
PASAULINĖ IŠSĖTINĖS 

SKLEROZĖS DIENA 

Pasaulinė išsėtinės sklerozės diena yra 

minima kiekvienais metais paskutinį gegužės 

mėnesio trečiadienį. Šią dieną daugelyje šalių 

dėmesys nukrypsta į sergančiuosius ir kovojančius su 

išsėtine skleroze - jaunų ir darbingų žmonių liga, 

galinčia užklupti visiškai netikėtai. Pasaulyje yra apie 

2,3 mln. sergančiųjų šia liga. 

Išsėtinė sklerozė – tai lėtinė, progresuojanti visos nervų sistemos liga, kuri pasireiškia 

centrinės nervų sistemos lėtiniu uždegiminiu procesu, kuris pažeidžia galvos smegenis, stuburo 

smegenis ir atskirus nervus. Priklausomai nuo to, kuri nervų sistemos dalis labiausiai pažeidžiama, 

ligos simptomai gali pasireikšti labai skirtingai – raumenų funkcijos ir jų kontrolės sutrikimais, 

pusiausvyros sutrikimais, regos ar kalbos sutrikimais, psichikos sutrikimais ir t. t. Per keletą pirmųjų 

ligos metų (priklausomai nuo ligos formos) apie 35 proc. sergančiųjų išsėtine skleroze dėl 

nesulaikomai progresuojančio nervų sistemos pažeidimo tampa daugiau ar mažiau neįgalūs, 

nedarbingi, sutrinka jų judėjimo galimybės ir apsitarnavimas, tampa reikalinga šeimos ar visuomenės 

globa bei priežiūra. 

Nors pirmieji išsėtinės sklerozės 

klinikos ir patologijos aprašymai atlikti daugiau 

nei prieš 100 metų, tikrosios ligos priežastys kol 

kas lieka paslaptimi. Gydytojai praktikai ir 

mokslininkai mato tik tam tikrus dėsningumus ir 

tendencijas, o turima informacija apie ligą nuolat 

papildoma bei tikslinama. Kai kurie moksliniai 

straipsniai teigia, kad rajonuose, kuriuose 

gaunama daug mažiau saulės šviesos ir vitamino 

D trūkumas gali būti viena iš daugelio ligos 

priežasčių. Kai kurie tyrimai patvirtina galimą 

sąsają tarp vitamino D stokos ir autoimuninių 

sutrikimų, bet ilgalaikės studijos vis dar tęsiamos.  



Iš kitų galimų išsėtinės sklerozės atsiradimą skatinančių veiksnių įvairūs autoriai nurodo: 

dažnas įvairias infekcijas (ypač virusines), didelį psichoemocinį stresą, galvos traumas, įvairias 

organizmo intoksikacijas, rūkymą, vitamino D trūkumą ir kt. 

Nors išsėtinė sklerozė nėra paveldima, t. y. tėvai negali ligos perduoti savo vaikams, vis 

dėlto vienoje teorijoje užsimenama, kad dažnai suserga žmonės iš tų pačių šeimų.  

Moterys išsėtine skleroze serga net du – tris kartus dažniau negu vyrai. Dažniausiai liga 

pasireiškia tarp 18 – 45 metų. Vyresniame amžiuje susirgimų skaičius reikšmingai mažėja. Retais 

atvejais ligos pradžia pastebima ir 10–19 metų amžiaus asmenims. Lietuva priskiriama didelio 

išsėtinės sklerozės paplitimo zonai: kasmet šalyje užregistruojama po 70 – 80 naujų išsėtinės sklerozės 

atvejų, o bendras sergančiųjų skaičius galėtų siekti 3 tūkst. (tačiau oficialaus registro nėra). 

IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS SIMPTOMAI 

Vieno asmens išsėtinės sklerozės simptomai gali nepaprastai skirtis nuo kito žmogaus šios ligos 

simptomų. Pirmieji išsėtinės sklerozės simptomai paprastai atsiranda gana staigiai, o paskui po kelių 

dienų ar savaičių išnyksta. 

Sensoriniai sutrikimai 

Maždaug trečdaliui sergančiųjų išsėtine skleroze ši liga pirmiausia pasireiškia sensorinių sutrikimų 

pavidalu, t. y. problemomis, susijusiomis su keistais jutimais arba jutimų išnykimu.  

Regos sutrikimai 

Vienas dažniausių išsėtinės sklerozės simptomų yra matymo sunkumai. Matymas gali tapti miglotas 

ar neaiškus, o intensyvumas gali būti iki praeinančio (laikino) ir dažniausiai vienpusio aklumo (vienos 

akies regos praradimas). 

Galvos svaigimas ir koordinacija 

Galvos svaigimas (galvos sukimasis, svaigulys) susijęs su polinkiu į alpulį arba į nemalonų 

svirduliavimo arba sukimosi jutimą.  

Koordinacijos sutrikimai 

Kai kuriems žmonėms gali būti sunku sėdėti, stovėti ar eiti. Koordinaciniai ir pusiausvyros sutrikimai. 

 

 



Judėjimo sunkumai 

Vienas iš simptomų, kuris vis labiau ryškėja vystantis išsėtinei sklerozei – nesugebėjimas nevaržomai 

judinti galūnes.  

Spastiškumas 

Kai spastiškumas progresuoja, atsiranda ritmiški, nevalingi, mėšlungiški judesiai ar trūkčiojimas, ypač 

kojose; jie dažnai būna atliekant paprastus judesius, pavyzdžiui, keliant kulną.  

Šlapimo pūslės sutrikimai 

Dažniausias nusiskundimas yra nuolatinis poreikis šlapintis, nepaisant pakartotinio šlapinimosi.  

Lytinės sferos problemos 

Sergantieji IS gali turėti kai kurių lytinės sferos problemų. Jas gali sudaryti impotencija, mažesnis 

jautrumas lytinių santykių metu ar nevalinga raumenų įtampa. 

Nuotaikos svyravimai 

IS gali paveikti sergančiųjų šia liga nuotaiką. Ji gali sukelti depresiją, nors depresija taip pat gali 

atsirasti kaip reakcija į ligos diagnozę. 

Nuovargis 

IS sukeltas nuovargis yra pernelyg stiprus fizinis ir psichinis pavargimas; jis būdingas iki 70 % 

sergančiųjų IS.  

Informaciją apie Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamus nemokamus 

sveikatos renginius galite rasti mūsų tinklapyje www.siauliurvsb.lt. Papildoma informacija dalinamės 

savo Facebook paskyroje, Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, rubrikoje 

“Gyventojams“ - „Visuomenės sveikatos biuras“, www.kursenai.lt skiltyje „Sveikata“, Šiaulių krašto 

dienraščio priede „Sveikata“, viešuosiuose rajono skelbimams skirtose vietose. 

Pagal SMLPC informaciją parengė: Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos 

stiprinimo specialistė Skaistė Grigytė 

 


