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4 Mokslinis straipsnis

Raktažodžiai: nuovargis, eisena, depresija.

Santrauka
Tyrimo tikslas – nustatyti tai či (Tai Chi) pratimų poveikį 

asmenų, sergančių išsėtine skleroze, pusiausvyrai, nuovargiui 
ir psichoemocinei būklei.

Išsėtinė sklerozė (IS) – lėtinė uždegiminė demielinizuo-
janti degeneracinė centrinės nervų sistemos (CNS) liga, ku-
ria dažniausiai susergama darbingo, 20–40 metų, amžiaus. 
Ligos simptomai sukelia pusiausvyros ir eisenos sutrikimų, 
kurie ligai progresuojant vis stiprėja. Be motorinių sutrikimų, 
sergančiuosius nuolat lydi nuovargis ir depresijos simptomai. 
Todėl labai svarbu rasti kompleksinę priemonę, kuri padėtų 
išlaikyti maksimalų savarankiškumą ir pagerintų gyvenimo 
kokybę. Yra įrodymų, kad pusės metų trukmės tai či – kūno 
ir proto lavinimo – pratimai, gali pagerinti asmenų, sergančių 
IS, pusiausvyrą, koordinaciją, psichoemocinę būklę. Tačiau 
nėra ištirta, kaip 2 mėnesių trukmės tai či pratimų programa 
paveiktų asmenų, sergančių IS, pusiausvyrą, nuovargį ir psi-
choemocinę būklę.

Tyrime dalyvavo 11 asmenų, sergančių recidyvuojančia re-
mituojančia IS forma. Tiriamieji dalyvavo 8 savaičių trukmės 
tai či pratimų programoje. Užsiėmimai vyko du kartus per 
savaitę po 60 min. Statinė ir dinaminė pusiausvyra, eisenos 
greitis, nuovargis ir psichoemocinė būklė buvo vertinama 
prieš ir po 8 savaičių.

Rezultatai. 8 savaičių tai či pratimų programa asmenims, 
sergantiems išsėtine skleroze, pagerino (p < 0,05) statinę ir 
dinaminę pusiausvyrą, sumažino nuovargio poveikį fizinei 
būklei (p < 0,05), pagerino bendrą psichoemocinę būklę ir 
sumažino depresijos simptomus (p < 0,05), bet neturėjo įta-
kos eisenos greičiui (p > 0,05). 

Išvados. Tai či pratimai gali būti taikomi kaip veiksminga 
priemonė gerinti asmenų, sergančių išsėtine skleroze, statinę 
ir dinaminę pusiausvyrą bei mažinti nuovargį ir depresijos 
simptomus.

Įvadas
Išsėtinė sklerozė (IS) – lėtinė uždegiminė demielinizuojanti 

degeneracinė centrinės nervų sistemos (CNS) liga, kuria daž-
niausiai susergama darbingo amžiaus [1]. Ligos simptomai 
sukelia pusiausvyros ir eisenos sutrikimų, kurie ligai progre-
suojant vis stiprėja. Tai sukelia laipsnišką fizinės būklės blo-
gėjimą [2]. Be motorinių sutrikimų, sergančiuosius nuolat 
lydi nuovargis ir depresijos simptomai [3]. Nuovargis lemia 
fizinę būklę, kognityvines funkcijas bei socialinę veiklą [4]. 

Tai riboja sergančiųjų funkcionalumą ir sumažina galimybes 
dalyvauti kasdieniniame gyvenime bei socialinėje veikloje [1]. 
Todėl labai svarbu rasti kompleksinę priemonę, kuri padė-
tų išlaikyti maksimalų savarankiškumą ir pagerintų gyveni-
mo kokybę [2]. Tyrimai rodo, kad holistinės kūno terapijos 
(angl. Mind-body exersices) ne tik pagerina funkcionalumą 
neurologinių susirgimų atvejais, bet ir stabilizuoja psichoe-
mocinę būklę. Pagerėja kasdieninės veiklos savarankiškumas 
ir gyvenimo kokybė [5]. Šiame tyrime buvo taikoma Rytų 
kovos meno praktika tai či. Praktikuojant tai či kūnas ir pro-
tas yra neatskiriami, todėl vyksta integruotas kūno ir proto 
treniravimas [6]. Yra įrodymų, kad pusės metų trukmės tai 
či – kūno ir proto lavinimo pratimai – gali pagerinti asmenų, 
sergančių IS, pusiausvyrą, koordinaciją, sumažinti depresijos 
simptomus bei nerimą [7–8]. Tačiau nėra svarių įrodymų, 
kad tai či pratimai mažina nuovargį bei jo poveikį fizinei 
būklei, kognityvinėms funkcijoms bei socialinei veiklai [9]. 
Nėra ištirta, ar trumpalaikė, tai yra 2 mėnesių trukmės tai či 
pratimų programa sumažintų asmenų, sergančių IS, nuovargį 
ir pagerintų pusiausvyrą bei psichoemocinę būklę.

Tyrimo tikslas – nustatyti tai či pratimų poveikį asmenų, 
sergančių išsėtine skleroze, pusiausvyrai, nuovargiui ir psi-
choemocinei būklei.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrime dalyvavo 11 asmenų, sergančių IS. Tiriamųjų cha-

rakteristika pateikta 1 lentelėje. Tiriamųjų atrankos kriterijai: 
recidyvuojanti remituojanti IS forma; trumpo protinės būklės 
testo MMSE įvertinimas > 25 balai; Išplėstinės negalios verti-
nimo EDSS balas nuo 2 iki 6.

1 lentelė. Tiriamųjų charakteristika
Tiramieji (n = 11)

Amžius, m. 48,7 ± 9,19
Lytis (M : V) 8 : 3
Ligos trukmė, m.
Ligos forma

18 ± 7,58
RRIS

EDSS 4,31 ± 1,28
MMSE 28,3 ± 1,5

Duomenys pateikti kaip vidurkis ± standartinis nuokrypis. 
M – moterys; V – vyrai; RRIS – recidyvuojanti remituojanti 
išsėtinė sklerozė; EDSS, išplėstinė negalios vertinimo skalė; 
MMSE – mažasis protinės būklės tyrimas.

Tyrimas vyko Klaipėdos miesto neįgaliųjų dienos centre, 
sporto salėje. Tyrimas atliktas laikantis Helsinkio deklaracijos 

Tai či pratimų poveikis asmenų,  
sergančių išsėtine skleroze, pusiausvyrai,  

nuovargiui ir psichoemocinei būklei
1Ilona Tubytė, 1Julija Andrejeva, 1Artūras Razbadauskas, 1Tatjana Žuravliova, 2Olesya Volkova 

1Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas, 
2Krasnojarsko prof. V.F. Voino-Yasenetsky vardo valstybinis Medicinos universitetas
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etikos principų. Tiriamieji buvo testuojami du kartus: prieš 
tyrimą ir pasibaigus tyrimui. Tiriamajam atvykus į tyrimą, 
visų pirma buvo vertinama pagal  nerimo ir depresijos skalę 
HAD, tuomet pagal nuovargio poveikio skalę MFIS. Vėliau 
buvo atliekami Bergo, „Stotis ir eiti“ testai. Po kiekvieno atlik-
to testo tiriamasis turėjo laiko pailsėti. Po ištyrimo tiriamieji 
dalyvavo 8 savaičių trukmės tai či užsiėmimuose. Jų  metu sa-
vikontrolei buvo rekomenduojama stebėti subjektyviai suvo-
kiamą krūvį pagal Borgo skalę. Nutraukti užsiėmimą ir sustoti 
pailsėti, jei pastangos pradeda viršyti 13/14 (sunkoka) balų. 
Po 8 savaičių, tuo pačiu eiliškumu, buvo atliekamas pakarto-
tinis tiriamųjų testavimas. 

Metodai. Bergo testas (angl. Berg Balance test) naudojamas 
statinei ir dinaminei pusiausvyrai tirti [10]. Tiriamos asme-
nų pusiausvyros valdymo galimybės įvairiomis funkcinėmis 
situacijomis. 

„Stotis ir eiti“ testas (angl. Timed up & go). Testo metu yra 
matuojamas ėjimo greitis sekundėmis. Testo rezultatai parodo 
pusiausvyros ir funkcinio mobilumo gebėjimus: < 20 sek. – 
nepriklausomai atlieka bazinius judesius; > 30 sek. – priklau-
somas atlikdamas bazinius judesius [10].

Nuovargis vertinamas pagal plataus profilio modifikuotą 
nuovargio poveikio skalę MFIS (angl. Modified Fatigue Impact 
Scale). Vertinamas nuovargio poveikis fizinei būklei, kognity-
vinėms funkcijoms ir socialinei veiklai per pastarąsias keturias 
savaites [11]. 

Psichoemocinė būklė vertinama pagal nerimo ir depresijos 
skalę HAD (angl. Hospital Anxiety and Depression Scale). Šią 
skalę sudaro 14 klausimų: 7 iš jų skirti nerimo simptomams, o 
kiti 7 – depresijos simptomams nustatyti. Rezultatai gali būti 
vertinami bendrai arba atskirai nerimo ir depresijos subgrupė-
se. Bendras rezultatas parodo polinkį į susirgimo riziką [12].

Šiame tyrime buvo taikoma adaptuota tai či pratimų prog-
rama, remiantis J. Burschka (2014) ir bendraautorių atliktu 
tyrimu. Užsiėmimus vedė patyręs tai či instruktorius. Pagrin-
diniai užsiėmimo kriterijai: vieno užsiėmimo trukmė 60 min., 
dažnumas – du kartai per savaitę. Iš viso buvo 16 užsiėmimų, 
intensyvumas – 13/14 balų pagal Borgo (6–20) skalę. Adap-
tuota programa buvo sudaryta iš 3 dalių: apšilimas, baziniai 
judesiai ir atsipalaidavimas [7].

Matematinė statistinė duomenų analizė. Statistiniam 
duomenų apdorojimui buvo naudota „IBM SPSS Statistics 
21“ programos versija. Taikyti aprašomosios statistikos meto-
dai: skaičiuoti vidurkiai, standartiniai nuokrypiai. Dviejų pri-
klausomų imčių skirstinių palyginimui taikytas neparamet-
rinis Vilkoksono ženklų testas. Statistiniam reikšmingumui 
nustatyti pasirinktas 0,05 reikšmingumo lygmuo.

Rezultatai
Bergo testo rezultatai. Tai či pratimai statistiškai reikš-

mingai padidino statinės ir dinaminės pusiausvyros rodiklius 
(p < 0,05). Bergo testo rezultatas prieš tyrimą buvo 31,18 ± 
11,03 balai. Po tai či pratimų Bergo testo rezultatas padidėjo 
iki 36,45 ± 11,50 balų (1 pav.).

1 pav. Tai či pratimų poveikis statinei ir dinaminei pusiausvyrai 
*p < 0,05 – reikšmingas pokytis po tyrimo

„Stotis ir eiti“ testo rezultatai. Prieš tyrimą ėjimo greičio 
rezultatas buvo 19,58 ± 13,00 sek. (2 lentelė). Testo atlikimo 
laikas po 8 savaičių pailgėjo iki 22,19 ± 19,95 sek. (p < 0,05). 

2 lentelė. Tai či pratimų poveikis ėjimo greičiui
Prieš tyrimą (n = 11) Po tyrimo (n = 11)

„Stotis ir eiti“ testas, sek. 19,5 8± 13,00 22,19 ± 19,95

Nuovargio poveikio skalės MFIS rezultatai. Analizuoda-
mi tiriamųjų MFIS skalės rezultatus, vertinimą suskirstėme į 
tris subskales: nuovargio įtaka fizinei būklei, kognityvinėms 
funkcijoms ir socialinei veiklai (2 pav.). Tiriamųjų nuovargio 
įtaka fizinei būklei (prieš tyrimą) buvo 25,09 ± 9,34 balai, po 
tai či pratimų rezultatas statistiškai reikšmingai sumažėjo iki 
21,00 ± 9,94 balų (p = 0,029 < 0,05). Tiriamųjų nuovargio 
įtaka kognityvinėms funkcijoms (prieš tyrimą) buvo 19,73 ± 
7,95 balai, po tai či pratimų rezultatas sumažėjo iki 17,00 ± 
10,66 balų (p > 0,05). Prieš tyrimą tiriamųjų nuovargio įtaka 
socialinei veiklai buvo 4,36 ± 2,16 balų, po tai či pratimų 
sumažėjo iki 3,73 ± 2,20 balų (p > 0,05).

