
 

Jaunatvinis idiopatinis artritas (trumpinys – JIA) yra terminas,  

vartojamas apibūdinti autoimuninių ligų, kurioms būdingas artritas,  

grupę. Labiausiai paplitusi tarp vaikų iki 16 metų amžiaus.  
 

 Tai lėtinė liga, kuriai būdingas nuolatinis sąnarių 

uždegimas. Pagrindiniai sąnarių uždegimo požymiai: 

skausmas, patinimas ir riboti judesiai. 
 

 Žodis „idiopatinis" rodo, kad ligos priežastis yra nežinoma. 
 

 Liga laikoma lėtine, kai ir paskyrus gydymą greitai nepasveikstama. Gydymas pagerina 

paciento būklę ir laboratorinių tyrimų rezultatus, tačiau visiškai ligos gali ir neišgydyti. Be 

to, nustačius diagnozę, neįmanoma numatyti, kaip ilgai vaikas sirgs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip dažnai susergama šia liga? 

JIA yra santykinai reta liga, kuria suserga 1,2–7 vaikai iš 1 000. 

 

Kokios šios ligos priežastys? 

Manoma, kad lėtinio artrito atsiradimą lemia sutrikusi (dėl nežinomų priežasčių) imuninė sistema, 

kuri veikia prieš savo kūno organus. 

Kaip ši liga diagnozuojama? 

Gydytojai diagnozuoja JIA, kai ligos simptomai pasireiškia vaikui iki 16 metų, ji tęsiasi daugiau nei 

6 savaites ir atmetami visi kiti susirgimai, kurie galėjo sukelti artritą. 

 

Ar tai paveldima liga? 

Ne, liga nepaveldima. Ligos atsiradimą lemia tam tikri genetiniai veiksniai, 

kurie iki šiol iki galo nenustatyti. Manoma, kad ligos priežastis gali būti 

genetinio organizmo polinkio ir aplinkos veiksnių (infekcijos) derinys.  

Kokie šios ligos tipai? 

• Sisteminis JIA (pasireiškia karščiavimas, bėrimas, perikarditas);  

• Oligoartritas (mažiau nei 5 sąnarius pažeidžiantis artritas be 

sisteminių požymių); 

• Poliartritas (daugiau nei 5 sąnarius pažeidžiantis artritas be 

sisteminių požymių); 

•  



 

 

 JI oligoartritas yra labiausiai paplitusi JIA forma (50 procentų 

sergančių vaikų nustatoma ši ligos forma). 
 

 Tai per pirmuosius 6 ligos mėnesius mažiau nei 5 sąnarius pažeidžiantis 

artritas be sisteminių požymių. 
 

 Šiam tipui būdingas nesimetrinis stambiųjų sąnarių (kelių, alkūnių) 

pažeidimas. Tačiau gali būti pažeistas tik vienas sąnarys (monoartritinė 

forma).  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Kas atsitinka su sąnariais? 

• Labai plona sinovinė membrana (sąnarinis dangalas), supanti sąnarį, ryškiai sustorėja ir 

prisipildo uždegiminių ląstelių.  

• Sąnario viduje daugėja sinovinio skysčio.    

• Tai sukelia patinimą ir skausmą, judesiai tampa suvaržyti.  

• Būdingas sąnarių uždegimo požymis yra jų nelankstumas, pasireiškiantis po ilgesnio sąnarių 

poilsio. Jis aiškiai pastebimas rytais. 

 

Kas nutinka negydant sąnarių uždegimo? 

Negydoma liga gali sukelti du pagrindinius pažeidimus: 

1. Sinovinė membrana tampa labai stora (susiformuoja sinovinis panusas) 

ir dėl įvairių medžiagų išsiskyrimo vystosi sąnarinių kremzlių ir kaulų 

erozijos (rentgeno nuotraukose tai atrodo kaip skylės kauluose);  

2. Ilgai laikant sąnarį antalginėje padėtyje, atsiranda raumenų atrofija 

(raumens praradimas), sutraukiami ar ištempiami raumenys ir minkštieji 

audiniai. Vėliau sutrinka galūnių judesiai – vystosi deformacija. 

Plintantis ar persistuojantis? 

Jeigu  po 6 mėnesių nuo ligos pradžios pažeistų sąnarių padaugėja iki 

5 ir daugiau tokia artrito forma vadinama plintančiu oligoartritu.  

Jei liga eigoje pažeidžia mažiau nei 5 sąnarius, ši artrito forma 

vadinama persistuojančiu oligoartritu. 

Jaunatviniu idiopatiniu oligoartritu paprastai suserga vaikai iki 6 metų, dažniau mergaitės. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Galimos komplikacijos... 

