
46     Savaitė Nr. 4  2020 sausio 23 d.

Sveikata

Peršalote ir jau beveik savaitę 
bandote įveikti slogą, bet nesi-
seka. Nosis tai užgulusi, tai lyg 
nesustojantis sekreto fabrikas, 
ir atrodo, kad savijauta tik pras-
tėja. Greičiausiai dėl to kaltas si-
nusitas. Ligos pavadinimas susi-
jęs su ertmėmis apie nosį veide, 
vadinamomis sinusais arba an-
čiais. Dvi ertmės yra kaktoje virš 
antakių, dvi – iš abiejų pusių ties 
skruostikauliais ir dvi – abiejose 
nosies pusėse, o dar viena – už 
nosies. Kai šių ertmių gleivinėje 
prasideda uždegimas, suserga-
me sinusitu. Kas gi ten vyksta? 
Medikai aiškina, kad peršalus 
pabrinkusi nosies gleivinė už-
daro ančių angas, todėl oras iš 
sinusų rezorbuojasi į kraują ir 
sinusuose susidaro vakuumas. 
Tai lemia neigiamą slėgį, dėl jo 
skystis iš gleivinės kraujagyslių 
ima skverbtis į veido ertmes.

Kauno miesto poliklinikos Kal-
niečių padalinio gydytojos oto-
rinolaringologės Dalios Sluško-
nienės teigimu, sinusitas gali ap-
imti vieną ertmę, bet gali išplisti 
ir po visas. Kaip atpažinti, kad 
sloga jau komplikavosi į sinusi-
tą? „Paprasta sloga trunka apie 
5–7 dienas. Jei sloga po virusi-
nės infekcijos užsitęsia, sergama 
ilgiau nei savaitę, savijauta pras-
tėja, galima įtarti komplikaciją – 
sinusitą. Temperatūra, susirgus 
rinosinusitu, pakyla ne visada. 
Karščiavimas – simptomas, ku-
ris gali būti ir kurio gali nebūti. 
Paprastai stebimi keli šiai ligai 

būdingiausi požymiai: užgulusi 
nosis, pasunkėjęs kvėpavimas 
pro nosį, taip pat gausios išsky-
ros iš nosies arba į nosiaryklę, 
susilpnėjusi uoslė ar visiškas jos 
netekimas, spaudimas ir skaus-
mas veido srityje. Kartais krei-
piasi pacientai, besiskundžian-
tys lėtiniu kosuliu, daugiau jokių 
simptomų nepastebintys. Tačiau 
apžiūrėję matome, kad yra užry-
klinis nosies varvėjimas, kartais 
net pūlingas sekretas teka į no-
siaryklę, ir žmogui visai netikė-
tai nustatome sinusitą. Būtent 
sekreto varvėjimas į nosiaryklę 
ir sukelia kosulį, balso užkimi-
mą, kartais skundžiamasi ryklės 
peršėjimu, pacientui atrodo, tar-
si svetimkūnis ten būtų įstrigęs, 
o iš tikrųjų teka sekretas gilyn į 
ryklę. Visi šie požymiai leidžia 
įtarti sinusitą“, – sako gydytoja 
otorinolaringologė. 

Nosis ir sinusai – šalia, glei-
vinė – ta pati, sinusai į infekciją 
reaguoja visada, tik nuo kiekvie-
no atvejo priklauso, kiek plačiai 
išplis uždegimas. Dažniausiai su 
problema organizmui pavyks-
ta susitvarkyti ligai apėmus tik 
nosį.

