogeniškas, o minimalus 

antikūnų skvalenui kiekis yra randamas ir sveikų asmenų 
kraujyje [2]. Be to, nei pačių antikūnų prieš skvaleną buvi-
mas, nei jų titras nebuvo reikšmingai padidėję po vakcina-
cijos skvaleno turinčiomis vakcinomis [35]. 

Vakcinos nuo COVID-19, jų komponentai ir 
nepageidaujami reiškiniai

2021 metais spalio 29 dienos duomenimis, pasaulyje 
buvo sunaudota apie 6,84 bilijonų vakcinų nuo COVID-19 
dozių [2]. Europos Sąjungoje vakcinacija vykdoma keturio-
mis patvirtintomis vakcinomis – BNT162b2 (Pfizer-BioN-
Tech), mRNA-1273 (Moderna), ChAdOx1 nCoV-19 
(AstraZeneca) ir Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson) 
[36]. BNT162b2 ir mRNA-1273 yra mRNR vakcinos, 
sukurtos lipidų nanodalelių pagrindu; jos koduoja SARS-
CoV-2 spyglio glikoproteiną [36]. Tuo tarpu kitų dviejų 
vakcinų (ChAdOx1 nCoV-19 ir Ad26.COV2.S) pagrindas 
yra negalintis replikuotis viruso vektorius, koduojantis 
SARS-CoV-2 spyglio glikoproteiną. ChAdOx1 nCoV-19 
vakcinos sudėtyje yra iš šimpanzės gautas adenoviruso 
vektorius, o Ad26.COV2.S sudėtyje yra žmogaus adeno-
viruso 26 serotipo vektorius [36]. 

Svarbus naujųjų vakcinų aspektas yra jų saugumas. 
Dažniausiai nuo vakcinos sukūrimo ir jos pateikimo pla-
čiajai visuomenei praeina daugiau laiko, nei tai užtruko 
kalbant apie vakcinas nuo COVID-19, todėl visuomenėje 
daug diskutuojama apie galimą didesnę nepageidaujamų 
reakcijų riziką [2]. 

Yra žinoma, kad vakcinos nuo COVID-19, kaip ir bet 
kuri kita vakcina, gali būti anafilaksijos priežastis [10]. Be 
anafilaksinės reakcijos, literatūroje yra aprašomos ir nei-
munologinės kilmės anafilaksijos reakcijos, turinčios labai 
panašius į anafilaksiją požymius ir gerą atsaką į gydymą 
pagal anafilaksijos gydymo algoritmus, tačiau jų išsivysty-
mui įtakos turi kiti patofiziologiniai mechanizmai, pavyz-
džiui, komplemento ar bradikinino kaskadų aktyvinimas 
arba tiesioginis putliųjų ląstelių ir bazofilų aktyvinimas 
[37]. 

Vakcinų nuo COVID-19 komponentai, 
galintys sukelti alerginę reakciją

 Polietilenglikolis (PEG) yra pagalbinė medžiaga, esan-
ti tiek Pfizer-BioNTech, tiek ir Moderna vakcinose. Jis 
tarnauja kaip stabilizatorius ir apsaugo nuo priešlaikinės 
vakcinų nanodalelių degradacijos [38]. PEG naudojamas 
ir gaminant daugelį kitų medikamentų, pavyzdžiui, jo yra 
laisvinamųjų vaistų sudėtyje (sudaro apie 30 proc. visos 
tabletės), įvairiuose injekuojamuosiuose vaistuose, kur 
jis atlieka surfaktanto funkciją, pavyzdžiui, depo formos 
vaistai, kai reikalingas tęstinis ir ilgesnis vaisto poveikis 
[38]. Be to, PEG neretai naudojamas ir gaminant biologi-
nės terapijos medikamentus – kovalentiniu ryšiu prie mo-
lekulių prisijungęs PEG keičia vaisto farmakokinetines ir 
farmakodinamines savybes: padidėjusi vaisto molekulinė 
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masė lemia lėtesnį jo išsiskyrimą per inkstus, todėl ilgėja 
vaisto pusinės eliminacijos laikas, vaistas ilgiau cirkuliuo-
ja kraujyje, taip pat gerėja vaisto tirpumas ir stabilumas 
[39]. Jau dabar yra žinoma, kad PEG yra susijęs su nuo 
IgE priklausomos anafilaksijos atvejais po PEG konjuguo-
tos biologinės terapijos vaistų [2]. Nustatyta, kad sunkių 
alerginių reakcijų išsivystymas buvo susijęs su jau prieš 
vaisto vartojimu kraujyje buvusiais sIgE PEG, kurie 
buvo pagaminti po ekspozicijos su PEG buityje – PEG 
taip pat yra plačiai naudojamas ne tik gaminant vaistus, 
bet ir kitos paskirties produktuose, pavyzdžiui, odos drė-
kikliuose, dantų pastose, kosmetikoje, šampūnuose, plau-
kų dažuose [39]. 

Manoma, kad PEG yra saugus ir biologiškai neaktyvus, 
tačiau neseniai atlikto tyrimo, kuriame tirtas sveiko 1 721 
tiriamiojo kraujo serumas, duomenimis,  5–9 proc. atve-
jų buvo rasta anti-PEG IgG, 3–6 proc. atvejų buvo rasta 
anti-PEG IgM, 0,1 proc. atvejų – anti-PEG IgE [40]. Kal-
bant apie alergijos išsivystymo mechanizmą, neabejotinai 
svarbūs sIgE, tačiau nustatyta, kad IgG ir IgM gali sukelti 
tiesioginę putliųjų ląstelių degranuliaciją per C3a ir C5a 
komplemento komponentus aktyvindami klasikinį kom-
plemento kelią [40]. 

Įvairių PEG molekulinė masė (MM) svyruoja nuo 
300 g/mol iki 10 000 g/mol, o padidėjusio jautrumo 
reakcijas gali sukelti bet kurios MM PEG, tačiau yra 
nustatyta, kad greitojo tipo alerginių reakcijų rizika di-
desnė, kai PEG MM yra 3 350–6 000 g/mol [38]. Tiksli 
gebėjimo sukelti reakcijas MM vertė nėra nustatyta, ta-
čiau įdomu tai, kad literatūroje aprašomi išsivysčiusios 
tolerancijos atvejai mažesnės MM PEG (<400 g/mol) 
tarp pacientų, kuriems anksčiau buvo patvirtinta anafi-
laksija dėl PEG 3 350 [41]. Neseniai atliktas tyrimas pa-
rodė, kad asmenys, kuriems išsivystė tolerancija mažos 
MM PEG, vis tiek gali likti įsijautrinę didelės MM PEG 
[42]. Daugelis pasaulio alergologų ir klinikinių imunolo-
gų iškėlė hipotezę, kad anafilaksijos atvejai po vakcina-
cijos Pfizer-BioNTech ir Moderna vakcinomis, kurių su-
dėtyje yra didesnės MM PEG 2 000, galėjo įvykti būtent 
dėl jau prieš tai išsivysčiusio įsijautrinimo mažesnės MM 
PEG [38]. 

Polisorbatas – dar viena pagalbinė medžiaga, naudoja-
ma įvairios paskirties medicininiuose produktuose (vakci-
nos, vitaminai, biologinės terapijos vaistai, steroidai, che-
moterapijos preparatai), kremuose, tepaluose, losjonuose. 
Apie 70 proc. leidžiamųjų biologinės terapijos vaistų ir 
monokloninių antikūnų preparatų (Xolair®, Dupixent®, 
Prevenar®, Lantus® ir kt.) sudėtyje turi polisorbato (daž-
niausiai polisorbato 80 (PS 80)) [38]. Polisorbatas yra 
mažesnės molekulinės masės PEG derivatas (pavyzdžiui, 
PS 80 MM yra 1,310 g/mol) [38]. Svarbu žinoti, kad po-
lioksil-35-kastoro aliejus struktūra yra panašus į polisor-
batus ir yra naudojamas gaminant kai kuriuos vaistus, pa-
vyzdžiui, ciklosporiną ar paklitakselį [43]. 

Literatūroje yra aprašyta PS 80 sukeltų anafilaksijos 
atvejų [38]. Taip pat yra aprašytas anafilaksijos atvejis po 

trečios sustiprinamosios keturvalentės vakcinos nuo ŽPV, 
kurios sudėtyje buvo PS 80 [44]. Alerginės reakcijos į pir-
mąją vakcinos dozę, kurios sudėtyje yra polisorbato, gali 
vystytis dėl anksčiau susiformavusio įsijautrinimo PS 80. 
Be to, yra žinoma, kad tarp PEG ir polisorbatų gali įvykti 
kryžminės reakcijos [2]. PS 80 yra AstraZeneca ir John-
son & Johnson vakcinų sudėtyje. 

Moderna vakcinoje yra trometamolio, kitaip dar va-
dinamo trometaminu. Tai yra organinis aminas, plačiai 
naudojamas daugelyje vaistinių preparatų (vietinių, pero-
ralinių ar parenterinių) [38]. Trometamolis taip pat nau-
dojamas gaminant kosmetikos priemones, kuriose tarnau-
ja kaip emulsiklis – literatūroje yra aprašoma kontaktinės 
alergijos atvejų [43]. Neseniai paskelbta apie anafilaksijos 
atvejį pacientui, kuriam buvo atliekama radiologinė pro-
cedūra naudojant gadolinį, kurio sudėtyje trometamolio 
buvo kaip pagalbinės medžiagos [45].

Dinatrio etilendiamino-tetraacetato (EDTA) įeina į 
AstraZeneca vakcinos sudėtį. EDTA druskos naudojamos 
maisto pramonėje, kosmetikos, vaistų gamyboje, tarnauja 
kaip konservantas ir stabilizatorius. Literatūroje randama 
kontaktinio dermatito atvejų dėl EDTA, esančio kosmeti-
koje ir kontaktinių lęšių skystyje [46]. Yra aprašyti tik keli 
EDTA sukeltos anafilaksijos atvejai – po kontrastinės me-
džiagos ir vietinių anestetikų, turinčių EDTA, naudojimo 
[43].  

Alerginės kilmės nepageidaujamos reakcijos į 
vakcinas nuo COVID-19

Kaip minėta, patvirtintos alerginės reakcijos į vakcinas 
dažniausiai yra susijusios ne su aktyviomis vakcinos su-
dedamosiomis dalimis, o su neaktyviomis pagalbinėmis 
medžiagomis [4]. PEG ir polisorbatas 80 yra pagrindiniai 
vakcinose nuo COVID-19 esantys alergenai [38]. Alergi-
nės reakcijos į vakcinas kelia didelį susirūpinimą, tačiau 
jų dažnis nėra didelis ir daugelis jų nėra pavojingos [38]. 

Su vakcinomis susijusios alerginės reakcijos gali pa-
sireikšti bet kurioje kūno vietoje – odoje, kvėpavimo ta-
kuose, kardiovaskulinėje ar gastrointestininėje sistemoje 
[47]. Silpnos ir vidutinės alerginės reakcijos dažniausiai 
yra vietinės neanafilaksinės reakcijos (kai yra apimta tik 
viena organų sistema): odos paraudimas, niežulys, vieti-
nė ar generalizuota dilgėlinė, angioedema, veido edema, 
tachikardija, svaigulys, nosies užgulimas ir / ar niežulys, 
švokštimas, sunkumo krūtinėje jausmas, gerklų edema, 
pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas ir viduriavimas 
[4]. Pastebėta, kad po antrosios Moderna vakcinos dozės 
minėtos alerginės reakcijos buvo sunkesnės, o ne tokios 
sunkios reakcijos būdavo po antrosios AstraZeneca vak-
cinos [38]. Reikia pabrėžti, kad jeigu aukščiau išvardytos 
alerginės reakcijos pasireiškia keliose organų sistemose 
vienu metu ir atsiranda staiga, toks simptomų ir požymių 
derinys turi būti traktuojamas kaip anafilaksinė reakcija 
[2].  Pastebėta, kad dažniausiai anafilaksijos pradžia po 
vakcinų nuo COVID-19 įvykdavo praėjus 10–15 min. po 
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vakcinos suleidimo, o pirmieji anafilaksijos požymiai bū-
davo generalizuotas bėrimas, periorbitalinė edema, liežu-
vio patinimas ir spaudimo gerklėje pojūtis [38]. 

Kruopštus nepageidaujamų reakcijų į vakcinas nuo 
COVID-19 klinikinis fenotipavimas yra labai svarbus 
vakcinacijos vengimo prevencijai. Atlikus vieną duomenų 
analizę apie galimas alergines reakcijas po Pfizer-BioN-
Tech vakcinos, paaiškėjo, kad iš 175 galimų alerginių 
reakcijų 86 reakcijos (49 proc.) buvo alerginės neanafi-
laksinės reakcijos, o 61 (35 proc.) reakcija apskritai buvo 
nealerginės kilmės [48]. Kito tyrimo duomenys parodė, 
kad iš 108 galimų alerginių reakcijų į Moderna vakciną 
43 reakcijos (40 proc.) buvo suklasifikuotos kaip alerginės 
neanafilaksinės reakcijos, o 47 atvejai (44 proc.) buvo su-
kelti ne alerginių mechanizmų [49]. 

Anafilaksijos dažnis po vakcinų nuo COVID-19

Nuo pat pirmųjų skiepijimo Pfizer-BioNTech vakci-
nomis dienų buvo gauta pranešimų apie įvykusias ana-
filaksines reakcijas tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek ir 
Jungtinėse Amerikos Valstijose [2]. PSO apskaičiuotas 
anafilaksijos dažnis po Pfizer-BioNTech vakcinos yra 
apie 0,5 atvejo 100 000 vakcinos dozių [38]. Jungtinėse 
Amerikos Valstijose apskaičiuotas anafilaksijos dažnis 
po abiejų mRNR vakcinų nuo COVID-19 yra nuo 0,25 
iki 1,11 atvejo 100 000 vakcinos dozių [38]. Taigi ana-
filaksijos atvejų skaičius po vakcinų nuo COVID-19 pa-
našus į anafilaksijos dažnį po kitų jau seniau naudojamų 
vakcinų, pavyzdžiui, inaktyvintosios vakcinos nuo gri-
po (0,14 atvejo 100 000 dozių), polisacharidinės vakci-
nos nuo pneumokoko (0,25 atvejo 100 000 dozių), gy-
vosios vakcinos nuo herpes zoster (0,96 atvejo 100 000 
dozių) [50]. 

Viename prospektyviajame kohortiniame tyrime buvo 
tiriami sveikatos įstaigos darbuotojų duomenys po vakci-
nacijos. Iš viso pirmąją vakcinos dozę gavo 64 900 dar-
buotojų (25 929 paskiepyti Pfizer-BioNTech, 38 971 – Mo-
derna vakcina) [51]. Apie greitojo tipo alergines reakcijas 
pranešė 2,1 proc. darbuotojų. Anafilaksija buvo patvirtinta 
16 darbuotojų (septyni atvejai po Pfizer-BioNTech, devyni 
atvejai – po Moderna vakcinos). Buvo apskaičiuotas ben-
dras anafilaksijos dažnis tarp tyrime dalyvavusios sveika-
tos priežiūros įstaigos darbuotojų – 24,7 atvejų 100 000 
vakcinos dozių. Kodėl šis dažnis buvo gerokai didesnis už 
aukščiau apskaičiuotą bendrosios populiacijos dažnį? Pir-
ma, medicinos įstaigos darbuotojams skirtas klausimynas 
buvo prieinamesnis, o jį pildė asmenys, turintys daugiau 
medicininių žinių ir galintys objektyviai įvertinti pasireiš-
kusius požymius, tai yra klaidingai teigiamų anafilaksijos 
požymių pranešimų tikimybė buvo gerokai mažesnė, paly-
ginti su bendrosios populiacijos tikimybe. Antra, tikėtina, 
kad medicinos įstaigos darbuotojai iki vakcinacijos turėjo 
didesnį sąlytį su PEG turinčiomis medžiagomis, palyginti 
su bendrosios populiacijos asmenimis, todėl ir anafilaksi-
jos dažnis galėjo būti didesnis.  

Jungtinės Karalystės nepageidaujamų reakcijų po vak-
cinų nuo COVID-19 registro duomenimis, iki 2021 metų 
balandžio mėnesio buvo pranešta apie 283 galimos anafi-
laksijos atvejus po Pfizer-BioNTech ir 590 po AstraZene-
ca vakcinos. Pranešta apie 1 152 mirtis po vakcinacijos, 
dauguma atvejų sudarė vyresnio amžiaus asmenys, sirgę 
gretutinėmis ligomis: 364 – po Pfizer-BioNTech, 772 – po 
AstraZeneca, du – po Moderna vakcinos [38]. Mirties ir 
vakcinų nuo COVID-19 atvejų priežastinis ryšys dar yra 
tiriamas. 

Be statistinių duomenų, mokslinių tyrimų išvados pa-
teikia ir kitų įdomių įžvalgų apie anafilaksiją po vakci-
nų nuo COVID-19. Vienos metaanalizės metu buvo nu-
statyta, kad 18–85 metų grupėje anafilaksija statistiškai 
reikšmingai dažniau įvyko moterims [36]. Įdomu tai, kad 
dauguma anafilaksijos atvejų pasireiškė po vakcinacijos 
Pfizer-BioNTech vakcina, tačiau tokį reiškinį tyrimo au-
toriai paaiškina tuo, kad apskritai minėtąja vakcina yra 
paskiepyta daugiausiai asmenų, palyginti su kitomis 
vakcinomis nuo COVID-19 [36]. Didesnį anafilaksijos 
dažnį moterų populiacijoje bandoma aiškinti įvairiomis 
teorijomis. Anksčiau atliktais tyrimais buvo nustatyta 
didesnė moterų predispozicija medikamentinei alergijai 
išsivystyti, ypač penicilinų grupės antibiotikams, tačiau 
atliekant tyrimus su pediatrine populiacija tokio ryšio 
nebuvo nustatyta [36]. Yra žinoma, kad estrogenas gali 
padidinti endotelyje esančios azoto oksido sintazės akty-
vumą, o tai lemia padidėjusį kraujagyslių pralaidumą ir 
anafilaksinės reakcijos riziką. Kita vertus, progesteronas 
pasižymi slopinamuoju poveikiu putliosioms ląstelėms 
gaminti histaminą [52]. Tai, kad moterims stebėta dides-
nė anafilaksijos rizika po kitų vakcinų, parodė ir ankstes-
nių tyrimų duomenys [10]. Vis dėlto reikalingi išsamesni 
tyrimai tokiam ryšiui paaiškinti. 

Nealerginės kilmės nepageidaujamos reakcijos 
į vakcinas nuo COVID-19

Vietinės reakcijos injekcijos vietoje (patinimas, pa-
raudimas, skausmas) ir sisteminės reakcijos, tokios kaip 
karščiavimas, yra įprasti simptomai, pasireiškiantys 
po daugelio vakcinų ir tai nėra alerginės reakcijos [2]. 
Klinikinių tyrimų duomenimis, po Pfizer-BioNTech 
vakcinos dažniausios nepageidaujamos reakcijos buvo 
injekcijos vietos skausmas, nuovargis, galvos skaus-
mas, mialgija, artralgija, šaltkrėtis ir karščiavimas – šie 
požymiai pasireiškė daugiau kaip vienam iš 10 vakciną 
gavusių asmenų [38]. AstraZeneca vakcinos kliniki-
niuose tyrimuose dalyvavo daugiau kaip 23 000 asmenų. 
Remiantis gautais duomenimis, daugiau kaip vienam iš 
10 tiriamųjų pasireiškė tokie patys požymiai kaip ir po 
Pfizer-BioNTech vakcinos, tačiau su AstraZeneca vakci-
na dar buvo susijęs ir pykinimas [38]. Visos minėtos 
reakcijos atspindi normalų imuninės sistemos atsaką į 
vakciną. Šioms reakcijoms būdinga tai, kad jos savaime 
praeina po kelių dienų. 

Skiepų sukeliamos reakcijos 
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Kai kurios nealerginės kilmės sisteminės reakcijos gali 
pasireikšti sinkope (vazovagaline reakcija). Pastebėta, kad 
ši reakcija dažniausiai pasireiškia jaunesniems asmenims. 
Toks vazovagalinės reakcijos epizodas su bradikardija ir 
hipotenzija dažniausiai yra išprovokuojamas skausmo ir 
baimės, o ne pačios vakcinos nuo COVID-19 [38]. Vie-
name tyrime apskaičiuotas vazovagalinių reakcijų dažnis 
po visų vakcinų 2021 metais buvo 23,89 atvejų iš 100 000 
vakcinų dozių, todėl nenuostabu, kad tokios reakcijos gali 
pasireikšti pasiskiepijus nuo COVID-19 [38]. Vazovaga-
linės reakcijos ir anafilaksijos diferencinės diagnostikos 
aspektai pateikti 2 lentelėje. 

Be minėtų nealerginės kilmės reakcijų, visuomenėje 
baiminamasi, kad vakcinos nuo COVID-19 gali būti su-
sijusios su trombozės rizika, tačiau reikalingi išsamesni 
tyrimai, patvirtinantys ar paneigiantys šį faktą. 