2 pav. Tai či pratimų poveikis nuovargio įtakai
*p < 0,05 – reikšmingas pokytis po tyrimo

Nerimo ir depresijos skalės HAD rezultatai. Prieš tyrimą 
tiriamųjų nerimo ir depresijos skalės HAD rezultatas buvo 
13,64 ± 6,83 balai, po tai či pratimų psichoemocinė būklė 
pagerėjo – 9,64 ± 7,05 balų, pokytis statistiškai reikšmingas  
(p = 0,008 < 0,05) (3 lentelė). Vertindami nerimo ir depresijos 
subgrupes atskirai (3 pav.), nustatėme, kad tiriamųjų depresijos 
rezultatų vidurkis (prieš tyrimą) buvo 5,82 ± 3,49 balai. Po tyri-
mo depresijos lygis sumažėjo – 3,27 ± 3,23 balų, gautas pokytis 
statistiškai reikšmingas (p = 0,007 < 0,05). Tiriamųjų nerimo 

*
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subgrupės rezultatų vidurkis (prieš tyrimą) buvo 7,82 ± 4,09 
balai, po tai či pratimų taikymo nerimo lygis sumažėjo 6,36 ± 
5,01 balo, tačiau gautas pokytis statistiškai nereikšmingas.

3 lentelė. Tai či pratimų poveikis psichoemocinei būklei
Prieš tyrimą

(n = 11)
Po tyrimo
(n = 11)

Nerimo ir depresijos skalė HAD, 
bendras balas

13,64 ± 6,83 9,64 ± 7,05*

*p < 0,05 – reikšmingas pokytis po tyrimo

3 pav. Tai či pratimų poveikis psichoemocinei būklei
*p < 0,05 – reikšmingas pokytis po tyrimo

Rezultatų aptarimas
Tyrimo tikslas buvo nustatyti tai či pratimų poveikį asme-

nų, sergančių IS, pusiausvyrai, nuovargiui ir psichoemocinei 
būklei. Nustatyta, kad 8 savaičių tai či pratimai pagerino sta-
tinę ir dinaminę pusiausvyrą, sumažino nuovargį ir depresijos 
simptomus, tačiau neturėjo įtakos ėjimo greičiui.

Asmenų, sergančių IS, pusiausvyros sutrikimai nustatomi 
esant net nedideliems neurologiniams pakitimams, kurie ligai 
progresuojant vis stiprėja [2]. Ištyrus šiame tyrime dalyvavusių 
asmenų, sergančių IS, statinę ir dinaminę pusiausvyrą, nusta-
tyta, kad beveik visi tiriamieji turėjo pusiausvyros sutrikimų. 
J. Burschka (2014) su bendrautoriais atliko tyrimą, kuriame 
dalyvavo 32 asmenys, sergantys IS. Po pusės metų trukusio 
tyrimo nustatyta, kad tai či pratimai pagerino asmenų, ser-
gančių IS, statinę ir dinaminę pusiausvyrą [7]. Kito tyrimo 
metu net ir po 12 savaičių tai či pratimų pagerėjo asmenų, 
sergančių IS, Bergo testo rezultatai [8]. Mūsų tyrimo metu 
gauti duomenys sutampa su šių tyrimų rezultatais. Po 8 savai-
čių tai či pratimų tiriamiesiems nustatytas reikšmingas statinės 
ir dinaminės pusiausvyros pokytis. 

Eisenos sutrikimai turi didelę neigiamą įtaką asmenų, ser-
gančių IS, kasdieniniam fiziniam aktyvumui. Nustatyta, kad 
jiems būdingas mažesnis ėjimo greitis, kurį lemia sutrikusi 
raumenų veikla, sensorinė funkcija, kritimo baimė [2]. Ana-
lizuotoje literatūroje nurodoma, jog nuolatinis ir ilgalaikis tai 
či praktikavimas stipriai pagerina regos, somatosensorinės ir 
vestibulinės sistemos darbą, o tai lemia labiau koordinuotą 
kaulų ir raumenų sistemos darbą. Dėl to pagerėja eisena [5]. 
Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad daugumai tiriamųjų buvo 
sumažėjęs ėjimo greitis. Po tai či pratimų ėjimo greitis nepadi-
dėjo. Tokie rezultatai gali būti paaiškinami tuo, kad kuo ilgiau 
praktikuojamas tai či, tuo geresnių rezultatų galima pasiekti 
[5, 7]. Šiuo atveju 2 mėnesiai buvo per trumpas laikas reikš-
mingam pokyčiui pasiekti. 

Nuovargis – kompleksinis, labai subjektyvus ir vienas labiau-

siai varginančių simptomų. Apie 15–50 proc. asmenų, sergan-
čių IS, nuovargis turi tiesioginį poveikį sumažėjusiam fiziniam 
aktyvumui [4]. J. Tavee su bendraautoriais (2011) nustatė, kad 
po 8 savaičių tai či užsiėmimų sumažėjo asmenų, sergančių 
IS, nuovargis [9]. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad po 8 
savaičių tai či pratimų sumažėjo asmenų, sergančių IS, nuo-
vargio poveikis fizinei būklei. Manytina, kad nuovargis galėjo 
sumažėti dėl pagerėjusios tiriamųjų pusiausvyros. Nurodoma, 
kad tai či mažina nuovargį, nes padidina funkcinį mobilumą, 
todėl sumažėja subjektyvios pastangos kasdienei veiklai [5]. 
Tačiau J. Burschka su bendraautoriais (2014) nenustatė tai či 
poveikio nuovargiui. Po pusės metų tai či pratimų tiriamųjų 
nuovargio lygis šiame tyrime išliko stabilus, o kontrolinėje 
grupėje jaučiamas nuovargis padidėjo. Tikėtina, kad 90 min. 
vieno užsiėmimo trukmė galėjo lemti šio tyrimo rezultatus. 
Literatūroje nurodoma, kad efektyviau nuovargį mažina 60 
min. trukmės tai či užsiėmimas [5, 7]. Nuovargis turi neigiamą 
poveikį gebėjimui dalyvauti darbinėje ir socialinėje veikloje. Ty-
rimai rodo, kad nuovargis nelabai lemia ir kognityvinių funkci-
jų rezultatus [4]. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad 8 savaičių 
tai či pratimai neturėjo reikšmingos įtakos nuovargio poveikiui 
kognityvinėms funkcijoms ir socialinei veiklai. Analogiškų tyri-
mų su asmenimis, sergančiais IS, nepavyko rasti, tačiau mano-
me, kad reikšmingam kognityvinių funkcijų pokyčiui pasiekti 
reikalingas ilgesnis tai či pratimų laikotarpis. Analizuotoje lite-
ratūroje nurodoma, kad kognityvinių funkcijų pokyčiai prasi-
deda po tai či pratimų veiksmingumo ribos pasiekimo. Tyrėjai 
nustatė, kad mažiausiai po 18 val. tai či pratimų atsirado ten-
dencija kognityvinių funkcijų pokyčiams [13]. Nelabai buvo 
nuovargio poveikio socialinei veiklai tyrimo pradžioje, todėl 
reikšmingų pokyčių po tai či pratimų nenustatyta.

Nustatėme, kad tai či pratimai tiriamiesiems reikšmingai 
pagerino bendrą psichoemocinę būklę ir sumažino depresijos 
simptomus. Gauti rezultatai patvirtino mokslinėje literatūro-
je plačiai paplitusį teiginį, kad kūno ir proto harmonija pa-
remtos terapijos mažina depresijos ir nerimo simptomus [6]. 
Šio tyrimo rezultatai sutapo su kitų tyrimų rezultatais, kurie 
teigia, kad tai či pratimai asmenims, sergantiems IS, pagerina 
psichoemocinę būklę ir sumažina depresijos simptomus [7, 
9]. Nurodoma, kad tai či mažina simpatinės nervų sistemos 
ir didina parasimpatinės nervų sistemos aktyvumą. Taip pat 
reguliuoja pogumburio-hipofizės-antinksčių ašies darbą ir 
sumažina kortizolio koncentraciją kraujyje. Todėl gerėja psi-
choemocinė būklė, mažėja depresijos simptomai [5–6]. Nu-
statyta, kad yra kompleksinis ryšys tarp asmenų, sergančių IS, 
depresijos ir nuovargio. Nuovargis gali pasireikšti tiek atskirai 
nuo depresijos, tiek su depresijos simptomais [3]. Šio tyrimo 
metu nustatytas sumažėjęs tiriamųjų nuovargis galėjo lemti ir 
mažesnius depresijos simtomus.

Išvados
1. Tai či pratimai pagerino tiriamųjų statinę ir dinaminę 

pusiausvyrą, bet neturėjo įtakos tiriamųjų ėjimo greičiui. 
2. Tai či pratimai sumažino nuovargio poveikį fizinei būklei, 

bet neturėjo įtakos nuovargio poveikiui kognityvinėms 
funkcijoms, socialinei veiklai.

3. Tai či pratimai pagerino psichoemocinę būklę ir sumažino 
depresijos simptomus.
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THE EFFECTS OF TAI CHI ON BA-
LANCE, FATIGUE AND PSYCHO 

EMOTIONAL STATE IN PERSONS 
WITH MULTIPLE SCLEROSIS 

Key words: fatigue, walking, depression.

Summary
The aim of this study was to determine the effects of Tai 

Chi on balance, fatigue and psichoemotional state in persons 
with multiple sclerosis. 

Multiple sclerosis (MS) is a chronic progressive neurologic 
disease of the central nervous system that most common affects 
people between the age of 20-40 years old. The symptoms asso-
ciated with MC cause mobility limitations, such as balance and 
gait impairment and in the later stages of disease getting worst. 
Not only motor impairment ocur but and fatigue, emotional 
changes are also frequently present in MS. This represents an 
importance to find a comprehensive exersice maintaine phy-
sical fitness to keep maximal independency and quality of life. 
The existing evidence supports the effectiveness of 6 months of 
mind-body therapy Tai Chi for persons with multiple sclerosis 
(MS) in various domains including, balance, coordination and 
depression. However, we are not aware of any previous studies 
of the effects of 2 months of Tai Chi on balance, fatigue and 
psicho emotional state in persons with MS.

Material and methods. 11 participants with relapsing-re-
mitting MS participated in this study. The intervention con-
sisted of a 60-min Tai Chi exercise program twice a week, for 
8 weeks. Static and dynamic balance, walking speed, fatigue 
psycho emotional state were evaluated before and after the 8 
weeks. Statistical analyses were performed with the use of SPSS 
software, version 21 (IBM), the result reliable when p<0,05.

Results. Tai Chi exercise program improved (p < 0,05) sta-
tic and dynamic balance, reduced (p < 0,05) fatigue impact to 
physical functioning, improved overal psycho emotional state 
by reduced depression (p < 0,05), whereas no changes were 
observed in walking speed (p > 0,05).

Conclusions. Tai Chi can be used as an effective exercise 
to improve static and dynamic balance, control fatigue and 
depression in persons with multiple sclerosis.
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Knygos „Lietuvos slaugos istorija 1918–2018“ sutiktuvės
2018 metų lapkričio 14 dieną 15 valandą Lietuvos medicinos bibliotekoje, Kaštonų g. 7, 

Vilniuje, vyks knygos „Lietuvos slaugos istorija 1918–2018“ sutiktuvės. Knygą parengė ir iš-
leido Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras. Renginio metu bus 
pristatytas knygos turinys ir knygos elektroninis variantas. Prie žolelių arbatos turėsime gali-
mybę susitikti ir pasikalbėti su knygos straipsnių autoriais. Knygos sutiktuvėse susirinkusius 
linksmins senosios muzikos ir šokio teatras PUELLI VILNENSES (vadovė Giedrė Strikulienė).

Maloniai laukiame jūsų knygos „Lietuvos slaugos istorija 1918–2018“ sutiktuvėse.
Knygos leidėjai

LIETUVO
S  SLAUGO

S ISTO
RIJA

LIETUVOS

ISTORIJA
1918–2018

100
A utorių kolektyvo parengtoje knygoje 

„Lietuvos slaugos istorija 1918–2018“, 
skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimto-
sioms metinėms pažymėti, pirmą kartą iš-
samiai nušviesta šimtmečio slaugos istorija 
Lietuvoje. Leidinys bus naudingas slaugy-
tojams ir jų kolegoms, slaugos studentams, 
slaugos mokslininkams ir visiems, besido-
mintiems Lietuvos slaugos istorija.

Doc. dr. Vytautas Siudikas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro informacija 
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Raktažodžiai: tuberkuliozė, slaugos problemos, slaugytojo 
vaidmuo.