Didžiausi sinusito 
kaltininkai

Pasak D. Sluškonienės, dau-
geliu atvejų rinosinusitą su-
kelia virusai ir tik maždaug 2 
proc. atvejų virusinis sinusitas 
komplikuojasi į bakterinį. „Ne-
atsižvelgus į tai, nenustačius 

tikrosios priežasties, visgi per 
dažnai neracionaliai skiriama 
antibiotikų manant, kad sinu-
sitas yra bakterinis, nors iš tie-
sų dažniausiai ligos priežastis 
būna virusas. Virusinį sinusitą 
sunku atskirti nuo bakterinio, 
nes aiškių kriterijų kaip ir nė-
ra, labiau vadovaujamasi pa-
ciento skundais, ligos trukme, 
ar žmogus sloguoja ilgiau nei 
10 dienų, ir, be abejo, tuo, ką 
apžiūros metu matome nosies 
landoje ir nosiaryklėje“, – pasa-
koja medikė. 

Kad sinusuose darbuojasi 
bakterijos, galima atpažinti ir 
pagal išskyrų spalvą: jos būna 
gelsvos, žalsvos, rusvos, kartais 
gali būti su kraujo priemaišo-
mis. „Anksčiau įtarus sinusitą 
buvo labai populiaru daryti vei-
do daubų rentgenogramą. Šiuo 
metu šio tyrimo vis dažniau at-
sisakoma, nes ir paprastos slo-
gos, ir bakterinio rinosinusito 
atvejais vaizdas yra panašus, 
rentgenologai būklę aprašo 
kaip pritemusius sinusus, ku-
riuose matyti sekreto. Todėl iš 
rentgeno nuotraukų spręsti, ar 
reikia antibakterinio gydymo, 
nėra tikslinga. Šiandienėje me-
dicinoje labiau pasikliaujama 
apžiūra, prireikus atliekama 
endoskopija – nedidele kame-
ra apžiūrimos nosies landos, ar 
ten nėra pūlingo sekreto, dide-
lio gleivinės paburkimo, kuris 
leistų įtarti esant bakterinį rino-
sinusitą“, – aiškina pašnekovė.

Maždaug penktadaliui ligonių, 
medikės teigimu, nosies užguli-
mas ir pasunkėjęs kvėpavimas 
pro nosį būna susijęs su poli-
poze, kai nosies landoje užauga 
polipų, t. y. tam tikrų gerybinių 
darinių, ir žmogui tampa sunku 
kvėpuoti. „Kodėl užauga polipų, 
iki šiol nėra visiškai aišku. Mano-
ma, kad tai gali lemti ir geneti-
nės priežastys, įvairūs lėtiniai 
uždegimai. Nosies polipozė daž-
niau pasireiškia suaugusiesiems. 
Jeigu ji vargina vaiką, reikėtų 
ieškoti rimtesnių, įgimtų, ligų, 
pavyzdžiui, gal tai sukėlė cistinė 
fibrozė. Šiai ligai būdinga sutri-
kusi liaukų funkcija, todėl liaukų 
gaminamas sekretas pasidaro 
tirštas, klampus“, – pasakoja gy-
dytoja otorinolaringologė.

Sinusitą gali sukelti ir alergija. 
„Tuo metu vyksta lėtinis užde-
gimas nosies gleivinėje, bakte-
rijų lengviau patenka į nosį, ir 
prasideda sinusitas. Šiuo atveju 
alergijos sukelto sinusito taip 
pat nederėtų skubėti gydyti an-
tibiotikais“, – atkreipia dėmesį 
medikė.

Dar viena besikartojančio si-
nusito kaltininkė gali būti nosies 
anatomija, pavyzdžiui, susifor-
mavusi kreiva nosies pertvara – 
tiek įgimta, tiek atsiradusi dėl 
kremzlių deformacijos spartaus 
augimo metu ar dėl nosies trau-
mos. Gydytoja taip pat pabrėžia, 
kad viena iš priežasčių susirgti 
sinusitu gali būti ir odontogeni-
nė. „Būna, kad žmogus kreipiasi 

Sinusitas nėra tokia nekalta liga, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio 

