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Sveikata

Pasak Kauno miesto poliklini-
kos Šilainių padalinio gydytojos 
otorinolaringologės Aušros Sta-
šytės, pereinamuoju laikotarpiu 
rudenį ir pavasarį arba šaltuoju 
metų laiku daugelį žmonių ka-
muoja sloga. „Dažniausiai pasi-
taiko ūmi sloga, sukelta virusų. 
Ji prasideda nosies užgulimu, 
čiauduliu ir varvėjimu, dėl dide-
lio užburkimo ir pasunkėjusio 
kvėpavimo gali skaudėti galvą. 
Vėliau ši sloga pereina į pūlingą 
fazę – išskyros iš nosies pakeičia 
spalvą, tampa geltonos, rusvos, 
vėliau šviesėja ir maždaug per 
10 dienų sloga praeina. Pūlingą 
fazę dažnai žmogus vertina kaip 
sinusitą, bet virusinė sloga ne 
visada pereina į sinusitą. Dabar 
nederėtų pamiršti ir COVID-19 – 
vienas jo simptomų irgi gali būti 
sloga, pasireiškianti čiauduliu ir 
gerklės perštėjimu, nosies už-
gulimu, sekreto tekėjimu, uos-
lės sutrikimu“, – įspėja gydytoja 
otorinolaringologė.

Kokie fiziologiniai procesai 
vyksta į nosį patekus virusui? 
„Organizmas pradeda kovoti su 
infekcija. Iš pradžių gali tik niežėti 
nosį, vėliau uždegiminis procesas 
pasireiškia gleivinės paburkimu, 
gausiomis išskyromis, per kurias 
kartu su gleivėmis ir leukocitais, 
atsakingais už apsaugą ir imu-
nitetą, pašalinami ūmios slogos 
sukėlėjai – virusai“, – paaiškina 
medikė.

Sinusų uždegimas
Virusai, pašnekovės teigimu, 

patekę į organizmą, gali paža-
dinti ir kitus sukėlėjus, įvairius 
bloguosius mikroorganizmus, 
kurie iki tol ramiai sugyveno su 
kitais, gerybiniais ir naudingais. 

„Šių mikrobų yra prienosinėse 
ertmėse, žmonių labiau žino-
mose sinusų pavadinimu. Todėl 
patekus virusui ir ilgesnį laiką 
užsitęsus negydomai virusinei 
slogai uždegimas gali pereiti į 
sinusus. Mikroflora, esanti sinu-
suose, suaktyvėja peršalus rude-
nį, žiemą arba net vasarą sėdint 
automobilyje, kai įjungtas kondi-
cionierius. Ar sloga komplikuosis 
į sinusitą, lemia daugelis dalykų, 
pirmiausia žmogaus imuninės 
sistemos būklė, kiek organizmas 
sugeba kovoti su ligos sukėlė-
jais. Sinusų uždegimus gali su-
kelti ir negydomi dantys, ypač 
ant šaknų esantys infekcijos židi-
niai“, – atkreipia dėmesį gydytoja 
otorinolaringologė.

Susirgus ūmiu sinusitu sloga 
užsitęsia, jaučiamas spaudimas, 
skausmas sinusų srityse, no-
sies užgulimas, atsiranda galvos 
skausmas, žmogus gali karščiuo-
ti. Kai uždegimas apima kaktinį 
sinusą, skauda kaktą virš antakio. 
Skausmas prasideda praėjus 2–3 
val. po pabudimo, vakarop iš-
nyksta. Jis juntamas spaudžiant 
kaktą virš antakio ir akiduobės 
viršutinę sienelę žemiau antakio, 
prie nosies šaknies. Palenkus gal-
vą, skausmas plinta į akį ir kaktą. 
Patinsta kaktos oda virš antakio. 
Gali ištinti viršutinis, o vėliau ir 
apatinis vokas. Esant žandinio si-
nuso uždegimui skauda skruos-
tą, skausmas plinta ir į kaktą. 
Spaudžiant būna skausmingas 
skruostas, veidas, patinsta jų oda, 
gali ištinti apatinis vokas. Prasidė-
jus akytkaulio sinuso uždegimui 
skausmas juntamas nosies ša-
knyje ir vidinėse akiduobės sie-
nelėse, pleištakaulio – giliai aki-
duobėje ir pakaušyje, gali patinti 

abu vokai prie nosies šaknies. 
Be ūmaus, gali varginti ir lėti-

nis sinusitas. Jam būdinga iš no-
sies tiesiai į nosiaryklę nutekan-
čios išskyros, nosies užgulimas, 
o skausmo gali ir nebūti.

