
TUBERKULIOZĖ 

Tuberkuliozė – labiausiai paplitusi 

infekcinė liga, paţeidţianti įvairius organus, 

kuria uţsikrėtę yra daugiau nei du milijardai 

ţmonių visame pasaulyje, daugiausia – 

besivystančiose šalyse. Kasmet nuo jos miršta 2 

milijonai ţmonių, uţregistruojama 9 milijonai 

naujų ligos atvejų. 

Dauguma (90 proc.) uţsikrėtusiųjų serga asimptomine, lėtine ligos atmaina. Tinkamai nepradėjus 

gydymo yra 10 procentų tikimybė, kad ši liga išsivystys į aktyvią tuberkuliozės formą, kuria 

susirgus mirtingumas siekia 50 procentų. 

Lietuvoje iki 90 proc. suaugusiųjų yra uţsikrėtę tuberkulioze, tačiau tik apie 5-15 proc. 

infekuotų asmenų vystosi aktyvioji tuberkuliozė. Maţdaug kas trečias pasaulio gyventojas yra 

uţsikrėtęs tuberkulioze, ir šis skaičius vis didėja. Kasmet tuberkulioze suserga apie 9,5 mln. 

pasaulio gyventojų, miršta apie 2 mln. 1993 m. PSO tuberkuliozę paskelbė pasauline problema, o 

tuberkuliozės kontrolę prioritetine veikla. Labiausiai ši liga paplitusi Afrikoje ir pietryčių Azijoje. 

Vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių tuberkuliozės plitimą, yra didėjantis uţsikrėtusių 

ŢIV/AIDS ţmonių skaičius. Tuberkuliozė ir ŢIV yra susijusios tarpusavyje: uţsikrėtus viena iš šių 

ligų, pagreitėja kitos progresavimas. Tai lemia ne tik nusilpusi ŢIV sergančiųjų imuninė sistema, 

lemianti greitesnį tuberkuliozės progresavimą, bet ir tuberkuliozės sukeliamas greitesnis ŢIV virusų 

dauginimasis.  

Pagrindinės veiksmingos profilaktikos priemonės yra gerų ekonominių ir socialinių sąlygų 

uţsitikrinimas, pilnavertė mityba. Problemą reikia spręsti kompleksiškai. 

Ligos rizikos veiksniai: 

 nusilpusi imuninė sistema (ŢIV, gydymas gliukokortikoidais, chemoterapija ir kt. susilpnina 

imuninę sistemą), 

 artimas kontaktas su sergančiuoju aktyvia tuberkulioze, 

 gyvenimas Afrikoje, Azijoje, Lotynų Amerikoje, buvusiose Sovietų sąjungos šalyse (ten yra 

didelis tuberkuliozės paplitimas), 

 vyriška lytis (visgi manoma, kad sergamumo ir mirtingumo skirtumų prieţastys yra labiau 

socialinės nei biologinės), 

 vyresnis amţius (senėjimas bei lydinčios ligos didina riziką), 

 piktnaudţiavimas alkoholiu ir narkotikais, 
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 prasta mityba, 

 darbas sveikatos prieţiūros įstaigose, 

 keliavimas į didelio ligos paplitimo šalis. 

Tuberkuliozės našta  

 2 milijonai mirčių  

 98 proc. mirčių išsivysčiusiose šalyse  

 Apie  ¼ milijono  mirčių  sukelia  TB/ŢIV  

 9 milijonai  naujų  atvejų, 80 proc. - 22 aukšto sergamumo  šalyse  

 Vaistams  atspari  forma (MDRTB) egzistuoja  102-ose  iš 109 šalių, tyrimai atlikti   1994-

2003 metais. 

Tuberkuliozės įtaka  

 TB sukelia daugiau jaunų ţmonių mirčių negu bet kuri  kita infekcinė liga.  Kas minutę nuo 

TB  miršta  du vaikai.  

 Skiepai  nėra  100 proc. efektyvūs 

 Vaikai  labai lengvai  uţsikrečia  tuberkulioze  

 TB yra didţiausia  jaunų moterų  „Ţudikė„ 

 PSO duomenimis 9 proc. moterų tarp 15 ir 44 metų amţiaus  mirčių  sukelia  TB 

 Ţmonės sergantys  TB, daţnai  patiria  diskriminaciją, socialinę atskirtį   

  TB didina skurdą  

 TB pacientai daţnai negali dirbti, vidutiniškai 3-4 mėn., DAV-TB ligoniai 24 mėnesius  

 

2009 metais Lietuvoje išaiškinti 1 662 asmenys sergantys aktyvia plaučių tuberkulioze (su 

recidyvais), tai sudarė 49,8 atvejo 100 000 gyv., ir atvira plaučių tuberkulioze (su recidyvais) – 1 

251 asmenys arba 37,5 atvejai 100 000 gyv. 

Per paskutiniuosius keturis metus Šiaulių mieste, apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 

sergamumas tuberkulioze maţėjo, Šiauliuose nuo 2006 metų (48,9/100 000 gyv.) iki 2009 metų 

(32,6/100 000 gyv.) sergamumas tuberkulioze sumaţėjo 1,5 karto. Šiaulių apskrityje 2009 metais, 

lyginant su 2008 metais šis rodiklis sumaţėjo nuo 52 atvejo iki 48,3 atvejo 100 000 gyv. (1 pav.). 