Ištyrimo ir tolesnio skiepijimo vakcinomis 
nuo COVID-19 rekomendacijos

Yra žinoma, kad anafilaksija gali įvykti bet kuriam 
asmeniui, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, gretutinių 
ligų buvimo, pavyzdžiui, astmos, atopinių ligų ar anks-
čiau pasireiškusių nesunkių alerginių reakcijų [53]. Eu-
ropos alergijos ir klinikinės imunologijos draugijos nu-
tarime teigiama, kad alergija vaistams, maistui, vabzdžių 
nuodams ar įkvepiamiesiems alergenams (namų dulkių 
erkėms, žiedadulkėms, pelėsiui, gyvūnų plaukams) nėra 
kontraindikacija skiepyti bet kuria vakcina, įskaitant ir 
nuo COVID-19 [54]. Kontraindikacija vakcinacijai yra 
tik tada, kai alergologiniais tyrimo metodais patvirtintas 
padidėjęs jautrumas konkrečiam vakcinos komponentui 
[54]. Europos vaistų agentūra, Jungtinių Amerikos Vals-
tijų maisto ir vaistų tarnyba bei PSO taip pat vieningai 
teigia, kad kontraindikacija vakcinacijai yra tada, kai: 
● yra patvirtinta alergija konkrečiam vakcinos kompo-

nentui; 
● kai anamnezėje buvo sunki alerginė reakcija į pirmąją 

vakcinos dozę [54].  
Vis dėlto lieka nemažai neatsakytų klausimų apie gali-

mą alerginę reakciją į vakcinas nuo COVID-19 anamne-
zėje turinčių asmenų tolesnį skiepijimą šiomis vakcino-
mis. Europos alergijos ir klinikinės imunologijos draugija 
kartu su Europos vaistų alergijos tinklu (angl. European 
Network of Drug Allergy – ENDA) 2022 metais parengė 
nutarimą dėl alergologinio ištyrimo ir gydymo taktikos pa-
cientams, kuriems anksčiau pasireiškė alerginės reakcijos 
į vakcinas nuo COVID-19 [43].

Alergologinio ištyrimo indikacijos prieš numatomą 
vakcinavimą nuo COVID-19 asmenims, anamnezėje 
turintiems sunkią alerginę reakciją

 Alergologinį ištyrimą rekomenduojama atlikti, kai: 
1) anamnezėje yra patvirtinta greitojo tipo (<2 val.) sunki 

alerginė reakcija (anafilaksija) į leidžiamuosius medika-

mentus ar vakcinas, kurių sudėtyje yra PEG, PS 80 ar PS 
20, polioksil-35-kastoro aliejaus (esančio paklitakselio 
sudėtyje); 

2) anamnezėje yra patvirtintos greitojo tipo alerginės reak-
cijos į skirtingus vaistus, turinčius PEG ar PS (pavyz-
džiui, laisvinamieji arba vaistai, skirti pasiruošti kolo-
noskopijai); 

3) anamnezėje yra nepatvirtintos priežasties anafilaksija, 
kuri galimai sukelta PEG, PS ar polioksil-35-kastoro 
aliejaus; 

4) galimai anamnezėje yra buvusi anafilaksija į vakciną nuo 
COVID-19 ar bet kurią kitą vakciną [43].
Svarbu išsamiai surinkti paciento anamnezę. Pacien-

tui, rutiniškai vartojančiam tam tikrus vaistus, kurių su-
dėtyje yra PEG, alergija PEG yra labai mažai tikėtina. 
Kai anamnezėje buvo galima alerginė reakcija į vakci-
ną, tačiau pacientas toleravo dėl vienų ar kitų priežasčių 
gaunamus leidžiamuosius biologinės terapijos vaistus ar 
vakcinas, turinčias PS, alergija PS taip pat yra mažai ti-
kėtina [43].

Alergologinis pacientų ištyrimas ir tolesnė taktika, 
remiantis gautais rezultatais

Esant minėtiems alergologinio ištyrimo 1, 2 ir 3 indika-
cijų punktams, rekomenduojama tolesnė taktika, remiantis 
alergologinio ištyrimo rezultatais, yra tokia: 

1) esant neigiamiems odos ir dūrio mėginiams su gryna 
vakcina, PEG ir PS 80, skiepijama bet kuria vakcina nuo 
COVID-19 ir pacientas 1 val. stebimas gydymo įstaigoje; 

2) esant teigiamam odos dūrio mėginiui su PEG, bet 
neigiamam su PS 80, skiepijama su PEG neturinčia vakci-
na nuo COVID-19; 

3) esant teigiamam odos dūrio mėginiui su PEG ir su 
PS 80, nėra patvirtinto nutarimo, tačiau 57,6 proc. rengiant 
nutarimą dalyvavusių autorių nerekomenduotų skiepyti, o 
42,4 proc. rekomenduotų skiepyti leidžiant vakciną dali-
mis (1/3, 2/3). Rekomendacijų rengimo dalyvių teigimu, šį 
metodą reikėtų dar išsamiau ištirti [43].

Pacientai, kuriems pasireiškė sunki alerginė reakci-
ja (anafilaksija) po pirmosios vakcinos, yra traktuojami 
kaip didelės rizikos grupės pacientai, kuriems reikalingas 
ypatingas dėmesys skiepijant antrąja vakcinos doze. Pa-
cientai, kuriems įvyko anafilaksija ar kita sunki gyvybei 
pavojinga alerginė reakcija po imunizacijos, neturėtų būti 
revakcinuojami ta pačia vakcina, kol nebus atliktas alergo-
loginis ištyrimas [3]. 

Anamnezėje buvus greitojo tipo sunkiai alerginei 
reakcijai į vakciną nuo COVID-19, rekomenduojamas 
ištyrimas yra kiek kitoks – atliekami odos ir dūrio mėgi-
niai naudojant gryną vakciną, PEG 4 000 / 3 000 ir 2 000, 
PS 80. Kai odos dūrio mėginiai su visais išvardytais kom-
ponentais neigiami, o  anamnezėje buvo anafilaksija ar 
kita sunki greitojo tipo alerginė reakcija, kuri išryškėjo 
per <2 val., rekomenduojama skiepyti kita vakcina nuo 
COVID-19 arba ta pačia vakcina, tačiau po injekcijos  

Skiepų sukeliamos reakcijos 
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pacientą reikėtų stebėti 1–2 val.; rekomenduojama ap-
svarstyti galimybę leisti vakciną dalimis (1/3, 2/3) arba 
premedikuoti anthistamininiais vaistais. Kai odos dūrio 
mėginys teigiamas su PEG, neigiamas su PS 80, reko-
menduojama pacientą skiepyti po pirmosios vakcinos 
praėjus šešioms savaitėms, apsvarstyti galimybę leisti 
vakciną dalimis (1/3, 2/3). Kai odos dūrio mėginiai tei-
giami su PEG ir PS 80, nėra patvirtinto nutarimo, ta-
čiau, kaip minėta, 57,6 proc. nutarimą rengiant dalyva-
vusių autorių nerekomenduotų skiepyti, o 42,4 proc. jų 
rekomenduotų skiepyti leidžiant vakciną dalimis (1/3, 
2/3) [43]. 

Teigiamas odos ir dūrio mėginys su PEG ir / ar PS 80 
kelia nemažą iššūkį, nes daugelis mRNR vakcinų nuo 
COVID-19 turi PS 80, išskyrus Sanofi vakciną, kurios 
pagalbinė medžiaga yra PS 20. Kryžminis reaktyvu-
mas būtent tarp PEG ir PS 20 nėra iki galo išaiškintas. 
Tyrime, kuriame dalyvavo 15 PEG alergiją turinčių 
tiriamųjų, septyni tiriamieji buvo ištirti dėl įsijautri-
nimo PS 20 – nė vienam nebuvo nustatyto teigiamo 
odos dūrio mėginio [43]. Tokiu atveju Sanofi gamin-
tojo vakcina nuo COVID-19 galėtų būti išeitis. PS 80 
sudaro labai nedidelę AstraZeneca vakcinos dalį, ta-
čiau skiepijimas ja reikalauja dviejų vakcinos dozių. 
Johnson & Johnson vakcina turi kiek didesnį kiekį PS 
80, palyginti su AstraZeneca, tačiau visa vakcinacijos 
schema sudaryta tik iš vienos vakcinos, todėl ir nepa-
geidaujamų alerginių reakcijų rizika teoriškai būtų ma-
žesnė. Verta pabrėžti, kad Sinovac vakcinos sudėtyje 
nėra nei PEG, nei PS, tačiau ji nėra prieinama daugely-
je Europos šalių [43].

Nustatytas įsijautrinimas PEG ir PS, kai anamnezėje 
yra buvusi anafilaksija į vakciną nuo COVID-19, turėtų 
būti kontraindikacija skiepyti, tačiau yra užsimenama apie 
galimybę skiepyti tokius pacientus išskaidytomis vakcinos 
dozėmis [43]. Skiepijant kitomis vakcinomis, Kelso su 
bendraautoriais pasiūlė vakcinaciją dalimis, susidedančią 
iš penkių žingsnių protokolo [4]. Vis didėjančios vakcinos 
dozės dalys yra skiriamos kas 15 min. iki kumuliacinės 
0,5 ml dozės. Tyrime užsimenama, kad, pavykus sėkmin-
gai paskiepyti pacientą, jis vėliau vis tiek laikomas alergiš-
ku vakcinai [4]. Šiandien trūksta įrodymais pagrįstų tyri-
mų išvadų, todėl skiepijimas vakcinomis nuo COVID-19, 
išskaidant jas į dalis, šiuo metu nėra plačiai rekomenduo-
jamas [43]. 

Kaip tirti ir skiepyti asmenis, kuriems išsivystė vietinės 
alerginės reakcijos po vakcinos nuo COVID-19? 

Vietinės reakcijos atveju rekomenduojama skiepyti ta 
pačia vakcina, o po injekcijos pacientą stebėti 15 min. 
Taip pat rekomenduojama paskirti vietinį gliukokorti-
kosteroido vaistą tam atvejui, jeigu vietinė reakcija pa-
sikartotų [43].

Anamnezėje esant buvusiai generalizuotai greitojo tipo 
(<2 val.) odos reakcijai, rekomenduojama atlikti odos 

dūrio mėginį su gryna vakcina ir vakcinos komponentais 
(PEG, PS 80) [43]. Pabrėžiama, kad jeigu leidžiant pir-
mąją vakcinos dozę buvo naudotos lateksinės medžiagos 
(pavyzdžiui, pirštinės ar kt.), chlorheksidinas ar kitos de-
zinfekuojamosios medžiagos, odos ir dūrio mėginys turėtų 
būti atliktas ir su jais [43]. 

Lėtojo tipo generalizuotos alerginės reakcijos atveju 
anamnezėje (kai požymiai pasireiškia po keturių ar dau-
giau valandų), rekomenduojama skiepyti antrąja vakci-
nos doze įprasta tvarka, paskirti vietinių gliukokortikos-
teoridų, jeigu pasikartotų generalizuota egzantema [43]. 
Pabrėžiama, kad odos lopo mėginiai neturi didelės dia-
gnostinės vertės vertinant lėtojo tipo alergines reakcijas 
į vakcinas. 

Moderna vakcina yra susijusi su labai dažna vietine 
reakcija, dar vadinama COVID ranka, kuri išryškėja po 
trijų–septynių dienų po vakcinacijos, persistuoja kelias 
dienas ir pasireiškia eriteminiu, kartais niežtinčiu ir skaus-
mingu patinimu injekcijos vietoje. Stebimas geras atsakas 
į nesteroidinius vaistus nuo uždegimo, tačiau literatūroje 
yra rekomendacijų skirti ir klobetazolį [55]. Skiepijimas 
antrąja doze turėtų būti atliekamas įprastine tvarka, vakci-
nacijai renkantis kitą ranką [43]. 

Kitos dažniausios lėtojo tipo alerginės reakcijos yra 
dilgėlinė ir / ar angioedema, makulopapulinė egzantema, 
papulovezikulinis ar pseudovezikulinis bėrimas, bėrimas 
panašus į rožinę dedervinę ar purpura [56]. Atlikus vie-
ną tyrimą pastebėta, kad minėto pobūdžio reakcijų pasi-
reikšdavo tik po pirmosios vakcinos dozės, po sustipri-
namosios dozės nei minėtų, nei dar sunkesnių alerginių 
reakcijų nepasireiškė [57]. Kita galima reakcija į vakci-
nas nuo COVID-19 yra lėtojo tipo uždegiminė reakcija 
į veido odos hialurono užpildus, kuri pasireiškia labai 
greitai po dozės suleidimo, todėl ją reikia diferencijuoti 
su angioedema [43]. 

Išvados

Dauguma nepageidaujamų reakcijų į vakcinas yra su-
keltos apsauginių imuninės sistemos mechanizmų ir rodo 
gerą imuninės sistemos atsaką į vakciną, tačiau kartais 
gali pasireikšti sunkios alerginės reakcijos, pavyzdžiui, 
anafilaksija. Yra žinoma, kad alerginę reakciją dažniau-
siai sukelia ne aktyvi vakcinos medžiaga, o jos sudėtyje 
esančios pagalbinės medžiagos. Ne išimtis ir vakcinų nuo 
COVID-19 sukeliamos nepageidaujamos reakcijos, įskai-
tant ir alergines reakcijas, anafilaksiją. Skiepijimas nuo 
COVID-19 visuomenėje sukėlė daug susirūpinimo, o šių 
reakcijų baimė vis dar lemia mažesnį vakcinacijos dažnį, 
nei tikėtasi.

Viliamasi, kad jau esančios pasaulio ir Europos aler-
gologų ir klinikinių imunologų parengtos rekomendacijos 
padės geriau suprasti vakcinų nuo COVID-19 alerginių re-
akcijų mechanizmus, sumažins numanomų kontraindikacijų 
skiepijimui skaičių, o vakcinacija alergiją turintiems asme-
nims taps prieinamesnė.  

Skiepų sukeliamos reakcijos 

Literatūros sąrašas redakcijoje



272022 / 1 (13)                                                            Žurnalo INTERNISTAS priedas ALERGIJA. ASTMA. IMUNOLOGIJA

Įvadas

Degančios burnos sindromas (DBS) yra būklė, kuriai 
būdingas lėtinis, skausmingo perštėjimo ar deginimo jaus-
mas burnos gleivinėje, kai nėra jokių akivaizdžių gleivinės 
pokyčių ar simptomus galinčios nulemti sisteminės ligos. 
DBS diagnozė yra atmetimo diagnozė, nustatoma remian-
tis subjektyviais simptomais. Remiantis trečiąja tarptauti-
ne galvos skausmų klasifikacija, DBS yra vienas orofacia-
linių skausmų. Jo kriterijai:
A. Burnos skausmas (kartu būtinas B ir C kriterijus).
B. Simptomai burnos ertmėje, pasikartojantys kasdien il-

giau nei 2 val./d. ilgiau nei tris mėnesius.
C. Skausmo pobūdis deginantis ir apsiriboja gleivinės pa-

viršiumi (dažniausiai skausmas fliuktuojantis, tipiškiau-
sia vieta – liežuvio galas). 

D. Burnos gleivinė būna normalios išvaizdos, nėra jutimų 
sutrikimo. 

E. Nėra tinkamesnės diagnozės pagal trečiąją galvos skaus-
mų klasifikaciją.
DBS dar vadinamas stomatodinija, glosodinija, idiopa-

tiniu burnos ir veido skausmu [1].
DBS iš pirmo žvilgsnio yra lengvai nustatoma būklė, 

tačiau sukelia diferencinės diagnostikos iššūkių ir dažnai 
yra sunkiai gydoma. Šiame straipsnyje apžvelgsime galimas 
DBS priežastis, atkreipdami dėmesį į galimą alergologinio 
ištyrimo vaidmenį naudojant lopo testus, ir gydymo gali-
mybes, kurių efektyvumas priklauso ir nuo sutrikimo tipo. 
Deja, nėra žinomo labai efektyvaus DBS gydymo būdo. Li-
gos kontrolė yra nukreipta į simptomų sumažinimą – ban-
domos įvairios vietinės ir sisteminės priemonės, elgesio te-
rapijos, bet nė vienas būdas nėra visiškai veiksmingas [2].

DBS dažniausiai pasireiškia vidutinio ir vyresnio am-
žiaus moterims po menopauzės, dažnai yra idiopatinis, 
bet panašūs simptomai gali išsivystyti dėl infekcijos, en-
dokrininių sutrikimų, menopauzės ar kaip alerginis kon-
taktinis dermatitas, sukeltas cheminių medžiagų (pavyz-
džiui, esančių dantų protezų sudėtyje). Taigi DBS gali būti 
skirstomas į pirminį (tai ir būtų tikrasis idiopatinis DBS) 
ir antrinį. Antrinio DBS atveju, gydant gleivinės ar siste-
minę ligą, pagerėja ir DBS simptomai ar visiškai išnyksta. 
Norint atskirti pirminį DBS nuo antrinio, svarbu atlikti pa-
pildomus tyrimus. 

Yra pasiūlyta šio sutrikimo klasifikacija į potipius [3]. 
Išskiriami trys potipiai pagal simptomų dažnį ir trukmę. 
Pirmasis tipas yra susijęs su kasdieniu skausmu, kuris 
pablogėja vakare ir nėra galimų asociacijų su psichikos 
sutrikimais. Antrajam tipui būdingas nuolatinis kasdienis 
skausmas, susijęs su psichikos veiksniais. Trečiajam tipui 
būdingesnis intermituojantis skausmas tik kai kuriomis 
dienomis. Pastarasis tipas dažniau yra susijęs su alerginiu 
kontaktiniu dermatitu [5].

Epidemiologija

DBS paplitimas svyruoja nuo 0,7 proc. iki 15 proc. po-
puliacijos. Su amžiumi liga dažniau nustatoma tiek mote-
rims, tiek vyrams, bet DBS penkis–septynis kartus dažnes-
nis moterims [4]. Viename Jungtinėse Amerikos Valstijose 
atliktame tyrime nustatyta, kad žmonių iki 49 metų gru-
pėje ligos dažnis sudaro 3,3 atvejo iš 100 000 gyventojų, 
50–59 metų grupėje – 22,8 atvejus iš 100 000 gyventojų, 
80–89 metų grupėje – net 48 atvejus iš 100 000 gyvento-
jų. Pomenopauzinio amžiaus moterys, tai yra 50–89 metų, 
su šia problema susiduria dažniausiai [5]. Pastebėta, kad 
kritiškiausias ligos pasireiškimo laikotarpis – 3–12 metų 
po menopauzės, be to, retai prasideda anksčiau nei 30 
metų [6, 8]. 

Etiologija

Etiologija nėra aiški. Išskiriami šie ligą skatinantys 
veiksniai: 
● vyresnis amžius;
● moteriškoji lytis;
● menopauzė.

Įtakos turi hormoniniai pokyčiai. Burnos gleivinėje yra 
estrogeninių receptorių. Su amžiumi mažėjant estrogenų, 
gali išsivystyti burnos patologijų. Įtakos turi burnos sau-
sumas (nustatomas 25 proc. pacientų), seilių sudėties pa-
sikeitimai menopauzinio amžiaus moterims. Kitas dažnai 
susijęs veiksnys – psichikos ligos. Retrospektyviajame ty-
rime nustatyta, kad 30 proc. DBS sirgusių pacientų buvo 
diagnozuota psichikos liga. Dažniau nustatoma depresija 
ar nerimo sutrikimas, tačiau gydymas anksiolitikais ir an-
tidepresantais taip pat gali skatinti vystytis DBS [6]. 

Kęstutis Černiauskas
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika
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Sutariama, kad DBS – idiopatinė, 
neuropatinė skausmo būklė, apimanti 
tiek centrinius, tiek periferinius neuro-
patinius pokyčius, sensorinę ir autono-
minę inervaciją. 

Pateikiamos bent kelios teorijos, 
kuriomis siekiama paaiškinti DBS. 
Dauguma atvejų gali būti siejama su 
periferine smulkiųjų skaidulų neuropa-
tija burnos gleivinės epitelyje. Atlikus 
liežuvio gleivinės biopsijas, buvo nu-
statytas sumažėjęs smulkiųjų skaidulų 
nervinių galūnėlių tankis. Imuninis 
dažymas taip pat parodė padidėju-
sią TRPV1 receptorių koncentraciją. 
Šie receptoriai svarbūs temperatūros, 
skausmo pojūčiams, nocicepcijai, tad 
padidėjęs TRPV1 receptorių skaičius 
gali prisidėti prie padidėjusio skaus-
mo pojūčio. Dar viena galima DBS 
priežastis – subklinikinė trišakio nervo 
neuropatija. Skausmo pojūtis gali kilti 
ir centrinėje nervų sistemoje – tai sie-
jama su dopaminerginių neuronų baza-
liniuose ganglijuose, dalyvaujančiuose 
slopinant skausmą, hipofunkcija. Su-
mažėjęs dopamino kiekis bazaliniuose 
ganglijuose gali sieti DBS ir depresiją  
[11].

Klinika ir diferencinė diagnostika

DBS būdingas abipusis, simetriškas skausmas, apiman-
tis priekinius du trečdalius liežuvio, jo nugarinį paviršių 
ir šonus, kietojo gomurio priekinę dalį ir lūpos gleivinę 
ir dažnai varginantis ne vienoje burnos vietoje. Skausmo 
pojūtis nėra susijęs su periferinių nervų eiga. Pacientai šį 
deginimą gali apibūdinti kaip nuplikymą, dilgčiojimą ar 
tirpimą. Patiriamo skausmo intensyvumas skiriasi, nors 
dauguma pacientų skausmą vertina kaip lengvą ar vidu-
tinio sunkumo (pagal Vizualinę analoginę skalę nuo 0 iki 
10 balų), bet skausmas gali būti ir stiprus. Simptomai var-
gina kasdien, maždaug trečdaliui sergančiųjų – ir dieną, ir 
naktį. Dauguma pacientų nurodo, kad simptomai silpnesni 
būna ryte, o dienos metu palaipsniui stiprėja ir kulmina-
ciją pasiekia vakare. Skausmas sustiprėja patiriant stresą, 
pervargus, valgant rūgštų, karštą ar aštrų maistą. Maždaug 
pusei pacientų oralinė stimuliacija (pavyzdžiui, becukrės 
kramtomosios gumos kramtymas, becukrio saldainio čiul-
pimas, vandens gurkšnojimas), prablaškanti veikla padeda 
sumažinti ir palengvinti simptomus. Du trečdaliai pacientų 
jaučia burnos sausumą, kuris gali būti ir be tikrojo seilių 
kiekio sumažėjimo. 