Polipai ir kiti dariniai
Kvėpavimą gali sunkinti ir da-

riniai nosyje, pavyzdžiui, polipai. 
„Jie dažniausiai būna susiję su 
alergine sloga. Išvešėjus gleivi-
nei nosyje ir sinusuose, polipai 
užkemša nosies šnerves ir žmo-
gui tampa sunku kvėpuoti. Gy-
dant polipus būklė vertinama 
individualiai. Jei polipai minkš-
ti, skiriama hormoninių vaistų į 
nosį, kurie sutraukia gleivinę ir 
sumažina polipus. Jei procesas 
senas ir polipai kieti, suaugę jun-
giamuoju audiniu, siūloma ope-
ruoti. Tačiau nereikia pamiršti, 
kad operacinis gydymas esant 
alerginiam fonui gali paskatinti 
polipų augimą“, – sako medikė.

Vaikams kvėpavimą gali sun-
kinti nosiaryklėje esantis limfoi-
dinis audinys, vadinamieji ade-
noidai. „Jei adenoidai nedideli, 
vaikas laisvai kvėpuoja pro nosį, 
jų šalinti nebūtina. Dideli ade-
noidai sunkina kvėpavimą, gali 
kilti net raidos problemų: su-
trinka organizmo aprūpinimas 
deguonimi, formuojasi netaisy-
klingas sąkandis, kartojasi au-
sų uždegimai, šaltuoju periodu 
vaikas dažniau peršąla, nes kvė-
puoja pro burną. Jei adenoidai 
dideli, rekomenduojamas ope-
racinis gydymas – paprastai tai 
būna 3–4 m. vaikams. Ar reika-
lingas operacinis gydymas, turi 
nuspręsti gydytojas otorinola-
ringologas“, – teigia A. Stašytė.

Nosies ertmėje, pasak gydyto-
jos, gali atsirasti ir piktybinių au-
glių. „Jei žmogui atsiranda vien-
pusis nosies užgulimas ar pasiro-
do kraujingų išskyrų, reikėtų kuo 
greičiau kreiptis į medikus, kad 
būtų nustatyta priežastis, kodėl 
pasunkėjo kvėpavimas vienoje 
pusėje“, – pataria pašnekovė.

Pasak jos, kreiva pertvara taip 
pat gali sunkinti kvėpavimą. Dėl 
anatominių pakitimų sutrinka 
nosies funkcijos ir tai sukelia kvė-
pavimo diskomfortą. Nosies iš-
krypimas gali atsirasti po nosies 
traumų arba susiformuoti vaikui 
augant. Jei tai trukdo kvėpuoti, 
rekomenduojamas operacinis 
gydymas. Tačiau nereikėtų pa-
miršti, kad paskui gali varginti 
nosies gleivinės džiūvimas.

Kraujavimo iš nosies 
priežastys

Kraujavimas iš nosies būna 
tiek vaikams, tiek suaugusie-
siems. „Kraujuoti iš nosies gali 
dėl ūmios slogos. Kai gleivinė 
būna paburkusi, kraujagyslės 
yra labiau pažeidžiamos. Jei vai-
kams iš nosies atsiranda krau-
javimas be aiškios priežasties 
ir kartojasi epizodiškai, reikėtų 
kreiptis į gydytoją. Supranta-
ma, kai trūksta kraujagyslė, pa-
kraujuoti iš nosies gali vieną ar 
keletą dienų, bet vis tiek turėtų 
sustoti, o jeigu tai kartojasi kar-
tą per mėnesį ar dvi savaites, jau 
reikėtų pasikonsultuoti su speci-
alistais. Suaugusiems žmonėms, 
ypač vyresnio amžiaus ir linku-
siems į padidėjusį arterinį krau-
jospūdį, kraujavimas iš nosies 
neretai prasideda dėl pakilusio 
kraujospūdžio arba vartojamų 
vaistų kraujui skystinti“, – pasa-
koja gydytoja.

Jei rimtų priežasčių nenusta-
toma, derėtų patiems su nosi-
mi elgtis atsargiau: nekrapštyti, 
nepažeisti jos gleivinės. Svarbu 
drėkinti sausą aplinkos orą, ypač 
prasidėjus šildymo sezonui. 
Kraujuojant iš nosies patariama 
atsisėsti tiesiai, palenkti galvą į 
priekį, pirštais suspausti nosies 
sparnelius ir palaikyti 5–10 min., 
stengtis išlikti ramiems ir kvė-
puoti pro burną. Galima uždėti 
ledo maišelį nosies ir kaktos sri-
tyje, į nosies landas švelniai įkišti 
vatos tamponėlius, sausus arba 
suvilgytus 3 proc. vandenilio 