Sinusitas – blogiau už slogą
Sakoma, kad gydoma sloga praeina 
per septynias dienas, o negydoma – 
per savaitę. Deja, ne visada. Kartais 
sloga išsivysto į kur kas sudėtingesnę 
ligą, o neretai tampa lėtinė ir nuolat 
kartojasi atšalus orams ar pagavus 
skersvėjui. Tai – sinusitas. Jį atpažįstame 
iš ilgą laiką užgulusios nosies, gausių 
išskyrų ir atsiradusio spaudimo ar net 
skausmo kaktoje, skruostikauliuose.
Dalia VALENTIENĖ



Sveikata
į gydytoją dėl nuolatinio vienos 
nosies landos užgulimo ar iš ten 
tekančio nemalonaus kvapo 
sekreto. Apžiūrėdami pacientą, 
viršutiniame žandikaulyje pa-
stebime sugedusių dantų, tada 
ligonį siunčiame konsultuotis su 
odontologais. Atlikę rentgeno 
tyrimą, jie randa ten pūlinį. Tuo-
met imamasi gydymo, ir proble-
ma paprastai išsprendžiama“, – 
dėsto D. Sluškonienė.

Gydyti ar laukti, kol praeis?
„Ūminis rinosinusitas, tiek su-

keltas virusų, tiek bakterijų, daž-
niausiai praeina savaime, net 
75 proc. atvejų galima pasveikti 
be antibakterinio gydymo. Žino-
ma, kol organizmas susitvarkys 
su liga, gali užtrukti ir apie mė-
nesį, todėl geriau nerizikuoti ir, 
pajutus nemalonius simptomus, 
kreiptis į gydytoją“, – pataria 
medikė. 

Sinusitas laikomas lėtiniu, kai 
simptomai trunka ilgiau nei 12 
savaičių. Tiesa, ši ligos forma, 
pasak D. Sluškonienės, pasireiš-
kia itin retai. „Ne visada galima 
sakyti, kad lėtinis sinusitas yra 
netinkamai gydyto ūminio rino-
sinusito padarinys. Jį paprastai 
lemia individualios žmogaus 
organizmo savybės, vadina-
mosios gretutinės ligos: minėti 
anatominiai nosies ypatumai, 
alerginis rinitas, imunodeficiti-
nės būklės, lėtinė sloga“, – var-
dija pašnekovė.

Kaip ir gydant bet kokią kitą 
ligą, svarbiausia pašalinti ją su-

kėlusią priežastį. „Esant lėtiniam 
rinosinusitui skiriama vietinio 
poveikio ilgalaikiam vartojimui 
skirtų kortikosteroidų, nosies 
purškalų, o prisidėjus bakteri-
nei infekcijai gali būti gydoma 
antibiotikais. Jeigu konservaty-
vus medikamentinis gydymas 
nėra veiksmingas, kartais ope-
ruojama. Planuojant chirurginį 
gydymą atliekama veido kom-
piuterinė tomografija, kad būtų 
išsiaiškinta, kiek išplitęs yra lėti-
nis rinosinusitas. Sergant sinusi-
tu nosies gleivinė paburksta ir 
susiaurėja arba visiškai užsidaro 
sinusų angos, todėl operacijos 
metu jos paplatinamos paša-
linus struktūras, kurios trukdo 
normaliai sinusų veiklai, papras-
tai sakant, normaliam sekreto iš 
sinusų šalinimui“, – pasakoja gy-
dytoja otorinolaringologė.

Jeigu nustatoma, kad besi-
kartojančio sinusito priežastis – 
polipai, rekomenduojama juos 
operuoti. Tiesa, gydytoja atkrei-
pia dėmesį, kad polipozė gali 
atsinaujinti. „Kalbant apie lėtinį 
polipozinį rinosinusitą, reikia pa-
brėžti, kad nosies polipai dažnai 
atauga. Vieniems jie gali ataugti 
po metų, kitiems – po 25-erių, 
tada vėl tenka operuoti“, – įspė-
ja D. Sluškonienė.

Chirurginis gydymas reko-
menduojamas ir tiems, kurių 
nosies pertvara – kreiva. Kad 
nebesikartotų sinusitas, pertva-
rą būtina tiesinti. 