Daugeliui pacientų sutrinka skonio pojūčiai. Kartu daž-
ni būna nerimas, depresija, miego sutrikimai (sunkumas 
užmigti, prabudimai naktį).

Maždaug pusei pacientų ligos pradžia yra spontaniška, 
be akivaizdžios priežasties. 17–33 proc. gali susieti pra-
džią su viršutinių kvėpavimo takų infekcija, odontologine 
procedūra ar vaistų vartojimu (ir antibiotikų). Kiti pacien-
tai praneša apie simptomų pradžią po traumos ir stresinių 
situacijų. Simptomai tęsiasi vidutiniškai nuo dvejų iki tre-
jų metų. Yra duomenų, kad visiška remisija išsivysto tik 
3 proc. per penkerius metus [10]. 

Nėra vienintelio ir paprasto DBS diagnostinio kriteri-
jaus. Mignogna atliktoje retrospektyviojoje 58 pacientų, 
sergančių DBS, grupėje nuo simptomų atsiradimo iki ga-
lutinės diagnozės praėjo vidutiniškai 34 mėnesiai. Pacientas 
apsilanko pas 3,1 gydytojo ir odontologo, kol būna diagno-
zuoja tikroji liga ir pradedamas gydymas. Dažniausios ne-
teisingos diagnozės būna kandidozė ir stomatitas [7]. 

Svarbu surinkti anamnezę apie skausmą (laiką, lokali-
zaciją, paūminančius veiksnius), vartojamus vaistus, sau-
sos burnos simptomus, protezų nešiojimą, psichikos sutri-
kimų buvimą. Apžiūrint pacientą, būtina įvertinti galimus 
gleivinės pažeidimus, kad būtų atmestos kitos priežastys, 
pavyzdžiui, grybelinė infekcija, virusinė infekcija, plokš-
čioji kerpligė, autoimuninės ligos ir atrofinis glositas [9, 
10]. 1 lentelėje pateikiami antrinį DBS išsivystyti skati-
nantys veiksniai.

1 pav. Pacientų, sergančių DBS ištyrimas

Anamnezė

Apžiūra

Diagnostiniai tyrimai Atmestos kitos būklės

• Skausmo pasireiškimo laikas
• Anatominė lokalizacija
• Paūminantys veiksniai
• Vartojami vaistai
• Sausos burnos simptomai
• Protezų naudojimas
• Psichologiniai sutrikimai

• Skausmo pasireiškimo laikas
• Anatominė lokalizacija
• Paūminantys veiksniai
• Vartojami vaistai
• Sausos burnos simptomai
• Protezų naudojimas
• Psichologiniai sutrikimai

Paneigti:
• Grybelinė infekcija
• Virusinė infekcija
• Lichen planus
• Autoimuninė liga
• Atrofinis glositas

Nėra burnos 
pažeidimų ar 

gleivinės pokyčių

Išopėjimai?
Pažeidimai?

Gleivinės pokyčiai?

Degančios burnos sindromas: ar yra čia vietos alergologijai?
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DBS ir kontaktinė alergija

Toliau aptarkime gydytojo alergologo vaidmenį nusta-
tant antrinio DBS priežastis. Yra atlikta nemažai tyrimų, 
kuriuose bandyta ieškoti ryšio tarp DBS dėl neurologinių 
ir psichologinių veiksnių. Mažiau duomenų turime apie 
lokalius veiksnius, ypač alerginį kontaktinį dermatitą. 
Ankstyvieji tyrimai, ieškantys ryšio su kontaktine alergi-
ja, didžiausią dėmesį skyrė pacientams, turintiems dantų 
protezus. Dar 1979 metais Kaaber su bendraautoriais, iš-
tyrę 53 protezus nešiojančius ir DBS sergančius pacientus, 
nustatė, kad 15 iš jų buvo teigiamas lopo testas naudojant 
protezų medžiagas. Imta svarstyti apie kontaktinės alergi-
jos vaidmenį, kai yra  būdingų DBS simptomų [10].

1988 metais Lamey ir Lamb ištyrė 150 pacientų. 11 iš jų 
jautė būdingus DBS simptomus gleivinės srityje, kontak-
tuojančioje su protezais. Dviem pacientams buvo nustaty-
tas įsijautrinimas polimetilmetakrilatui (vienam pacientui 
simptomai visiškai praėjo nustojus naudoti protezus su šia 
medžiaga). Trims pacientams, kuriems simptomai buvo 
intermituojantys, gerklės, liežuvio ir minkštojo gumurio 
srityje buvo nustatytas įsijautrinimas sorbo rūgščiai, pro-
pilenglikoliui, benzenkarboksirūgščiai, cinamonui. Dietos 
pokyčiai padėjo dviem iš trijų šių pacientų [10].

1992 metais Dytree Meeulenberg su bendraautoriais 
nustatė kliniškai reikšmingus teigiamus lopo testus. Iš 
22 pacientų šešiems buvo nustatyta alergija medžiagoms, 
naudotoms iš akrilatų pagamintiems protezams (N,N,-di-

metil-4-toluidinui, 4-tolildietanolaminui, benzoilperoksi-
dui, oligotriakrilatui), o devyniems tiriamiesiems – įsijau-
trinimas kobaltui, nikeliui, auksui. Septynių pacientų lopo 
testai buvo teigiami prieskoniams – kariui, cinamonui, ka-
lendroms, muskatų riešutams, salierams. 

Šie ir panašūs tyrimai rodo, kad lopo testai pacientams, 
sergantiems DBS, gali padėti nustatyti kliniškai reikšmin-
gus kontaktinius alergenus (2 lentelė). Odontologinius 
alergenus galima ištirti naudojant Chemotechnique odon-
tologinės serijos rinkinį DS-1 000. Juo galima ištirti 34 
alergenus, su kuriais pacientai kontaktuoja gydant dantis. 
Nors nemažam skaičiui pacientų nustatomi teigiami lopo 
testai naudojant būtent šį rinkinį, svarbu ištirti ir su maistu 
susijusius alergenus, tokius kaip Peru balzamas, svarbus 
testuojant dėl alergijos cinamonui ir su juo susijusiems 
junginiams, vanilei ir eteriniams aliejams. Į DS-1 000 seri-
ją neįtraukti ir kiti retesni alergenai: 
● oktilgalatai (veikia kaip emulsifikatoriai riebiuose pro-

duktuose, margarine, žemės riešutų svieste);
● sorbo rūgštis, benzenkarboksirūgštis (maisto konservan-

tai). 
Papildomų alergenų yra kepėjams skirtoje Chemotech-

nique serijoje ir kituose rinkiniuose.
Benzoilperoksidas naudojamas kaip polimerizacijos 

proceso iniciatorius gaminant protezus, tačiau nėra žino-
ma, ar jo išlieka galutiniuose produktuose. Benzoilperok-
sidas naudojamas miltams balinti. Propilenglikolis naudo-
jamas poliesterio dervų gamybai, farmacijos produktuose, 
kosmetikoje. Farmacijos produktuose veikia kaip tirpiklis 

1 lentelė. Veiksniai, lemiantys antrinį DBS

Vietiniai veiksniai

•	Trauma / odontologinė patologija
•	Protezai: netinkamas modelis ir forma
•	Mechaninis ar cheminis dirginimas: galvaninė reakcija
•	Parafunkciniai įpročiai (bruksizmas / motoriniai liežuvio tikai)
•	 Infekcija: bakterijos, virusai, grybeliai
•	Sausa burna
•	Gleivinės pažeidimas (plokščioji kerpligė / migruojantis glositas / klostuotas liežuvis)

Sisteminiai veiksniai

•	Mitybos nepakankamumas (geležies, vitaminų B12, B2 ir B6, cinko, folatų trūkumas)
•	Hiposalivacija (dėl sisteminės jungiamojo audinio ligos, autoimuninės ligos, jatro-

geninių priežasčių ir kt.)
•	Vaistai: angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai, antihiperglikeminiai, 

chemoterapiniai vaistai
•	Disgeuzija
•	Gastroezofaginio refliukso liga

Psichologiniai veiksniai

•	Depresija, nerimas
•	Obsesinis kompulsinis sutrikimas
•	Somatoforminis sutrikimas
•	Kancerofobija
•	Psichosocialinis stresas

Neurologiniai veiksniai •	Neuropatija ar neuralgija

Endokrinologiniai sutrikimai

•	Cukrinis diabetas
•	Skydliaukės ligos
•	Menopauzė
•	Hormonų trūkumas

Degančios burnos sindromas: ar yra čia vietos alergologijai?
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2 lentelė. Alergenai, kurie turėtų būti įtraukti į tyrimus sergant DBS

Alergenas Kurioje serijoje galima rasti

Peru balzamas Chemotechnique, S-1 000, Europos bazinė serija

Dodecilgalatas / oktilgalatas Chemotechnique, C-1 000, kosmetikos serija

Cinamonas / cinamono aldehidas / cinamono alkoholis Chemotechnique, S-1 000, Europos bazinė serija (kvapių-
jų medžiagų mišinys I)

Sorbo rūgštis Chemotechnique, C-1 000, kosmetikos serija

Benzenkarboksirūgštis Chemotechnique, B-1 000, kepėjų serija

Polimetilakrilatai Chemotechnique, DS-1 000

Auksas / aukso chloridas Chemotechnique, DS-1 000

Aukso natrio tiosulfatas Chemotechnique, DS-1 000

Gyvsidabris Chemotechnique, DS-1 000

Formaldehidas Chemotechnique, DS-1 000

Nikelio sulfato heksahidratas Chemotechnique, DS-1 000

Paladžio chloridas Chemotechnique, DS-1 000

Benzoilperoksidas Chemotechnique, B-1 000, kepėjų serija

N,N,-dimetil-4-toluidinas Chemotechnique, DS-1 000

4-tolidietanolaminas Chemotechnique, DS-1 000

2-hidroksi-2-metoksibenzofenonas Chemotechnique, DS-1 000

Propilenglikolis Chemotechnique, C-1 000, kosmetikos serija

gaminant vaistus (kortikosteroidus, fenolius, vitaminus ir 
kt.), kosmetikoje – kaip tirpiklis ir drėkiklis. Propilengli-
kolio aptinkama maiste, alkoholiniuose gėrimuose, kepi-
niuose, saldainiuose, saldžiuose padažuose [10]. 

Diagnostika

DBS yra varginanti lėtinė būklė, todėl būtina nusta-
tyti galimas simptomų vietines ar sistemines priežastis 
(1 pav.). Pacientams būtina atlikti šiuos tyrimus: 
● bendrąjį kraujo tyrimą;
● geležies;
● vitaminų B1, B2, B6, B12;
● folatų;
● cinko;
● gliukozės koncentraciją alkio metu;
● glikozilinto hemoglobino;
● skydliaukės funkcijos. 

Jeigu anamnezėje ar apžiūrint pacientą yra burnos 
kandidozės simptomų, turi būti atliekamas bakteriologi-
nis tyrimas. Lopo testai naudojant kontaktinius alerge-
nus skiriami pacientams, patiriantiems intermituojančius 
simptomus. 2 lentelėje pateikiami rekomenduojami ištirti 
alergenai. Atkreiptinas dėmesys, kad ne visi jie yra odon-
tologinėje serijoje (2 lentelė). Laiku nenustačius kontak-
tinio alergeno šiai pacientų grupei, tikėtina, kad ir greito 
simptomų pagerėjimo nebus. 

Gydymas

DBS sergama vidutiniškai dvejus–trejus metus, bet 
liga gali užsitęsti ir daug ilgiau. Apie 30–50 proc. atvejų 
įvyksta spontaninė remisija. Antrinio DBS atveju svarbus 
pagrindinio sutrikimo gydymas: pakaitinė estrogenų tera-
pija – menopauzei, vitaminai – mitybos nepakankamumui, 
vaistai nuo grybelio – burnos kandidozei gydyti. Galimas 
simptominis gydymas antihistamininiais vaistais, sukral-
fatu, lidokainu, benzidamino hidrochlorido tirpalu, kapsai-
cinu, seilių pakaitalais [10].

Gydant pirminį DBS kyla daugiau iššūkių ir rečiau pa-
siekiamas simptomų pagerėjimas. Žvelgiant iš klinicisto 
perspektyvos, gydymo galimybės sergantiesiems pirmi-
niu DBS yra ribotos dėl nelabai aiškios ligos etiologijos. 
Kol kas nėra patvirtinto jokio vaisto šiai būklei gydyti. 
Dabartinės gydymo galimybės yra kelios (skiriamas ir 
sudėtinis gydymas):
● galimos bihevioristinės priemonės (kognityvinė bihe-

vioristinė terapija, grupinė psichoterapija);
● vietinis gydymas (pavyzdžiui, klonazepamu ar kap-

saicinu). Klonazepamas yra čiulpiamas ir tada iš-
spjaunamas. Taip gana efektyviai kontroliuojami 
DBS simptomai, bet gydymo patrauklumą gali ri-
boti sisteminis klonazepamo poveikis, kserostomi-
ja, mieguistumas ir nuovargis, klonazepamas gali 
sukelti fiziologinę ir psichologinę priklausomybę, 
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3 lentelė. Farmakologinis gydymas [9]

Vaistų grupė Vaistas Vietinis ar sisteminis Dozė ir vartojimo būdas

Benzodiazepinas Klonazepamas

Vietinis

Sisteminis

0,5–2 mg skalauti ar tabletę 
čiulpti ir išspjauti

0,5 mg pradinė dozė prieš 
miegą, ne daugiau kaip 
2 mg/d. 

Tricikliai antidepresantai Amitriptilinas Sisteminis

10–25 mg pradinė dozė, 
geriama prieš miegą, 
palaipsniui didinama iki 
100–125 mg

Antikonvulsantai Gabapentinas Sisteminis
300 mg pradinė dozė prieš 
miegą, iki 900–1 200 mg 
3 k./d.

Atipiniai analgetikai Kapsaicinas Vietinis

0,2 proc. tirpalas (gali būti 
naudojamas skiestas tabasko 
padažas), skalauti ir išspjau-
ti 4 k./d.

Antioksidantas Alfa lipoinė rūgštis Sisteminis 200 mg 3 k./d.

nepriklausomai nuo to, ar yra vartojamas sistemiškai 
ar vietiškai; 

● sisteminiam gydymui išbandomi įvairūs vaistai. Pirmos 
pakopos medikamentinis gydymas galėtų būti tricikliai 
antidepresantai, imipraminas ir nortriptilinas. Gali pa-
dėti ir selektyvieji serotonino reabsorbcijos inhibitoriai, 
monoaminooksidazės inhibitoriai. Antrojo pasirinkimo 
vaistai yra anksiolitikai benzodiazepinai. Kiti vaistai 
yra antikonvulsantai (pavyzdžiui, gabapentinas ar pre-
gabalinas) ir antioksidantas alfa lipoinė rūgštis.

Apibendrinimas

DBS – tai iššūkis ir pacientams, ir juos gydantiems 
gydytojams. Nepaisant neaiškios šios būklės kilmės, 
simptomų priežastį galima nustatyti atliekant straipsny-
je minėtus diagnostinius testus. Kontaktinė alergija nėra 
dažniausia šio sutrikimo priežastis, bet gali būti reikš-
minga kai kuriems pacientams, patiriantiems intermituo-
jančius simptomus. Nustačius įsijautrinimą kontaktiniam 
alergenui, vienintelis būdas pasveikti – vengti alergeno.
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Įžanga

Bronchų astma yra lėtinė uždegiminė bronchų liga, da-
ranti didelę įtaką gyvenimo kokybei ir savijautai. Ši liga 
dažnai siejama su įvairiomis gretutinėmis patologijomis. 
Dėl blogos gyvenimo kokybės, gretutinių ligų kontrolės 
didėja bronchų astmos paūmėjimų rizika, todėl astma ser-
gančius pacientus reikia hospitalizuoti ar gydyti skubio-
sios pagalbos skyriuje. Remiantis turimais duomenimis, 
2019 metais pasaulyje bronchų astma sirgo apie 262 mln., 
mirė – 461 000 žmonių [1]. 

Gastroezofaginio refliukso liga

Sergantiems bronchų astma pacientams yra didesnė 
rizika, kad išsivystys gastroezofaginio refliukso liga 
(GERL) [2]. GERL gali lemti astmos simptomų paūmė-
jimą dėl klajoklio nervo sukelto bronchų susiaurėjimo 
arba dėl aspiracijos sukeliamo uždegimo [3]. Bronchų 
susiaurėjimas sergant astma ir vaistai nuo astmos gali 
sukelti gastroezofaginį refliuksą. Vadinasi, pacientas gali 
atsidurti užburtame rate, kai bronchų astma ir jai gydyti 
skiriami vaistai provokuoja GERL simptomus, o GERL 
vėliau gali išprovokuoti astmos paūmėjimą (1 pav.). 

Duomenys apie GERL gydymo įtaką astmai yra 
prieštaringi. Nacionalinės astmos švietimo ir preven-
cijos programos ekspertų grupės trečiajame papildyme 
teigiama, kad pacientams, sergantiems astma ir besi-
skundžiantiems dažnu rėmeniu ar deginimo jausmu, 
ypač tiems, kuriems dažnai pasireiškia naktiniai astmos 
simptomai, gali būti naudingas gastroezofaginio ref-
liukso gydymas. Taip pat tikslinga tirti dėl GERL, jei 
astma yra blogai kontroliuojama, net tais atvejais, kai 
GERL simptomų nejaučiama [4].

2003 metais sisteminėje literatūros apžvalgoje Co-
chrane nagrinėtas GERL gydymo poveikis astmai įver-
tintas neigiamai. Pacientams antirefliuksinis gydymas 
nepagerino plaučių funkcijos, astmos simptomų, nakti-
nių simptomų ir nesumažino vaistų nuo astmos porei-
kio [5]. Vėlesniuose tyrimuose nestebėta, kad mažėtų 
bronchus plečiančių vaistų poreikis ar daugėtų dienų 
be astmos simptomų, rečiau pasireikštų sunkūs astmos 
paūmėjimai. Tiesa, įvertinus pacientų FEV1, nustatytas 

nedidelis pagerėjimas 0,091 l (skiriant ezomeprazolą 
1 k./d.) ir 0,121 l (skiriant ezomeprazolą 2 k./d.). Be to, 
pacientų, gydomų protonų siurblio inhibitoriais, gyve-
nimo kokybė labai pagerėjo [6]. 

2 tipo cukrinis diabetas

2 tipo cukrinis diabetas yra susijęs su didesniu serga-
mumu astma. Yra ne vienas mechanizmas, per kurį 2 tipo 
cukrinis diabetas turi įtakos astmos simptomams. Tarp nu-
tukusių paauglių, sergančių astma, T limfocitų pagalbininkų 
Th1 / Th2 santykis yra didesnis nei tarp nenutukusių paau-
glių, sergančių ar nesergančių astma. Th1 / Th2 santykis 
koreliuoja su atsparumu insulinui, kuris siejamas su plau-
čių funkcijos sutrikimu. Pastebima, kad Th1 sukeltas užde-
gimas didesnis tarp sergančiųjų sunkia bronchų astma [7]. 
Daroma prielaida, kad atsparumas insulinui gali prisidėti 
prie nutukusių asmenų sergamumo astma, kai vyrauja Th1. 

Taip pat nustatyta, kad tarp nutukusių pacientų, esant at-
sparumui insulinui ir sergant metaboliniu sindromu, padidė-
ja interleukino 6 (IL-6) gamyba. Sunkiai astmai būdinga pa-
didėjusi Th17 diferenciacija ir gleivių hipersekrecija, o jas 
sukelia IL-6 [8]. Manoma, kad IL-6 padidėjimas serume yra 
susijęs su nuolatos paūmėjančia astma [9]. 2 tipo cukrinis 
diabetas pasižymi nedideliu sisteminiu uždegimu, kuris gali 
lemti astmos išsivystymą ar jos paūmėjimus [10]. 

Tyrimų duomenimis, pacientams, kuriems nustatytas 
padidėjęs glikuotas hemoglobinas sergant prediabetu arba 
diabetu, palyginti su pacientais, kurių glikuotas hemoglo-
binas buvo normalus, astmos paūmėjimo dažnis buvo 
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atitinkamai 27 proc. ir 33 proc. didesnis [11]. Esant pa-
didėjusiam glikuotam hemoglobinui, būdinga prastesnė 
plaučių funkcija, be to, padidėja hospitalizacijos tikimybė 
dėl astmos [12].