 

1 pav. Sergamumas aktyvia tuberkulioze Šiaulių mieste, Šiaulių apskrityje ir 

Lietuvos Respublikoje 2006-2009 m. (100 000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras. 

Šiauliuose 2008 metais plaučių tuberkulioze naujai susirgo 33, o 2009 metais - 32 Šiaulių 

miesto gyventojų, iš kurių 93,8 proc. buvo hospitalizuota. Daugiausia sergančių tuberkulioze 

uţregistruota 25-34 m. amţiaus grupėje.  

VšĮ Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinės ligoninės duomenimis, 

2009 m. Šiauliuose uţregistruota 40, apskrityje - 194 sergančių plaučių tuberkulioze naujų atvejų, 

įtraukiant recidyvus, grįţusius po nutraukto gydymo/nesėkmingo gydymo ar atvykusius iš kitur (2 

pav.). 

 

2 pav. Užregistruoti plaučių tuberkuliozės atvejai Šiaulių mieste ir apskrityje pagal 

amžiaus grupes 2009 m. (nauji atvejai, recidyvai, grįžę po nutraukto gydymo, grįžę 

po nesėkmingo gydymo, atvykę iš kitur) 

Šaltinis: VĮ Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė 

 

Plaučių tuberkuliozės sergamumo dinamika 2006-2009 m. rodo, kad šio sergamumo 

rodikliai nėra pastovūs, tendencingi, vienais metais stebimas jų sumaţėjimas, tačiau sekančiais 

vėl kyla (3 pav.). Lyginant pagal lytį, plaučių tuberkulioze daţniau serga vyrai. 
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3 pav. Plaučių tuberkuliozės Šiaulių miesto savivaldybėje 2006 m. - 2009 m. 

dinamika (abs. sk.) (nauji atvejai, recidyvai, grįžę po nutraukto gydymo, grįžę po 

nesėkmingo gydymo, atvykę iš kitur) 
Šaltinis: VĮ Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė. 

 

Pagal didţiuosius Lietuvos miestus, didţiausias sergamumas tuberkulioze 2006 m. buvo 

Klaipėdoje, Šiauliuose ir Vilniuje, 2009 m. – Panevėţyje, Klaipėdoje ir Kaune (1 lentelė). 

1 lentelė 

Užregistruoti nauji tuberkuliozės atvejai  didžiuosiuose Lietuvos miestuose 

 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 

Abs.sk. 100 000 

gyv. 

Abs.sk. 100 000 

gyv. 

Abs.sk. 100 000 

gyv. 

Abs. sk. 100 000 

gyv. 

Vilnius 268 48,4 223 40,2 225 40,4 178 31,8 

Kaunas 176 49 197 55,2 156 44,1 171 48,8 

Klaipėda 102 54,7 96 51,81 61 33,1 93 50,8 

Šiauliai 63 48,9 47 36,8 42 33,2 41 32,6 

Panevėžys 51 44,4 63 55,2 66 58,3 60 53,4 

 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 

Nors Lietuvoje sergamumas tuberkulioze kasmet maţėja, tačiau lyginant su kai kuriomis 

Europos šalimis šis rodiklis išlieka aukščiausias, 2008 m. duomenimis Europos Sąjungos 

sergamumas tuberkulioze siekė 17,17 atvejo 100 000 gyventojų, Lietuvoje – 62,59/100 000 gyv. 

(4 pav.). 
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4 pav. Sergamumas tuberkulioze kai kuriose Europos šalyse 2008 m. (100 000 gyv.) 

Šaltinis: European health for all database (HFA-DB) 

 

Pajutus menkiausius sveikatos negalavimus, svarbu, kuo skubiau kreiptis į gydytoją. 

Kiekvienas ţmogus, net neturėdamas jokių negalavimų, profilaktiškai pats turi kreiptis į gydytoją 

bent vieną kartą per metus. Kol tuberkuliozės paplitimas šalyje yra didelis, ţmonių grupės, 

keliančios didelį epidemiologinį pavojų (asmenys, dirbantys vaikų įstaigose, susiję su maisto 

gamyba ir pan.) aktyviai tikrinamos profilaktiškai. Skiepai nuo tuberkuliozės paruošiama organizmą 

pasipriešinti infekcijai. Lietuvoje yra skiepijami naujagimiai ir 6-7 metų vaikai. Mantu mėginys 

naudojamas kaip tuberkuliozės indikatorius – jis padeda nustatyti pirminį uţsikrėtimą vaikystėje 

(taip vykdoma vaikų atranka vakcinacijai ir jos kartojimui) ir infekcijos laipsnį. Tuberkuliozės 

mikobakterijomis uţsikrėtusiems asmenims, kurie priklauso didelės rizikos grupei, numačius 

galimą ligos atsiradimą, skiriamas profilaktinis gydymas. Tai viena aktualiausių visuomenės 

sveikatos problemų. Pasitikrinkite savo sveikatą, ypač jei vargina tuberkuliozei būdingi simptomai: 

 Uţsitęsęs kosulys, 

 Karščiavimas, 

 Naktinis prakaitavimas, 

 Skrepliavimas 

 Atsikosėjimas krauju – nedelskite! 

Būkite dėmesingi savo sveikatai! 

 

Parengė: Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

programų ir stebėsenos skyrius 
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