Santrauka
Tyrimo tikslas – išanalizuoti plaučių tuberkulioze sergančių 

pacientų slaugos problemas ir slaugytojų vaidmenį jas spren-
džiant.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas kokybinis tyrimas –  
pusiau struktūruotas interviu su 7 bendrosios praktikos slau-
gytojomis, slaugančiomis tuberkulioze sergančius pacientus ne 
mažiau nei 10 metų. Interviu klausimyną sudarė 16 atviro tipo 
klausimų. Taikant kokybinės turinio analizės metodą, interviu 
metu gauti duomenys suskirstyti į kategorijas ir subkategorijas, 
pagrindžiant jas tyrimo dalyvių išsakytais teiginiais. 

Tyrimo išvados. Tyrime dalyvavusios bendrosios praktikos 
slaugytojos nurodė, kad sergantieji susiduria su fizinėmis slau-
gos problemomis (netinkama mityba, fizinis išsekimas, gydy-
mo režimo nesilaikymas ir kt.), socialinėmis (bedarbystė, riboti 
bendravimo įgūdžiai ir kt.) ir psichologinėmis problemomis 
(baimė, neviltis, pyktis). Tyrimo dalyvės pacientus moko ligos 
prevencijos ir mitybos įpročių, vykdo gydytojų paskyrimus, 
skatina pacientus gydytis. Sergantiesiems psichologinė pagalba 
teikiama nepakankamai.

Įvadas
Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje per šimtmečius žmonijai ten-

ka kovoti tai su viena, tai su kita infekcija. Kai kurios priklauso 
ypač pavojingų infekcinių ligų grupei, jų gydymas ir prevencija 
yra valstybės, ne tik asmeninis reikalas. Tokių ligų grupei pri-
klauso tuberkuliozė [1]. 

Tuberkuliozė egzistuoja jau tūkstančius metų ir išlieka pa-
grindine pasauline sveikatos problema. Pasaulio sveikatos or-
ganizacijos (toliau – PSO) apskaičiuota, jog visame pasaulyje 
tuberkuliozė sukelia 6 proc. visų mirčių (kasmet pasaulyje nuo 
šios ligos miršta apie 2–3 mln. žmonių), todėl ši liga laikoma 
antra dažniausia mirties priežastimi tarp infekcinių ligų [2, 3]. 
Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės siste-
mos duomenimis, Lietuvoje per paskutinius 10 metų (2006–
2015) sergamumas kvėpavimo organų tuberkulioze, patvirtin-
ta bakteriologiškai ir histologiškai, turėjo tendenciją mažėti: 
nuo 36,8 atv. / 100 tūkst. gyventojų 2006 m. iki 31,7 atv. / 
100 tūkst. gyventojų 2015 m. [4]. Nepaisant to, kad dauguma 
žmonių serga tuberkulioze, tačiau laiku diagnozavus ir tinka-
mai gydant liga gali išnykti [2, 3], nors šiandien sergamumas 
ir mirtingumas dėl tuberkuliozės yra opi asmens ir visuomenės 
sveikatos priežiūros problema. 

PSO duomenimis, chaotiškai arba su pertraukomis gydoma 
tuberkuliozė tampa lėtine ir sunkiai pagydoma liga [5], todėl 
slaugytojai vykdo esminį vaidmenį kontroliuodami gydymą ir 

Plaučių tuberkulioze sergančių pacientų slaugos 
problemos ir slaugytojų vaidmuo jas sprendžiant

1, 2Vitalija Gerikienė, 1Indrė Metrikytė
1Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas
2Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakultetas

prevencines programas [6], nes jie daugiausia laiko praleidžia 
su pacientais, suteikia žinių apie tuberkuliozės gydymą. Tai yra 
naudinga visiems, nes užtikrinami geri gydymo rezultatai ir 
sveika bendruomenė [7]. 

Aukštos kokybės slauga yra ypač svarbi tuberkuliozės gydy-
mui ir pacientų mokymui [2], nors sergančiųjų tuberkulioze 
slaugos problemos mokslo publikacijose analizuojamos gana 
fragmentiškai. Šio straipsnio tikslas – atskleisti dažniausias ser-
gančiųjų plaučių tuberkulioze slaugos problemas ir slaugytojų 
vaidmenį jas sprendžiant. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas atliktas 2017 m. lapkritį VšĮ Respublikinės Šiaulių 

ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje. Vykdytas ko-
kybinis tyrimas, taikant pusiau struktūruotą interviu. Tyrimo 
objektas – sergančiųjų plaučių tuberkulioze slaugos problemos. 
Tyrime slaugos problemos atskleidžiamos remiantis Januškevi-
čiūtės su bendraautoriais [8] slaugos problemos apibrėžimu: tai –  
paciento problema, kuriai išspręsti reikia slaugytojo veiksmų. 
Todėl taikant netikimybinę tikslinę tiriamųjų atranką, tyrimo 
dalyviais pasirinkti bendrosios praktikos slaugytojai, dirbantys 
stacionare su sergančiaisiais plaučių tuberkulioze ir turintys ne 
mažesnę nei 10 metų darbo patirtį šioje profesinėje srityje. Ty-
rime dalyvavo 7 tiriamųjų atrankos kriterijus atitinkantys ben-
drosios praktikos slaugytojai. Visi tyrimo dalyviai buvo mote-
rys, kurių darbo stažas su sergančiaisiais tuberkulioze buvo nuo 
13 iki 33 metų, darbo stažo vidurkis – 25 metai. 

Atliekant tyrimą buvo taikyti šie etikos principai: 1) konfi-
dencialumo: duomenys apie tyrimo dalyvius ir kita privati in-
formacija nebuvo viešinama. Kiekvienam tyrimo dalyviui buvo 
suteiktas raidinis kodas (A, B, C, D, E, F, G); 2) informuotumo: 
gautas raštiškas įstaigos vadovo sutikimas dėl tyrimo vykdymo 
ir kiekvieno tyrimo dalyvio raštiškas sutikimas; 3) autonomi-
jos: sprendimą dalyvauti tyrime priėmė patys tyrimo dalyviai, 
įtaka jiems nebuvo daroma; 4) geranoriškumo: buvo siekiama 
užtikrinti tyrimo dalyviams tinkamą aplinką, laiką, nuoširdų ir 
malonų bendravimą. Interviu buvo įrašomas į diktofoną, prieš 
tai gavus tyrimo dalyvių sutikimą. A, B, C, G tyrimo dalyviai 
sutiko įrašyti pokalbį, o D, E, F nesutiko, todėl tyrimo duome-
nys buvo surašyti raštu.

Klausimyną sudarė 16 atviro tipo klausimų, kurie buvo su-
skirstyti į keturias klausimų grupes: fizinės sergančiųjų tuberku-
lioze slaugos problemos, psichologinės sergančiųjų tuberkulioze 
slaugos problemos, socialinės sergančiųjų tuberkulioze slaugos 
problemos, slaugytojo veiksmai sprendžiant sergančiųjų tuber-
kulioze slaugos problemas.

Taikant kokybinės turinio analizės metodą, interviu metu 
gauti duomenys buvo suskirstyti į kategorijas ir subkategorijas, 
pagrindžiant jas tyrimo dalyvių išsakytais teiginiais. 

Mokslinis straipsnis
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Rezultatai
Tyrimo metu siekta išsiaiškinti fizines, psichologines ir 

socialines slaugos problemas, slaugant plaučių tuberkulioze 
sergančius pacientus. 

Analizuojant fizines sergančiųjų šia liga slaugos problemas, 
nustatyta, kad plaučių tuberkulioze sergantys pacientai, re-
miantis tyrimo dalyvių profesine patirtimi, dažniausiai susi-
duria su netinkamos mitybos, žalingų įpročių, priešinimosi 
gydymuisi, tiesiogiai su tuberkulioze susijusiomis ir dėl gre-
tutinių ligų sveikatos būklės sutrikimų slaugos problemomis 
(1 lentelė).

1 lentelė. Tyrime dalyvavusių slaugytojų išskirtos fizinės sergan-
čiųjų tuberkulioze slaugos problemos

Kategorija Subkategorija Įrodantis teiginys

Fizinės 
slaugos 

problemos

Netinkama mityba A, G – „...dėl prasto gyvenimo būdo 
pacientai būna išsekę.“
B – „...jiems viską skauda, jiems 
viskas blogai. Jie netekę daug svorio, 
neturi jokių maitinimosi įpročių.“
E – „...kadangi jie būna menkos 
mitybos, išsekę, todėl sunkiai vaikšto.“

Fizinis išsekimas

Gydymo režimo nesilaikymas
F – „...jie būna priešiški, nesilaiko 
gydymo režimo.“

Žalingi įpročiai C – „...jie vartoja alkoholį, rūko.“

Sunki sveikatos būklė dėl 
gretutinių ligų

D – „...daugelis pacientų turi 
gretutinių ligų: cukrinis diabetas, 
onkologinės ir širdies ligos.“

Būdingi 
ligos 
simptomai

Karščiavimas A, B, C, D, E, F, G – „...pacientams 
laikosi temperatūra, dažnas 
kosulys, skrepliavimasis, dažnas 
prakaitavimas ir nuovargis.“

Kosulys 
Skrepliavimasis
Prakaitavimas 
Nuovargis 

A, B, G, E tyrimo dalyvės teigė, kad tuberkulioze sergantys 
pacientai būna išsekę, netinkamos mitybos, neturi jokių mai-
tinimosi įpročių, jiems sunku judėti. Tyrimo dalyvės išskyrė 
pacientų priešiškumą gydymo režimui (F), dažną alkoholio ar 
tabako vartojimą (C). Visos tyrimo dalyvės nurodė pacientų 
fizinės sveikatos problemas dėl kosulio, skrepliavimosi, karš-
čiavimo, gausaus prakaitavimo ir nuolatinio nuovargio pojū-
čių. D tyrimo dalyvė pabrėžė šių pacientų dažnas, lemiančias 
sunkią sveikatos būklę, gretutines ligas. 

Tyrimo duomenys apie tyrimo dalyvių taikomus veiksmus, 
sprendžiant sergančiųjų tuberkulioze fizines slaugos proble-
mas (2 lentelė). 

2 lentelė. Tyrime dalyvavusių slaugytojų veiksmai, sprendžiant 
pacientų fizines slaugos problemas

Kategorija Subkategorija Įrodantis teiginys

Slaugytojų 
veiksmai, 

sprendžiant 
fizines slaugos 

problemas

Asmens higienos 
mokymas

A, B – „...mokome pacientus ir jiems 
aiškiname, kur rinkti skreplius, kur juos 
išmesti.“

Mitybos įpročių 
mokymas

C, E, G  – „... mokome pacientus mitybos 
įpročių, žadiname juos rytais, kad nepamirštų 
pavalgyti pusryčių.“

Gydytojų 
paskyrimų 
vykdymas

D, F – „...ligos simptomus mažiname 
vykdydamos gydytojo paskyrimus ir 
administruodamos vaistus.“

Tyrimo metu išryškėjo slaugytojo mokytojo vaidmuo, nes 
A ir B tyrimo dalyvės moko pacientus svarbių tuberkuliozės 
prevencijai asmens higienos įgūdžių, C, E, G tyrimo dalyvės 
moko mitybos įpročių, o D ir F pabrėžė gydytojo paskyrimų, 
užtikrinančių ligos gydymą ir pacientų sveikimą, vykdymą. 

Tyrimo metu išryškėjo šios dažniausios sergančiųjų plaučių 
tuberkulioze socialinės problemos (3 lentelė).

3 lentelė. Tyrime dalyvavusių slaugytojų įvardytos sergančiųjų 
tuberkulioze socialinės problemos

Kategorija Subkategorija Įrodantis teiginys

Iškylančios 
socialinės 
problemos

Bedarbystė
A, C ,E, F, G – „...daugelis pacientų būna 
bedarbiai, gauna pašalpas, invalidumo 
grupes.“

Riboti bendravimo 
įgūdžiai

D – „...jų bendravimo įgūdžiai yra specifiniai, 
jie labiau linkę bendrauti su savo sluoksnio 
atstovais.“

Priklausymas 
socialinės atskirties 
grupei

B –„...ne paslaptis, kad didžioji dalis 
sergančiųjų yra išėję iš įkalinimo įstaigų, 
vartojantys intravenines narkotines 
medžiagas, sergantys ŽIV.“

A, C, E, F, G tyrimo dalyvės teigė, kad dažnai šie pacientai 
yra bedarbiai, gaunantys socialines pašalpas. D tyrimo daly-
vė išskyrė, kad tuberkulioze sergančių pacientų bendravimo 
įgūdžiai yra gana riboti ir jiems lengviau bendrauti su savo 
socialinio sluoksnio asmenimis. Taip pat B tiriamoji išskyrė, 
jog daugelis pacientų priklauso socialinės atskirties grupei 
(yra buvoję įkalinimo įstaigose, vartoja narkotines medžiagas, 
serga ŽIV) (3 lentelė).