Gera cukrinio diabeto kontrolė ir tinkamas jo gydymas 
gali palankiai veikti astmą. Metforminas yra biguanidas, 
mažinantis atsparumą insulinui, ir yra pirmosios eilės 
vaistas 2 tipo cukriniam diabetui gydyti. Tyrimų duome-
nimis, astma ir cukriniu diabetu sergantiems asmenims 
metforminas padėjo 8 proc. sumažinti astmos paūmėjimų 
skaičių [13]. Išanalizavus elektroninius medicininius įra-
šus akademiniame medicinos centre, nustatyta, kad pa-
cientams, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu ir astma, 
kuriems buvo paskirti į gliukagoną panašūs peptido 1 
receptorių agonistai, astmos paūmėjimų dažnis buvo ma-
žesnis, palyginti su pacientais, kuriems paskirti kiti vais-
tai nuo cukrinio diabeto [14]. Reikia pabrėžti, kad šiuos 
duomenis reikėtų vertinti kritiškai, nes būtina atlikti dau-
giau išsamesnių, atsitiktinių imčių tyrimų, kurie įrodytų 
gydymo efektyvumą šiai pacientų grupei.

Hipertenzija

Angiotenzinas II yra vazopresorius, skatinantis IL-17A 
sekreciją [15], kuris slopina kraujagyslių išsiplėtimą. Išty-
rus peles pastebėta, kad IL-17A prisideda prie kvėpavimo 
takų padidėjusio jautrumo [16]. Nustatyta, kad jo kiekis 
būna padidėjęs bronchoalveoliniame lavaže, kai sergama 
sunkia astmos forma [17]. 

Hipertenzija neretai lemia sudėtingesnę astmos eigą. 
Nuolatos padidėjęs arterinis kraujo spaudimas yra susijęs 
su didesniu greito veikimo beta 2 agonistų vartojimu, daž-
nesniais vizitais skubiosios pagalbos priėmimo skyriuose 
ir net hospitalizacijomis. Tiriant 60 metų ir vyresnius pa-
cientus, sergančius astma, palyginti su nesergančiaisiais, 
hipertenzijos tikimybė buvo 48 proc. didesnė, tačiau šiame 
tyrime nebuvo vertinamas nutukimas, galėjęs lemti klai-
dingai didesnius rezultatus [18]. 

Pacientams, sergantiems bronchų astma ir hiperten-
zija, būtų tikslinga skirti vaistus, veikiančius abi ligas. 
Deja, kol kas tokių vaistų nėra. Angiotenzino receptorių 
blokatoriai galėtų būti skiriami tiek gydant astmą, tiek 
hipertenziją (atsižvelgus į jų poveikį kraujagyslėms, 
kvėpavimo takams ir uždegimui). Viename nedidelių 
imčių tyrime nustatyta, kad angiotenzino receptorių 
blokatoriai turėjo teigiamą efektą atliekant bronchų 
provokaciją metacholinu, tačiau gauti rezultatai nebuvo 
kliniškai reikšmingi [19]. Tikėtasi, kad nifedipinas, kaip 
kalcio kanalų blokatorius, sumažins astmos simptomus, 
pagerins plaučių funkciją, bet tyrimuose teigiamo efek-
to nestebėta [20].

Skydliaukės patologija

Skydliaukės hormonų įtaka astmai nėra visiškai aiški. 
In vitro trijodtironinas ir tiroksinas, veikdami sinergiškai 

su transformuojančiu augimo faktoriumi b1, sukelia kvė-
pavimo takų lygiųjų raumenų proliferaciją. Trijodtironi-
nas, slopindamas retinoinės rūgšties receptorius, mažina 
kvėpavimo takų epitelio ląstelių mucino genų ir baltymų 
ekspresiją, o skydliaukę stimuliuojantis hormonas padi-
dina pogleivio liaukų hipertrofiją ir hiperplaziją.

Atliktus žiurkėms eksperimentinę tiroidektomiją, 
stebėtas imunoglobulino E koncentracijos serume bei 
leukocitų infiltratų kvėpavimo takuose sumažėjimas, 
kurie atkurti skydliaukės hormonų papildais [21]. Šie 
duomenys rodo, kad ryšys tarp skydliaukės hormonų ir 
kvėpavimo takų struktūrinių bei uždegiminių ląstelių 
gali būti svarbus, tačiau reikia detalesnių tyrimų.

Literatūroje aprašoma atvejų, kai hipertiroidizmas 
siejamas su astmos sunkumu ir dažnais paūmėjimais. 
Asmenims, kuriems diagnozuoti autoimuniniai skydliau-
kės sutrikimai, palyginti su nesergančiaisiais, astmos 
tikimybė yra tris kartus didesnė [22]. Pastebėta, kad 
sergantiesiems astma dažniau nustatomi padidėję anti-
kūnai prieš skydliaukės peroksidazę [23]. 

Nėštumas

Lytiniai hormonai daro didelį poveikį kvėpavimo 
takų struktūrinėms ir uždegiminėms ląstelėms. Vai-
kystėje berniukai astma serga dažniau nei mergaitės, 
tačiau paauglystėje viskas pasikeičia – tarp merginų 
sergamumas būna didesnis nei tarp vaikinų. Manoma, 
kad tai lemia lytiniai hormonai. Nėštumo metu taip pat 
vyksta hormonų svyravimai, kurie gali tiek skatinti, 
tiek slopinti bronchų astmos simptomus.

Signalo perdavimas per alfa estrogeno receptorių 
sukelia 2 tipo kvėpavimo takų uždegimą, kuris bū-
dingas astmai. Šiuo metu žinoma, kad estrogenai ak-
tyvina putliąsias ląsteles, kurios dalyvauja sergant 
alerginiu uždegimu, susijusiu su astma. Kvėpavimo 
takų epitelio ląstelės, veikiamos estrogenų, išskiria 
didesnį mucino kiekį. Tiriant žiurkes, kurioms buvo 
pašalintos kiaušidės, estrogenai sumažino kvėpavimo 
takų atsaką į metacholiną [24]. Progesteronas taip pat 
pasižymi apsauginiu poveikiu nuo astmos, susilpnin-
damas kvėpavimo takų remodeliavimąsi ir atsparumą 
gliukokortikosteroidams pelėms, veikiamoms ozono 
[25]. Reikia pastebėti, kad trūksta tyrimų, kuriuose 
būtų nagrinėjami ląstelių funkciniai pokyčiai, nes nėš-
tumo metu vykstančius hormonų svyravimus nėra taip 
paprasta atkurti.

Nėštumo metu organizmui prisitaikant prie padidė-
jusių kardiometabolinių poreikių, hormoninių poky-
čių, įvyksta ir fiziologiniai plaučių funkcijos pokyčiai. 
Funkcinė liekamoji talpa mažėja, nes didėjanti gimda 
pakelia diafragmos kupolą. Sumažėja gyvybinė plau-
čių talpa, tačiau minutinė ventiliacija padidėja dėl pro-
gesterono poveikio. 

2019 metais amerikiečių publikuotame straipsny-
je nagrinėti sveikatos priežiūros įstaigų duomenys. 

Astma ir nerespiracinės gretutinės ligos
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Nustatyta, kad didelė dalis nėščių moterų, sergančių 
astma, nėštumo metu vargina nekontroliuojami simp-
tomai (16,5–28,0 proc.) [26]. Daugeliui sergančiųjų 
nekontroliuojama astma nebuvo paskirti ilgai veikian-
tys beta 2 agonistai (38,4–43,3 proc.). Tai rodo, kad, 
paskyrus tinkamą gydymą, ligą būtų galima suvaldyti. 
Lyginant nėščiąsias, sergančias lengvos formos astma, 
su šia liga nesergančiomis, stebėtas reikšmingas gyvy-
binės plaučių talpos sumažėjimas. Tuo tarpu forsuoto 
iškvėpimo tūris per pirmąją sekundę (FEV1) reikšmin-
gai sumažėja tik tarp sveikų moterų [27]. Galbūt FEV1 
sergančiųjų bronchų astma grupėje reikšmingai nesu-
mažėjo, nes dauguma pacienčių buvo gydomos ilgai 
veikiančiais beta 2 agonistais. Pastebėta, kad nėščios 
astma sergančios moterys, palyginti su tomis, kurios ja 
neserga, dažniau užsikrečia kvėpavimo takų virusinė-
mis infekcijomis ir joms dažniau pasireiškia nekontro-
liuojama astma dėl padidėjusio jautrumo virusinėms 
kvėpavimo takų infekcijoms [28]. Besilaukiančių pa-
cienčių, sergančių bronchų astma, priežiūra turėtų būti 
atidi, nes nekontroliuojama astma yra pavojingesnė 
motinai ir vaisiui, nei inhaliuojamųjų vaistų naudoji-
mas. 

Osteoporozė

Osteoporozė – sisteminė kaulų liga, kuriai būdinga 
maža kaulų masė, nulemta kaulų tankio sumažėjimo, 
dėl to padidėja kaulų trapumas ir lūžių rizika. Oste-
oporozės nulemti kompresiniai slankstelių lūžiai su-
kelia kifozę, kuri gali mechaniškai sutrikdyti plaučių 
funkciją. 

Sisteminiai gliukokortikosteroidai, dažnai skiria-
mi gydant astmos paūmėjimus, padidina osteocitų ir 
osteoblastų apoptozę, slopina kolageno susidarymą, 
didina osteoklastų aktyvumą ir mažina jų apopto-
zę, tokiu būdu padidindami osteoporozės riziką [29]. 
Gliukokortikosteroidai slopina priekinės hipofizės go-
nadotropinius hormonus, kurie skatina kolageno susi-
darymą ir mažina osteoblastų apoptozę. Be to, gliuko-
kortikosteroidai sumažina kalcio reabsorbciją iš inkstų 
ir absorbciją žarnyne, todėl sumažėja kalcio kiekis 
kraujyje, padidėja prieskydinės liaukos hormono ga-
myba [30]. Dėl padidėjusio parathormono kiekio ska-
tinamas kalcio išsiskyrimas iš kaulų ir tolesnė kaulų 
demineralizacija.

Osteoporozės rizika priklauso nuo vartojamų gliu-
kokortikosteroidų formos, trukmės. Taip pat išskiriami 
ir kiti veiksniai, pavyzdžiui, lytis, rūkymas, nutukimas, 
uždegiminės, endokrininės ligos [30]. Vieni prevenci-
jos veiksnių, padedančių išlaikyti sveikus kaulus, yra: 
● reguliarus fizinis krūvis;
● vitamino D ir kalcio papildai;
● lūžių prevencija;
● rūkymo atsisakymas;
● alkoholio vartojimo mažinimas. 

Bisfosfonatai ir naujieji biologiniai monokloniniai 
preparatai, tokie kaip denozumabas, galėtų būti svars-
tomi kaip vaistai profilaktikai, kai ilgai vartojami gliu-
kokortikosteroidai ar jau sergama osteoporoze [30].

Psichikos ligos

Serotonino sistemos reguliavimo sutrikimas paste-
bimas esant nerimui, depresijai, fobijoms ir tarp paci-
entų, kurie bandė nusižudyti. Tačiau ryšys tarp seroto-
nino ir astmos išlieka ne visai aiškus. Atlikus tyrimus 
in vitro pastebėta, kad alveolių makrofagai, veikiami 
serotonino, išskiria daugiau 2 tipo uždegiminių cito-
kinų [31]. Tuo tarpu 5-hidroksitriptaminas 2A mažina 
antro tipo uždegiminių mediatorių ekspresiją, įskai-
tant monocitų chemotaktinį baltymą 1, IL-5, IL-13 
ir granulocitų ir makrofagų kolonijas stimuliuojantį 
faktorių. Taip pat 5-hidroksitriptaminas 2A sukelia 
kvėpavimų takų lygiųjų raumenų susitraukimą. Daro-
ma prielaida, kad šis poveikis priklauso nuo ląstelių 
tipo [32]. 

Nerimas, panikos atakos ir agorafobija labiau yra 
paplitę tarp astma sergančių pacientų, palyginti su 
bendrąja populiacija [33], ir yra susiję su dažnes-
niais paūmėjimais [34]. Jungtinių Amerikos Valstijų 
duomenimis, bendrojoje populiacijoje nerimo pa-
plitimas siekia 19 proc., o depresijos – 7 proc. [35], 
tarp astma sergančių asmenų – atitinkamai 34 proc. ir 
5–10 proc. [36, 37]. Pacientams dažnai sunku atskirti 
nerimą ir dusulį, sukeltą bronchų astmos, todėl neretai 
paskiriamas netinkamas gydymas. Nerimas siejamas ir 
su pasunkėjusiu, pakitusiu kvėpavimu, dėl kurio daž-
nai pasireiškia dusulys ramybėje, nepaisant normalios 
plaučių funkcijos. Be to, hiperventiliacija, kurią patiria 
nerimo ar panikos sutrikimų turintys asmenys, gali pa-
skatinti dažniau įkvėpti šalto oro, o šis skatina bronchų 
susitraukimą. Psichikos ligos blogina astmos kontrolę, 
o blogai kontroliuojant astmą didėja streso, nerimo ir 
depresijos išsivystymo tikimybė. Tyrimų duomenimis, 
antidepresantas escitalopramas reikšmingai sumažino 
astmos simptomus ir geriamųjų gliukokortikosteroidų 
poreikį, palyginti su placebo grupe [38]. Šie duomenys 
patvirtina, kad tinkamas gretutinių psichikos sutriki-
mų gydymas yra svarbus norint užtikrinti gerą astmos 
kontrolę.

Apibendrinimas

Nerespiracinės gretutinės ligos yra susijusios su blo-
gesne astmos kontrole ir didesne paūmėjimų rizika. Tin-
kamai gydant gretutines ligas, galėtume tikėtis geresnių 
klinikinių astmos rezultatų. Tačiau reikia papildomų 
duomenų apie šių nerespiracinių gretutinių ligų įtaką 
bronchų astmai bei tyrimų apie vaistus, kurie galėtų 
būti naudingi ir nerespiracinėms gretutinėms ligoms, ir 
astmai.

Astma ir nerespiracinės gretutinės ligos
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Padidėjęs jautrumas progestagenams (angl. proges-
togen hypersensitivity) – liga, priklausanti didesnei der-
matozių, vadinamų katameninėmis arba nuo menstruacijų 
ciklo priklausomomis, grupei. Pirminėms katameninėms 
dermatozėms taip pat priklauso padidėjęs jautrumas estro-
genams. Yra nemažai ir kitų odos ligų, kurių paūmėjimai 
priklauso nuo lytinių hormonų svyravimų, pavyzdžiui, 
psoriazė, atopinis dermatitas ir kt. [1]. Padidėjęs jautrumas 
progestagenams anksčiau vadintas autoimuniniu proges-
terono sukeltu dermatitu (angl. autoimmune progesterone 
dermatitis), tačiau 2016 metais pasiūlyta ligą pervadinti, 
nes padidėjęs jautrumas progestagenams  yra heterogeniš-
kas ir gali pasireikšti ne tik odos, bet ir kvėpavimo takų, 
sisteminiais simptomais, be to, padidėjęs jautrumas gali 
išsivystyti tiek progesteronui, tiek sintetiniams progesti-
nams [2]. 

Kas yra progesteronas ir progestagenai

Progesteronas yra endogeninis steroidinis hormonas, 
priklausantis didesnei steroidinių hormonų grupei – 
progestagenams. Progesteronas gaminamas antinksčių 
liaukose ir gonadose (kiaušidėse ir sėklidėse). Moterų 
organizme progesteronas pradedamas gaminti kiaušidžių 
corpus luteum iš karto po ovuliacijos, pasiekia piką liu-
teininės fazės viduryje ir, neįvykus implantacijai, ciklo 
pabaigoje grįžta į pradinį lygį. Jei kiaušinėlis apvaisina-
mas, progesteroną toliau gamina corpus luteum ir pla-
centa. Liuteininės fazės metu progesterono koncentra-
cija siekia apie 25 ng/ml, o nėštumo metu gali pasiekti 
200 ng/ml [3].

Progestagenams priklauso ir sintetiniai progestinai, 
vartojami kontracepcijai kaip pakaitinė hormonų terapija, 
endometriozei ar nevaisingumui gydyti. Tiriant natūralų 
progesteroną, pastebėta, kad jo efektas pasireiškia tik ski-
riant leidžiamąją, o ne geriamąją formą. Noretisteronas, 
pirmasis progestinas, kuris veiksmingas vartojant perora-
liniu būdu, susintezuotas 1951 metais. Sintetiniai progesti-
nai pagal savo pirmtaką skirstomi į keturis tipus: 
● progesterono derivatai;
● 19-norprogesterono derivatai;
● 19-nortestosterono derivatai;
● spirolaktono derivatas drospirenonas [3]. 

Nėra žinoma, ar sintetinių progestinų cheminė struktūra 
lemia įsijautrinimą progestagenams.

Progesterono receptoriai yra išsidėstę visame orga-
nizme, todėl manoma, kad šis hormonas atsakingas už 
daugybę funkcijų. Moterų organizme progesteronas 
atsakingas už gimdos kraujagyslių išvešėjimą ir apvai-
sinto kiaušinėlio įsitvirtinimą gimdoje. Nėštumo metu 
progesteronas reguliuoja gimdos kraujagyslių tonusą, 
mažina gimdos raumeninio sluoksnio susitraukimus. 
Vyrams progesteronas irgi yra svarbus, nes dalyvauja 
spermatogenezėje bei vyriškųjų lytinių hormonų sinte-
zėje. Progesteronas atsakingas ne tik už reprodukcines 
funkcijas – jis pasižymi ir antiuždegiminiu poveikiu. 
Nėštumo metu progesteronas reguliuoja motinos imu-
ninį atsaką, todėl sumažėja motinos imuninių reakcijų 
prieš vaisių tikimybė.

Epidemiologija ir rizikos veiksniai 

Padidėjęs jautrumas progestagenams yra reta liga, 
literatūroje aprašyta kiek daugiau nei 200 jos atvejų. 
Beveik visais atvejais padidėjęs jautrumas progesta-
genams pasireiškia moterims, tačiau literatūroje yra 
aprašytas vienas atvejis, kai padidėjęs jautrumas pro-
gestagenams išsivystė vyrui, vartojusiam megestrolio 
acetatą apetito stimuliacijai [4]. Nėra atlikta dide-
lės apimties studijų, kuriose būtų vertinti padidėju-
sio jautrumo progestagenams rizikos veiksniai. Tiesa, 
nemažoje dalyje klinikinių atvejų akcentuojama, kad 
pacientai vartojo egzogeninius progestinus ar dide-
les progesterono dozes pagalbinio apvaisinimo metu 
[5, 6]. Tikėtina, kad dėl dažniau atliekamų pagalbinio 
apvaisinimo procedūrų ir padidėjusio hormoninės kon-
tracepcijos vartojimo įsijautrinusių progestagenams 
pacienčių skaičius tik didės. 

Pagal įsijautrinimo progestagenams priežastis, įsijautri-
nimas skirstomas į endogeninį (sukeltą natūralių progesti-
nų), egzogeninį (sukeltą egzogeninių progestinų) ir mišrų 
(1 lentelė). 

Klinika

Laikas, kada pasireikš padidėjusio jautrumo progesta-
genams simptomai, priklauso nuo  provokuojančių ligą 
veiksnių. Esant endogeniniam ar mišriam padidėjusiam 
jautrumui progestagenams, simptomai pasireiškia liutei-
ninės fazės metu, tarp ovuliacijos ir mėnesinių pradžios 
(14–28 ciklo dienomis). Jei pacientui nustatytas egzoge-
ninis padidėjęs jautrumas progestagenams, simptomai 
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sutaps su egzogeninių progestinų vartojimu. Dažniausiai 
pacientams pasireiškia odos simptomai, daliai – kvėpa-
vimo sistemos simptomai ar sisteminės reakcijos (2 len-
telė). Dažniausiai padidėjęs jautrumas progestagenams 
pasireiškia dilgėline ar / ir angioedema, dermatitu, ma-
kulopapuliniu bėrimu (1 pav.). Retai, tačiau kai kuriais 
atvejais padidėjęs jautrumas progestagenams gali sukelti 
dusulį, bronchospazmą ar net anafilaksiją [7, 8]. Padidė-
jęs jautrumas progestagenams pasižymi heterogenišku-
mu, tam pačiam pacientui kiekvieną kartą gali pasireikšti 
skirtingi simptomai.

Diagnostika

2001 metais Warinas pasiūlė kriterijus, pagal kuriuos 
būtų galima diagnozuoti padidėjusį jautrumą progestage-
nams: 
● odos simptomai, susiję su menstruacijų ciklu (pasireiš-

kiantys prieš mėnesines) arba sintetinių progestinų varto-
jimu; 

● teigiama reakcija atliekant įodinius mėginius su proges-
teronu arba odos bėrimas, atsiradęs po intraraumeninės 
progesterono injekcijos; 

● pagerėjimas paskyrus gydymą, kuris stabdo progestero-
no gamybą ir neleidžia įvykti ovuliacijai [9]. 
Sėkmingai diagnostikai svarbus simptomų atsira-

dimo laikas ir cikliškumas, teigiami odos mėginiai ir 
/ arba remisija taikant gydymą. Išsiaiškinus paciento 

anamnezę, vartojamus vaistus, atliekami odos dūrio 
arba įodiniai mėginiai su progesteronu. Paprastai odos 
dūrio mėginiams naudojama 50 mg/ml koncentraci-
ja, įodiniai mėginiai atliekami progesteroną skiedžiant 
benzilo alkoholiu arba alyvuogių aliejumi santykiu 
1:10 000, 1:1 000 ir 1:100. Tyrimas su progesteronu 
nėra standartizuotas, todėl vertinant rezultatus svarbu 
nepasikliauti vien tik jais. Foer ir bendraautorių tyrime, 
kuriame dalyvavo 24 moterys, sergančios padidėjusiu 
jautrumu progestagenams, tik pusės jų odos mėginiai 
buvo teigiami, tačiau visų pacienčių simptomai korelia-
vo su menstruacijų ciklu bei buvo stebėtas pagerėjimas 
taikant ovuliaciją supresuojantį gydymą [2]. 

