
  

Susipažinkite: virusai,        
                              bakterijos

Ką svarbu žinoti apie virusus ir bakterijas, 
sukeliančius ūmias viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijas



  

Susipažinkime: VIRUSAI

1. Virusai negali daugintis patys, be kitų organizmų ląstelių 
pagalbos.

2. Tam tikros rūšies virusas gali daugintis tik tam

tikros rūšies ląstelėse:

hepatito virusas — kepenų ląstelėse,

rinovirusai — nosies gleivinės ląstelėse,

gripo virusas — trachejos ir bronchų gleivinės ląstelėse,

encefalito virusas — galvos smegenų ląstelėse ir t.t.

 Savo genetinę medžiagą virusas įterpia
į ląstelę-šeimininką, ir ši ląstelė pradeda 
«gaminti» virusus.
Pažeista ląstelė neatlieka savo prigimtinių 
funkcijų, dėlto pasireiškia atitinkami 
simptomai.
Galiausiai viruso paveikta ląstelė žūsta.
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       Kvėpavimo takų gleivinių ląstelės yra «mėgstamos»
daugiau kaip 150 virusų. Kadangi jie sukelia panašius
simptomus, nustatant gydymo būdą, nesiekiama sužinoti 
tikslaus viruso «vardo», pakanka žinoti, kad tai yra ūmi 
respiratorinė virusinė infekcija.

      Pirmą respiratoriniai virusai pradeda daugintis nosies ir
nosiaryklės gleivinėse, sukeldamos slogą, gerklės perštėjimą,
sausą kosulį. Temperatūra lieka normali arba nežymiai padidėja.
Kartais pasireiškia ašarojimas ir virškinimo sutrikimai.  

            Toliau, kai virusas patenka į kraują, pasireiškia
bendros organizmo intoksikacijos simptomai: šaltkrėtis,
galvos skausmas, kaulų ir galūnių «laužimas».

       Imuninė sistema aktyviai gamina antikūnius
prieš virusus ir jų koncentracija mažėja.

       Jeigu ŪRVI eiga nebuvo komplikuota, galiausiai
kvėpavimo takai apsivalo nuo pažeistų gleivinės ląstelių:
jie pašalinami kartu su išskyromis (slogos ir drėgno kosulio 
pagalba). 



  

Susipažinkime: 
VIRUSAI

Ligos sunkumas priklauso nuo:

1. viruso poveikio ląstelei (ardo ar tik pažeidžia),
2. pažeidimo vietos (pvz., nosis ar bronchai)
3. nuo ląstelės sveikatos būklės (inžinieriaus dukros Aušros nosies 
gleivinės ląstelės bus silpnesnės negu girininko dukros Irmos, o 
rūkančio dešimtoko Algio bronchų gleivinė bus silpnesnė negu jo 
nerūkančio klasioko Petro).
4. nuo gydymo priemonių ir sąlygų.



  

Susipažinkime: BAKTERIJOS

BAKTERIJA - 
didesnis negu virusas, visiškai
ыavarankiškas mikroorganizmas,
kuris gali daugintis pats
esant tinkamoms aplinkos
sąlygoms (tinkama temperatūra,
maisto buvimas, deguonies
buvimas/nebuvimas).

Tam tikros bakterijos, 
patekdamos į žmogaus 
organizmą, randa jame
tinkamas gyvenimo sąlygas ir gali 
sukelti ligas.

Bakterijos ant žmogaus odos



  

Bakterijos
     Iki XX amžiaus gydytojai neturėjo jokių ypatingų priemonių kovoti su 
bakterijų sukeliamomis ligomis: nuo žmogaus organizmo priklausydavo, ar jis 
susidoros su infekcija, ar ne.
     1-oje XX a. pusėje buvo atrasti antibiotikai, kurie žymiai palengvino 
gydymą.
     Tačiau pastaruoju metu žinoma, kad bakterijos gali prisitaikyti prie tam tikrų 
antibiotikų, ir šie vaistai tampa neveiksmingi.
     Be to, bakterijų yra įvairiausių rūšių, ir tam, kad paskirti tinkamą antibiotiką, 
reikia atlikti specialius kraujo tyrimus.

       BAKTERIJOS skiriasi pagal savo dydį, sandaros 
ypatumus, reikalavimus gyvenimo bei dauginimosi 
sąlygoms.