Prie lengvos eigos sinusito gy-
dymo galime prisidėti ir patys. 

Svarbiausia – sumažinti uždegi-
mą, nosies užgulimą ir pasiekti, 
kad iš nosies galėtų laisvai ište-
kėti besikaupiančios išskyros. 
Tam tinka įvairūs į nosį purškia-
mi uždegimą ir gleivinės pabur-
kimą mažinantys preparatai bei 
nosies plovimas, inhaliacijos. Pa-
vyzdžiui, kvėpavimas ramunėlių 
nuoviro garais (į pusę litro ver-
dančio vandens beriamas valgo-
masis šaukštas ramunėlių žiedų) 
gerina gleivinės medžiagų apy-
kaitą, todėl nosis taip smarkiai 
nebeužsikemša. 

„Esant lengvam sinusitui ga-
lima keletą kartų per dieną pra-
plauti nosies landas jūros arba 
sūroku mineraliniu vandeniu, ta-
čiau nereikėtų persistengti, kad 
pernelyg dažnas plovimas nesu-
darytų galimybės bakterijoms 
patekti į vidų. Užgulusią nosį 
galima atkimšti įlašinus gleivi-
nės kraujagysles sutraukiančių 
lašų. Taip pat rekomenduojama 
tam tikrais preparatais paskys-
tinti gleives. Nederėtų nuryti į 
nosiaryklę tekančio sekreto – jį 
reikėtų pašalinti, išspjauti. Na, 
o jeigu sinusito eiga yra vidu-
tiniškai sunki arba sunki, tada 
geriau kreiptis į gydytoją, jis 
nustatys ligos priežastį ir galbūt 
skirs purškiamųjų hormoninių 
vaistų, ypač jei yra vadinamasis 
alerginis fonas“, – pataria gydy-
toja otorinolaringologė.

Kai kurie žmonės bando gy-
dytis įvairiais, kartais keistokais, 
liaudiškais būdais, pavyzdžiui, į 
šnerves įkiša po česnako skilte-

lę. Medikė to daryti jokiu būdu 
nepataria. „Česnakai ar kitos pa-
našios priemonės gali nudegin-
ti nosies gleivinę, būta ir kuriozi-
nių atvejų, pavyzdžiui, pacientas 
atėjo su nosies landoje užstrigu-
sia česnako skiltele, tad teko ją 
traukti. Tai – pavojinga. O valgyti 
česnakų, žinoma, galima ir reikia, 
jie padės sustiprinti imunitetą“, – 
sako pašnekovė.

Galimos komplikacijos
Retais atvejais sinusitas gali 

sukelti rimtesnių bėdų: viduri-
nės ausies ar plaučių uždegimą, 
jei pūlingas sekretas patenka į 
bronchus, taip pat pūliai gali iš-
plisti į kaukolės ertmę, pažeisti 
regos organus. 

„Komplikacijos sergant rinosi-
nusitu – labai retos. Intraorbitali-
nės komplikacijos dažniau pasi-
reiškia vaikams nuo 3 iki 6 metų, 
nes jų kaulinės sienelės yra plo-
nesnės, kraujotaka – greitesnė. 
Tačiau grėsmingesnių rizikų 
adekvačiai gydant antibiotikais 
išvengiama. Suaugusieji turėtų 
sunerimti, jeigu labai suinten-
syvėja galvos skausmas, kūno 
temperatūra viršija 38 laipsnius, 
atsiranda neurologinių simp-
tomų – vėmimas, apatija. Tada 
galima įtarti, kad sinusitas kom-
plikavosi, pavyzdžiui, infekcija 
pasiekė smegenis. Tokių kom-
plikacijų pasitaiko retai, tik ke-
liems procentams rinosinusitu 
susirgusių žmonių“, – guodžia 
gydytoja otorinolaringologė 
D. Sluškonienė.


