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 TYMAI RAUDONUKĖ SKARLATINA VĖJARAUPIAI 
Kaip 

užsikrečiama 

Oro lašeliniu būdu. Oro lašeliniu būdu. Oro lašeliniu būdu. Liečiant sergantį ar būnant 

šalia ir per placentą. 

Simptomai Liga prasideda 

karščiavimu, kosuliu, 

sloga, akių junginių 

uždegimu. Po 1–2 dienų 

nuo ligos pradžios išberia, 

pirmiausia – galvos sritį, 

vėliau bėrimas leidžiasi 

žemyn, apima liemenį, 

galūnes. 

2–3 dienas karščiuojama, 

atsiranda bėrimas, kuris 

trunka nuo kelių valandų 

iki 2–3 dienų.  

Prasideda staigiu 

karščiavimu (iki 40ºC), 

pasireiškia angina 

ir  tipiškais bėrimais odoje, 

gerklės, galvos skausmu, 

pykinimu, kartais 

vėmimu,  apetito stoka, 

bendru negalavimu. 

Liežuvis atrodo kaip balta 

braškė. 

Pirmieji simptomai 

pasireiškia praėjus 2–3 

savaitėms nuo 

užsikrėtimo. Ligos pradžia 

ūmi. Iš pradžių 

karščiavimas, silpnumas, 

bloga savijauta. Vėliau, 

pradeda berti dėmelėmis, 

kurios virsta pūslelėmis, 

pripildytomis skaidraus 

skysčio. 

Kas serga Imlūs yra ir vaikai, ir 

suaugusieji. 

Imlūs yra ir vaikai, ir 

suaugusieji. 

2–8 metų vaikai. Imlūs yra ir vaikai, ir 

suaugusieji. 

Gydymas Taikomas simptominis 

gydymas. 

Esant reikalui taikomas 

simptominis gydymas. 

Esant reikalui taikomas 

simptominis gydymas. 

Antibiotikai mažina 

užkrečiamumo laiką. 

Higiena, gulimas režimas, 

skysčių pusiausvyros 

atkūrimas. Jokiu būdu 

negalima kasytis bėrimų. 

Užkrečiamumas Iki 90–95 proc. imlių, 

imuniteto neturinčių 

asmenų, kontaktavusių su 

sergančiuoju tymais, 

suserga. 

Iki 10 dienų prieš 

atsirandant bėrimams ir 

kelias dienas išbėrus. 

Negydomas pacientas, 

sergantis skarlatina, kitus 

gali užkrėsti 2–3 sav. Jei 

vartojami antibiotikai, 

užkrečiamasis laikotarpis 

sumažėja iki 24 val.  

Sergantis vėjaraupiais 

žmogus gali platinti ligą 

prieš 1–2 d. iki atsirandant 

bėrimams ir tęstis iki tol, 

kol bėrimai virsta 

šašeliais. 

Kaip 

apsisaugoti 

Turi būti įskiepytos bent 2 

vakcinos dozės.  

Vakcina. Laikytis higienos. Vakcina. 

Kada įgyjamas 

imunitetas 

Po 2 vakcinos dozių ir 

persirgus. 

Po vakcinos ir po ligos 

imunitetas įgyjamas visam 

gyvenimui. 

Persirgus įgyjamas 

imunitetas, tačiau galima 

susirgti ir kartotinai. 

Persirgus susidaro 

patvarus, ilgalaikis 

imunitetas. 

Komplikacijos Sergant tymais, dažnai dar 

prisideda viruso sukeltas 

plaučių uždegimas, gerklų 

pakenkimas, rečiau – 

smegenų uždegimas. 

Dažniausios tymų 

komplikacijos – 

pneumonijos, laringitai, 

otitai. Retais atvejais gali 

komplikuotis encefalitu. 

Susirgus nėštumo 

pradžioje, dažnai įvyksta 

persileidimai. Yra didesnė 

nei 80 proc. tikimybė, kad 

moterų, susirgus per 

pirmąjį nėštumo trimestrą, 

kūdikiai gims su sunkiais 

širdies, smegenų 

apsigimimais, bus akli ar 

kurti. 

Gali sukelti širdies, inkstų, 

plaučių, ausų, kaulų ir kitų 

organų pažeidimus. 

Grėsmingų komplikacijų 

išsivystymo rizika 

suaugusiesiems, 

sergantiems vėjaraupiais, 

yra daug kartų didesnė nei 

vaikams. Susirgus 

nėštumo metu, galimi 

pakenkimai kūdikiui, 

persileidimai. 

 