Kitaip negu virusai, tos pačios bakterijos (pvz., 
stafilokokas) gali apsigyventi ir sukelti ligą skirtingose 
organuose.
      Tačiau vis dėlto, nemažai mikrobų turi savo 
mėgstamiausias vietas (dizenterijos lazdelė apsigyvena 
tam tikroje storojo žarnyno dalyje, kokliušo sukelėjas — 
kvėpavimo takų gleivinėje ir t.t.).
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     KĄ REIKIA ŽINOTI: 

    PATI  BAKTERIJA  dažniausiai nesukelia žmogaus 
organizmui žalos. Tačiau, kaip kiekvienas gyvas 
organizmas, ji į aplinką išskiria savo medžiagų 
apykaitos produktus — toksinus — kurie ir yra patys 
tikriausi nuodai.

    Kiekvienai bakterijai būdingi savo toksinai (kurie 
skiriasi ir savo kiekiu, ir poveikiu organizmui). Nuo 
toksinų poveikio pobūdžio priklauso ligos simptomai.

Didžiausia visų bakterijų dalis išskiria toksinus 
tik savo žūties ir irimo metu (bakterija gali mirti  
savaime arba veikiama imuniteto, antibiotikų). 
Toksinai, kurie išsiskiria, kai bakterija žūsta, vadinami 
endotoksinais («endo-» - viduje).



  

     Egzistuoja labai negausi grupė bakterijų, kurios 
išskiria toksinus  nuolat — išskiria ir nežūsta.
     Toksinai, kuriuos bakterijos išskiria gyvendamos,
vadinami egzotoksinais («egzo-» - išorėje).

Egzotoksinai — vieni stipriausių nuodų pasaulyje.
Juos išskiriančios bakterijos sukelia tokias mirtinai
pavojingas ligas kaip difterija (sunki kvėpavimo takų
infekcija), botulizmas, dūjinė gangrena, juodligė
(сибирская язва, wąglik), stabligė (tężec, столбняк) ir kt.

Kai kurios bakterijos gamina ir endo- ir egzotoksinus.
(Pvz., kokliušo, choleros, kai kurių dizenterijos rūšių 
sukelėjai.)
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     Tam, kad susidoroti su egzotoksinių bakterijų sukelta 
liga, gydymas antibiotikais gali nepadėti: egzotoksinai 
gali nužudyti organizmą dar nespėjus paskirti ir 
suveikti vaistams. Be to, net ir sunaikinus bakterijas, 
jų išskirti toksinai lieka nepaveikti. Todėl svarbu suspėti 
 įvesti į organizmą priešnuodžius — antitoksinį 
serumą.

Kadangi egzotoksinių infekcijų atveju antibiotikai 
nevisada padeda, o įvesti serumą galima ir nespėti,

  svarbi yra šių ligų profilaktika.
   Ne nuo visų šių infekcijų yra atrastos vakcinos, tačiau 

nuo kai kurių, pvz., difterijos, stabligės, vaikai yra 
skiepijami būtinai.



  

Kalbant apie ūmias kvepavimo takų infekcijas, 
reikia žinoti, kad panašius simptomus gali sukelti tiek 
bakterijos, tiek virusai, tačiau gydymo jie reikalauja 

skirtingo.

Pvz., jeigu vaikas gydosi nuo ūmios kvepavimo takų 
infekcijos, tačiau kosėja jau antrą mėnesį, galima įtarti, kad 

jis serga kokliušu
ir kreiptis į gydytoją papildomų tyrimų.

Pvz., jeigu vaikui skauda gerklę ir jis yra užkimęs,
tai gali būti tiek virusinio faringito,

tiek endotoksinės anginos,
tiek egzotoksinės difterijos požymis.

Ir šios žinios padės tėveliams greičiau apsispręsti —
ne užsiimti savigyda,

o tikslios diagnozės skubėti pas gydytoją.



  

Rengiant informaciją, pasinaudota:

ОРЗ: руководство для здравомыслящих родителей. 
Е.О. Комаровский. ООО «КЛИНИКОМ», 2008          
           
http://articles.komarovskiy.net/profilaktika-orvi.html   

BŪKITE SVEIKI!

Prezentaciją paruošė L. Slotvinska, sveikatos priežiūros specialistė, 2014 m.

http://articles.komarovskiy.net/profilaktika-orvi.html
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