Padidėjęs jautrumas progestagenams diferencijuojamas 
su padidėjusiu jautrumu estrogenams (šiuo atveju simp-
tomai pasireikš ne liuteininės, bet folikulinės ciklo fazės 
metu), dilgėline, angioedema, vaistų sukeltu bėrimu. 

Gydymas

Yra įvairių padidėjusio jautrumo progestagenams gy-
dymo galimybių. Svarbu žinoti, kad antihistamininiai 
vaistai nėra labai efektyvūs malšinant padidėjusio jau-
trumo progestagenams simptomus. Tuo tarpu geriamieji 

1 lentelė. Padidėjusio jautrumo progestagenams klasifikacija [2]

Klasifikacija Provokuojantys veiksniai Simptomų pasireiškimas

Endogeninis Menstruacijos Pasireiškia prieš mėnesines 

Nėštumas Prasideda nėštumo metu, gali tęstis ir po nėštumo

Egzogeninis Progestinai, vartojami kontra-
cepcijai ar vaisingumui Simptomai pasireiškia pradėjus vartoti egzogeninius progestinus

Mišrus Progestinai, vartojami kontra-
cepcijai ar vaisingumui

Simptomai pasireiškia pradėjus vartoti egzogeninius progestinus, 
tačiau gali persistuoti ikimenstruaciniu ar nėštumo laikotarpiu

1 pav. Eriteminės plokštelės ant kaklo ir veido [6] 2 lentelė. Padidėjusio jautrumo progestagenams klinika [8]

Odos ir gleivinių 
simptomai

Makulopapulinis bėrimas
Papulovezikulinis bėrimas
Dermatitas (egzema)
Dilgėlinė / angioedema
Fiksuotas vaistų sukeltas bėrimas 
(angl. Fixed drug eruption)
Petechijos / purpura
Daugiaformė eritema (erythema 
multiforme)
Vulvovaginalinis niežulys
Stomatitas

Kiti simptomai

Dusulys
Kosulys
Astma
Anafilaksija

Padidėjęs jautrumas progestagenams
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IM – intraraumeninė, IVF – in vitro fertilizacija (apvaisinimas).

2 pav. Padidėjusio jautrumo progestagenams diagnostikos ir gydymo algoritmas [2] 

Įtariamas padidėjęs jautrumas progesteronui

Odos lopo, dūrio, įodiniai mėginiai

Teigiami

Nusistatykite tikslus

Nėštumas / IVF

Gydymas sėkmingas

IM (greita) 
desensibilizacija

Dozės titravimas 
simptomų kontrolei

Alternatyvi diagnozė 
nenustatyta

Simptomų kontrolė

Gydymas nesėkmingas

Medikamentinis gydymas 
(trys mėnesiai)

Desensibilizacija per os
ar lM

Nustatyta alternatyvi 
diagnozė

Diferencinė diagnostika

Neigiami

gliukokortikosteroidai yra veiksmingi, tačiau, siekiant 
išvengti nepageidaujamų reiškinių, gydymas jais gali 
būti tik trumpalaikis. Geriamieji kontraceptikai padeda 
išvengti staigaus progesterono piko liuteinininės fazės 
metu, tačiau jų sudėtyje yra sintetinių progestinų, todėl 
ne visi pacientai gydymą toleruoja. Dažniausiai padidėjęs 
jautrumas progestagenams gydomas gonadotropinio libe-
rino (angl. gonadotropin-releasing hormone) agonistais. 
Gonadotropinio liberino  agonistai neleidžia įvykti ovu-
liacijai, blokuodami hormono gonadotropino išsiskyrimą 
iš hipofizės liaukos. Nepageidaujamas šio gydymo povei-
kis gali pasireikšti amenorėja, makšties gleivinės atrofija ir 
osteoporoze. Padidėjęs jautrumas progestagenams gali būti 
gydomas ir estrogeno receptorių moduliatoriais (tamoksife-
nu), neleidžiančiais įvykti ovuliacijai. Tiesa, vartojant šiuos 
vaistus ilgą laiką, padidėja osteoporozės rizika. Biologinė 
terapija taip pat gali būti veiksminga – literatūroje aprašyti 
sėkmingi gydymo omalizumabu atvejai, be to, omalizuma-
bas buvo efektyvus ir gydant atsparų vaistams padidėjusį 
jautrumą progestagenams [7, 10]. Radikalusis, tačiau efek-
tyvus padidėjusio jautrumo progestagenams gydymo būdas 
yra kiaušidžių šalinimo operacija. Šis gydymas yra kon-
traindikuotinas moterims, siekiančioms susilaukti vaikų, 
be to, pašalinus kiaušides, padidėja osteoporozės rizika. 

Desensibilizacija

Desensibilizacija progestagenams taikoma, kai gydy-
mas gonadotropinio liberino agonistais nėra efektyvus 

arba neįmanomas dėl nepageidaujamų reiškinių, taip pat 
moterims, planuojančioms pagalbinio apvaisinimo proce-
dūrą, kai skiriamos didelės progesterono dozės. Yra keli 
desensibilizacijos progestagenams protokolai; vaistai gali 
būti skiriami per os, leidžiami į raumenis arba skiriami į 
makštį (2 pav.). Greitasis protokolas, kai didinamos proges-
terono dozės (suminė dozė – 50 mg) skiriamos injekcijomis 
į raumenis per 2,5 val., paprastai taikomas moterims, pla-
nuojančioms pagalbinio apvaisinimo procedūras prieš visą 
pagalbinio apvaisinimo procesą. Lėtoji desensibilizacija, kai 
progestagenas noretindronas skiriamas per os mažomis do-
zėmis dvi–devynias dienas, skiriama pacientams, kuriems 
pasireiškia sunkūs padidėjusio jautrumo progestagenams 
simptomai, atsparūs įprastiniam gydymui [11]. 

Apibendrinimas

Padidėjęs jautrumas progestagenams yra reta liga, 
tačiau pastaruoju metu stebimas didesnis sergamumas 
ja dėl peroralinių kontraceptikų vartojimo ir pagalbinio 
apvaisinimo procedūrų. Padidėjęs jautrumas progestage-
nams pasireiškia simptomais, susijusiais su mėnesinių ciklu 
arba sintetinių progestinų vartojimu. Dažniausiai pacientai 
(paprastai moterys) skundžiasi odos simptomais, tačiau pa-
didėjęs jautrumas progestagenams gali pasireikšti ir gy-
vybei pavojingomis sisteminėmis reakcijomis. Šiuo metu 
turime įvairių padidėjusio jautrumo progestagenams  gy-
dymo galimybių ir desensibilizacijos progestagenams 
protokolų. 

Padidėjęs jautrumas progestagenams
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Anafilaksija yra pavojinga gyvybei ir nerimą kelianti 
būklė. Dažnai jos priežastis taip ir lieka nenustatyta. Tai  
sukelia pacientams dar didesnį stresą ir blogina jų gyveni-
mo kokybę. Daugiau nei 50 proc. idiopatinės anafilaksijos 
priežasčių gali būti įvairios putliųjų ląstelių aktyvinimo 
formos [1]. Šiame straipsnyje pristatomi putliųjų ląste-
lių aktyvinimo sutrikimai, jų simptomai, provokuojantys 
veiksniai ir diagnostika. 

Putliųjų ląstelių aktyvinimo simptomai

Putliųjų ląstelių aktyvinimas ir mediatorių, pavyz-
džiui, triptazės, histamino, leukotrienų ir prostaglandinų, 
išskyrimas gali sukelti įvairių ligų simptomus, pavyz-
džiui, mastocitozės, putliųjų ląstelių aktyvinimo sindro-
mo, paveldimosios alfa triptazemijos [2–4]. Kliniškai 
gali pasireikšti nenormali putliųjų ląstelių proliferacija 
ir kaupimasis įvairiuose organuose (odoje, plaučiuose, 
virškinimo trakto gleivinėje) [5]. Simptomai gali būti 
ūminiai, epizodiniai, pasikartojantys ir lėtiniai. Taip 
pat jie gali būti vienoje kūno srityje ar sisteminiai, pa-
vyzdžiui, kaip anafilaksija. Beveik 30 proc. pacientų, 
kuriems diagnozuotas putliųjų ląstelių aktyvinimo sin-
dromas, pasireiškė anafilaksija, kai prireikė epinefrino 
tris ar daugiau kartų per metus, o 6 proc. – vieną, du ar 
daugiau kartų per savaitę [6]. Anafilaksija gali pasireikšti 
įvairiai – nuo dilgėlinės iki gerklų tinimo ar net mirties. 
Dažniausi simptomai, kurie sukelia didelį diskomfortą ir 
blogina sergančiųjų gyvenimo kokybę, yra pilvo skaus-
mas, pūtimas, viduriavimas, galvos skausmas, svaigimas, 
sąmonės netekimas, kraujospūdžio pakitimai (būdinges-
nė hipotenzija, tačiau gali būti ir hipertenzija), dusulys, 
didelis nuovargis, niežulys, kasdienis raumenų, sąnarių 
skausmas [2–4, 6, 7].

Putliųjų ląstelių aktyvinimą skatinantys veiksniai

Šiuos simptomus skatina tam tikri veiksniai, tačiau pa-
cientas ne visada geba juos atpažinti [7]. Dažniausiai pro-
vokuoja įvairūs padidėjusio jautrumo reakcijas sukelian-
tys alergenai, staigūs temperatūros pokyčiai, alkoholis, 
maistas, stresas. Staigios pradžios anafilaksiją dažniau-
siai sukelia nuodai (pavyzdžiui, plėviasparnių vabzdžių, 

voragyvių, medūzų, gyvačių). Vaistai (pavyzdžiui, opioi-
diniai analgetikai, nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, 
antibiotikai), kontrastinės medžiagos, vakcinos, įvairios 
operacijos taip pat gali inicijuoti putliųjų ląstelių akty-
vinimą, todėl prieš intervencijas. Jei yra nustatytas pu-
tliųjų ląstelių aktyvinimo sindromas ar mastocitozė, rei-
kalinga premedikacija. Net nedidelis diskomfortas, toks 
kaip šiurkštūs drabužiai, įvairūs stipresni kvapai, va-
žiavimas automobiliu ir kiti fiziniai veiksniai, gali pro-
vokuoti simptomus [3, 4, 7]. Pacientai stengiasi vengti 
provokuojančių veiksnių, tačiau jų yra labai daug, todėl 
nukenčia gyvenimo kokybė. Patiriamas didelis stresas, 
pacientai jaučiasi nedarbingi, mažėja jų savivertė ir di-
dėja socialinė atskirtis, blogėja psichologinė būklė [6, 
8, 9]. Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse 
šiems pacientams įkurtos specialiosios socialinės grupės, 
padedančios susigyventi su liga ir pagerinti gyvenimo 
kokybę [9].

Putliųjų ląstelių aktyvinimo priežastys

Kas sukelia aprašytus simptomus ir kokios dažniau-
sios priežastys? Simptomus sukelia keli skirtingi media-
toriai, pavyzdžiui, histaminas, triptazė, įvairūs citokinai, 
leukotrienai, prostaglandinai ir kiti [10, 11]. Jie išsiskiria 
iš putliųjų ląstelių jas suaktyvinus ir veikia skirtingas 
ląsteles taikinius. Nė vienas aukščiau aprašytų simpto-
mų nėra specifiškas tam tikrai ligai, todėl kiekvienam 
pacientui reikalingas išsamus ištyrimas, norint nustatyti 
putliųjų ląstelių aktyvinimo priežastį. Sunkios sisteminės 
reakcijos metu galima išmatuoti mediatorių kiekį įvai-
riuose biologiniuose skysčiuose. Kai kurie mediatoriai 
yra specifiškesni, pavyzdžiui, triptazė [12, 13]. Tai seri-
no proteazė, esanti putliosiose ląstelėse, kurios nedideli 
kiekiai nuolat aptinkami kraujyje. Daugiausiai triptazės 
gamina putliosios ląstelės, nedaug – bazofilai, kaulų čiul-
puose esančios ląstelės pirmtakės. 

Bazinės triptazės padidėjimo priežastys

Viršutinė bazinės serumo triptazės (BST) normos 
riba yra 11,4 ng/ml [14]. BST koncentracijos padidėji-
mą gali sukelti įgytieji ir įgimtieji veiksniai. Maždaug 
6 proc. visos populiacijos turi padidėjusį BST kiekį 
(1 pav.) [15, 16]. 2014 metais nustatyta, kad padidėjusi 
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BST koncentracija paveldima au-
tosominiu dominantiniu būdu [17]. 
91 proc. žmonių, kuriems yra padi-
dėjusi BST, nustatytas autosiminiu 
dominantiniu būdu pavelėtas sutri-
kimas – paveldimoji alfa triptaze-
mija (1 pav.). Ji išsivysto dėl padi-
dėjusių geno TPSAB1, koduojančio 
alfa triptazę, kopijų skaičiaus [4]. 
Kiekvienai papildomai TPSAB1 
geno kopijai buvo pastebėtas po-
veikis serumo triptazės koncen-
tracijai. Įvykus vienai replikacijai, 
BST koncentracija padidėja maž-
daug 9 ng/ml [5]. Šios germinalinės 
replikacijos sutrikimas gali sukelti 
šeiminį putliųjų ląstelių aktyvini-
mo sindromą. Nėra tiksliai žinoma, 
kiek pacientų, sergančių putlių-
jų ląstelių aktyvinimo sindromu, 
serga paveldimąja alfa triptazemija ir, atvirkščiai [8]. 
Putliųjų ląstelių aktyvinimo sindromas yra ligų grupė, 
susijusi su nenormaliu putliųjų ląstelių aktyvinimu. Šis 
sindromas būdingas mastocitozei, tačiau gali būti ir be 
jos, kai nustatoma kamieninių ląstelių faktoriaus geno 
mutacija (kloninė putliųjų ląstelių proliferacija), arba 
kai nustatoma nepiktybinė liga, pavyzdžiui, nuo imu-
noglobulino E priklausoma alergija ar kitos padidėjusio 
jautrumo reakcijos [1]. Putliųjų ląstelių aktyvinimo sin-
dromui būdingi sunkūs, pasikartojantys putliųjų ląstelių 
aktyvinimo sukelti simptomai, padidėjusi BST koncen-
tracija kraujyje ir simptomų sumažėjimas skiriant gy-
dymą, stabilizuojantį putliąsias ląsteles ar vaistus, kurie 
slopina putliųjų ląstelių mediatorių gamybą, sekreciją 
ar susijungimą su receptoriais. Svarbu paminėti, kad 
daugeliui asmenų, sergančių kloninių putliųjų ląstelių 
liga, BST koncentracija gali būti normali, o padidėjusio 
triptazės kiekio nebuvimas dar neleidžia paneigti šios 
diagnozės [18–21]. 

Tam tikros helmintų infekcijos taip pat padidina BST 
koncentraciją, tačiau šis padidėjimas išnyksta išgydžius 
infekciją [5]. Labai retai padidėjęs BST kiekis gali būti 
nustatomas šeimose, neturinčiose genetinių sutrikimų. 
Tokiais atvejais BST padidėjimas būna labai mažas. 
Nedidelius BST pakitimus gali lemti amžius, gyveni-
mo būdas (alkoholio vartojimas, tabako rūkymas, kūno 
masės indeksas), tačiau jie kliniškai nėra reikšmingi. Dvi 
būklės, kuriomis sergant stebimas reikšmingas BST kon-
centracijos padidėjimas, yra pažengusi lėtinė inkstų liga 
ir galutinės stadijos inkstų liga, kai reikalinga hemodia-
lizė (1 pav.) [22]. Inkstų nepakankamumas yra susijęs su 
padidėjusia kamieninių ląstelių faktoriaus koncentracija. 
Šis faktorius yra pagrindinis putliųjų ląstelių augimo fak-
torius, todėl sergant sunkia lėtine inkstų liga skatinama 

putliųjų ląstelių hiperplazija [23–25]. Taip pat padidėjęs 
BST kiekis gali būti aptinkamas sergant mieloidiniais ne 
putliųjų ląstelių navikais. Nustatyta, kad maždaug treč-
daliui asmenų, sergančių mieloproliferacinėmis ligomis, 
ar kuriems nustatyti navikai, buvo padidėjusi BST kon-
centracija [26]. 

Diagnostika

Serumo triptazės tyrimas atliekamas praėjus 30 min.–
3 val. nuo anafilaksijos pradžios (maksimali triptazė) ir 
praėjus kelioms dienoms po simptomų regresijos (bazinė 
triptazė). Norint nustatyti BST koncentraciją, ją reikia ma-
tuoti kelis kartus, nes ji gali skirtis. Matuojant triptazę ne 
anafilaksijos metu, nustatomas ne pačios triptazės, kuri 
išskiriama iš putliųjų ląstelių, bet protriptazių koncen-
tracija. Šis tyrimas neatskiria protriptazių (alfa ir beta, 
kurios yra fermentiškai neaktyvios) ir negali jų atskirti 
nuo subrendusių triptazių, kurios išsiskiria iš putliųjų ląs-
telių dėl anafilaksinės reakcijos [8].

Sutarta, kad jei maksimali triptazė yra daugiau nei 
120 proc. bazinės triptazės + 2 ng/ml (bazinė tripta-
zė x 1,2 + 2), patvirtinama, kad įvyko anafilaksija. Jeigu 
bazinė triptazės koncentracija >20 ng/ml, pacientas turė-
tų būti tiriamas dėl kitų ligų, pavyzdžiui, paveldimosios 
alfa triptazemijos, sisteminės mastocitozės ir nemastoci-
tinių mieloidinių neoplazijų [14, 27–29]. Svarbu paminė-
ti, kad triptazės nustatymo diagnostinis jautrumas mažėja 
ne tik vėliau paėmus kraujo tyrimams, bet ir pasireiškus 
lengvoms reakcijoms.

Putliųjų ląstelių sutrikimus gali padėti diagnozuoti 
kitų mediatorių tyrimai – histamino, jo metabolitų, pros-
taglandinų, leukotrienų kiekio radimas šlapime, tačiau jie 
ne tokie specifiški nei triptazė ir trūksta duomenų, kaip 

 Bazinė serumo triptazė  >11,4 ng/ml
 Bazinė serumo triptazė  ≤11,4 ng/ml

~6 proc.

~7 proc.~1 proc.
<1 proc.

1 pav. Padidėjusios BST koncentracijos dažnis bendrojoje populiacijoje (kairėje) ir padidėjusios 
BST ligų dažnis (dešinėje) [8]

Bendroji populiacija Padidėjusi bazinė 
serumo triptazė 

~94 proc. ~91 proc.

 Paveldimoji alfa triptazemija
 Pažengusi lėtinė inkstų liga / 

     galutinės stadijos inkstų liga
 Kloninė liga
 Idiopatinė priežastis
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interpretuoti jų kiekio pokyčius [5, 18]. Manoma, kad 
plazmos ir šlapimo histamino ar jo metabolitų koncen-
tracijos padidėjimas du kartus ir daugiau ar bent 50 proc. 
nuo bazinio lygio, ar izoliuotai šlapime padidėjusi hista-
mino metabolitų, prostaglandinų metabolitų ar leuko-
trienų koncentracija galėtų būti putliųjų ląstelių aktyvi-
nimo požymis. Šie tyrimai naudingi, kai nėra galimybės 
išmatuoti triptazės kiekio kraujyje. Galimi ir ląsteliniai, 
bazofilų aktyvinimo tyrimai [14]. Putliųjų ląstelių aktyvi-
nimo kriterijus – CD63 ir / ar CD203c ekspresija. Tačiau 
šie tyrimai rutiniškai nėra atliekami dėl didelės kainos ir 
sudėtingo putliųjų ląstelių išgavimo [14].

Po putliųjų ląstelių degranuliacijos, kuri įvyksta glei-
vinėje arba odoje, triptazės koncentracija, palyginti su 
kitais mediatoriais, daugėja palyginti lėtai. Jos pusinės 
eliminacijos laikas serume yra ilgesnis (90–120 min.), 
palyginti su kitais gerai žinomais mediatoriais, tokiais 
kaip histaminas (1–6 min.) arba trombocitus aktyvinantis 

faktorius (3–13 min.) [8, 23]. Dėl šių savybių triptazė yra 
kliniškai reikšmingiausias žymuo, patvirtinantis putliųjų 
ląstelių aktyvinimą [8, 30].

Apibendrinimas 

Putliųjų ląstelių aktyvinimo ligos kelia daug iššūkių. 
Jos gali sukelti sunkius simptomus, kuriuos provokuo-
ja labai daug veiksnių. Tai pacientams sukelia sociali-
nių, psichologinių ir fizinių sunkumų, todėl blogėja jų 
gyvenimo kokybė. Šiuo metu reikšmingiausias putliųjų 
ląstelių aktyvinimo diagnostinis rodiklis – triptazės kon-
centracija kraujo serume. Hematologijos, laboratorinės 
medicinos, alergologijos ir imunologijos sritys sparčiai 
tobulėja, todėl tikėtina, kad ateityje putliųjų ląstelių akty-
vinimo ligas bus galima nustatyti išsamesniais tyrimais, 
pritaikyti tikslingesnį gydymą ir pagerinti pacientų gyve-
nimo kokybę.

