D e n g ė karštligė,
Č i k u n g u n i j a,
V a k a r ų N i l o karštinė,
Leišmaniozė
ir kitos užkrato pernešėjų sukeliamos ligos
Dengė karštligė yra ūmi virusinė uodų pernešama liga, kurią sukelia Dengė virusas. Inkubacinis ligos laikotarpis –
3 - 14 dienų; liga pasireiškia 3 - 5 dienas trunkančiu karščiavimu, galvos skausmais, sąnarių, raumenų skausmais, bėrimu,
pykinimu ir vėmimu. Dažniausiai sergama lengva Dengė karštlige (DK), kartais pasireiškia sunkesnė ligos forma - Dengė
hemoraginė karštligė (DHK) – karščiuojama, kraujuojama, sumažėja trombocitų skaičius, padidėja kapiliarų pralaidumas.
Dar sunkesnė ligos forma yra Dengė šoko sindromas. Esant neteisingam gydymui, mirštamumas nuo šios ligos gali siekti
15 - 40 proc. Asmenims, sirgusiems šia liga, susidaro imunitetas prieš ligą sukėlusią viruso padermę. *
Čikungunija – uodų platinama virusinė liga. Vidutiniškai ligos inkubacinis periodas trunka 4-8 dienas (gali
svyruoti nuo 1 iki 12 dienų). Čikungunija – ūmi infekcinė liga, kuri prasideda staigiu karščiavimu, sąnarių (kelių, čiurnos,
riešų ir kt.), galvos, raumenų skausmais, bėrimu (dėmelės, mazgeliai). Kartais ligonį pykina, jis vemia, kraujuoja iš nosies
ir dantenų (ypač vaikams), pasireiškia konjunktyvitas. Dalis žmonių gali sirgti besimptome infekcijos forma. Dauguma
ligonių pasveiksta per keletą savaičių be pasekmių, tačiau nedidelei daliai ligonių išlieka lėtiniai sąnarių skausmai, kurie
tęsiasi keletą metų. Kartais išsivysto sunkios ligos komplikacijos: meningoencefalitai, širdies ir kraujagyslių sistemos
nepakankamumas, virškinamojo trakto pažeidimai.
Vakarų Nilo karštligė – tai zoonozė, pasireiškianti į gripą panašiais simptomais. Šios ligos protrūkiai
registruojami tarp žmonių, arklių, paukščių. Svarbiausias Vakarų Nilo viruso rezervuaras yra užsikrėtę paukščiai, viruso
pernešėjai – uodai Culex spp. Uodai užsikrečia nuo infekuotų paukščių ir infekciją perduoda žmonėms bei gyvūnams
įgeldami. Retais atvejais infekcija gali plisti perpilant kraują, transplantuojant organus, kartais serganti nėščia moteris gali
perduoti infekciją kūdikiui. Žmogus nuo žmogaus neužsikrečia. Vakarų Nilo karštligės inkubacinis periodas – 3-14 dienų.
80 proc. užsikrėtusiųjų infekcija yra besimptomė, daliai pacientų išsivysto švelni ligos forma, kuriai būdingas
karščiavimas, galvos, raumenų, sąnarių, pilvo skausmai, silpnumas, anoreksija, pykinimas, vėmimas, limfadenopatija,
ligonį gali išberti (dažniausiai ant liemens ir veido). Švelnių infekcijų atvejais pasveikstama per 3-6 dienas. Sunkesniais
atvejais gali išsivystyti meningitas ar encefalitas, poliradikulitai, tremorai, konvulsijos ir kt. (sunkiomis ligos formomis
suserga 1 proc. pacientų).
Leišmaniozė yra užkrečiamoji liga, kurią sukelia pirmuonys leišmanijos. Vienos rūšies leišmanijos, patekusios į
žmogaus organizmą, pažeidžia vidaus organus ir žmogus suserga visceraline (vidaus organų) leišmanioze, kitų rūšių
leišmanijos sukelia odos ir gleivinės leišmaniozę. Leišmanijų pernešėjai yra moskitai. Tai – smulkūs, geltonai rudos

spalvos dvisparniai vabzdžiai. Patelės maitinasi žmogaus, naminių ar laukinių gyvūnų krauju. Moskitas leišmanijomis
užsikrečia čiulpdamas sergančio žmogaus ar gyvūno kraują. Šio vabzdžio organizme pasidauginusios leišmanijos
susikaupia jo ryklėje. Po 6–8 dienų toks moskitas, įkąsdamas sveiką žmogų, perduoda infekciją. Moskitai aktyvūs
prieblandoje, temstant ar švintant. Dieną jie slepiasi pavėsiuose, namų rūsiuose, įvairių gyvūnų urvuose, šiukšlynuose.
Ligos paplitimas Leišmaniozė paplitusi keturiuose žemynuose: Azijoje, Afrikoje, Europoje ir Lotynų Amerikoje – iš viso
daugiau nei 88 šalyse. Šia liga kasmet pasaulyje suserga apie 12 mln. žmonių, o nuo visceralinės leišmaniozės kasmet
miršta apie 75 tūkst. žmonių.*
*

„Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro“ informacija

Lietuvos medicinos bibliotekos sudarytame literatūros sąraše pateikiami šaltiniai iš bibliotekos el. katalogo
abėcėlės seka lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Leidinius galima užsakyti elektoriniu būdu iš namų ir atsiimti bibliotekoje.
Taip pat rekomenduojame naudotis bibliotekos duomenų bazėmis, kuriose rasite daugiau informacijos dominančia tema.
Daugiau informacijos apie išvardintas ir kitas užkrato pernešėjų sukeliamas ligas rasite PubMed bibliografinėje
duomenų bazėje. Paieškos metu naudoti raktiniai žodžiai vector borne diseases. Paieškos siaurinimo filtrai: Review,
Clinical Trial, Full text available, humanės. Pasirinktas laikotarpis nuo 2012-01-01 iki 2014-01-31. Paieškos metu gauti
107 šaltiniai. Šiame literatūros sąraše pateikiama tik dalis rastų šaltinių. Visus juos galite rasti paspaudę šią nuorodą.
Informacijos paieškos subtilybių galite išmokti Lietuvos medicinos bibliotekos rengiamuose kursuose.
Kreipkitės: el. paštu klauskite@lmb.lt, tel.: (8~5) 261 73 96
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