Pateikiami tyrimo dalyvių nurodyti veiksmai, sprendžiant 
pacientų, sergančių plaučių tuberkulioze, socialines proble-
mas (4 lentelė).

4 lentelė. Tyrime dalyvavusių slaugytojų veiksmai, sprendžiant 
pacientų socialines problemas

Kategorija Subkategorija Įrodantis teiginys

Slaugytojų 
veiksmai, 

sprendžiant 
socialines 

slaugos 
problemas

Pagalba 
rengiant 
dokumentus

B, C, D, E, F, G – „...kadangi neturime jokios 
socialinės darbuotojos, tvarkome visus reikiamus 
dokumentus, kad pacientai gautų pašalpas, 
invalidumo grupes.“

Pacientų 
skatinimas 
gydytis

A, G – „...ambulatoriniai pacientai, kurie 
atvyksta kasdien išgerti vaistų, gauna maisto 
paketus, jiems apmokama kelionė.“

Iš 4 lentelės duomenų matyti, kad tyrime dalyvavusios 
slaugytojos, spręsdamos iškilusias socialines problemas, pade-
da pacientams rengti dokumentus dėl socialinių pašalpų gavi-
mo ar neįgalumo lygio nustatymo (B, C, D, E, F, G) ir skatina 
juos gydytis (A ir G tiriamosios teigė, jog pacientai skatinami 
atvykti kasdien gerti vaistų, jie gauna maisto paketus, jiems 
finansuojama kelionė iki ligoninės).

Pateiktos tyrimo dalyvių nurodytos pacientų, sergančių 
plaučių tuberkulioze, psichologinės slaugos problemos: bai-
mė, neviltis, pyktis (5 lentelė).

Pasak tyrime dalyvavusių slaugytojų (5 lentelė), tuberku-
lioze sergantys pacientai išsigąsta, sužinoję diagnozę ir gydy-
mo trukmę (C), jaučia neviltį, nerimą ir kaltę (B, C, E, F), 
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pyktį dėl ligos ir atsirandančių elgesio apribojimų (D, G). 

5 lentelė. Tyrime dalyvavusių slaugytojų įvardytos sergančiųjų 
tuberkulioze psichologinės slaugos problemos

Kategorija Subkategorija Įrodantis teiginys

Psichologinės 
slaugos 

problemos

Baimė

A – „...pacientai išsigąsta, kai sužino, kiek laiko reikės 
gydytis. Ypač blogai jaučiasi aukštesniam socialiniam 
sluoksniui priklausantys asmenys, jie baiminasi dėl 
to, ką pagalvos bendradarbiai, na, o prastą gyvenimo 
būdą vedantys pacientai džiaugiasi: čia jiems šilta, jie 
pavalgę, aprengti ir švarūs.“

Neviltis

B, F – „...jiems šokas, pirmą kartą išgirdus diagnozę. 
Jie liūdni, nes turi atsiriboti nuo šeimos, aplinkinių, 
darbo.“
C, E – „...jie jaučia baimę, nerimą, nusivylimą, kaltės 
jausmą „kodėl aš?“

Pyktis
D – „...daugelis pacientų yra pikti, jie nesupranta, 
kad serga ir nepripažįsta ligos.“
G – „...jie pikti, jog negali bet kada išeiti į lauką.“

Pateikti duomenys apie tyrime dalyvavusių slaugytojų pa-
galbą pacientams, sprendžiant psichologines problemas (6 
lentelė).

6 lentelė. Tyrime dalyvavusių slaugytojų veiksmai, sprendžiant 
pacientų psichologines slaugos problemas

Kategorija Subkategorija Įrodantis teiginys

Slaugytojų 
veiksmai, 

sprendžiant 
psichologines 

slaugos 
problemas

Psichologinės 
pagalbos 
trūkumas

A, C, F, G – „...pacientai nesulaukia 
psichologinės pagalbos, tam trūksta lėšų.“
D – „...šiek tiek pakalbame su pacientais, tačiau 
nedaug.“
E – „...psichologinės pagalbos pacientai 
nesulaukia. Manau, mūsų įstaigoje reikalingas 
psichologas, pati pas jį apsilankyčiau.“

Komandinė 
pagalba pacientui

B – „...kartu su gydytojais stengiamės kalbėti 
su pacientais, jie mumis pasitiki.“

Pasak tyrime dalyvavusių slaugytojų, galima išskirti psi-
chologinės pagalbos trūkumą tuberkulioze sergantiems pa-
cientams, nes beveik visos slaugytojos (A, C, D, E, F, G) teigė, 
kad pacientai psichologinės pagalbos sulaukia retai, kadangi 
klinikoje nėra psichologo, nors B tyrimo dalyvė išskyrė, kad 
teikiama komandinė pagalba, tiek slaugytojai, tiek gydytojai 
stengiasi bendrauti su pacientu (6 lentelė).

Rezultatų aptarimas
Nors Lietuvoje pastaraisiais metais tuberkuliozės atvejų su-

mažėjo, tuberkuliozės epidemiologinė situacija vis dar yra rimta 
[9]. Labai svarbus ankstyvas šios ligos diagnozavimas ir veiks-
mingas gydymas [10]. Tai padeda išvengti mirčių nuo tuberku-
liozės ir užkirsti kelią atsparios tuberkuliozės vystymuisi [11]. 

Dažniausi plaučių tuberkuliozės požymiai yra sausas kosu-
lys, skausmas krūtinėje, skreplių ir kraujo atkosėjimas, apeti-
to stoka, svorio kritimas, anoreksija, drebulys, karščiavimas, 
naktinis prakaitavimas, bendras silpnumas ir nuovargis [11, 
12, 13]. Aprašytame tyrime dalyvavusios slaugytojos išskiria 
tuberkulioze sergančių pacientų fizines slaugos problemas dėl 
pacientų karščiavimo, gausaus prakaitavimo, kosulio ir skrep-
lių atkosėjimo, bendro nuovargio, dėl netinkamos mitybos, 
lemiančios fizinį išsekimą. 

Kai kurios sveikatos būklės gali padidinti riziką užsikrėsti 
tuberkulioze, t. y ŽIV infekcija, neleistinų vaistų injekcijos, 
nesena (per praėjusius 2 metus) tuberkuliozės infekcija, cukri-
nis diabetas, ilgalaikis gydymas kortikosteroidais, sunki inkstų 
liga, tam tikros žarnyno ligos, piktybinių navikų formos (pvz., 
leukemija ar galvos, kaklo navikai), mažas kūno svoris [14]. 
Tyrime dalyvavusios slaugytojos nurodo vieną iš tuberkulioze 
sergančių pacientų fizinių slaugos problemų – sunkią pacientų 
sveikatos būklę dėl gretutinių lėtinių neinfekcinių ligų (onko-
loginių, cukrinio diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų). 

Vaistams atspari tuberkuliozė yra tuomet, kai tuberkulio-
zės mikobakterijos yra atsparios kuriam nors vaistui nuo tu-
berkuliozės. Įgytas atsparumas vaistams atsiranda dėl įvairių 
priežasčių, lemiančių nebaigtą ar nepakankamą tuberkuliozės 
gydymą [15]. 1998 m. Lietuvoje tuberkuliozei gydyti įdiegta 
DOTS (angl. Directly Observed Treatment Short Course) stra-
tegija – tiesiogiai kontroliuojamas trumpas gydymo kursas. 
Ši pasaulyje plačiai propaguojama strategija leidžia užtikrinti 
sėkmingą tuberkuliozės gydymą. Labai svarbus DOTS strate-
gijos reikalavimas – viso gydymo kurso metu kiekvienos vaisto 
dozės suvartojimas medikų akivaizdoje [16]. DOTS strategija 
gali būti vykdoma sveikatos priežiūros įstaigose arba paciento 
namuose, kur vaistų suvartojimą stebi slaugytojai [10, 17]. 
Slaugytojai turi užtikrinti, kad pacientai nuolat vartotų paskir-
tus vaistus, taip pat teikti paramą pacientams ir jų artimiesiems 
ar globėjams, kad gydymas nebūtų nutrauktas. Slaugytojai tu-
rėtų stebėti, kaip pacientai nuryja vaistus, nes kai kurie gali 
paslėpti piliules burnoje ar už drabužių ir vėliau jas išmesti 
ar išvemti po vizito. Slaugytojas kiekvieną apsilankymą turė-
tų dokumentuoti ir nurodyti, ar vaistas buvo išgertas, jei ne, 
nurodyti priežastį ir tolesnius planus [18]. Moksliniai infor-
macijos šaltiniai vienas kitą papildo dėl tuberkuliozės gydymo 
kontrolės svarbos. Tai atskleidžia ir šiame tyrime dalyvavusių 
slaugytojų nurodyta viena iš svarbių slaugytojų pareigų, dir-
bant su sergančiaisiais tuberkulioze, – vaistų administravimas, 
nuolat prižiūrint vaistų vartojimą ir skatinant ambulatoriškai 
besigydančius pacientus kasdien atvykti išgerti vaistus, išduo-
dant maisto paketus ir finansuojant kelionės išlaidas. 

Ne mažiau svarbus yra ir pacientų asmens higienos mo-
kymas, nes, kaip nurodo Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras 
[12], mikobakterijų platinimo tikimybė sumažėja, jeigu atvira 
plaučių tuberkulioze sergantis ligonis dėvi medicininę kaukę, 
kosėdamas vienkartine nosinaite prisidengia burną, nosį, ne-
spjaudo ant grindų, dažnai plauna rankas ar naudoja rankų 
antiseptiką. Siekiant sumažinti infekcijos perdavimo sveikatos 
priežiūros įstaigose riziką, PSO rekomenduoja naudoti stan-
dartines apsaugos priemones: dažna rankų higiena, naudoti 
apsaugines pirštines, respiratorius, prijuostes, užtikrinti tin-
kamą atliekų šalinimą [17].

Didžioji dalis sergančiųjų priskiriami socialinės atskirties 
grupėms. Lietuvoje net pusė sergančių asmenų yra bedar-
biai [19]. Taip pat tuberkuliozės rizika didėja esant prastoms 
socialinėms, darbo ir gyvenimo sąlygoms. Ypač didelę įtaką 
lemia namų neturėjimas, įkalinimas, skurdas, tabako varto-
jimas, piktnaudžiavimas alkoholiu, švirkščiamųjų narkotikų 
vartojimas ir kitos organizmo imuninę sistemą slopinančios bū-
senos [11, 20]. Tai išsako ir mūsų tyrime dalyvavusios slaugy-
tojos, kad sergantieji tuberkulioze dažniausiai būna bedarbiai, 
priklauso socialinės atskirties grupei, nes yra išėję iš įkalinimo 
įstaigų, turi žalingų įpročių (vartoja alkoholį, tabaką, narkoti-
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nes medžiagas). Ir tai lemia žemą socialinę aplinką ir specifinį 
bendravimą. Todėl labai svarbus slaugytojo socialinis vaidmuo, 
dalyvaujant pacientų ugdyme ir mokyme, nes sergantiesiems 
turi būti teikiama informacija apie sveikatą, žalingus įpročius, 
tokius kaip rūkymas, alkoholio vartojimas, netinkama mity-
ba [3]. Danila su bendraautoriais [15] teigia, jog labai svarbu 
paskatinti žmones nerūkyti, nes naujausi tyrimai parodė, kad 
rūkymas labai padidina riziką susirgti tuberkulioze ir mirti nuo 
jos. Sergančiųjų tuberkulioze mokymas turėtų prasidėti per pir-
mąjį paciento apsilankymą ir tęstis kiekvieną susitikimą [18].

Daugelis žmonių būna šokiruoti, kai jiems pasakoma, kad 
jie serga plaučių tuberkulioze. Kai kurie „atsisako priimti“ 
diagnozę ir ligą neigia, todėl šios būsenos pacientams labai 
svarbus ir lemtingas slaugytojo vaidmuo. Tik parama ir supra-
tingumas skatina paciento norą gydytis [21]. Kad medicinos 
darbuotojas galėtų veiksmingai dirbti su tuberkulioze sergan-
čiais pacientais, labai svarbu užmegzti gerus santykius ir pasi-
tikėti vieni kitais. Sveikatos priežiūros darbuotojas turėtų kuo 
daugiau sužinoti apie pacientą, atlikti jo vertinimą, aptarti jo 
žinias, požiūrį, įsitikinimus apie tuberkuliozę [18]. Tai svarbu 
sprendžiant sergančiųjų tuberkulioze psichologines slaugos 
problemas (baimę, nerimą, pyktį), kurias išsakė tyrimo daly-
vės. Be abejonės, psichologo pagalba tiek pacientams, tiek su 
jais dirbantiems slaugytojams yra labai svarbi, bet dažnai dėl 
ribotų finansinių galimybių tiek pacientai, tiek slaugytojai su 
psichologinėmis problemomis lieka vieni, todėl psichologinės 
pagalbos trūkumas yra tuberkulioze sergančių pacientų viena 
iš slaugos problemų, lemiančių ir gydymo, bendravimo, mo-
kymo sunkumus.