Putliųjų ląstelių aktyvinimo sutrikimai
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Įvadas

Pasaulio alergijos organizacija anafilaksiją apibrėžia 
kaip sunkią sisteminę padidėjusio jautrumo reakciją, kuri 
paprastai prasideda greitai ir gali baigtis mirtimi. Sunki 
anafilaksija pasižymi potencialiai gyvybei pavojingu kvė-
pavimo takų, kvėpavimo ir (arba) kraujotakos sutrikimu 
ir gali pasireikšti be tipiškų odos ypatybių ar kraujotakos 
šoko [1]. Tarptautinėje ligų klasifikacijoje, 11 leidime 
(TLK-11), ši liga apibrėžiama kaip sunki, gyvybei pavo-
jinga sisteminė padidėjusio jautrumo reakciją, kuriai bū-
dinga greita pradžia ir galimai gyvybei pavojingi kvėpa-
vimo ir kvėpavimo takų ar kraujotakos sutrikimai, taip pat 
paprastai būna, nors ir ne visada, odos ir gleivinės simpto-
mai [2]. Regioniniai epidemiologiniai duomenys rodo, kad 
anafilaksijos dažnis Europos šalyse svyruoja nuo 1,5 iki 
7,9 atvejo 100 000 asmenų per metus [3], o rizika anafilak-
sijai pasireikšti per visą gyvenimą yra vienam iš 300 [4]. 
Nerimą keliantys duomenys rodo, kad 1,5–25 metų ste-
bėjimo laikotarpiu reakcijos pasikartoja 26,5–54,0 proc. 
anafilaksiją jau patyrusių pacientų, o hospitalizacijų dėl 
anafilaksijos skaičius per pastaruosius du dešimtmečius 
padidėjo [5]. Kadangi anafilaksija pasižymi greitai besi-
vystančiomis gyvybei pavojingomis organizmo reakcijo-
mis, kurios gali pasikartoti, šios būklės urgentinio gydymo 
poreikis gerai žinomas. Adrenalinas, švirkščiamas į rau-

menis, yra pirmojo pasirinkimo vaistas teikiant skubiąją 
pagalbą. Pasaulio sveikatos organizacija nurodo, kad vi-
sos anafilaksinės reakcijos turi būti tinkamai gydomos į 
raumenis leidžiamu epinefrinu (adrenalinu), kad būtų su-
mažinta komplikacijų ir mirties rizika [1]. Pacientui pati 
patogiausia skubiosios pagalbos ir lengviausiai leidžianti 
susišvirkšti vaistus priemonė yra automatinis adrenalino 
švirkštiklis Epipen® [6]. 

Dažniausios anafilaksijos priežastys

Vaistai ir geliančių vabzdžių nuodai yra pagrindinės 
suaugusiųjų anafilaksijos priežastys, o vaikams ir pa-
augliams – maistas ir geliančių vabzdžių nuodai (1 lente-
lė) [7]. Vidutinio amžiaus suaugusiųjų populiacijoje anafi-
laksija daugiausia pasireiškia namuose [8]. 

Dažniausi vaistai, sukeliantys anafilaksiją, yra anti-
biotikai ir nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, tačiau 
kurie jų dažniau sukelia anafilaksines reakcijas, pri-
klauso nuo geografinės padėties. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose antibiotikai sudaro 66 proc. vaistų sukeltų 
anafilaksijų atvejų. Jungtinės Karalystės ir Kinijos duo-
menys panašūs. Portugalijoje ir Lotynų Amerikoje atlikti 
tyrimai parodė, kad nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo 
sudarė daugumą (73 proc.) vaistų sukeltų anafilaksijos 
atvejų. Šių svyravimų priežastys nėra žinomos, tačiau 

1 lentelė. Dažniausios anafilaksijos priežastys [9, 15, 16]

Maistas Žemės riešutai, lazdynų riešutai, kiaušiniai, sojos, žuvys, vėžiagyviai, kviečiai, pienas, kt. Maisto 
alergenai gali būti siejami su daugiau nei 50 proc. anafilaksijos atvejų išsivysčiusiose šalyse 

Vabzdžių nuodai 
Bičių, vapsvų, širšių, kamanių nuodai gali sukelti anafilaksiją. Jiems jautrūs 2–3 proc. suau-
gusiųjų ir 1 proc. vaikų populiacijos. Vidurio Europoje (Austrijoje, Vokietijoje ir Šveicarijo-
je) vapsvos yra vyraujantys vabzdžiai, sukeliantys anafilaksiją

Vaistai Dažniausiai padidėjusio jautrumo reakcijas sukelia antibiotikai, tokie kaip penicilinai, cefa-
losporinai, sulfonamidai, taip pat aspirinas ir kiti nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo

Kiti Natūralus kaučiuko lateksas (guminės pirštinės, pleistrai, prezervatyvai), spermos baltymai

Fizinis stresas Nors ir labai retai, tačiau kartu su kitais veiksniais fizinis krūvis gali paskatinti anafilaksines 
reakcijas

Idiopatinės priežastys Anafilaksija klasifikuojama kaip idiopatinė, kai negali būti nustatytas joks sukėlėjas. Šiuo 
metu ji sudaro 6,5–35,0 proc. atvejų, priklausomai nuo atliktų tyrimų duomenų
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2 lentelė. Supaprastinti anafilaksijos diagnostikos kriterijai [1, 7]

ANAFILAKSIJA YRA LABAI TIKĖTINA, KAI BŪDINGAS BET KURIS IŠ ŠIŲ DVIEJŲ KRITERIJŲ

1. Ūminė ligos pradžia (nuo kelių minučių iki kelių valandų), kai vienu metu pažeidžiama oda, gleivinės audinys arba 
abu (pavyzdžiui, generalizuota dilgėlinė, niežulys ar paraudimas, patinusios lūpos, liežuvis ir liežuvėlis)

IR BENT VIENAS IŠ ŠIŲ KRITERIJŲ

a. Kvėpavimo sistemos sutrikimas (pavyzdžiui, dusulys, švokštimas / bronchų spazmas, stridoras, sumažėjęs PEF, 
hipoksemija)

b. Sumažėjęs arterinis kraujo spaudimas arba susiję galutinio organo disfunkcijos simptomai (pavyzdžiui, hipotonija 
(kolapsas), sinkopė, šlapimo nelaikymas)

c. Sunkūs virškinimo trakto simptomai (pavyzdžiui, stiprus mėšlungiškas pilvo skausmas, pasikartojantis vėmimas), 
ypač po kontakto su ne maisto alergenais

2. Ūminis hipotenzijos, bronchų spazmo ar gerklų pažeidimo išsivystymas po tam tikro paciento žinomo ar labai tikėti-
no alergeno (nuo kelių minučių iki kelių valandų), net jei nėra tipiško odos pažeidimo

tikėtina, kad jos yra susijusios su vaistų išrašymo įpro-
čiais ir genetiniu polinkiu į padidėjusio jautrumo reak-
cijas [9]. Vokiškai kalbančių šalių (Vokietijos, Austrijos 
ir Šveicarijos) anafilaksijos registras nurodė, kad daž-
niausias anafilaksijos sukėlėjas yra vabzdžių nuodai, 
tada atitinkamai – maistas ir vaistai (atsižvelgiant į visas 
amžiaus grupes) [10]. Tarp vaistų sukeltos anafilaksijos 
buvo nustatyti nauji sukėlėjai, pavyzdžiui, biologiniai 
preparatai, kurių sudėtyje yra alfa-gal (cetuksimabas), 
mažos molekulės arba nauji chemoterapiniai preparatai, 
tokie kaip olaparibas. Dezinfekuojamosios priemonės, 
pavyzdžiui, chlorheksidinas, arba vaistų sudedamosios 
dalys, pavyzdžiui, polietilenglikolis arba metilceliulio-
zė, buvo nustatytos kaip naujos medžiagos, sukeliančios 
anafilaksiją [11–14]. Anafilaksiją gali sukelti natūralus 
kaučiuko lateksas, spermos baltymai. Specifinis sukė-
lėjas gali būti nenustatytas ūminio anafilaksinio įvykio 
metu arba vėlesniuose vertinimuose, ypač jei reakcija 
pasireiškia pirmą kartą, o sukėlėjas gali būti nustatytas 
tik retrospektyviai renkant anamnezę ir atliekant tolesnį 
ištyrimą. 

Anafilaksijos rizikos veiksniai

Kaip nurodyta tarptautiniame sutarimo dėl anafilak-
sijos dokumente, širdies ir kraujagyslių ligos bei astma 
yra gerai pripažinti sunkios anafilaksijos rizikos veiks-
niai [4]. Papildomi rizikos veiksniai, kurie gali būti susi-
ję su sunkia ar mirtina anafilaksija, yra vyresnis amžius, 
putliųjų ląstelių sutrikimas (mastocitozė) ir vartojami 
vaistai (beta adrenoblokatorių arba angiotenziną konver-
tuojančio fermento inhibitorių vartojimas). Atopija yra 
maisto, fizinio krūvio ir latekso sukeltos anafilaksijos ri-
zikos veiksnys [7].

Pasiūlyti paprastesni diagnostiniai kriterijai 

Anafilaksijos klinika priklauso nuo pažeistų organų sis-
temų. Jai būdingas dviejų ar daugiau sistemų pažeidimas. 

Iki šiol geriausiai žinomi ir plačiausiai naudojami įvairių 
tarptautinių organizacijų, tarp jų ir Europos alergologų ir 
klinikinių imunologų akademijos, buvo anafilaksinės re-
akcijos kriterijai, kai anafilaksiją galima buvo įtarti, jei 
paciento būklė atitikdavo vieną iš trijų kriterijų [17]. 2020 
metais Pasaulio alergijos organizacijos anafilaksijos ko-
mitetas pasiūlė naujus supaprastintus anafilaksijos kriteri-
jus [1, 7].

Įtarti anafilaksiją padeda šie nauji kriterijai (2 lentelė, 
1 pav.):
● tipiški odos simptomai IR reikšmingi simptomai iš ma-

žiausiai vienos kitos organų sistemos; 
ARBA
● žinomo ar tikėtino alergeno poveikis pacientui, kuriam 

nustatyti  kvėpavimo ir (arba) širdies ir kraujagyslių sis-
temos sutrikimai [1].

Urgentinis anafilaksijos gydymas

Pacientams arba sveikatos priežiūros specialistams 
anksti įtarus anafilaksiją remiantis simptomais, reikia ne-
delsiant pradėti gydymą. Anafilaksija yra neatidėliotina 
būklė, kurią reikia greitai nustatyti ir gydyti. Pacientams, 
kuriems anksčiau buvo anafilaksija, urgentinį gydymą su-
daro du etapai:
● pirmoji pagalba – adrenalino sušvirkštimas automatiniu 

švirkštikliu (pavyzdžiui, Epipen®);
● papildomos intervencijos – papildomas adrenalino 

švirkštimas atvykus sveikatos priežiūros specialistams, 
jei anafilaksijos simptomai tęsiasi [1, 7].
Kai pacientui pasireiškia anafilaksija, svarbu laikytis 

nurodytų veiksmų: 
● jei įmanoma, pašalinti provokuojantį veiksnį (pavyz-

džiui, nutraukti vaistų skyrimą);
● įvertinti kvėpavimo takus, kvėpavimą, kraujotaką, psi-

chikos būklę, odą ir nedelsiant kviesti greitąją medicinos 
pagalbą;

● švirkščiant epinefriną (adrenaliną) į raumenis, į keturgal-
vio šlaunies priekinę šoninę dalį, parinkti paciento padėtį 
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pagal jo požymius. Daugu-
ma pacientų anafilaksijos 
metu turi būti paguldyti 
ant nugaros, nebent yra su-
trikęs kvėpavimas. Tokiu 
atveju sėdimoji padėtis gali 
palengvinti kvėpavimą.
Į raumenis leidžiamas epi-

nefrinas (adrenalinas) yra 
pirmosios eilės vaistas, re-
komenduojamas anafilaksijai 
gydyti [9]. Adrenalino dozė 
apskaičiuojama pagal kūno 
svorį. Sveikatos priežiūros spe-
cialistams rekomenduojama 
epinefrino (adrenalino) dozę 
parinkti 0,01 mg/kg kūno svo-
rio, o didžiausia bendra dozė 
gali būti 0,5 mg [1]. Dozavimas 
pateiktas 3 lentelėje. Injekcija 
leidžiama į vidurinio šlaunies 
trečdalio priekinį šoninį pavir-
šių. Daugeliui pacientų pakan-
ka vienos ar dviejų adrenalino 
injekcijų į raumenis, retai pri-
reikia daugiau nei dviejų do-
zių [17]. Dozavimas turi būti 
kartojamas kas 5–15 min., jei 
simptomai išlieka. 

Šiais laikais galime greitai, 
efektyviai ir neturint specia-
laus medicininio pasiruošimo 
padėti asmenims, kuriems pa-
sireiškia anafilaksija. Tam labai 
parankus automatinis adrena-
lino švirkštiklis (Epipen®) – 
vienkartinė užpildyta automa-
tinė injekcijos priemonė, skirta 
gyvybei pavojingoms alergi-
joms gydyti [18]. Remiantis 
Lietuvos Respublikos svei-
katos apsaugos ministro įsa-
kymu Nr. V-654, nuo 2018 
metų birželio 8 dienos Lietu-
voje automatinis adrenalino 
švirkštiklis (Epipen®) kom-
pensuojamas 100 proc. Jis 
skiriamas pacientams, kuriems 
yra padidėjusi anafilaksijos ri-
zika. 

Palengvinant dozavimą ir 
užtikrinant patogumą ir klai-
dų išvengimą, automatinis 
adrenalino švirkštiklis yra 
tiekiamas dviem dozuotėmis: 
150 µg/0,3 ml ir 300 µg/0,3 ml:

1 pav. Anafilaksijos diagnozavimo kriterijai [1, 7]

Anafilaksija yra labai tikėtina, kai būdingas bet kuris 
iš šių dviejų kriterijų

Ūminė ligos pradžia (nuo kelių minučių iki kelių valandų), kai                     
pažeidžiama oda, gleivinės audinys arba abu (pavyzdžiui, generalizuota 
dilgėlinė, niežulys ar paraudimas, patinusios lūpos ir liežuvis)

A. Kvėpavimo takai / kvėpavimas:
kvėpavimo sutrikimas
(pavyzdžiui, dusulys, švokštimas, bronchų spazmas, 
stridoras, sumažėjęs PEF, hipoksemija)

B. Kraujotaka: 
sumažėjęs arterinis kraujo spaudimas arba 
susiję galutinio organo disfunkcijos simptomai
(pavyzdžiui, hipotonija (kolapsas), sinkopė, šlapimo 
nelaikymas)
C. Kita: 
sunkūs virškinimo trakto simptomai
(pavyzdžiui, stiprus mėšlungiškas pilvo skausmas, 
pasikartojantis vėmimas, ypač po kontakto su ne 
maisto alergenais)

Pasireiškia ūminė hipotenzija* arba bronchų spazmas, arba 
gerklų pažeidimas* po paciento sąlyčio su žinomu arba labai 
tikėtinu alergenu (nuo minučių iki kelių valandų), net jei nėra tipiško 
odos pažeidimo

Bronchų spazmas

Ir bent 
vienas iš šių

Gerklų pažeidimas

Kūdikiams ir vaikams:
mažas sistolinis arterinis kraujo 
spaudimas (priklausomai nuo 
amžiaus) arba didesnis nei 30 proc. 
sistolinio arterinio kraujo spaudimo 
sumažėjimas

* Hipotenzija apibrėžiama kaip sistolinio arterinio kraujo spaudimo sumažėjimas daugiau nei 3 proc., palyginti   
   su to asmens pradiniu kraujospūdžiu. 

ARBA
•  Kūdikiams ir vaikams iki 10 metų: sistolinis arterinis kraujo spaudimas yra mažesnis nei (70 mm Hg + (2   
   x amžius metais)). 
•  Suaugusiesiems: sistolinis arterinis kraujo spaudimas yra mažesnis nei<90 mm Hg.

* Gerklų simptomai yra stridoras, balso pokyčiai, odinofagija.

Suaugusiesiems:
sistolinis arterinis kraujo spaudimas yra 
mažesnis nei 90 mm Hg arba didesnis 
nei 30 proc. sumažėjimas, palyginti su 
pradiniu lygiu 

AR

3 lentelė. Rekomenduojamos epinefrino (adrenalino) dozės į raumenis

Nuo 0,01 mg/kg kūno svorio iki didžiausios 0,5 mg bendros dozės
Tai atitinka 0,5 ml 1 mg/ml (1:1 000) epinefrino (adrenalino)

Kūdikiams iki 10 kg 0,01 mg/kg = 0,01 ml/kg 1 mg/ml (1:1 000)

1–5 metų vaikams 0,15 mg = 0,15 ml 1 mg/ml (1:1 000)

6–12 metų vaikams 0,3 mg = 1 mg/ml (1:1 000)

Paaugliams ir suaugusiesiems 0,5 mg = 1 mg/ml (1:1 000)

Anafilaksija ir pirmoji pagalba jai pasireiškus
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● asmenims, sveriantiems >30 kg, ski-
riama 300 µg;

● asmenims, sveriantiems nuo 15 kg 
iki 30 kg, skiriama 150 µg;

● asmenims, sveriantiems nuo 7,5 kg 
iki 15 kg, dėl vaisto skyrimo spren-
džiama individualiai;

● sveriantiems mažiau nei 7,5 kg pa-
cientams šio vaistinio preparato ne-
rekomenduojama skirti. 
2 pav. pavaizduota, kaip naudotis 

automatiniu adrenalino švirkštikliu. 
Norint anksti suvaldyti anafilaksiją, 
svarbu informuoti pacientą apie ana-
filaksijos riziką ir išmokyti savaran-
kiškai gydytis bet kokio pasikartojimo 
atveju. Pacientams turi būti paskir-
ti bent du automatiniai epinefrino 
(adrenalino) švirkštikliai. Tokia reko-
mendacija taikoma, nes esant sunkiai 
anafilaksijos eigai reikalinga antra 
injekcija bei dėl galimos dvifazės ana-
filaksijos eigos. 

Šiems pacientams būtina paaiš-
kinti, kodėl, kada ir kaip naudoti 
automatinį adrenalino švirkštiklį. 
Nepakanka tik turėti jį. Labai svarbu, 
kad ir pacientas, ir artimieji mokė-
tų juo naudotis. Būtina reguliariai prisiminti naudojimo 
instrukciją, atnaujinti žinias. Be to, rekomenduojama 
visada su savimi turėti individualizuotą rašytinį skubio-
sios pagalbos anafilaksijos metu veiksmų planą. Planas 
turėtų iliustruoti, kaip atpažinti anafilaksijos simptomus 
(pavyzdžiui, dilgčiojimą galūnėse, karščio pojūtį, galvos 
svaigimą / alpimą, patinusias lūpas, liežuvį, uvulą, du-
sulį, švokštimą, stridorą, kolapsą) ir nurodantis greitai 
suleisti adrenalino į raumenis, į vidurinę priekinę šoninę 
šlaunies dalį, išlaikant automatinį adrenalino švirkštiklį 
maždaug tris sekundes, o tada iškviesti greitąją medicini-
nę pagalbą [6, 9, 19].

Apibendrinimas 

Absoliučių kontraindikacijų gydyti adrenalinu pacien-
tus, patyrusius anafilaksiją, nėra: nauda yra didesnė už ri-
ziką net ir žmonėms, sergantiems širdies ir kraujagyslių li-
gomis, nes jokie kiti vaistai neturi tokio greito gelbstimojo 
poveikio. Adrenalinas rekomenduojamas ir pažeidžiamų 
grupių pacientams – nėščiosioms, kūdikiams, vyresnio 
amžiaus asmenims [3]. Automatiniai adrenalino švirkš-
tikliai yra skirti naudoti asmenims, neturintiems specialaus 
medicininio išsilavinimo, didelį stresą sukeliančiomis ir la-
bai skubios pagalbos reikalaujančiomis situacijomis [18].

2 pav. Automatinio adrenalino švirkštiklio naudojimas

Paimkite adrenalino automatinį švirkštiklį į pagrindinę 
ranką taip, kad nykštys būtų arčiausiai mėlyno apsauginio 
dangtelio.
Kita ranka, traukdami tiesiai aukštyn, nuimkite mėlyną 
apsauginį dangtelį.

Laikykite adrenalino automatinį švirkštiklį 10 cm 
atstumu nuo išorinės šlaunies dalies. Oranžinis antgalis 
turi būti nukreiptas į išorinę šlaunies dalį.

Tvirtai smeikite adrenalino automatinį švirkštiklį į išorinę               
šlaunies dalį taip, kad švirkštiklis su šlaunimi sudarytų                    
tinkamą kampą (90°).
Šioje vietoje tvirtai laikykite injektorių 3 sekundes.