Išsivysčius plintančiam oligoartritui, daliai pacientų gali išsivystyti rimta akių komplikacija – 

priekinės uveos dalies uždegimas (priekinis uveitas). 

• Priekiniai uveos daliai priklauso rainelė ir krumplyno kūnas.  

• Uždegimo sukelta komplikacija vadinama akies lėtiniu priekiniu uveitu arba lėtiniu 

iridociklitu.  

• Laiku nediagnozavus ar negydant uveito, jis progresuoja. Vystosi labai rimtas akių 

pažeidimas, dėl to labai svarbi ankstyva akių pažeidimo diagnostika. 

Ankstyva ligos diagnostika ir aktyvi profilaktika: 

• Ankstyvas JIA ir teigiami antinukleariniai antikūnai (ANA) yra priekinio uveito 

išsivystymo rizikos veiksnys. 

• Vaikui su padidėjusia šios ligos rizika rekomenduojama tikrintis  

akis pas oftalmologą su plyšine lempa ne rečiau kaip  

kas 3 mėnesius ilgą laiką. 

 

Kaip gydomas jaunatvinis idiopatinis oligoartritas? 

• Specifinių vaistų JIA gydymui nėra (naudojami nesteroidiniai vaistai nuo 

uždegimo pvz. Ibuprofenas, aspirinas ir kt.); 

• Gydymui vartojami vaistai, kurie neleidžia vystytis sisteminiam ir (ar) 

sąnarių uždegimui.  

• Taikomos reabilitacijos procedūros (palaiko sąnarių funkciją ir apsaugo 

juos nuo deformacijų). 

• Gydymas yra kompleksinis ir reikalauja įvairių sričių specialistų (vaikų 

reumatologo, ortopedo, reabilitologo, oftalmologo) bendradarbiavimo. 

Intrasąnarinės injekcijos sergant oligoartritu 

Injekcijos atliekamos, esant vieno ar kelių sąnarių pažeidimui, ribotam sąnario judėjimui, 

vaikui juntant didelį skausmą.  

Į sąnarį suleidžiamas keletą mėnesių veikiantis steroidas – triamcinolono heksacetonidas. 

Šis gydymo būdas dažniausiai taikomas esant oligoartritinei ligos formai ir gali būti 

pakartotinai taikomas po keleto mėnesių (ne dažniau kaip 3–4 injekcijos per metus). 

Dažniausiai ši procedūra atliekama su vietine nejautra. 

Paprastai vaistų leidimas į sąnarį taikomas kartu su kitu gydymu, siekiant sumažinti 

skausmą ir sustingimą arba kol ims veikti kiti paskirti vaistai (pavyzdžiui, ligą 

modifikuojantys vaistai). 

Kitas papildomas gydymas 

     Reabilitacija (atliekami fiziniai pratimai; prireikus – nešiojami specialūs įtvarai.  

Reabilitacijos kursą reikėtų pradėti kuo anksčiau ir nuolat tęsti, siekiant išlaikyti ir gerinti sąnarių 

lankstumą, raumenų tonusą ir jėgą. Reabilitacija leidžia išvengti sąnarių deformacijų arba jas 

pakoreguoti. 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                     

Ar mityba turi įtakos ligos eigai? 

 Neįrodyta, kad maistas gali turėti įtakos ligos eigai. Vaikui rekomenduojama normali subalansuota 

mityba pagal jo amžių.  

 Vartojant steroidus, net mažomis dozėmis, reikėtų vengti kaloringo ir sūraus maisto, nes dėl tokio 

gydymo vaikų apetitas paprastai būna labai padidėjęs, todėl gresia persivalgymas, galimas 

antsvoris. 

 

Ar klimatas turi įtakos ligos eigai? 

 Neįrodyta, kad klimatas galėtų paveikti ligos eigą. Tačiau rytinis sąnarių sustingimas gali tęstis 

ilgiau, jeigu orai šalti, todėl rekomenduojama visada atsižvelgti į tinkamą aprangą šaltuoju metų 

laiku, kad vaikas nesušaltų. 

 

Kuo naudinga mankšta ir fiziniai pratimai? 

 Mankštos ir fizinių pratimų tikslas – leisti vaikui dalyvauti visose kasdienio gyvenimo veiklose ir 

gyventi visavertį socialinį gyvenimą.  

 Pratimai ir fizinė terapija užtikrina geresnį sąnarių stabilumą, raumenų lankstumą, raumenų jėgą, 

koordinaciją ir ištvermę. 

 

Ar galima sportuoti? 

 Vienas iš pagrindinių JIA gydymo tikslų yra leisti vaikui gyventi normalų gyvenimą, neišsiskirti iš 

 bendraamžių. Dėl to pacientams leidžiama sportuoti, jeigu jie to nori ir tą gali.  