Išvados
1. Tyrime dalyvavusių slaugytojų interviu duomenimis, 

nustatytos tuberkulioze sergančių pacientų fizinės slaugos 
problemos: netinkama mityba, fizinis išsekimas, gydymo 
režimo nesilaikymas, žalingi įpročiai, sunki sveikatos 
būklė dėl gretutinių ligų ir tuberkuliozės simptomų. 
Šioms problemoms spręsti tyrime dalyvavusios slaugytojos 
kontroliuoja vaistų vartojimą, moko asmens higienos ir 
mitybos įpročių.

2. Nustatytos tuberkulioze sergančių pacientų socialinės 
problemos: bedarbystė, riboti bendravimo įgūdžiai, 
priklausymas socialinės atskirties grupei. Socialines 
pacientų problemas tyrime dalyvavusios slaugytojos 
sprendžia padėdamos rengti dokumentus, skatindamos 
gydytis.

3. Nustatytos tuberkulioze sergančių pacientų psichologinės 
problemos: baimė, neviltis, pyktis. Sergantiesiems 
psichologinė pagalba teikiama nepakankamai.

Nursing Problems in Patients with  
Pulmonary Tuberculosis and Role of 

Nurses in their Decision
Key words: tuberculosis, nursing problems, role of nurse.

Summary
The aim of the study: to analyze nursing problems in patients 

with pulmonary tuberculosis and role of nurses in their decision.
Material and methods. A qualitative study was conducted 

on semi-structured interview with 7 general practice nurses 

caring for tuberculosis-treated patients for at least 10 years. 
The interview questionnaire consisted of 16 open-ended qu-
estions. Using the method of qualitative content analysis, the 
data obtained during the interviews are divided into catego-
ries and subcategories, justifying the statements made by the 
participants of the study.

Conclusions. Nurses participating in the study indicated 
that the patients were faced with these physical nursing pro-
blems (malnutrition, physical exhaustion, non-adherence of 
treatment regime, etc.), social problems (unemployment, li-
mited communication skills, etc.) and psychological problems 
(fear, despair, anger). General practice nurses participating in 
the study are teaching patients about disease prevention and ea-
ting habits, carry doctor‘s appointments, by solving social pro-
blems help to prepare documents, promote treatment. Psycho-
logical support is not provided sufficiently for the patients.
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Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai

Pagrindinė vertybė – pagalba žmogui ir empatija 

Sonata Vasilevska
Utenos kolegija

Slauga – ne tik viena seniausių profesijų žmonijos istori-
joje, bet ir atskiras mokslas. Tai ne tik procedūrų atlikimas, 
bet ir gebėjimas įsiklausyti, bendradarbiauti su sveikatos prie-
žiūros specialistais bei priimti bendrą sprendimą  paciento 
sveikatos būklei gerinti. Slaugytojo darbas yra sunkus tiek 
fiziškai, tiek emociškai, nes susiduriama su įvairiomis emoci-
jomis – pykčiu,  depresija, nerimu, džiaugsmu ir dėkingumu. 
Reikalingas vidinis nusiteikimas bei ryžtas paskirti gyvenimą 
šiai kilniai profesijai, todėl labai svarbu, kad slaugytojo pro-
fesiją rinktųsi studentai, turintys tam pašaukimą. Būsimiems 
studentams norėčiau palinkėti, kad slaugos studijos Lietuvoje 
būtų nemokamos ir tai labiau priviliotų ir motyvuotų jaunus 
žmones rinktis slaugos studijas. 

Keičiantis technologijoms, kinta ir moderni slaugos įran-
ga, kuri palengvina slaugytojo darbą. Slaugytojas turi gebėti 
dirbti su šia įranga, gebėti  prisitaikyti prie kintančios prak-
tikos, todėl  jo kompetencijų tobulinimas trunka visą gyve-
nimą ir tai turėtų būti svarbiausia prerogatyva ir siekiamybė. 
Baigus studijas, nesustosiu gilintis ir tobulinti savo įgūdžius, 
siekdama gerinti pacientų priežiūrą ir gebėjimą atsakyti į 

daug žinančių apie savo ligą pacientų klausimus. Nes, ne-
paisant visų modernėjančių technologijų, išlieka pagrindinė 
vertybė – pagalba žmogui ir empatija. Liaudies išmintis sako: 
žodis – šildo. Apima nenusakomas jausmas, kai sulaukiu šiltų 
padėkos žodžių iš paciento ar jo artimųjų už laiku suteiktą 
pagalbą, už rūpinimąsi padėti pasveikti ar gelbėti gyvybę. No-
rėčiau, kad ir ateityje žmonių supratingumas nedingtų. 

Labai džiaugiuosi, kad pasirinkau slaugytojo kelią, nes vi-
sada norėjau padėti žmonėms. Tobulindama savo praktinius 
įgūdžius supratau, kad slaugytojo profesija reikalauja daug 
žinių apie žmogaus sveikatą ir šioje specialybėje yra be galo 
didelė atsakomybė už savo veiksmus. Norėčiau, kad pavyktų 
darniai dirbti su kitais sveikatos priežiūros specialistais ir padė-
ti pacientams išvengti ligų bei slaugyti susirgusius pacientus. 

Slaugytojai labai reikalingi Lietuvai, nes jų pagalba reika-
linga visiems, o slaugos specialistai emigruoja, nes nepakelia 
sunkaus darbo krūvio ir susivilioja didesniais atlyginimais 
užsienyje. Tikiu ir linkiu, kad netolimoje ateityje ir Lietuvoje 
slaugytojo profesija bei atliekamas darbas bus tinkamai įver-
tinti, o emigravę kolegos sugrįš ir visi atras savo vietą Lietuvoje. 
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Kauno kolegijos Medicinos fakulteto tarptautinė konferencija „Health,  
environment and sustainable development: interdisciplinary approach  

hesdia 2018“ („Sveikata, aplinka, darnus vystymasis: tarpdisciplininis požiūris“)

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Slaugos katedros doc. dr. Viktorija Piščalkienė ir  
Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis susidomėję klausėsi pranešimų

Viktorija Piščalkienė
Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Slaugos katedra

Kauno kolegijos Medicinos fakultetas rugsėjo 19–20 d. 
surengė tarptautinę tarpdisciplininę mokslinę praktinę konfe-
renciją, kuri subūrė plačią tarptautinę bendruomenę. Konfe-
rencijoje dalyvavo svečiai iš Suomijos, Danijos, Estijos, Latvi-
jos, Nyderlandų, Belgijos, Prancūzijos, Austrijos, Portugalijos, 
Turkijos. Tarptautiniame renginyje dalyvavo 140 dalyvių, iš 
kurių 40 užsienio šalių mokslininkai, dėstytojai. Iš viso konfe-
rencijoje buvo pristatyti 38 pranešimai visuomenės sveikatos 
stiprinimo, naujų technologijų diegimo, sveikatos priežiūros 
specialistų rengimo klausimais. 

Konferencijos dalyviams sveikinimo žodį tarė Kauno ko-
legijos direktorius Paulius Baltrušaitis ir Medicinos fakulte-
to prodekanė dr. Lijana Navickienė, svečias iš Danijos UCL 
aukštosios mokyklos Hansas Ingemannas Lottrupas. 

Plenarinėje sesijoje pranešimus skaitė akademiniai tyrėjai ir 
praktikai iš Nyderlandų Hanze universiteto, Austrijos dramos 
terapijos centro, SPA „Eglės sanatorija“. Per pranešimų prista-
tymus diskutuota apie efektyvų bendradarbiavimą tarp įvairių 
sričių specialistų, dramos terapijos taikymo galimybes bei SPA 
naudą šiuolaikinių žmonių gyvenime. 

Po plenarinio posėdžio sekcijose buvo diskutuojama apie 
darnų vystymąsi, pasitelkiant edukologines, ekologines, tech-
nologines, sveiko senėjimo, sveikatos palaikymo galimybes. 

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Kau-
no kolegijos Medicinos fakulteto dalyvavimo tarptautiniuose 
projektuose patirtimi. Net du pranešimai buvo skirti pristatyti 
tarptautinio projekto „Villages on Move Baltic“ rezultatus, kuris 
yra skirtas skatinti kaimo vietovių gyventojų fizinį aktyvumą, tai-
kant kultūrinio eksperimentavimo idėjas bei diegiant interaktyvų 
fizinės veiklos idėjų žemėlapį. Šio projekto koordinatorius Pie-
tų–Rytų Suomijos taikomųjų tyrimų universitetas (XAMK), par-
tneriai Kauno kolegija, Latvijos kaimo forumas (Latvian Rural 
Forum),  Lääne-Viru kolegija (Estija), UCL Danijos universiteti-
nė kolegija (Danija), Suomijos Pietų Savo sporto federacija (Sout-
hern Savo Sport Federation). Projektas įgyvendinamas Europos 
Sąjungos lėšomis: Erasmus+Sport, Collaborative Partnerships, 
Grant Decision/Agreement No. 2016-3715/001-001.

Konferencijoje buvo pristatyti tarptautinio projekto, fi-
nansuojamo Europos Sąjungos lėšomis, „The eMedication 
passport – cultural adaptation of learning tool for ensuring 
the development of medication competence of graduate nur-
ses“ (toliau – eMED-PASS) rezultatai. Kauno kolegija pro-
jekte dalyvauja partnerio teisėmis kartu su P. Stradins medici-
nos kolegija (Latvija), Turku taikomųjų mokslų universitetu 
(Suomija), projektą koordinuoja Tartu sveikatos priežiūros 
taikomųjų mokslų universitetas (Estija). Projektu siekiama 
sukurti bendrus kokybės standartus slaugytojų kompetenci-
joms skiriant ir dozuojant vaistus. Elektroninė sistema, su-
kurta ir adaptuota pagal projekto šalis nares, padėtų aukšto-
jo mokslo institucijoms plėtoti slaugos mokymo programą, 
atskleidžiant ir šalinant trūkumus, ugdant slaugos studentų 
medikamentų skyrimo ir dozavimo kompetencijas. Projekto 
numeris: 017-1-EE01-KA203-034884.

„Welltour“ – „Nordplus“ programos projektas, kurį ko-
ordinuoja Kauno kolegijos Medicinos fakultetas, nuosekliai 
įgyvendinamas nuo 2013 m. Kauno kolegiją, Savonijos taiko-
mųjų mokslų universitetą (Suomija) ir Tartu sveikatos prie-
žiūros kolegiją (Estija) vienijančio projekto tikslas – skatinti 
sveikatos turizmą Baltijos ir Skandinavijos šalyse. Šio projekto 
metu reabilitacijos, burnos priežiūros, kosmetologijos, turiz-
mo, vadybos studijų programose plėtojamas tarpdiscipliniš-
kumas, studentai dalyvauja bendrose veiklose.

Antrąją konferencijos dieną vyko praktinis dramos terapi-
jos užsiėmimas, kurį vedė Wolfgangas Rohmas iš Austrijos. 
Kauno kolegijos Medicinos fakulteto kosmetologijos katedros 
dėstytojai ir studentai surengė praktinį seminarą ir pristatė 
naujai sukurtą Kauno kolegijos kvapą, kuris buvo kuriamas 
dalyvaujant Kauno kolegijos inicijuojamame projekte „Idėjos 
praktiškai – 2018“. 