Dabar injekcija yra pabaigta, o automatinio švirkštiklio 
indikatoriaus langelis tamsus. Ištraukite automatinį 
švirkštiklį (oranžinis adatos dangtelis pailgės tam, kad 
būtų uždengta adata) ir jį saugiai išmeskite.
Švelniai pamasažuokite injekcijos vietą apie 10 sekundžių.
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Bilastinas – efektyvus ir tinkamas 
vaistas alerginėms ligoms gydyti

Įvadas

Epidemiologiniai tyrimai rodo, kad pasaulyje didė-
ja sergančiųjų alerginiu rinitu ir lėtine dilgėline skaičius. 
Viena dažniausių alerginių ligų yra alerginis rinokonjunk-
tyvitas, kuriuo serga apie 10–20 proc. visos populiacijos 
[1]. Jis pasireiškia rinorėja ir / ar nosies užburkimu, nie-
žuliu, čiauduliu, akių paraudimu, ašarojimu bei niežuliu 
[2, 3]. Be to, alerginis rinokonjunktyvitas didina kitų ligų, 
tokių kaip astma, nosies polipozė ir sinusitas, išsivystymo 
riziką. Kita dažna liga yra dilgėlinė. Jai būdingas niežtin-
tis migruojantis bėrimas pūkšlėmis ir / ar angioedema [4]. 
Apie 10–20 proc. žmonių bent kartą gyvenime patiria ūmi-
nės dilgėlinės epizodą, o 0,1 proc. išsivysto lėtinė sponta-
ninė dilgėlinė [5]. 

Alerginio rinokonjunktyvito ir dilgėlinės simptomai 
neigiamai veikia paciento kasdienį gyvenimą – sumažina 
darbo ir mokymosi produktyvumą, pablogina miego ko-
kybę, todėl didėja mieguistumas dieną, sutrikdo dėmesį 
ir reakcijos greitį. Pateikiama duomenų, kad asmenų, ser-
gančių lėtine spontanine dilgėline, subjektyvi sveikatos 
būklė yra gerokai blogesnė nei sveikų asmenų, o neretai 
yra panaši į pacientų, sergančių vainikinių arterijų liga [5]. 

Šiuo metu pasaulyje plačiai naudojami antihistami-
niniai vaistai efektyviai mažina ligos simptomus [3, 5]. 
Svarbu žinoti, kad šie preparatai skirtingu lygmeniu veikia 
centrinę nervų sistemą (CNS) ir lemia dar didesnį slopi-
nimą ir mieguistumą. Turint omenyje tai, kad patys ligų 
simptomai turi reikšmingos įtakos pablogėjusiai gyvenimo 
kokybei, galima teigti, kad seduojamasis antihistamininių 
vaistų poveikis gali dar labiau trikdyti kasdienę veiklą ir 
net sukelti skaudžių padarinių žmonėms, vairuojantiems 
transporto priemones ir dirbantiems su sudėtingais mecha-
nizmais. Todėl ypatingai svarbu parinkti ne tik efektyvų, 
bet ir tinkamą vaistą. 

Antihistamininiai vaistai

Antihistamininiai vaistai, blokuojantys H1 receptorius, 
yra skiriami alerginiam rinokonjunktyvitui ir dilgėlinei 
gydyti ir yra vieni dažniausiai vartojamų vaistų pasaulyje. 
Antihistamininiai vaistai yra klasifikuojami į dvi grupes – 
pirmos ir antros kartos. Šių grupių vaistai skiriasi chemine 
struktūra, nepageidaujamomis reakcijomis, farmakokine-
tika ir farmakodinamika. 

Pirmos kartos antihistamininiai preparatai yra neselek-
tyvūs ir blokuoja ne tik histamino, bet ir adrenerginius, 
muskarino, dopaminerginius receptorius, taip sukeldami 
nepageidaujamas reakcijas. Be to, pirmos kartos antihista-
mininiai vaistai lengvai įveikia hematoencefalinį barjerą, 
patenka į CNS ir jungiasi su ten esančiais H1 receptoriais 
[6]. Tokiu būdu sukeliamas seduojamasis poveikis, nuo-
vargis, mieguistumas, kognityvinių funkcijų, atminties ir 
psichomotoriniai sutrikimai, neigiamai paveikiama greito-
jo akių judėjimo (angl. rapid eye movement – REM) miego 
fazė, blogėja mokymosi ir darbo kokybė. 

Yra nustatyta, kad pirmos kartos antihistamininiai vais-
tai, kuriuos vartoja aviacijos, laivybos darbuotojai ar moto-
rinių transporto priemonių vairuotojai, padidina nelaimingų 
atsitikimų riziką, taip pat jie yra susiję su kardiotoksiškumo 
ir net mirties rizika perdozavimo atvejais tiek vaikams, tiek 
suaugusiesiems [7]. Daugelį pirmos kartos antihistamininių 
vaistų Tarptautinė alkoholio, vaistų ir eismo saugumo tary-
ba priskiria antrai arba trečiai kategorijai [8]. 

Pirmos kartos antihstamininių vaistų nepageidaujami 
reiškiniai yra aiškiai apibrėžti, tačiau jie išlieka vieni daž-
niausiai be recepto ir nepasitarus su gydytoju įsigyjamų 
vaistų, kuriais pacientai gydosi alergines ligas, kosulį, 
peršalimą ar nemigą [7]. Pirmos kartos antihistamininiai 
vaistai neretai yra klaidingai pacientų ir gydytojų laikomi 
tinkamais dėl jų ilgos vartojimo patirties. 

Šiuo metu kasdienėje praktikoje dažniau skiriami antros 
kartos antihistamininiai vaistai, kurie selektyviai veikia 
H1 receptorius. Pirmos kartos antihistamininių vaistų ma-
žesnis lipofiliškumas lemia ir mažesnį difuzijos pro hema-
toencefalinį barjerą potencialą. Antros kartos antihistami-
ninių vaistų koncentracija CNS susidaro labai nedidelė ir 
poveikis jai yra minimalus, todėl pacientai jaučia mažiau 
nepageidaujamų reiškinių [9]. 

Bilastinas – tinkamas ir efektyvus vaistas

Verta paminėti, kad antros kartos antihistamininių vais-
tų atstovai skiriasi farmakokinetinėmis ir farmakodinami-
nėmis savybėmis bei poveikiu CNS [10]. Tinkamo vaisto 
parinkimas yra labai svarbus pacientams, kurių profesija 
reikalauja ilgo dėmesio sutelkimo ir susikaupimo (vairuo-
tojai, pilotai ir kt.), nes net ir minimalus seduojamasis po-
veikis gali turėti skaudžių padarinių ne tik jiems patiems, 
bet ir aplinkiniams. 
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Vienas naujausių antros kartos CNS neveikiantis an-
tihistamininis vaistas yra bilastinas. Pastaruoju metu 
publikuojama vis daugiau straipsnių, nurodančių, kad 
didžiausiu selektyvumu ir afinitetu H1 receptoriams pa-
sižymintis bilastinas nesukelia seduojamojo poveikio, yra 
ne tik efektyvus, bet ir gerai toleruojamas pacientų, ser-
gančių alerginiu rinitu ar lėtine dilgėline [11].

Vieno klinikinio tyrimo, kuriame antihistamininių vais-
tų difuzija pro hematoencefalinį barjerą buvo tiriama pa-
sitelkus pozitronų emisijos tomografiją, duomenimis, bi-
lastino prisijungimas prie galvos smegenų H1 receptorių 
buvo lygus placebui, o kiti antros kartos antihistamininiai 
vaistai daugiau ar mažiau buvo susiję su galimu seduo-
jamuoju poveikiu CNS. Bilastinas aprašomas kaip vie-
nas mažiausiai prisijungiančių prie H1 receptorių galvos 
smegenyse iš visų pirmos ir antros kartos antihistamininių 
vaistų (1 pav.) [8]. 

Kaip minėta, bilastinas pasižymi dideliu selektyvumu 
H1 receptoriams, todėl gali būti skiriamas įvairaus am-
žiaus pacientams – tiek vaikams, tiek vyresnio amžiaus 
asmenims [7]. Bilastinas nėra metabolizuojamas kepeny-
se, nesąveikauja su CYP-450 sistema, todėl nepasižymi 
sąveika su kitais vaistais. Vadinasi, jis labai tinkamas 
pacientams, sergantiems įvairiomis lėtinėmis ligomis, 
kurioms gydyti skiriama nemažai kitų vaistų. Jį galima 
saugiai skirti pacientams, kuriems sutrikusi inkstų ar ke-
penų funkcija, o tai svarbu vyresniems ligoniams [12]. 
Alkoholis bilastino veikimui įtakos neturi, todėl nėra 
sustiprinama alkoholio sukelta sedacija ir mieguistumas 
[13]. Bilastinas yra gerai toleruojamas, net ir skiriant di-
desnes jo dozes, neturi anticholinerginio ar kardiotoksi-
nio poveikio. Šio vaisto vartojimas yra susijęs su geresne 
pacientų gyvenimo kokybe [12]. 

Remiantis Allergic rhinitis impact on asthma (ARIA) 
gairėse pateikiamomis rekomendacijomis [3], esant lengvai 
alerginio rinito eigai, pirmiausia skiriami antros kartos 

sedacijos nesukeliantys antihistamininiai vaistai. Esant 
vidutinio sunkumo ar sunkiai ligos eigai, papildomai reko-
menduojama skirti vietinio poveikio gliukokortikoidų ar 
jų derinį su vietinio poveikio antihistamininiais vaistais. 
Remiantis ARIA pateiktu antihistamininio vaisto parinki-
mo alerginiam rinitui gydyti algoritmu pacientams nuo 12 
metų, bilastinas yra tinkamas skirti tiek sergantiems įvai-
riomis gretutinėmis ligomis, tiek esant kepenų ar inkstų 
pažeidimui, taip pat asmenims, kuriems labai svarbus di-
delis susikaupimas darbe ar kasdieniame gyvenime (pilo-
tai, vairuotojai ir pan.) (2 pav.) [3]. 

Tarptautinėse dilgėlinės diagnostikos ir gydymo gairėse 
nurodoma, kad pirmojo pasirinkimo vaistai yra antros kar-
tos antihistamininiai preparatai [5]. Dilgėlinės gydymas 
yra pakopinis. Jei paskyrus antihistamininius vaistus po 
dviejų–keturių savaičių simptomai išlieka, rekomenduoja-
ma šių vaistų dozę didinti iki keturių kartų, todėl siekiant 
išvengti nepageidaujamų reiškinių būtina rinktis maksima-
liai saugų ir minimaliai CNS veikiantį vaistą. 

Yra atlikta ir daugiau tyrimų, įrodančių bilastino sau-
gumo profilį. Norint įsitikinti, ar jis tinkamas ir tam tikrų 
profesijų, reikalaujančių itin didelio dėmesio sukaupimo, 
atstovams, buvo vykdomi tyrimai su sveikais savanoriais. 
Bilastino įtaka vairavimo įgūdžiams realiame gyvenime 
buvo tiriama atliekant dvigubai aklo modelio klinikinį ty-
rimą. Jo metu sveiki tiriamieji atsitiktinai aštuonias dienas 
gavo bilastino 20 mg, bilastino 40 mg, hidroksizino 50 mg 
(aktyvios kontrolės grupės) arba placebo. Pirmąją ir aštun-
tąją tyrimo dienomis tiriamieji vairavo automobilį ir buvo 
matuojamas šoninės pozicijos standartinis nuokrypis, paro-
dantis, kiek automobilis nukrypsta į šoną nuo tiesios linijos. 
Reikšmingo skirtumo tarp tiriamųjų, kurie vartojo bilastiną 
20 mg, bilastiną 40 mg ir placebą, nebuvo nustatyta [14]. 

Siekiant įrodyti ar paneigti bilastino tinkamumą lakū-
nams, buvo atliktas kitas tyrimas. Jame siekta nustatyti sveikų 
savanorių budrumą ir reakcijos greitį lėktuvo simuliatoriuje 

1 pav. Antihistamininių vaistų prisijungimas prie CNS H1 receptorių [8]

Nesukelia sedacijos                                                                                                                     Stipri sedacija

–5 14 33 52 71

Bilastinas 20 mg
Feksofenadinas 120 mg

Ebastinas 10 mg
Loratadinas 10 mg

Cetirizinas 10 mg
Azelastinas 1 mg

Olopatadinas 5 mg
Astemizolis 2 mg
Cetirizinas 20 mg

Hidroksizinas 25 mg
Chlorfeniraminas 2 mg

Difenhidraminas 30 mg
Hidroksizinas 30 mg

Ketotifenas 1 mg

Bilastinas – efektyvus ir tinkamas vaistas alerginėms ligoms gydyti
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hipobarinėmis sąlygomis po 20 mg vienkartinės bilastino 
dozės pavartojimo [15]. Tyrimo rezultatais patvirtinta, kad 
bilastinas, palyginti su hidroksizinu ir placebu, neveikia 
budrumo, nesukelia sedacijos ir neturi neigiamos įtakos 
bendroms psichomotorinėms funkcijoms. 

Daugelis minėtų tyrimų buvo atlikta su sveikais sava-
noriais, todėl nebuvo įtrauktas padidėjusio mieguistumo 
ir nuovargio veiksnys dėl pačios ligos. Be to, buvo verti-
nama vairavimo kokybė normaliomis sąlygomis, leistino 
greičio ribose. Demonte su kolegomis (2018) atliko tyri-
mą, kurio tikslas buvo įvertinti pacientų, sergančių aler-
giniu rinitu ir / ar lėtine dilgėline, reakcijos greitį, bendrą 
psichomotorinę būklę ir gebėjimą išlaikyti dėmesį vairuo-
jant ekstremaliomis sąlygomis didelio greičio formulės 1 
simuliatoriuje po to, kai septynias dienas kasdien buvo 
vartojama 20 mg bilastino dozė [18]. Bilastino poveikis 
buvo lyginamas su placebu. Tyrimo rezultatai parodė, kad 
bilastinas neturėjo įtakos dėmesio sutelkimui ir reakci-
jos greičiui. Įdomu tai, kad pavartojus bilastino reakcijos 
greitis vairuojant 50 km/val., 150 km/val. ir 250 km/val. 
greičiu net buvo geresnis, palyginti su reakcijos greičiu 
vartojant placebą. 

Išvados

Alerginiu rinokonjunktyvitu arba lėtine dilgėline daž-
niausiai serga jauni, darbingo amžiaus žmonės. Dėl vargi-

nančių ligos simptomų labai prastėja sergančiųjų gyvenimo 
kokybė – vargina miego trūkumas, lemiantis sumažėjusį 
dėmesingumą ir sulėtėjusią reakciją kasdienėje veikloje. 
Antihistamininiai vaistai, skiriami minėtoms ligoms gy-
dyti, gali sukelti dar didesnę sedaciją. Toks suminis ligos 
simptomų ir vaisto vartojimo sukeltas mieguistumas trik-
do kasdienę paciento veiklą ir yra labai pavojingas žmo-
nėms, vairuojantiems transporto priemones ar valdantiems 
sudėtingus mechanizmus. 

Šios ligos yra lėtinės ligos, todėl vaistus tenka vartoti ilgą 
laiką. Dėl šių priežasčių svarbu, kad medikamentai būtų ne 
tik efektyvūs ir gerai toleruojami, bet ir sukeltų kuo mažiau 
nepageidaujamų reiškinių. Pirmos kartos antihistamininiai 
vaistai pasižymi didele nepageidaujamų reakcijų rizika, 
ypač dėl CNS slopinimo. Gydant alerginį rinitą ir dilgėli-
nę, pirmojo pasirinkimo medikamentai yra antros kartos 
antihistaminai, pasižymintys geresniu efektyvumo ir sau-
gumo profilio santykiu, neturintys anticholinerginio ir CNS 
slopinamojo poveikio. Vienas tokių vaistų yra bilastinas. Jis 
pasižymi tam tikromis išskirtinėmis savybėmis – nesąvei-
kauja su kitais vaistais, neturi toksinio poveikio inkstams 
ir kepenims, todėl yra tinkamas lėtinėmis ligomis sergan-
tiems pacientams, vartojantiems daug vaistų. Be to, tyrimai 
rodo, kad šiuo metu bilastinas yra geriausias pasirinkimas 
alerginiu rinitu ar lėtine dilgėline sergantiems vairuotojams, 
lakūnams ir kitų didelio dėmesio ir greitos reakcijos reika-
laujančių profesijų asmenims. 

2 pav. Antihistamininio vaisto parinkimo algoritmas, naudojamas pacientams nuo 12 metų, sergantiems alerginiu rinitu [3]
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Įvadas

Pasaulyje astma serga 339,4 mln. žmonių [1]. Paskyrus 
gydymą, 39 proc. pacientų astma išlieka nekontroliuojama 
[2]. Tai sukelia neigiamus padarinius – padidėjusią paū-
mėjimų riziką [3], nepageidaujamus geriamųjų gliukokor-
tikosteroidų (GGK) reiškinius [4, 5], gyvenimo kokybės 
pablogėjimą ir net mirtį [6]. Jungtinėje Karalystėje pateik-
ti 2012–2013 metų duomenys dėl astmos sukeltų mirčių 
parodė, kad apie 67 proc. mirčių buvo galima išvengti, 
jei šios ligos priežiūra būtų buvusi geresnė [3]. Yra daug 
priežasčių, kodėl gydymas nepadeda kontroliuoti astmos, 
tačiau dažniausios yra šios: 
● pacientai nesilaiko gydymo režimo;
● nemoka tinkamai naudotis inhaliatoriumi. 

Šią problemą galima išspręsti skiriant kuo paprasčiau 
veikiančius inhaliatorius, kuriuos užtektų naudoti tik vieną 
kartą per dieną. 

Kas yra nekontroliuojama astma?

Astma yra nekontroliuojama, jei kartojasi ligos simp-
tomai, dažni paūmėjimai, dėl kurių reikalingas gydymas 
geriamaisiais GGK ar hospitalizacija, tačiau šiuo metu 
nėra universalaus nekontroliuojamos astmos apibrėžimo 
[7–10]. Svarbu nekontroliuojamą astmą atskirti nuo sun-
kios. Pašalinus netinkamo gydymo priežastis, liga gali tap-
ti kontroliuojama [7].

Nekontroliuojamos astmos padariniai

Dėl nekontroliuojamos astmos padidėja paūmėjimų, 
gretutinių ligų, nepageidaujamų vaistų reiškinių rizika. 
Dėl šių priežasčių blogėja pacientų gyvenimo kokybė. Pa-
tiriamas stresas, mažėja pacientų darbingumas, savivertė 
ir didėja socialinė atskirtis, blogėja psichologinė būklė [6, 
11, 12]. Nekontroliuojama astma turi įtakos miego koky-
bei – šia liga sergantiems pacientams dažniau pasireiškia 
nemiga [12]. 

Pacientams, kuriems nepavyksta kontroliuoti astmos ir 
simptomai tampa labai sunkūs, skiriami GGK, kurie suke-
lia daug nepageidaujamų reiškinių: 
● svorio padidėjimą;
● cukrinį diabetą;

● osteoporozę;
● kataraktą;
● nerimą;
● depresiją;
● hipertenziją;
● antinksčių nepakankamumą [4, 5, 7, 13]. 

Antinksčių nepakankamumas gali išlikti ir nutraukus 
GGK vartojimą [13]. Net trumpalaikis šių vaistų vartoji-
mas gali padidinti sepsio, tromboembolijos ir lūžių riziką 
[14]. Ilgai vartojant įkvepiamuosius gliukokortikosteroi-
dus (IGK), taip pat gali varginti nepageidaujami reiškiniai, 
pavyzdžiui, burnos ir ryklės kandidozė, antinksčių veiklos 
slopinimas, kaulų retėjimas, katarakta [15]. 

Blogai kontroliuojama astma sukelia didesnę mirties 
riziką. Murphy ir bendraautorių straipsnyje pateikta 115 
astma sergančių pacientų analizė. Tiriamieji buvo nusiųsti 
į specializuotą kliniką dėl sunkiai kontroliuojamos astmos. 
65 proc. pacientų, kuriems buvo paskirti IGK arba IGK 
ir trumpai veikiantys beta 2 agonistai (TVBA), gydymo 
nesilaikė ir tai buvo susiję su susilpnėjusia plaučių 
funkcija (mažesnis forsuoto iškvėpimo tūris per pirmą-
ją sekundę (FEV1)) ir padidėjusiu uždegimu kvėpavimo 
takuose (didesnis eozinofilų skaičius skrepliuose) [16]. 
Taip pat pacientams dažniau kartojosi paūmėjimai, teko 
vartoti GGK, dažniau ligos išeitis baigėsi letaliai [17]. Nuo 
devintojo dešimtmečio mirtingumas nuo astmos pasaulyje 
sumažėjo pagerėjus diagnostikos ir gydymo galimybėmis 
[18]. Tačiau, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos 
mirtingumo duomenimis, 2006–2012 metais mirtingu-
mas dėl astmos nesumažėjo [18]. Pagrindinė priežastis – 
astmos gydymo nesilaikymas. 

Nekontroliuojama astma sukelia didelę ekonominę naš-
tą. Jungtinėje Karalystėje išlaidos, susijusios su astma ser-
gančiais pacientais, sudaro 6,2 mlrd. svarų per metus [19]. 
Dėl pacientų, kurie serga nekontroliuojama astma, stebi-
mos du kartus didesnės išlaidos jiems gydyti, palyginti su 
pacientais, kuriems astma gerai kontroliuojama [19]. Nei-
giamą poveikį ekonomikai sukelia ir dažnas GKK vartoji-
mas. Jungtinėje Karalystėje atliktame tyrime nustatyta, kad 
dėl astma sergančių pacientų, kurie dažnai vartojo GGK, 
ekonominės išlaidos buvo 43 proc. didesnės nei pacientų, 
kurie GGK nevartojo. To priežastis – nedarbingumas, krei-
pimasis į gydymo įstaigas dėl GGK sukeliamų nepageidau-
jamų reiškinių ir blogesnės astmos kontrolės [20].

