
Vaikus ir jų tėvelius supažindina 
su tuberkulioze ir moko, 
kaip nuo jos apsisaugoti.

Spalvinimo knygelė

AUKSĖ 
IR 

KVANTIS



Sveiki, 
mes esame vaikų draugai Auksė ir Kvantis! 

Norime jums parodyti vietas, kuriose gali sutikti 
tuberkuliozę. Nuspalvink jas ir sužinok apie 

tuberkuliozę daugiau.



Tuberkuliozės bakterija gali slėptis visur! 
Ten, kur leidžiame laiką su draugais ir kitais žmonėmis – 

DARŽELYJE, MOKYKLOJE,



BASEINE ar būreliuose.

Vaikus ir jų tėvelius supažindina 
su tuberkulioze ir moko, 
kaip nuo jos apsisaugoti.



Taip pat tuberkuliozė tyko ten, 
kur visuomet būna smagu –

LAUKO ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖJE, PARKE



ar ATRAKCIONŲ PARKE.



Ir vietose, kuriose dažnai lankomės –
PARDUOTUVĖJE



arba kur būname, jeigu norime kur nors 
nukeliauti – VIEŠAJAME TRANSPORTE.



Tyrimas atskleidžia, ar organizme yra specifinio baltymo – gama interferono, kuris išsiskiria užsikrėtus 
tuberkuliozės infekcija. Pagal baltymo kiekį organizme tyrimas atskleidžia, ar žmogus yra užsikrėtęs 
tuberkulioze. Pagal tai, kokia tuberkuliozės forma ligonis užsikrėtęs, gydytojas paskiria tolesnį gydymą, jei 
šis iš viso yra reikalingas.
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DVI LIGOS FORMOS
Ar žinojote, kad egzistuoja ne viena, bet dvi tuberkuliozės formos? Aktyvioji tuberkuliozė, turinti simptomus, 
ir latentinė tuberkuliozė, simptomų neturinti.
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KOKS TYRIMAS PAPLITĘS?
Šiuo metu visiems 7 m. vaikams privaloma 
tvarka atliekamas valstybės finansuojamas 
MANTU tyrimas, kai į vaiko paodį suleidžiama 
tuberkulino ir stebima odos reakcija.
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KOKĮ TYRIMĄ RINKTIS?
Pasaulio rekomenduoja suaugusių ir vaikų 
tuberkuliozės diagnostikai atlikti IGRA testą, arba 
kitaip Quantiferon-TB Gold Plus (uždėt R raidę) 
(QFT Gold Plus) vadinamą tyrimą:
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Latentinė tuberkuliozė – užsikrėtus ligos sukėlėjai 
plaučiuose „užsnūsta“ ir ilgai „miega“, tad jokie ligai 
būdingi simptomai nepasireiškia. Tačiau nusilpus 
imuninei sistemai ar dėl kitų priežasčių bakterijos gali 
„išsivaduoti“ ir pradėti daugintis. 5-15 proc. pacientų 
slaptoji tuberkuliozė gali peraugti į atvirą ligos formą. 
Latentinė tuberkuliozės gydymas ženkliai sumažina  
aktyviosios ligos išsivystymo riziką.

Aktyvioji tuberkuliozė – užsikrėtus ligos sukėlėjais 
susergama iš karto, t. y. iš karto pasireiškia įvairūs 
ligai būdingi požymiai. Dažniausiai pasitaikančios 
plaučių tuberkuliozės atveju pasireiškia 3 ar 
daugiau savaičių trunkantis kosulys, kosėjimas 
skrepliais ar krauju, skausmas krūtinėje ir pan.

Liga
Tuberkuliozė – tai oro lašeliniu būdu plintanti infekcija, kuria užsikrėtus padariniai gali būti pražūtingi, 
ypač vaikams. Kitaip nei manoma, ši liga nėra tik asocialių asmenų susirgimas – nuo jos neapsaugotas 
niekas, nes tuberkulioze galima užsikrėsti bet kurioje viešoje vietoje.

Tačiau MANTU tyrimas yra nepatikimas:

Moksliniais tyrimais nustatyta, kad 41 proc. 
MANTU tyrimo rezultatų būna klaidingi.

MANTU tyrimo rezultatus dažnai iškreipia 
BCG vakcina, kuria skiepijami visi Lietuvos 
naujagimiai.

MANTU tyrimo rezultatai dažnai būna 
klaidingai teigiami, dėl to vaikui gali būti be 
reikalo skiriama plaučių rentgenograma 
arba sveikatai žalingas gydymas. 

Patikimesnis tyrimas. IGRA tyrimo tikslumas 
siekia 98 proc.*

Neiškreipti rezultatai. IGRA tyrimo rezultatams 
BCG vakcina įtakos neturi.

Malonesnė procedūra. IGRA tyrimas atliekamas 
iš vaiko kraujo mėginio.

Greičiau gaunami rezultatai. IGRA tyrimo 
rezultatai pateikiami greitai.

Plačiai taikomas pasaulyje. Latentinės 
tuberkuliozės diagnostikai ir sunkiems 
aktyviosios tuberkuliozės atvejams nustatyti ne 
MANTU, o būtent IGRA tyrimą rekomenduoja 
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).



Daugiau apie tuberkuliozę ir jos diagnostiką 
skaitykite FB paskyroje „Apie tuberkuliozę“ ir 
www.tbdiagnoze.lt

KUR IŠSITIRTI DĖL 
TUBERKULIOZĖS?

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 
rekomenduojamą QFT- Plus tyrimą 
galima atlikti įvairiose šalies klinikose

www.sosdiagnostika.ltwww.medicinapractica.lt

www.endemik.ltwww.nvspl.lt