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę diskutuoti aktu-
aliais sveikatos priežiūros specialistų rengimo klausimais, 
numatyti tarptautinius projektus, kurie padėtų spręsti šiuo-
laikinės visuomenės sveikatos problemas, taikant pažangias 
technologines, socialines, fizines prieigas.
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Daugybė organizmo patologijų sukelia įvairaus pobūdžio 
skausmą. Skausmas, ypač lėtinis, yra vienas pagrindinių veiks-
nių, kuris priverčia žmogų kreiptis medicininės pagalbos. 
Tačiau pasitaiko atvejų, kai žmogų kamuoja difuzinis – nea-
pibrėžtos kilmės ir sunkiai lokalizuojamas – skausmas. Pacien-
tas sunkiai gali apibūdinti jaučiamą skausmą, negali nusakyti 
galimos jo kilmės, periodiškumo. Medicinos personalui tenka 
atlikti įvairių diagnostinių tyrimų, kad išsiaiškintų, dėl ko-
kios organizmo patologijos jaučiamas skausmas. Kuo daugiau 
diagnostinių priemonių taikoma, tuo didesnė tikimybė rasti 
organizmo sutrikimus. Tačiau net ir gydant diagnozuotas pa-
tologijas ne visada pavyksta numalšinti jaučiamą skausmą. Jei 
skausmas neišnyksta ar praėjus kuriam laikui po paskirto gy-
dymo atsinaujina, galbūt reikėtų fizinės medicinos specialistų 
pagalbos? Tikėtina, kad taip. Terminas „trigeriniai taškai“ (dar 
kitaip – miofasciniai trigeriniai taškai) Lietuvoje vis dažniau 
vartojamas fizinės medicinos specialistų. Būtent iš jų apie to-
kio reiškinio egzistavimą sužino pacientai. Nors šis atramos ir 
judėjimo aparato sutrikimas vis labiau atpažįstamas, informa-
cija pasiekia dar ne visus, o pagrindinė problema yra ta, kad 
tradicinės Vakarų medicinos specialistai šią organizmo pato-
logiją ir jos gydymo metodus ėmė pripažinti gana neseniai. O 
Rytų medicinos atstovai šį sutrikimą gydo jau ne vieną tūks-
tantmetį. Už šį pripažinimą reikia dėkoti užsienio mokslinin-
kams ir autoriams, kurie atlieka įvairius mokslinius tyrimus 
ir juos apibendrina specialiojoje literatūroje. Remdamiesi šia 
literatūra galime atsakyti į klausimus, kurie susiję su šio sutri-
kimo diagnostika ir gydymu: „Kas yra trigerinis taškas ir ko-
dėl jis svarbus ne tik fizinės, bet ir klinikinės medicinos atsto-
vams?“, „Kodėl trigerinis taškas gali būti skausmo priežastis?“, 
„Ar galima tikėtis gydymo ir kokios paciento prognozės?“, „Ar 
esama profilaktinių veiksmų ar priemonių plano, kuris padėtų 
užkirsti kelią šios problemos atsiradimui?“ Atsakymai į šiuos 
klausimus padės suprasti termino „trigeriniai taškai“ svarbą 
medicinos praktikoje. 

Trigerinis taškas (angl. Trigger Point) yra atramos ir judė-
jimo aparato sutrikimas, kai raumenyje arba jungiamajame 
audinyje susidaro padidėjusio skausmingumo zona. Kad su-
prastume, kas tai yra, reikia išanalizuoti trigerinio taško etio-
logijos aspektus. Yra keletas trigerinių taškų formavimosi teo-
rijų. Visos jos papildo viena kitą. Populiariausia teorija teigia, 
kad dėl nuolatinės ir specifinės raumens veiklos nervų sistema 
į motorinį raumens vienetą išskiria perteklinį acetilcholino 
kiekį. Acetilcholinas yra cheminė medžiaga, dėl kurios rau-
meninės skaidulos sarkomeruose (mažiausias funkcionuojan-
tis raumens vienetas) išskiriamas Ca2+, būtinas raumens susi-
traukimui. Ši medžiaga skatina ir perteklinį kalcio jonų (Ca2+) 
išskyrimą. Vyksta nuolatinis sarkomero sutrumpėjimas ir dalis 
raumeninės skaidulos miofibrilių, kurias sudaro sarkomerai, 
lieka susitraukusi net tuomet, kai likęs raumuo yra atpalai-
duotas (1 pav.). Jei dalis raumeninės skaidulos atsipalaidavi-

Nepavyksta diagnozuoti skausmo kilmės?  
Galbūt tai trigerinis taškas!

Eimantas Pocius 
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

mo fazėje lieka sutrumpėjusi, atsipalaidavę sarkomerai yra 
tempiami. Organizme egzistuoja toninis tempimo refleksas, 
kuris ištempus raumenį suteikia jam tonusą, kad organizmas 
būtų apsaugotas nuo galimų minkštųjų audinių ar net kietųjų 
struktūrų sužalojimo. Dėl toninio tempimo reflekso centri-
nė nervų sistema išskiria dar acetilcholino, kuris skatina Ca2+ 
išsiskyrimą ir papildomą sarkomerų koncentraciją. Taip su-
siformuoja uždaras ratas ir atsiranda kompleksas, vadinamas 
trigeriniu tašku. 

1 pav. „Wikimedia Commons“ iliustracija. 1 – normali raume-
ninė skaidula atsipalaidavimo fazėje; 2 – trigerinis taškas skai-
dulos kompozicijoje atsipalaidavimo fazėje 

Ciklui tęsiantis pažeidžiami ir aplink esantys motoriniai 
vienetai. Kadangi sarkomerai tarsi užsirakina ir tokios bū-
senos išlieka ilgą laiką, šiose srityse formuojasi išemija. Dėl 
nepakankamos kraujotakos į pažeistas sritis nebetiekiamos 
energinės medžiagos ir deguonis – tai sukelia energijos krizę. 
Nesant pakankamo deguonies ir energinių medžiagų kiekio, 
sumažėja turimo ATP (adenozin 5 trifosfatas) – sarkomeruose 
nebėra energijos kontrakcijai išlaikyti ir susitraukimas tampa 
skausmingas. Dėl ATP trūkumo kalcio siurblys negali iš sar-
komero pašalinti kalcio jonų, todėl sarkomeras lieka susitrau-
kęs. Dėl nuolatinės išemijos į pažeistas sritis ne tik nepatenka 
energinės medžiagos, tačiau ir nėra pašalinami šalutiniai me-
džiagų apykaitos produktai – formuojasi uždegimas (2 pav.). 

2 pav. Trigerinių taškų patogenezės formavimosi ciklas

Uždegimui formuojantis centrinė nervų sistema ieško 
būdų, kaip išspręsti situaciją, ir vienas iš sprendimo būdų – 

Savišvieta
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vazolidacija. Kraujo indų išplėtimas situaciją tik pablogina, 
nes uždegiminės ląstelės gali laisvai plisti tolyn ir taip dirginti 
periferinius nervus, kurių dirginimas lemia dar didesnį ace-
tilcholino išsiskyrimą. Taip ciklas tęsiasi ir plinta į kitas rau-
mens sritis. Centrinė nervų sistema, ieškodama kitų būdų, 
kaip atpalaiduoti sutrumpėjusius sarkomerus, ima vykdyti 
viso raumens kontrakciją – spazmą. Raumuo sutrumpėja, ne-
retai ribodamas fiziologinius judesius, tačiau problema išlieka. 
Raumens spazmą keičia refleksinis raumens slopinimas, todėl 
pažeistas raumuo laikui bėgant tampa silpnas. Jei trigerinis 
taškas organizme egzistuoja ilgai, pažeisti audiniai gali tapti 
fibroziniais.  

Plataus spektro priežastingumas
Net ir žinant sutrikimo etiologiją, klaidinga manyti, kad 

trigerinis taškas ir yra ta problema, kurią reikėtų gydyti. Šių 
taškų susiformavimas priklauso ne tik nuo raumenų sistemos 
sutrikimo – paprastai trigerinis taškas yra kur kas rimtesnės 
organizmo problemos „atspindys“. Neretai taip ir nutinka, 
kad gydant trigerinį tašką problema išnyksta tik kuriam 
laikui. Siekiant panaikinti trigerinius taškus, į žmogaus or-
ganizmą reikėtų žvelgti holistiškai. Problemos holistiškumą 
pabrėžia tai, kad šio sutrikimo priežastingumo aspektų gana 
nemažai. Pirmasis aspektas jau aprašytas aukščiau – nuolatinė 
specifinė raumenų sistemos veikla. Tai gali būti darbinė, spor-
tinė, hobio veikla, kai nuolat dirba tik tam tikros specifinės 
raumenų grupės. Tiek dinaminis, tiek ir statinis darbas gali 
būti šio sutrikimo atsiradimo priežastis. Laikysenos sutrikimai 
ypač susiję su trigerinių taškų patogeneze. Paprastai trigeri-
niai taškai turėtų formuotis posturaliniuose raumenyse, nes 
šių raumenų veiklos specifika (I tipo raumeninės skaidulos) 
palanki trigeriniam taškui formuotis. Deja, daugumos žmo-
nių laikysena nėra taisyklinga ir dėl pakitusios kūno judesio 
biomechanikos posturalinių raumenų darbą perima faziniai –  
judėjimo – raumenys. Dėl šios priežasties trigerinis taškas 
gali formuotis ir šiuose raumenyse. Svarbu žinoti, kad trige-
rinis taškas taip pat gali būti netaisyklingos laikysenos prie-
žastis! Mūsų organizme egzistuoja vadinamosios anatominės 
grandinės, kurios, naujausiomis mokslo žiniomis, jungia 
mūsų kūno raumenų sistemas į vieną visumą ir atlieka ne tik 
judėjimo, bet ir stabilumo funkcijas. Jei trigerinis taškas su-
siformuoja vienoje grandinės dalyje, tikėtina, kad dėl trigeri-
nio taško susiformavusi įtampa formuosis ir kitose anatominės 
grandinės srityse, o tai neigiamai paveikia laikyseną. Net ma-
žiausias įprastų stuburo linkių pasikeitimas skatina tam tikrų 
stuburo segmentų dėvėjimąsi, tad tikėtina, jog iš šių nugaros 
segmentų išeinančios nervinės šaknelės bus dirginamos, o 
dirginimo metu centrinė nervų sistema išskirs papildomus 
acetilcholino kiekius. Bet koks stuburo iškrypimas ar stuburo 
slankstelių rotacija gali tempti nervines šakneles, o dėl šios 
priežasties kartosis jau aptartas patologinis modelis. 

Įvairios organizmo traumos, sąnarių degeneraciniai poky-
čiai, fizinė veikla be raumenų apšilimo taip pat neigiamai vei-
kia organizmą trigerinių taškų formavimosi aspektu. Ypač 
svarbus organizmo sistemų sutrikimų ir trigerinių taškų pa-
togenezės ryšys. Labai svarbu, kad bet kurios organizmo sri-
ties ar organo sutrikimas gali būti trigerinio taško formavimosi 
priežastimi! Visa tai formuojasi per periferinę nervų sistemą, 
o tiksliau – per vieną konkretų stuburo vienetą, kurį sudaro 

iš nugaros smegenų išeinančios nervinės šaknelės. Būtent jos 
vykdo skirtingą sklerotominę, dermatominę, miotominę ir 
viscerotominę inervaciją. Esant konkretaus organo sutriki-
mui per periferinę nervų sistemą nuolat sklinda informacija 
apie esantį sutrikimą, ir būtent dėl nuolatinio nervų siste-
mos dirginimo šis nervinis dirglumas gali plisti ir į kitas 
susijusias inervacijos sritis. Dar svarbiau tai, kad trigerinis 
taškas minėtu principu taip pat gali suformuoti simpatinį ar 
parasimpatinį aktyvumą susijusiuose organuose ar skausmo pli-
timą į nutolusias kūno sritis! Žinant, kaip periferinė nervų 
sistema susijusi su trigerinių taškų patogeneze, priežastingu-
mas tampa dar holistiškesnis. Pavyzdžiui, esant diafragmos 
raumens įtampai (ji nuolat nusileidusi), kuri paprastai su-
siformuoja dėl nuolatinio patiriamo streso, pilvo organai 
yra nuolat spaudžiami. Spaudžiami organai negali tinkamai 
funkcionuoti, tad laikui bėgant ima siųsti nuolatinę infor-
maciją apie organo nepakankamumą. Nervinis dirginimas 
plinta į susijusius raumenis ir taip formuojasi trigeriniai 
taškai. Literatūroje minimos ir kitos sisteminės priežastys: 
elektrolitų pusiausvyros pokyčiai, vitamino B trūkumas, poda-
gra, anemija, hipoglikemija, imunodeficitas, dažnos injekcijos, 
psichologinis stresas. Taigi fiziologinių procesų, dėl ko gali su-
siformuoti šie taškai, yra itin daug.