Gyd. Agnė Savonytė 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika
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Blogai kontroliuojamos astmos priežastys

Klaidinga astmos diagnostika

Astmai būdingi įvairūs kvėpavimo sistemos simptomai, 
todėl šios ligos diagnostika ir diferenciacija gali būti su-
dėtinga [21]. Tyrimai rodo, kad 20–70 proc. astma sergan-
čių žmonių liga nediagnozuojama [22], maždaug trečdaliui 
nesergančių diagnozuota klaidingai [23]. Neteisingos dia-
gnostikos priežastis gali būti klaidingai pacientų apibūdi-
nami simptomai, bloga gydytojo ir paciento komunikacija, 
neatlikti ar blogai įvertinti reikalingi tyrimai. Pacientams, 
kuriems klaidingai diagnozuota astma, per vėlai nustato-
ma kitos kvėpavimo takų ligos diagnozė ir skiriamas ne-
tikslingas gydymas, sukeliantis nepageidaujamus reiški-
nius [22]. 

Bloga inhaliatorių naudojimo technika

Įvairūs prietaisai (slėginiai dozuotų dozių, sausųjų mil-
telių, silpnos dulksnos inhaliatoriai), skirti astmai gydyti, 
turi ir privalumų, ir trūkumų. Juos lengva naudoti, galima 
nešiotis su savimi [24], tačiau jeigu pacientas netinkamai 
naudoja inhaliatorių, gali sumažėti vaisto patekimas į kvė-
pavimo takus. Remiantis sistemine apžvalga, dažniausios 
slėginių dozuotų dozių inhaliatorių įkvėpimo klaidos 
buvo bloga naudojimo technika, netinkamas įkvėpimo 
greitis, gylis ir kvėpavimo sulaikymas po įkvėpimo. 
Dažnos sausųjų miltelių inhaliatorių naudojimo klaidos 
buvo netinkamas jų paruošimas, nepilnas iškvėpimas 
prieš įkvėpimą ir kvėpavimo sulaikymas įkvėpus. Tin-
kama technika įkvepiant iš inhaliatoriaus vaisto nustaty-
ta tik 31 proc. atvejų [24]. Įdomu tai, kad inhaliatorių 
naudojimo klaidos per 20 metų išliko tos pačios [25]. 
To priežastys gali būti pacientų apmokymo stoka, fizi-
niai, kognityviniai veiksniai. Italijoje atliktame tyrime, 
kuriame dalyvavo 1 664 suaugusieji, sergantys lėtine 
obstrukcine plaučių liga (LOPL) arba astma, daugelis 
netinkamai naudojo inhaliatorius. Stebėta koreliacija 
tarp blogo naudojimo ir vyresnio amžiaus, žemesnio iš-
silavinimo ir prasto pacientų apmokymo, kaip naudotis 
inhaliatoriumi [26]. Stebėtas ir didesnis hospitalizacijų, 
kreipimosi į skubiosios pagalbos skyrių, GGK ir antiin-
fekcinių vaistų vartojimo, blogos astmos kontrolės rizi-
kos dažnis tarp pacientų, kurie nemokėjo tinkamai nau-
dotis inhaliatoriumi [26].

Gydymo režimo nesilaikymas

Blogas vaistų vartojimo režimas yra dažniausia ne-
sėkmingo astmos gydymo priežastis [7, 27]. Didelę įtaką 
turi pacientų motyvacijos neturėjimas vartoti vaistus du 
kartus per dieną, todėl gydymas dažniausiai nutraukiamas. 
Sergantieji dažnai pervertina ligos kontrolę ir, nepasitarę 
su gydytoju, nusprendžia, kad jų astma yra gerai kontro-
liuojama, todėl vaistus nutraukia ir ligos simptomus pri-

ima kaip savo gyvenimo dalį. Jungtinėje Karalystėje at-
likus kokybinę 42 astma sergančių suaugusiųjų analizę, 
nustatyta, kad pacientai dažnai manė, kad prevencinis 
antiuždegiminis gydymas nereikalingas, jei astmos simp-
tomai nėra sunkūs ar yra pasiekiama ligos remisija [28]. 
Kitame tyrime 329 suaugusiųjų nekontroliuojama astma 
koreliavo su darbo apribojimu, nemiga, sunkiais paūmė-
jimais, tačiau 65 proc. šių pacientų manė, kad su astmos 
simptomais turi susigyventi ir juos ignoruoti, nesigydy-
ti [29]. Internetinėje apklausoje, kurioje dalyvavo 2 467 
astma sergantys suaugusieji iš aštuonių Azijos regionų, 
50 proc. pacientų buvo diagnozuota nekontroliuojama 
astma, tačiau maždaug 90 proc. sergančiųjų manė, kad jų 
astma yra kontroliuojama [30]. Pacientai nuolat pervertino 
astmos kontrolę ir klaidingai manė, kad kontrolė yra tik 
paūmėjimų gydymas [30]. 

Gydymo laikymasis priklauso ne tik nuo paciento, bet 
ir nuo jo santykio su gydytoju [7, 27]. Labai svarbu, 
kad sveikatos priežiūros specialistas informatyviai, pa-
gal paciento medicininės kalbos išsilavinimo lygį, pateiktų 
reikalingos informacijos, motyvuotų pacientą ir pamoky-
tų, kaip gydytis [27].

Kontaktas su provokuojančiais astmą veiksniais

Provokuojantys veiksniai pablogina astmos simptomus 
ir sukelia paūmėjimų riziką. Dažnai tai yra alergenai – 
namų dulkių erkės, pelėsiai, naminių gyvūnų alergenai, 
žiedadulkės. Astmą provokuoja ir oro tarša, temperatūros 
pokyčiai, įvairios infekcijos, rūkymas [31]. Elektroni-
nės cigaretės gali pabloginti plaučių funkciją ir paūminti 
kvėpavimo takų uždegimą [32]. Penkiose Europos šaly-
se vykdomoje apklausoje, kurioje dalyvavo 1 202 astma 
sergantys suaugusieji, nekontroliuojama astma dažniau 
pasireiškė pacientams, kurie turėjo dažną kontaktą su pro-
vokuojančiais veiksniais, nei tiems, kurie turėjo retą kon-
taktą. Dažnesni provokuojantys veiksniai aplinkoje kore-
liuoja su sunkesniais ir blogiau kontroliuojamais astmos 
simptomais, dažnesniais paūmėjimais ir hospitalizacijos 
poreikiu [33].

Gretutinių ligų įtaka

Nutukimas, lėtinis sinusitas su nosies polipais, gas-
troezofaginio refliukso liga, nerimas, depresija, obstruk-
cinė miego apnėja, rinitas ir LOPL – dažnai nustatomos 
gretutinės ligos astma sergantiems pacientams [34, 35]. 
Jos sukelia sunkumų diagnozuojant astmą, vertinant jos 
kontrolę ir atsaką į gydymą [34, 35]. Pavyzdžiui, astma 
ir komorbidiniu nutukimu sergantiems pacientams pa-
sireiškia daugiau astmos simptomų, dažnesni ir sunkes-
ni paūmėjimai, blogesnė gyvenimo kokybė, blogesnis 
atsakas į vaistus, palyginti su normalų kūno masės in-
deksą turinčiais ir astma sergančiais pacientais [36]. 
Įrodyta, kad astmą kontroliuoti daug lengviau numetus 
svorio [37]. 
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Neatidi gydytojo priežiūra

Kaip ir minėta, tinkamas astmos gydymosi laikymasis 
priklauso ne tik nuo paciento, bet ir nuo gydytojo. Svarbus 
bendradarbiavimas, teisingas šios ligos kontrolės įvertini-
mas, dėmesys simptomams ir optimali, profesionali prie-
žiūra. Kadangi nėra bendro sutarimo dėl pasaulinių ir na-
cionalinių gydymo gairių, specialistams gali kilti keblumų 
diagnozuojant astmą ir paskiriant gydymą [38]. Vis dar yra 
paplitęs tik paūmėjimų gydymas TVBA ir neskiriamas pa-
pildomas gydymas kvėpavimo takų uždegimui slopinti ne 
priepuolių metu. SABINA tyrime, kuriame dalyvavo dau-
giau nei 1 000 000 astma sergančių pacientų, duomenys 
(2006–2017 metų) parodė, kad TVBA monoterapijai pla-
čiai naudojamas Italijoje (9 proc.), Vokietijoje (16 proc.), 
Ispanijoje (29 proc.), Švedijoje (30 proc.), Jungtinėje Ka-
ralystėje (38 proc.) [39]. Dažnas TVBA vartojimas yra su-
sijęs su astmos paūmėjimo ir mirties rizika [3]. Skiriant 
šiuos vaistus kaip monoterapiją, užmaskuojami uždegimo 
požymiai iki tol, kol išsivysto stiprus paūmėjimas [22]. 
Dėl TVBA žalingų padarinių GINA atnaujino rekomenda-
cijas dėl lengvos astmos gydymo, kad būtų vengiama šios 
grupės vaistų [7]. Paūmėjimų rizika didėja didėjant astmos 
sunkumui, tačiau net ir lengva astmos forma sergantiems 
pacientams gresia gyvybei pavojingi paūmėjimai. NRAD 
ataskaitoje nurodoma, kad iš 155 mirčių nuo astmos, ku-
rios sunkumą buvo galima įvertinti, 9 proc. mirusiųjų sirgo 
lengva ligos forma [3]. Gydytojai turėtų domėtis naujau-
siomis gairėmis, stengtis kuo informatyviau, motyvuočiau 
pateikti informaciją pacientui, nes netikslus gydymo pa-
skyrimas, prastas paciento supažindinimas su liga ir jos 
gydymu kelia blogesnės astmos kontrolės riziką.

Galimi nekontroliuojamos astmos problemos 
sprendimai

Pacientui turi būti teisingai nustatyta astmos diagnozė 
[22]. Ją nustatęs, gydytojas turėtų suprantama pacientui 
kalba informuoti apie ligą, jos išeitis, gydymo galimy-
bes, pamokyti pacientą, kaip kontroliuoti astmą [7, 40]. 
Informatyvus, atviras paciento ir gydytojo ryšys gerina 
gydymo laikymąsi, astmos kontrolę ir gyvenimo koky-
bę [41]. Svarbu, kad pacientai reguliariai atvyktų ligos 
įvertinimo ir gydymo kontrolei. Nacionalinėje Jungtinės 
Karalystės astmos mirčių apžvalgoje rekomenduojama, 
kad astma sergantį pacientą reguliariai apžiūrėtų pirmi-
nės sveikatos priežiūros specialistas bent kartą per metus 
ar dažniau (pacientus, sergančius sunkesne ligos forma 
ir dažnesniais paūmėjimais) [3]. Gydytojai turėtų padė-
ti pacientams suprasti, kad astma yra lėtinė liga, kurios 
eigai svarbus palaikomasis gydymas net ir remisijos lai-
kotarpiu. Klinikinėse astmos gairėse rekomenduojama 
naudoti astmos veiksmų planą, kurį sudaro pacientui 
pateikiama informacija apie ligą, vaistų vartojimą, kaip 
išvengti provokuojančių veiksnių, kada kreiptis medici-
ninės pagalbos [3]. Sveikatos priežiūros specialistai, ku-

rie pacientus moko tinkamai naudoti inhaliatorius, gali 
pagerinti astmos kontrolę ir sumažinti TVBA vartojimą 
[42]. Remiantis Australijoje pateiktais duomenimis, tik 
24 proc. astma sergančių pacientų inhaliatoriaus naudoji-
mo technika buvo tinkama. Po mėnesio inhaliatorių nau-
dojimo mokymų šis skaičius padidėjo iki 50 proc. [43]. 
Tai leidžia prieiti prie išvados, kad pacientai turi prak-
tikuoti inhaliatoriaus naudojimo techniką, o sveikatos 
priežiūros specialistai – reguliariai ją tikrinti. Tai svarbu 
prieš keičiant gydymą ar didinant vaistų dozę. Pacientų 
skatinimas atsisakyti žalingų įpročių, vengti provokuo-
jančių veiksnių taip pat labai naudingas gydant astmą 
[44, 45]. Esant diagnozuotam įsijautrinimui įkvepiamie-
siems alergenams, gali būti taikoma specifinė alergenų 
imunoterapija. Nustatyta, kad astma sergantiems pacien-
tams, kurie yra įsijautrinę namų dulkių erkėms, taikant 
imunoterapiją suretėja paūmėjimai, pagerėja astmos kon-
trolė ir tai yra tinkamas gydymo metodas [46].

Šiais laikais svarbų vaidmenį mūsų gyvenime atlieka 
technologijos. Mokymas vaizdinėmis priemonėmis gali 
padėti pagerinti inhaliatoriaus naudojimo techniką [7]. 
Programėlės telefone suteikia galimybę pateikti ligos ei-
gos duomenis gydytojui, žymėtis provokuojančius veiks-
nius, simptomus, kurti priminimus apie vaistų vartojimą 
[47]. Kai kurias programėles galima naudoti išmaniai-
siais spirometrais, todėl plaučių funkcijos rezultatai gali 
taip pat padėti gydytojui spręsti apie ligos eigą, sumažinti 
TVBA vartojimą [47]. Išmanieji inhaliatoriai, kuriuose yra 
jutiklis ir nuoroda į programėlę telefone ar planšetiniame 
kompiuterį (kuriame galima stebėti inhaliatoriaus naudo-
jimą), tampa vis plačiau prieinami ir suteikia galimybę 
astmos gydymo eiga dalytis su gydytojais [48]. Duomenys 
rodo, kad elektroniniai inhaliatorių stebėjimo prietaisai 
gali turėti teigiamą poveikį gydymo laikymuisi. Atliktame 
atsitiktinių imčių tyrime nustatyta, kad pacientų, sergančių 
nekontroliuojama astma ir naudojančių išmanųjį inhaliato-
rių (ligos eigos duomenys buvo prieinami gydytojui ir jis 
galėto patarti), per tris mėnesius stebėtas pagerėjęs astmos 
gydymo laikymasis, palyginti su pacientais, kurie šio me-
todo netaikė [49].

Vis daugiau tyrimų atliekama su biologiniais vaistais. 
Tiesa, šis gydymas reikalauja išsamaus ligos fenotipo nu-
statymo, nes vaistai veikia tiesiogiai tam tikrą grandį. Šiuo 
metu Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Europos Sąjungoje 
yra patvirtinti penki monokloninių antikūnų astmos gydy-
mo medikamentai: 
● omalizumabas;
● mepolizumabas;
● benralizumabas;
● reslizumabas;
● dupilumabas. 

Tikėtina, kad ateityje šie vaistai padarys didelę pažangą 
gydant sunkią astmą [50]. 2021 metų GINA gairėse pa-
pildomam sunkios astmos gydymui (nesant pagerėjimo 
skiriant IGK / TVBA) rekomenduojami ilgai veikiantys 
muskarino receptorių antagonistai [7]. Ši rekomendacija 
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remiasi trečios fazės tyrimų rezultatais, kurie įrodė pagerėju-
sią plaučių funkciją ir sumažėjusį paūmėjimų skaičių [51]. 

Jei simptomai nėra varginantys, palaikomojo gydymo 
laikymasis vargina ir kelia diskomfortą [28]. Kaip minė-
ta, dėl šios priežasties pacientai dažniau vartoja TVBA ir 
retina IGK vartojimą. Kadangi nustatytas reikšmingas nei-
giamas perteklinio TVBA vartojimo poveikis, GINA gairė-
se šis gydymas nėra rekomenduojamas. Vietoj jo pacientai 
skatinami rinktis mažos dozės IGK ir formoterolį [7]. 2020 
metais atnaujintose NEAPP gairėse rekomenduojama var-
toti IGK ir formoterolį sunkiai astmos formai gydyti [52]. 
Tačiau kaip išspręsti problemą, jei pacientui nėra motyva-
cijos inhaliatorių naudoti du kartus per dieną? Tam yra al-
ternatyva – įprasto inhaliatoriaus pakeitimas į flutikazono 
furoatą / vilanterolį. Flutikazono furoatatas – tai IGK, vei-
kiantis 24 val. ir turintis didžiausią afinitetą receptoriams, 
todėl vaistų užtenka vartoti tik vieną kartą per dieną. Toks 
gydymo metodas gali pagerinti gydymo laikymąsi ir su-
mažinti sveikatos priežiūros išteklių naudojimą [53, 54]. 
Jungtinėse Amerikos Valstijose atliktame retrospektyviaja-
me kasdienės praktikos receptų išrašymo duomenų bazės 
tyrime vertinta, kiek išperkamų vaistų dozių padengia dienų 
tarp vaistų įsigijimo. Flutikazono furoatas / vilanterolis ly-
gintas su budezonidu / formoteroliu ir flutikazono propio-
natu / salmeteroliu. Skiriant kartą per dieną flutikazono fu-
roatą / vilanterolį, geriau buvo laikomasi gydymo režimo ir 
buvo mažesnė gydymo nutraukimo rizika, palyginti su du 
kartus per dieną skiriamais budezonidu / formoteroliu ir flu-
tikazono propionatu / salmeteroliu  (p<0,001) [53]. Kitame 
prospektyviajame tris mėnesius trukusiame tyrime aprašyti 
simptomus jaučiantys pacientai, kuriems gydymas flutika-
zono propionatu / salmeteroliu ar budezonidu / formoteroliu 
keistas į ekvivalenines flutikazono furoato / vilanterolio do-
zes. Stebėtas ryškus ligos pagerėjimas, ilga veikimo trukmė 
ir didesnė pacientų gydymosi motyvacija, be to, išvengta 
TVBA vartojimo, nes šį inhaliatorių naudoti paprasčiau. 
FEV1 ir astmos kontrolės testų rezultatai pagerėjo po ketu-
rių savaičių ir pagerėjimas išliko visą tyrimą (12 savaičių). 
Pacientai, kurių astma nekontroliuojama (astmos kontrolės 
testas <20), pagerėjimas buvo ryškesnis, o 62 proc. astmos 
kontrolės testas gautas >20. FeNO sumažėjimas stebėtas 
per aštuonias savaites [54]. Geras adherentiškumas yra 
susijęs su mažesniu paūmėjimų dažniu (>75 proc.). Re-
aliame gyvenime adherentiškumas neabejotinai geresnis 
tarp pacientų, kuriems išrašomas inhaliatorius vartojamas 

vieną kartą per dieną (61 proc., palyginti su 41 proc.). Tai 
nepriklauso nuo lyties, amžiaus, astmos sunkumo ar jos 
fenotipo. Taigi flutikazono furoatas / vilanterolis gali būti 
svarbus pasirinkimas siekiant geros astmos kontrolės dėl 
didelio šio gydymo metodo efektyvumo, ilgo poveikio ir 
naudojimo kartą per dieną [54].

Patvirtinto neeozinofilinės astmos specifinio gydymo 
kol kas nenustatyta [36]. Svarbu atpažinti šį ligos fenotipą, 
nes pacientams gali būti nenaudingos didesnės palaikomo-
sios IGK dozės [55]. Neseniai atliktame tyrime, kuriame 
dalyvavo 301 sunkia astma sergantis pacientas (tiriamieji 
buvo suskirstyti į kategorijas pagal biožymenis), neeozi-
nofilinė astma nustatyta 23 proc. pacientų, tačiau atlikus 
serijinius vertinimus kas aštuonias savaites 48 savaites tik 
5 proc. liko nustatyta ta pati diagnozė. Tai rodo, kad sunku 
nustatyti neeozinofilinės astmos biožymenis ir patį fenotipą, 
parinkti tinkamą gydymą [56]. Duomenys rodo, kad astma 
ir nutukimu sergantys pacientai dažniau serga neeozinofili-
ne astma, o neutrofilija yra susijusi su užterštumu, infekci-
jomis, cigarečių dūmais ir kai kuriais profesiniais veiksniais 
[57]. Nefarmakologinės intervencijos, tokios kaip rūkymo 
nutraukimas ir teršalų poveikio vengimas, gali sumažinti 
neutrofilinį uždegimą [58]. Šiam fenotipui gydyti atlieka-
mi tyrimai su makrolidais, fosfodiesterazės-4 inhibitoriais, 
tezepelumabu ir kitais vaistais, tačiau dar trūksta klinikinių 
duomenų, kurie leistų pradėti taikyti šį gydymą [7, 59–62]. 
Manoma, kad, ateityje atradus išsamesnius astmos fenotipų, 
endotipų, pogrupių nustatymo būdus, bus lengviau skir-
ti veiksmingą gydymą, kuris nukreiptas į ligos sukėlimo 
priežastį, tačiau tam reikalingi išsamesni tyrimai [63].

Išvados

Nepaisant veiksmingų gydymo būdų, astma vis dar iš-
lieka sunkumų sukelianti liga. Ligos paūmėjimų gali padė-
ti išvengti tikslinga diagnostika, provokuojančių veiksnių 
vengimas ir parinktas tinkamas gydymas. Svarbiausia, kad 
pacientas būtų motyvuotas ir tikslingai gydytųsi. Tam ga-
limybes suteikia nauji inhaliatoriai, kuriuos užtenka nau-
doti rečiau, todėl pacientai linkę labiau laikytis gydymo ir 
kontroliuoti astmą. Geras paciento ir gydytojo ryšys, infor-
matyvus ir suprantamas pacientų apmokymas, jų švietimas 
ir reguliari kontrolė yra ypač svarbūs. Molekuliniai tyri-
mai tobulėja, todėl ateityje tikimasi dar išsamiau nustatyti 
astmos diagnozę ir pritaikyti specifiškesnį gydymą. 
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