
Tuberkuliozė (TB) tai infekcinė liga kurią sukelia tuberkuliozės mikobakterija 

perduodama oro lašeliniu būdu. Pagrindinis TB šaltinis yra žmogus sergantis atvira 

plaučių TB. Infekcija dažniausiai pažeidžia plaučius, bet taip pat gali pažeisti ir kitus 

žmogaus organus ar audinius: smegenis, inkstus, kaulus ir stuburą. Negydomas TB 

sergantis žmogus gali mirti. 

 

Kokie yra TB požymiai? Labai svarbu kovojant su tuberkuliozės plitimu ir tuo pačiu 

siekiant stabilizuoti bei sumažinti sergamumą TB šalyje – anksti įtarti tuberkuliozę. 

Tuberkuliozės požymiai priklauso nuo to, kurioje kūno vietoje dauginasi ligos 

sukėlėjas. TB bakterija dažniausiai pažeidžia plaučius (plaučių tuberkuliozė). Plaučių 

TB pasireiškia šiais pagrindiniais požymiais: sunkiu kosuliu, trunkančiu tris ar 

daugiau savaičių, skausmu krūtinėje, skreplių ar kraujo atkosėjimu. Kiti požymiai: 

silpnumas ar nuovargis, apetito stoka, drebulys, karščiavimas, naktinis 

prakaitavimas. 

 
Kaip plinta TB? TB mikrobai patenka į orą kai 

plaučių TB sergantis žmogus kalba, kosti ar čiaudi. 

Priklausomai nuo aplinkos, taip išskirti mikrobai 

ore gali išlikti kelias valandas. Žmogus įkvėpęs TB 

mikrobais užteršto oro gali tapti infekuotu. Koks 

skirtumas tarp žmogaus užsikrėtusio TB ir 

žmogaus sergančio TB? Užsikrėtę TB asmenys savo 

organizme turi TB mikrobą, bet jis nėra aktyvus ir nesukelia ligos, nepasireiškia TB 

būdingi požymiai ir žmogus neplatina ligos, bet tai yra laiko klausimas kada dalis 

užsikrėtusių asmenų (5-10 proc) gali susirgti TB. Trečdalis visos pasaulio 

populiacijos yra užsikrėtę TB bakterija, iš jų 5-10 proc. susirgs tuberkulioze. 

Sergančių TB žmonių organizme mikrobai aktyviai dauginasi, jiems pasireiškia TB 

būdingi simptomai, taigi kosėdami jie platina užkratą. TB dažniausiai užsikrečiama, 

jei yra kadieninis kontaktas taip užkrečiami šeimos nariai ir darbo kolegos. 

Profilaktiniai patikrinimai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 

darbuotojams dirbantiems maisto gamyboje, sveikatos priežiūros srityje, vaikų 

mokymo ir auklėjimo srityje, paslaugų teikimo gyventojam srityse ir kitose veiklos 

srityse, būtinas profilaktinis patikrinimas dėl tuberkuliozės prieš pradedant dirbti ir 

kasmet dirbant. Gerinant tuberkuliozės profilaktiką Lietuvoje, Sveikatos apsaugos 

ministerijos nustatyta tvarka tuberkulino testas atliekamas 7 metų amžiaus vaikams 

ir rizikos grupių vaikams (bendraujantiems su sergančiais TB šeimoje ar kolektyve, 

sergantiems lėtinėmis ligomis ir kt.). 



Kaip diagnozuojama TB? Tuberkulino (TB odos) testas naudojamas siekiant nustatyti 

ar žmogus užsikrėtęs TB. Sveikatos priežiūros specialistas įšvirkščia nedidelį kiekį 

skysčio, vadinamo tuberkulinu, po oda vidinėje dilbio dalyje. Po 2 ar 3 dienų, 

sveikatos priežiūros specialistas įvertina odos reakciją. Tuberkulino įšvirkštimo 

vietoje gali atsirasti patinimas. Išmatavus patinimą nustatoma ar testas teigimas ar 

neigimas. Teigimas testas paprastai reiškia, kad žmogus yra infekuotas TB. 

Paprasčiausias tyrimas yra skreplių ištyrimas dėl TB mikobakterijų Cillio-Nilseno 

metodu. Šiuo metu šalyje yra 14 mikroskopijos centrų, kur tiriami skrepliai ar kita 

medžiaga dėl tuberkuliozės mikobakterijų. Šio tyrimo dėka galima greitai 

diagnozuoti TB, ir paskirti reikiamą gydymą. Labai svarbu ligonį, išskiriantį 

tuberkuliozės mikobakterijas greitai izoliuoti ir skirti reikiamą gydymą, 

kontroliuojamą medicinos personalo. 

Tuberkuliozės profilaktika. Pasak PSO, tuberkuliozė yra viena pavojingiausių ir 

brangiausiai kainuojančių infekcinių ligų. Jos gydymas gali užtrukti nuo šešių 

mėnesių iki kelerių metų. Kadangi mikobakterijos yra vienos iš atspariausių bakterijų 

(100 laipsnių temperatūroje nežūsta net 5 min., žmogaus skrepliuose lieka 

gyvybingos apie 10 mėn.), todėl reikia taikyti efektyvias profilaktines ir 

gydymopriemones. Pagrindinė kova su tuberkulioze turi vykti trimis pagrindinėmis 

kryptimis: 

– infekcijos šaltinio išaiškinimas,  

– plitimo kelių nustatymas, 

– sergančiojo gydymas. 

Tuberkuliozės gydymas. Gydymas skiriamas sergantiems TB asmenims. Tai ilgas 

procesas trunkantis apie 6-8 mėn. Sergantis tuberkulioze žmogus turi griežtai laikytis 

gydymo reikalavimų (nustatytu laiku apsilankyti pas gydytoją, gerti vaistus), 

priešingu atveju ligonis neišgydomas. Be to, išsivysto gydymui atsparios 

tuberkuliozės bakterijos. Tokių tuberkuliozės mikobakterijų sukeltą ligą išgydyti yra 

ypač sunku ir brangu. Taigi sergantysis turi atsižvelgti į šiuos ypatumus ir stengtis ne 

tik apsaugoti save, bet ir aplinkinius, artimuosius ir draugus. 
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