Skausmas – svarbus faktorius
Skausmo atsiradimas paprastai yra pagrindinis, tačiau ne 

vienintelis faktorius, kuris išduoda šios problemos egzistavi-
mą organizme. Beje, kartais net ir nejaučiant skausmo šie taš-
kai egzistuoja. Tai suprasti galima žinant šių taškų mokslinę 
klasifikaciją. Aktyvūs trigeriniai taškai yra skausmą iradijuo-
jantys trigeriniai taškai. Trigerinis taškas visuomet būna ak-
tyvus formavimosi pradžioje ir tuomet, kai pažeistas raumuo 
vis dar aktyvus fizinės veiklos metu (darbas, kasdieninė vei-
kla). Neaktyvūs, dar kitaip latentiniai, trigeriniai taškai – tai 
raumens kompozicijoje apčiuopiami sukietėjimai, paprastai 
nesukeliantys jokios simptomatikos. Šie taškai susiformuo-
ja pasyvų gyvenimo būdą gyvenantiems asmenims, pagrin-
dinis principas – raumens sutrumpėjimas. Tačiau šie taškai 
gali tapti jau minėtais ir aktyvuotis dėl raumens perkrovos, 
traumos, laikysenos pokyčių. Taigi logiška, kad pirmiausia 
skausmas yra lokalus. Pacientai, turintys trigerinių taškų, pa-
prastai skundžiasi sunkiai lokalizuojamu skausmu. Taip yra 
todėl, kad trigerinio taško sukeliamas skausmas plinta pagal 
susijusias inervacijos sritis. Skausmas gali pasireikšti organo 
ar susijusio raumens srityse, taip pat gali skaudėti sąnarines 
sritis ar odos paviršių. Kai kurie trigeriniai taškai sukelia 
simptominius skausmus, pvz., sinusito tipo skausmą. Skaus-
mas pasireiškia tiek ramybės, tiek judesio metu. Pacientai 
skausmą apibūdina kaip nuolatinį, buką, gilų ir stiprų. Nere-
tai nurodomas ir deginantis, pulsuojantis, lydimas nejautru-
mo ar badantis skausmas. Literatūroje galima rasti aprašytų 
ir „ypatingųjų“ trigerinių taškų. Autoriai nurodo specifinius 
raumenis ar jų grupes, kurie sukelia ne tik lokalų ar plintantį 
skausmą, bet ir papildomų sutrikimų, pvz., vizualinį jautru-
mą, koordinacijos, tuštinimosi sutrikimą ir t. t. Norint geriau 
suprasti, kokios rimtos gali būti trigerinių taškų sukeliamos 
pasekmės, reikėtų atlikti dviejų atsitiktinai pasirinktų raume-
nų, kuriuose pasireiškia ši problema, analizę (1 lentelė).
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1 lentelė. Išorinio įstrižinio raumens ir podyglinio raumens tri-
gerinių taškų indikacijos, skausmo lokalizavimas, diferencinė 
diagnozė, susijusios sritys ir organai

Išorinis įstrižinis raumuo Podyglinis raumuo

In
di

ka
cij

os

Pilvo skausmas
Pilvo tempimas
Pykinimas
Dirgliosios žarnos sindromas
Viscerosomatiniai sutrikimai
Viduriavimas
Kolitai
Dismenorėja

Hemiplegija
Rotatorių manžetės tendinopatija
Peties ankštumo (angl. frozen shoulder) 
sindromas

Sk
au

sm
o l

ok
al

iza
cij

a Viscerosomatiniai skausmai
Lokalus pakrūtinio skausmas
Skausmas, apimantis sėklides
Šlapimo pūslės skausmas
Skausmas, skatinantis šlapinimosi 
dažnį
Skausmas, trukdantis šlapintis 
(rečiau)
Kirkšnies skausmas

Vidinio mentės krašto skausmas
Priekinės peties sąnario srities skausmas
Šoninės deltinio raumens dalies 
skausmas
Priekinės centrinės žasto srities 
skausmas
Lengvas išorinės epikondilo srities 
skausmas
Lengvas nykščio pakylos skausmas

Di
fe

re
nc

in
ė 

di
ag

no
zė

Visceralinės kasos, inkstų ar kepenų 
patologijos
Divertikuliozė
Kolitai
Dubens dugno uždegiminės ligos

Dvigalvio žasto raumens tendinitas
C5-C6 neuropatija
Pomentinio nervo disfunkcija

Su
sij

us
io

s s
rit

ys
 ar

 
or

ga
na

i

Kepenys
Tulžies pūslė
Skrandis
Kasa
Blužnis
Dvylikapirštė žarna
Tuščioji žarna

Antdyglinis raumuo
Pomentinis raumuo
Mentės keliamasis raumuo
Didysis ir mažasis krūtinės raumuo
Ilgoji dvigalvio žasto raumens galva
Deltinis raumuo
Didysis apvalusis raumuo
Plačiausiasis nugaros raumuo
Širdis

Diagnozė, gydymas ir prognozė:  
lengvas darbas – didelė nauda

Nors trigerinių taškų formavimosi eiga, priežastingumo as-
pektai, skausmo lokalizavimas gana sudėtingi procesai, diagnos-
tika itin paprasta. Pasireiškus neaiškios kilmės skausmui, trige-
rinių taškų diagnostika gali padėti sutaupyti paciento laiką ar 
finansus. Atsižvelgiant į tai, kad diagnozavus galimai skausmą 
keliančią patologiją skiriamas medikamentinis gydymas, nesu-
dėtinga fizinės medicinos specialisto pagalba gali padėti išvengti 
galimo medikamentų šalutinio poveikio. Be to, gydymas trunka 
vos kelias dienas, paprastai yra neinvazyvus ir prognozė itin gera.

Trigeriniai taškai diagnozuojami palpacijos būdu. Fizinės 
medicinos specialistas rankomis ieško padidėjusios įtampos 
zonų, kurios susiformuoja raumenyse. Ilgą laiką praktikuo-
jantis specialistas gali šias zonas identifikuoti ir vizualiai. Bet 
kuriuo atveju būtina įvertinti, ar tai tikrai būtent minėtasis taš-
kas. Įtariant radus problemą, taškas spaudžiamas piršto pagal-
vėle. Identifikuoti trigerinį tašką galima stebint, ar kompresijos 
metu jaučiamas lokalus probleminių skaidulų virpėjimas. Taip 
pat paaštrėja paciento jaučiami simptomai, skausmas iradijuo-
ja į kitas susijusias kūno sritis. Pacientas gali suspausti akių vo-
kus, jam parausta ir ašaroja akys, gali pasireikšti trumpalaikiai 
regos sutrikimai, padidėja nosies sekrecija, per kūną „bėga šiur-
puliukai“.  Papildomam indentifikavimui kompresijos metu 
pacientas gali aktyviai ištempti probleminį raumenį. Ištempus 
raumenį simptomai dar labiau suintensyvėja.

Gydymo prognozė priklauso nuo pasirinktų gydymo me-
todų. Kadangi šio sutrikimo etiologija jau žinoma mokslo 
bendruomenei, įvairių atliktų mokslinių tyrimų dėka galima 
pasirinkti ne vieną gydymo metodą, o pasirinkus keleto me-

todų kombinaciją gydymas tampa dar paprastesnis ir prieina-
mesnis. Skiriami aktyvūs ir pasyvūs gydymo metodai. Aktyvūs 
gydymo metodai pagrįsti organizmo fiziologiniais ir fizikiniais 
procesais. Populiariausias praktikoje naudojamas aktyvus 
atpalaidavimo metodas yra postizometrinė relaksacija. Šios 
technikos metu trigerinis taškas atpalaiduojamas raumens 
kontrakcijos-ištempimo būdu. Be šios technikos, žinomos 
mažiausiai dar penkios aktyvios technikos. Pasyvių gydymo 
metodų yra kur kas daugiau. Labiausiai paplitusios specialio-
sios masažo technikos – jų yra mažiausiai šešios. Populiariau-
sia masažo terapijos technika vadinama išemine kompresijos 
technika. Šios technikos metu į probleminį tašką sutelkiama 
kompresija, kurios dėka iš pažeisto sarkomero yra pašalinamas 
Ca2+. Kalcio jonams pasišalinus, įvyksta sarkomero atsipalai-
davimas. Pasyviems atpalaidavimo metodams priskiriamos ir 
kineziologinio teipavimo technikos. Viena jų siekiama ištempti 
probleminį raumenį, kita – aktyvinti kraujotaką į jau atpa-
laiduotą trigerinį tašką. Kai kurių šalių specialistai taiko ir 
„purškimo-ištempimo techniką“. Šios technikos principas – pa-
žeistoji sritis yra šaldoma purškiamu ledu – dėl termorecep-
torių dirginimo reflekso lanko dėka įvyksta raumens kontrak-
cija, tuo pat metu raumuo yra ištempiamas ir dėl natūralių 
fizikinių veiksnių sarkomeras atsipalaiduoja. Trigerinių taš-
kų atpalaidavimui taip pat naudojami ir invaziniai metodai. 
Mūsų šalyje jie naudojami retai, tačiau užsienio specialistai 
šias technikas naudoja itin dažnai. Invaziniams atpalaidavimo 
metodams priskiriamos injekcijos bei sausos adatos įdūrimas į 
probleminį tašką. Injekcijoms paprastai naudojama prokaino 
hidrochlorido tirpalas (1 proc.), lidokaino hidrochloridas (0,5 
proc.), ilgo veikimo anestetikai, izotoninis druskos tirpalas, 
epinefrinas, kortikosteroidai, botulino toksinas A. Tiek akty-
vių, tiek pasyvių gydymo metodų veiksmingumas grindžiamas 
ne tik fizikiniais ir mechaniniais dėsniais, bet nurodomas ir 
svarbus refleksinis poveikis veikiant įvairius kūno receptorius. 
Tam tikra amplitude, spaudimo jėga ar specialiomis manipu-
liacijomis dirginant tam tikrus žmogaus kūne esančius recep-
torius centrinė nervų sistema refleksiškai slopina pažeistą sritį.

Gydymo metodai nėra sudėtingi ir paprastai nereikalau-
ja ilgo procedūros laiko. Trigeriniam taškui atpalaiduoti pa-
kanka vienos dviejų procedūrų. Dažnais atvejais pagerėjimas 
jaučiamas iškart po gydomosios procedūros. Per keletą dienų 
simptomai bei skausmas išnyksta. Taip pat matomas judesių 
per susijusį sąnarį amplitudės padidėjimas. Svarbu, kad po 
gydymo specialistai gali edukuoti savo pacientus fizinės gero-
vės užtikrinimo tikslais. Tinkamas gyvenimo būdas, saikinga 
mankšta, tempimo pratimai, specialios mankštos su įvairio-
mis pagalbinėmis priemonėmis gali padėti išvengti naujų tri-
gerinių taškų susidarymo rizikos. Rekomenduojamus veiks-
mus galima atlikti namuose įprastomis sąlygomis. 

Kodėl tai svarbu?
Jau minėta, kad fizinės medicinos specialistai su šiuo atra-

mos ir judėjimo aparato sutrikimu susipažįsta vis daugiau. 
Deja, klinikinėje medicinos praktikoje į šią organizmo pato-
logiją žvelgiama itin retai. Galbūt taip yra todėl, kad specia-
liosios literatūros šia tema mūsų šalyje nėra. Keletas mokymo 
įstaigų, ruošiančių medicinos specialistus, jau įtraukia šios 
temos pradmenis į savo programas. Taip pat trigerinių taškų 
sąvoka jau nagrinėjama ir kai kuriuose mūsų šalies bakalauro 
ir magistro tiriamuosiuose darbuose. Tikėtina, kad ateityje 



17Savišvieta

apie trigerinius taškus bus diskutuojama itin dažnai. Svarbu, 
kad trigeriniai taškai taptų ne tik fizinės medicinos objektu, 
bet ir gydytojų, slaugytojų bei kito medicinos personalo aki-
ratyje. Komandiniu darbu būtų užtikrintas veiksmingas, itin 
paprastas ir neinvazyvus skausmo gydymas. 

Išsiaiškinus trigerinių taškų svarbą medicinos praktikoje, gali-
ma teigti, kad šis kompleksinis organizmo sutrikimas itin svarbus 
ir vertas dėmesio, siekiant išsiaiškinti jaučiamo skausmo kilmę. 
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Naudinga žinoti

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU) – dažniau-
siai pasaulyje išrašomi analgetikai, skiriami įvairaus intensy-
vumo skausmui malšinti [1]. Jie grįžtamai inhibuoja ciklo-
oksigenazę (COX) (prostaglandino endoperoksido sintazę) –  
fermentą, tarpininkaujantį prostaglandinų ir tromboksano 
A2 produkcijoje [2]. Kaip žinoma, prostaglandinai yra dau-
gelio fiziologinių funkcijų mediatoriai, jie palaiko skrandžio 
gleivinio barjero funkciją, inkstų kraujotaką ir reguliuoja en-
dotelio tonusą. Taip pat jie svarbūs uždegiminiams ir nocicep-
ciniams procesams.

Rinkoje yra daug NVNU grupei priklausančių preparatų. 
Iš pirmo žvilgsnio jie atrodo panašūs, tačiau skirtingi NVNU 
vaistai pasižymi skirtingomis farmakologinėmis savybėmis, 
saugumu ir efektyvumu. Kokį NVNU pasirinkti? Straipsnyje 
pateikiama naujausia informacija apie vieną NVNU grupei 
priklausantį vaistą – deksketoprofeną, pristatomos jo farma-
kodinaminės, farmakokinetinės savybės, naujausių atliktų ty-
rimų duomenys. 