Ūmi sloga gali komplikuotis
 į sinusų uždegimą 

Bėdos dėl nosies 
Maždaug trečdalis LOR pacientų į 
poliklinikas ateina ieškodami pagalbos dėl 
įvairių ligų, susijusių su nosimi. Šis svarbus 
organas atlieka daug funkcijų: suteikia 
galimybę kvėpuoti, sušildo ir drėkina 
įkvepiamą orą, valo jį, sustabdo dulkes ir 
alergenus, leidžia užuosti gėles ir maistą. 
Kokių negalavimų gali kilti dėl nosies? 
Dalia VALENTIENĖ
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peroksidu, lašiukais nuo slogos ar pasūdytu 
vandeniu, ir suspaudus nosį palaikyti kelias 
minutes. Pasibaigus kraujavimui nederėtų 
nosies stipriai pūsti bent 10–12 val., nevar-
toti karštų skysčių, neiti į pirtį. 

Kas padeda, o kas kenkia nosiai?
Kartais gydydami nosies ligas žmonės 

persistengia, nesilaiko gydytojo rekomenda-
cijų. „Dėl to dažnai pasitaiko medikamentinė 
sloga. Ilgiau, nei leidžiama, lašinant vaistus 
sutrinka nosies kraujagyslių funkcija, jos gali 
pradėti nebereaguoti į lašus arba dar dau-
giau užburkti. Ilgiausiai gleivinę sutraukian-
čius vaistus į nosį galima lašinti 5 dienas“, – 
primena pašnekovė.

Sergant ūmia sloga ar sinusitu rekomen-
duojama nosį praplauti. „Ir šios procedūros 
nereikėtų taikyti pernelyg ilgai. Nosies pra-
plovimus galima daryti savaitę, naudoti vais-
tinėse įsigytus preparatus, jūros vandenį. Hi-
pertoninis preparatas, kuriame yra daugiau 
druskų, tinka sergant ūmia sloga arba sinu-
situ, hipotoninis, silpnos koncentracijos, – 
sergant alergine sloga. Nosiai valyti gerai ir 
paprastas sūdytas vanduo. Geriausia šią pro-
cedūrą atlikti iš delno įtraukiant sūraus van-
dens į nosį ir išpučiant. Kalio permanganato 
tirpalu nosies plauti nerekomenduoju, nors 
sergant pūlinga sloga teoriškai tai daryti ga-
lima. Nereikėtų pamiršti, kad pernelyg daž-
nas plovimas sausina nosies gleivinę. Iškyla 
dar vienas pavojus: toks vanduo gali suakty-
vinti stafilokokus – bakterijas, kurios dažnai 
gyvena žmogaus organizme, tada nosies 
gleivinė ima džiūti, formuojasi šašai. Panašiai 
nutinka ir daug laiko praleidžiant baseine ar-
ba vasarą maudantis vandens telkiniuose. Il-
gesnį laiką plaunant ar kitaip šlapinant nosį, 
kad gleivinė neišsausėtų, ją galima suvilgyti 
įvairiais neutraliais preparatais, aliejais“, – sa-
ko gydytoja A. Stašytė.

Medikė sako pastebinti, kad daugelis 
žmonių netinkamai pučia nosį. „Pūsti reikia 
atsargiai, nes sloga gali komplikuotis au-
sų uždegimu. Kiekvieną šnervę reikia pūsti 
atskirai. Jei nosis labai užburkusi, pirmiausia 
reikėtų įsilašinti vaistų ar hipertoninio jūros 
vandens. Lašinant galvą reikia palenkti į tą 
pusę, į kurią lašiname, o purškiamų vaistų 
antgalį nukreipti nosyje į išorinį akies kam-
pą. Tai svarbu tam, kad vaistai patektų ant 
nosies kriauklių, o ne nutekėtų tiesiai į ger-
klę. Palaukus keletą minučių, sumažėjus pa-
burkimui, nosį reikia išpūsti, tada praplauti 
jūros vandeniu ir dar kartą išpūsti. Galima 
pakvėpuoti virš garų. Nuovirui tinka ramunė-
lės, liepžiedžiai, eukaliptų aliejus, įvairūs ete-
riniai aliejai. Išvalius nosį, jei nėra skausmo 
ar karščiavimo, sinusų plote galima pridėti 
šiltą, sausai pakepintą svogūną, suvyniotą į 
marlę, pakaitintos druskos maišelį. Šios pro-
cedūros neretai atkemša nosį ir neprireikia 
vaistų. Tik būtina patikrinti, kad kompresas 
nenudegintų odos. Jei nekarščiuojama, ga-
lima pakaitinti kojas“, – patarimus dalija gy-
dytoja otorinolaringologė.