 Sąnarių būklei pablogėjus, rekomenduojama kurį laiką nesportuoti. Uždegimo apimtiems sąnariams 

mechaninė apkrova nepageidautina – leidžiamas tik menkas fizinis krūvis. 

 Rekomenduojama rinktis tas sporto šakas, kuriose nėra smarkiai apkraunami sąnariai, pavyzdžiui,  

plaukimą, važinėjimą dviračiu. 

 

Ortopedinė chirurgija taikoma tada, kai esant destrukcijai sąnarį (dažniausiai kelio ar klubo) reikia 

pakeisti protezu, taip pat diagnozavus pastovią sąnario kontraktūrą (atpalaiduojami minkštieji audiniai). 

Vaikai, sergantys lengvesne ligos forma 

(pažeista mažai sąnarių), pirmiausia gydomi 

NVNU (nesteroidiniais vaistais nuo 

skausmo) ir gliukokortikoidų injekcijomis į 

sąnarius. 

Kiek trunka gydymas? 

Gydymas tęsiamas tol, kol yra ligos požymių. 

Dauguma JIA atvejų, taikant gydymą nuo kelių 

mėnesių iki kelerių metų, pasiekiama savaiminė 

remisija.  

 

Gydymas visiškai nutraukiamas tik po 

užsitęsusios ar visiškos remisijos (6–12 mėnesių 

ar ilgesnės trukmės). Gydytojai paprastai seka 

vaikus, sergančius JIA, kol jie suauga, net jeigu 

liga pasiekusi remisiją. 

 



  

 Sergančiam vaikui sunku vaikščioti ir judėti, jis 

greitai pavargsta, gali būti juntamas skausmas ar 

sąnarių sustingimas. Tai pagrindinės priežastys, 

dėl kurių gali būti sunku lankyti mokyklą. 
 

 Svarbu paaiškinti darželio/mokyklos 

bendruomenei ir bendraamžiams, kad sergantis 

vaikas gali turėti sunkumų, todėl reikalingas 

atitinkamas stalas, rašymo priemonės, o kartais ir 

papildoma mokytojo ar mokytojo padėjėjo 

pagalba (esant sunkesnėms ligos formoms). 
 

 Vaikui rekomenduojama dalyvauti kūno kultūros 

pamokose, tačiau fizinis krūvis ribojamas pagal esamą ligos 

aktyvumą. Labai svarbu pasirinkti atitinkamą sporto šaką. 
 

 Siekiant išvengti sąnarių sustingimo, vaikui turi būti suteikta galimybė reguliariai pasimankštinti 

(atsistoti, pajudėti) pamokų metu, taip pat pasivaikščioti pertraukų metu.  
 

 Galimi ir rašybos sunkumai jeigu dėl ligos pažeisti rankų pirštų sąnariai. 
 

 Tėvai ir mokytojai turi daryti viską, kad sergantis vaikas dalyvautų mokyklos renginiuose ir siektų 

mokslo laimėjimų. Jis turi išmokti lengvai bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, kad draugai jį 

suprastų ir vertintų.  
 

 Kad būtų lengviau prisitaikyti, vaikui galimai bus reikalinga specialiojo pedagogo, judesio korekcijos 

specialisto, kineziterapeuto, mokytojo padėjėjo pagalba. Psichologo pagalba (pagal poreikį). 

 

 

Pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas psichologiniam ligos poveikiui, siekiant įvertinti, ką 

išgyvena pats vaikas ir jo šeima. Lėtinė liga yra sunkus išbandymas visai šeimai. Kuo liga sunkesnė, tuo 

sudėtingiau su ja susidoroti. Vaikui bus labai sunku įveikti ligą, jeigu Jūs, jo tėvai, nepadėsite, nepadrąsinsite.. 

Tėvai turi rūpintis savo sergančio vaiko vystymusi, kad apsaugotų jį nuo galimų problemų. Teigiamas tėvų 

požiūris, nuolatinis drąsinimas, skatinimas būti savarankiškam leis vaikui nugalėti sunkumus, susijusius su 

liga, ir formuotis kaip savarankiškai darniai asmenybei. 

 

 

 Pagalba šeimai... 

     Šeimas konsultuoja įstaigoje dirbantys specialistai: psichologas, socialinis pedagogas, fizinio 

ugdymo mokytojas ir kt. 

     Psichosocialinę pagalbą prireikus teikia pediatrų reumatologų komanda. 

     Lietuvoje veikia Reumatinėmis ligomis sergančių vaikų labdaros ir paramos fondas „Sąnariukai“, 

kuris jungia šeimas, kuriose auga JIS sergantys vaikai.  

 