Deksketoprofeno farmakodinamika  ir 
farmakokinetika

 Deksketoprofeno trometamolis yra S-(+)-2-(3-benzoilfe-
nil) propiono rūgšties trometamino druska. Taip pat jis yra 
ketoprofeno (S+) enantiomeras, pasižymintis greita reabsorb-
cija iš virškinimo trakto ir labai greita veikimo pradžia. Pats 
raceminis ketoprofenas yra vienas stipriausių prostaglandinų 
sintezės inhibitorių, in vitro efektyviai malšinantis skausmą ir 
uždegimą. Vis dėlto, palyginti su kitais NVNU, preparatas 
yra susijęs ir su didesne kraujavimo iš virškinimo trakto rizika 
[5, 6]. Ketoprofeno S(+) enantiomeras (deksketoprofenas) yra 
pranašesnis už raceminį ketoprofeną. Nustatyta, kad tokiai 
pačiai analgezijai sukelti reikia perpus mažesnės deksketopro-
feno dozės, taigi ir nepageidaujamo poveikio reiškinių rizika 
yra beveik perpus mažesnė. Deksketoprofenas efektyviai mal-

7 dalykai, ką būtina žinoti apie deksketoprofeną, 
norint išvengti skausmo

šina skausmą, pasižymi uždegimą slopinančiu poveikiu, maži-
na temperatūrą [7].

NVNU veikimo mechanizmas yra susijęs su prostaglan-
dinų sintezės sumažėjimu dėl COX slopinimo. Konkrečiai 
slopinamas arachidono rūgšties virsmas cikliniais endope-
roksidais, PGG2 ir PGH2, iš kurių susidaro prostaglandinai 
PGE1, PGE2, PGF2alfa ir PGD2, prostaciklinas PGI2 ir 
tromboksanai (TxA2 ir TxB2). Be to, prostaglandinų sinte-
zės slopinimas gali turėti įtakos ir tokiems uždegimo medi-
atoriams kaip kininai. Taigi tiesioginis poveikis uždegimui 
papildomas netiesioginiu [8]. Eksperimentiniuose tyrimuose 
nustatyta, kad deksketoprofenas efektyviai mažina COX-1 ir 
COX-2 aktyvumą [8].

Išgėrus deksketoprofeno trometamolio, maksimali kon-
centracija (Cmax) žmogaus organizme pasiekiama apytiksliai 
po 30 min. (tarp 15 ir 60 min.). Vaistinį preparatą vartojant 
valgio metu, plotas po koordinačių laiko kreive nesikeičia, bet 
Cmax sumažėja ir absorbcijos greitis lėtėja (padidėja tmax) 
[8]. Deksketoprofeno trometamolio pusinis pasiskirstymo 
periodas ir pusinės eliminacijos laikas yra atitinkamai 0,35 ir 
1,65 val. Kaip ir kitiems vaistiniams preparatams, kurie stip-
riai susijungia su kraujo plazmos baltymais (99 proc.), pasis-
kirstymo tūrio vidurkis yra mažesnis nei 0,25 l/kg. Daugkar-
tinės dozės farmakokinetiniais tyrimais nustatyta, kad plotas 
po koordinačių laiko kreive po paskutinės vaistinio preparato 
dozės yra toks pat kaip ir po vienkartinės dozės – vadinasi, 
vaistinis preparatas organizme nesikaupia [8].

Išgėrus deksketoprofeno trometamolio, šlapime randama 
tik S-(+) enantiomero, įrodančio, kad žmogaus organizme  
R–(–) enantiomeras nesusidaro. Svarbiausias deksketoprofeno 
pašalinimo iš organizmo kelias yra gliukuronizacija ir 
išsiskyrimas su šlapimu [8].

Atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, dažniausiai 
patariama vartoti po 12,5 mg kas 4–6 val. arba po 25 mg kas  
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8 val. Visa paros dozė neturi būti didesnė kaip 75 mg.
Nepageidaujamas poveikis gali sumažėti vartojant 

mažiausią veiksmingą dozę trumpiausią laiką, būtiną 
simptomų kontrolei [8].

Atlikta nemažai klinikinių tyrimų, kuriuose lygintas 
deksketoprofeno veiksmingumas gydant ūmų ir lėtinį 
skausmą su kitais NVNU. Deksketoprofeno privalumai, kai 
jis skiriamas skirtingos etiologijos skausmui gydyti.
1. Dantų skausmas

 Trijuose klinikiniuose tyrimuose dalyvavo pacientai, 
besiskundžiantys vidutinio stiprumo ir stipriu dantų 
skausmu [9–11]. Tyrime vertintas skausmo intensyvumas 
pradžioje ir praėjus 6 val. po analgetikų skyrimo. Visuose 
šiuose tyrimuose nustatyta, kad deksketoprofenas, skiriamas 
10/12,5 mg, 20/25 mg ir 50 mg dozėmis, sumažino pacientų 
patiriamą skausmą mažiausiai 50 proc., praėjus 6 val. po 
pirmos dozės. Tai buvo daug geresni rezultatai, palyginti 
su placebo preparatu [12]. Kitame tyrime vertinta, kaip 
efektyviai deksketoprofenas, dipironas (metamizolis) ir 
placebo preparatas sumažina dantų skausmą praėjus 8 val. po 
skyrimo. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad deksketoprofenas 
buvo reikšmingai efektyvesnis nei placebas. Taip pat 
nustatyta, kad vienkartinės deksketoprofeno 12,5 mg ir 25 mg  
dozės efektyviau sumažino dantų skausmą nei vienkartinė 
575 mg dipirono (metamizolio) dozė [13].
2. Pooperacinis skausmas

Tyrimai, kuriuose nagrinėtas kelių analgetikų efektyvumas 
malšinant pooperacinį skausmą, parodė, kad deksketoprofeno 
po 25 mg, tramadolio po 50 mg, diklofenako po 50 mg ir 
paracetamolio / kodeino po 500 / 22,5 mg dozių efektyvumas 
malšinant skausmą buvo lygiavertis [14–17]. Trijose studijose 
analizuotas 25 mg deksketoprofeno ir 50 mg ketoprofeno 
efektyvumas malšinant pooperacinį skausmą. Vienos studijos 
duomenimis, tirtų vaistų poveikis buvo lygiavertis [18], o 
kitose dviejose studijose nustatyta, kad deksketoprofenas kur 
kas efektyviau malšino pooperacinį skausmą nei ketoprofenas 
[19, 20]. Taip pat nustatyta, kad taikant deksketoprofeną 
pooperaciniu laikotarpiu kartu su opioidiniais analgetikais, 
analgezijai prireikdavo šiek tiek mažesnių opioidų dozių [21].
3. Inkstų dieglių sukelto skausmo gydymas

Trijų atsitiktinių imčių klinikiniuose tyrimuose analizuota, 
kaip efektyviai 2 000 mg dipirono arba 25 mg ir 50 mg 
deksketoprofeno dozės, skiriamos intraveniškai ar į raumenis, 
malšina inkstų dieglių sukeltą skausmą [22–24]. Iš viso 
tyrimuose dalyvavo 838 inkstų dieglių varginami pacientai, 
526 iš jų buvo gydomi deksketoprofenu. Vaistų efektyvumas 
buvo vertinamas praėjus 6 val. po vienos dozės skyrimo. 
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad deksketoprofenas, skiriamas 
po 25 mg ir 50 mg injekcijomis į raumenis, taip pat efektyviai 
malšino inkstų dieglių sukeltą skausmą kaip ir dipirono 
2 000 mg intraraumeninės injekcijos. Deksketoprofenas, 
skiriamas po 25 mg ir 50 mg injekcijomis į veną, taip pat 
efektyviai malšino skausmą kaip ir intraveninės 2 000 mg 
dipirono injekcijos. Viename šių tyrimų nustatyta, kad 
deksketoprofenas, skiriamas po 50 mg į veną, taip pat efektyviai 
malšino inkstų dieglių sukeltą skausmą kaip ir 100 mg   
ketoprofeno intraveninė injekcija.
4. Ūminio juosmens skausmo gydymas

5 klinikinėse studijose analizuota, kaip efektyviai trumpą 
laiką (iki 7 dienų) skiriamas deksketoprofenas malšina ūminį 

juosmens skausmą [25–29]. Visos studijos buvo atsitiktinių   
imčių ir dvigubai aklos. Vienoje jų nustatyta, kad 
deksketoprofenas, skiriamas po 50 mg 2 k./d. intraraumeninėmis 
injekcijomis, buvo toks pat efektyvus kaip diklofenakas, 
skiriamas po 75 mg 2 k./d. intraraumeninėmis injekcijomis. 
Kitose keturiose studijose nustatyta, kad deksketoprofenas, 
skiriamas po 25 mg 3 k./d. per os, taip pat efektyviai malšino 
vidutinio stiprumo ir stiprų skausmą kaip diklofenakas, 
tramadolis ir paracetamolis / dekstropropoksifenas, skiriami 
atitinkamai 150, 150 ir 800 / 60 mg/d.
5. Kitos ūminio skausmo būklės

Klinikiniame tyrime nustatyta, kad peroralinio dekske-
toprofeno 25 mg dozė buvo efektyvesnė nei mepivakaino 
injekcijos į gimdos kaklelį, praėjus 30–120 min. po histero-
skopijos [30]. Kitame tyrime nustatyta, kad deksketoprofenas, 
skiriamas po 25 mg per os, efektyviau malšino skausmą, 
praėjus 15–60 min. po apatinių galūnių traumos, nei 50 mg  
deksketoprofeno per os [31]. Analizuojant, kokie vaistai 
efektyviau malšina čiurnos patempimo sukeltą skausmą, 
nustatyta, kad deksketoprofeno, skiriamo po 25 mg 3 k./d. 
4 dienas, efektyvumas buvo toks pat kaip ir paracetamolio / 
kodeino, skiriamo po 500 / 60 mg 3 k./d. 4 dienas [32]. Esant 
kaulų vėžio sukeltam stipriam skausmui ir 15 dienų prieš tai 
nevartojus nei opioidų, nei NVNU, 25 mg deksketoprofeno 
ir 10 mg ketorolako skausmą malšino beveik taip pat [33]. 
6. Artrito gydymas

Dviejuose tyrimuose lygintas 25 mg deksketoprofeno, 
skiriamo 3 k. / d., 150 mg / d. ketoprofeno ir 150 mg/d. diklo-
fenako efektyvumas gydant artrito metu pasireiškiantį skausmą 
ir uždegimą. Abuminėti tyrimai buvo atsitiktinių imčių ir 
dvigubai akli. Po 2–3 tyrimo savaičių nustatyta, kad deksketo-
profenas pasižymėjo tokiu pat efektyvumu kaip diklofenakas, 
bet buvo kur kas efektyvesnis už ketoprofeną [34, 35]. 
7. Bendras deksketoprofeno ir ketoprofeno palyginimas 

Lyginant cheminiu požiūriu panašiausius vaistus – dekske- 
toprofeną ir ketoprofeną, nustatyta, kad 50 mg deksketo-
profeno malšina inkstų dieglių sukeltą skausmą taip pat kaip 
100 mg ketoprofeno [24], 12,5 ar 25 mg deksketoprofeno 
taip pat efektyviai malšina dantų skausmą kaip 50 mg 
ketoprofeno [36], 25 mg deksketoprofeno efektyviau malšino 
artrito sukeltą skausmą nei 100 mg ketoprofeno [34].

Apibendrinimas
Nemažai klinikinių tyrimų atlikta vertinant deksketo-

profeno klinikinį efektyvumą įvairios etiologijos skausmui 
malšinti. Daugiausia tai buvo tyrimai, kuriuose vertintas 
ūminis skausmas – odontogeninis, pooperacinis, juosmens, 
potrauminis, inkstų dieglių,  sukeltas artrito. Kitose studijose 
buvo vertinamas ir lėtinis skausmas, susijęs su onkologinėmis 
ligomis. Deksketoprofenas pasirodė kaip efektyvus ir greitai 
veikiantis NVNU – po pirmos dozės suvartojimo skausmą 
malšinantis poveikis prasideda jau po 30 min. Palyginti su 
kitais NVNU, deksketoprofenas pasižymi lygiaverčiu arba 
geresniu skausmo malšinimu. Palyginti su ketoprofenu, 
deksketoprofeno užtenka perpus mažesnės dozės atitinkamam 
skausmo malšinimo efektui pasiekti. 

Straipsnis perspausdintas iš  žurnalo „Reumatologija“, 
žurnalo „Internistas“ priedo (2015/1(9)). Literatūros šaltiniai 
yra redakcijoje.
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