Kai kurie produktai turi 
maistingųjų medžiagų, 
kurios būtinos kepenų 
veiklai. Ar dažnai jie 
atsiduria ant jūsų stalo?

Kai kalbama apie šias naudingas pro-
duktų savybes, turima omenyje, kad kon-
kretūs maisto komponentai padeda kepe-
nims esant nedideliems sutrikimams arba 
gali užbėgti tam tikroms problemoms už 
akių, bet ligos negydo. 

Baltymai. Baltymai ir juose esančios 
aminorūgštys maždaug 16 proc. sumaži-
na kepenyse susikaupusius riebalus.

Kava. Daugelis tyrimų patvirtina, kad 
natūrali kava gali apsaugoti nuo kepenų 
vėžio. Šiame gėrime yra visa virtinė biolo-
giškai aktyvių junginių: kofeino, chloroge-
ninių rūgščių, fenolio junginių ir diterpe-
nų. Jie pasižymi antioksidacinėmis savy-
bėmis, taip pat apsauginiais ir uždegimą 
slopinančiais mechanizmais, be to, didina 
jautrumą insulinui ir apsaugo nuo meta-
bolinio sindromo ir cukrinio diabeto. 

Varpinių javų grūdai. Tyrėjai 24 metus 
stebėjo 125 tūkstančių žmonių grupę ir ti-
krino jų kepenų būklę. Daugiausia dėme-
sio buvo skiriama riebalinei kepenų ligai, 
cukriniam diabetui, nutukimui ir kepenų 
vėžio vystymosi rizikai. Paaiškėjo, jog sė-
lenos ir varpinių augalų ląsteliena mažina 
kepenų vėžio riziką. Tad reikėtų valgyti 
viso grūdo duoną, pusryčių dribsnius, vi-
sagrūdžius krekerius, taip pat bolivines 
balandas, ruduosius ryžius. 

Daržovės ir vaisiai – svarbiausi vita-
minų, mineralų, maistinių skaidulų ir ki-
tų biologiškai aktyvių junginių, tarp jų ir 

flavonoidų, šaltiniai. Keli tyrimai atskleidė 
navikų formavimąsi stabdantį flavonoidų 
poveikį, nes jie moduliuoja ląstelių augi-
mo ir išlikimo mechanizmus. Nereikėtų pa-
miršti, kad daržovės ir vaisiai yra bendros 
sveikatai naudingos dietos komponentai.

Balta mėsa, paukštiena ir žuvys. Žu-
vys ir balta mėsa – polinesočiųjų riebalų 
rūgščių šaltiniai. Tyrimų duomenys liu-
dija, kad polinesočiosios riebalų rūgštys 
mažina uždegimo hormonų aktyvumą, o 
tai apsaugo nuo kepenų vėžio, nes chro-
niškas uždegimas jo vystymuisi turi itin 
didelę įtaką. 

Pienas ir kiaušiniai. Italų, kinų ir japo-
nų atlikti kontroliniai tyrimai liudija, kad 
pieno, jogurto ir kiaušinių vartojimas ma-
žina kepenų vėžio riziką. Tai susiję su reti-
noliu, kuris apsaugo kepenis nuo pažeidi-
mo. Tačiau kiaušinių nereikėtų vartoti per 
daug, nes jų tryniuose yra daug choleste-
rolio ir cholino, – visur reikalingas saikas.

Svogūnai ir česnakai. Svogūnus ir čes-
nakus naudingus daro juose esantis kver-
cetinas, kuris gerina medžiagų apykaitos 
procesus. Jo taip pat esama obuoliuose, 
uogose, citrusuose, kryžmažiedžiuose 
(kopūstuose, ropėse, ridikėliuose, ridi-
kuose, špinatuose, brokoliuose, krienuo-
se), paprikose, pomidoruose, kakavoje ir 
raudonajame vyne. Būtent česnakai turi 
gingerolio, stabdančio kepenų irimą.

Pomidorai ir morkos. Juose esantys 
karotenoidai yra galingi antioksidantai ir 
uždegimą slopinantys elementai. Jie pa-
lankiai veikia sveikatą, mažindami kai ku-
rių vėžio formų, širdies ir kraujagyslių ligų, 
taip pat akių ligų riziką.

Ciberžolė. Vis daugiau mokslinių tyri-
mų duomenų liudija, kad kurkuminas pa-
sižymi plačiu gydomųjų savybių spektru. 
Ypač jos svarbios kepenims – slopina už-
degimą ir mažina fibrozę. 

Produktai kepenims


