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Santrauka
Įvadas. Kokliušas – tai vakcinų pagalba valdoma kvė-
pavimo takų infekcija, itin pavojinga mažiems vaikams. 
Sergant neskiepytiems vaikams, dažnai pasitaiko kompli-
kacijų: stipraus kosulio sukeltos komplikacijos, apnėja, 
net encefalopatija ar mirtis. 
Metodika. PubMed mokslinių šaltinių bazė buvo naudo-
jama literatūros šaltinių paieškai. Pagrindiniai paieškos 
filtrai: kokliušas, vakcinacija, kokono strategija, kosu-
lys (angl. pertussis, vaccination, cocooning, whooping 
cough). Papildomi paieškos filtrai: prieinamas visas 
tekstas, per pastaruosius 5 metus, žmonės, anglų kalba 
(angl. Free full text, in the last 5 years, Humans, En-
glish).  Rasta 1321 paieškos rezultatas, o atlikus pirminę 
peržiūrą paieška susiaurinta iki 51 rezultato. Atlikus viso 
teksto analizę, į literatūros apžvalgą įtraukta 11 šaltinių. 
4 šaltiniai atrinkti rankiniu būdu iš Užkrečiamųjų ligų 
ir AIDS centro duomenų, norint įvertinti ligos paplitimą 
Lietuvoje.  
Tikslas. Kokliušo ligos klinikos, diagnostikos bei gy-
dymo ypatybių aptarimas. Naujausių kokliušo preven-
cijos metodų apžvalga, tiesioginės ir netiesioginės pre-
vencijos vertinimas. 
Rezultatai ir išvados. Ne visuomet ligos prevencijai ga-
lima taikyti vakcinas. Ligos komplikacijų dažniui suma-
žinti sugalvota kokono strategija. Apsauga nuo kokliušo 
infekcijos neįgyjama iki 4 mėnesių. Kokliušo kokono 
strategijos tikslas yra apsaugoti mažesnius nei vienerių 
metų vaikus, skiepijant asmenis, kurie turi dažną sąlytį 
su vaiku. Atliktos studijos parodė, jog didžioji dauguma 
vaikų kokliušu užsikrečia namie, nuo artimųjų. 
Rekomendacijos: Tdap doze skiepyti visas nėščiąsias, 
visų nėštumų metu, nesvarbu, ar prieš tai jos buvo skiepy-
tos ar ne. Tdap doze turėtų būti imunizuota ne tik motina, 
bet ir tėvas, vaiko iki vienerių metų broliai ir seserys, 
seneliai, auklės, sveikatos priežiūros specialistai. Tačiau 
šiuo metu dažniau praktikoje naudojamas tik motinos 

rutininis vakcinavimas antrojo arba trečiojo nėštumo 
trimestro metu.

Įvadas 
Kas yra kokliušas? Kokliušas yra ūminė  kvėpavimo takų 

infekcija, sukelta  Bordetella pertussis arba rečiau Bordella 
parapertussis ir Bordetella holmesii mikroorganizmų. B. 
pertussis sukeltas kokliušas yra unikali infekcinė kvėpavimo 
trakto liga, nes pati liga, jei nekomplikuota gretutinių infek-
cijų, yra neuždegiminė ir dažnai nepasireiškia karščiavimu. 
Parkosizminis kosulys yra kitoks, nei kitų infekcinių ligų – 
jis neproduktyvus ir periodais mainosi su visiškai normalia 
kvėpavimo sistemos funkcija. Liga paplitusi visame pasau-
lyje, sirgti gali visų amžiaus grupių asmenys, bet dažniausiai 
kokliušu serga vaikai [1]. Liga pavojingiausia mažesniems 
nei pusės metų kūdikiams - neskiepyti ir imuniteto nespėję 
įgyti vaikai turi didžiausią komplikacijų ir mirties riziką [2]. 
Vaikų grupėje iki 0,5 metų registruojama daugiausia mirčių 
nuo kokliušo [3].

Vis dažniau ir plačiau kalbama apie šią jau šiek tiek pri-
mirštą ligą, Nepaisant plačių vakcinacijos masto, kas 2-5 
metus stebimi pasikartojantys epideminiai protrūkiai.  Pa-
saulio sveikatos organizacija (PSO) skelbia, kad vien 2016 
metais buvo užfiksuota 139535 atvejų ir net 89000 mirčių. 
95 proc. susirgimų registruoti besivystančiose šalyse, tačiau 
epidemijų vis dažniau pasitaiko Europoje, Kanadoje, Jung-
tinėse Amerikos Valstijose bei Australijoje [4].

Kokliušo plitimo būdai. Kokliušo infekcijos šaltinis yra 
žmogus. Liga plinta labai greitai, oro lašelių būdu, esant 
artimam sąlyčiui, žmogui čiaudint ar kosint. Jei serga vienas 
šeimos narys, tikimybė  šia liga užsikrėsti yra iki 34 proc., o 
persirgti šia liga neturint jokių simptomų, tikimybė yra net iki 
46 procentų. Vaikai dažniausiai kokliušu užsikrečia nuo na-
miškių, kurie dažnai net nežino, kad serga, nes jų nevargina 
jokie klinikiniai simptomai, būdingi kokliušo infekcijai [5].

Klinika. Kaip kokliušas pasireiškia kliniškai, priklauso 
nuo keleto veiksnių: amžiaus, imunizacijos vakcina ar anks-
čiau persirgtos infekcijos bei gydymo antibiotikais. Klasikinė 
kokliušo išraiška charakterizuojama trimis stadijomis – ka-
tarine, paroksizmine ir koalescensine [4]. Pradžioje pasireiš-
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kia viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiai: sloga, 
čiaudulys, galimas nedidelis karščiavimas, neryškus, niekuo 
neišsiskiriantis kosulys [5]. Kokliušas dažniausiai pasireiš-
kia kaip pirminė infekcija neimunizuotiems vaikams. Jam 
būdingi tipiniai paroksizmai: serija 5-30 atsikosėjimų vieno 
iškvėpimo metu, po kurio prasideda vėmimas arba labai 
gilus, tipiškas kokliušui įkvėpimas (angl. whoop). Kosulio 
priepuoliai gali būti lydimi apnėjos, cianozės, akių išsipū-
timo, liežuvio protrūzijos, padidėjusio seilėtekio, ašarojimo 
ir  kaklo venų išsiplėtimo. Atakų metu pasireiškiantys stai-
gūs, spazminiai kosulio priepuoliai dažniausiai ligonį var-
gina naktį ir gali trukti iki keliolikos minučių. Tarp kosulio 
priepuolių  jokių patologinių kvėpavimo sistemos organų 
simptomų sergantieji nenurodo [5, 6]. 

Laboratoriniame  kūdikių ir mažų vaikų  kraujo tyrime 
stebimas baltųjų kraujo kūnelių padidėjimas - 20,000–
100,000/μl ir absoliuti limfocitozė, ypač paroksizminės fazės 
metu. Imunizuotiems arba vyresnio nei mokyklinio amžiaus 
vaikams bei suaugusiesiems kokliušas dažniausiai būna ati-
pinis, asimptomis, pasireiškiantis  tiesiog nuolatiniu kosuliu 
[4]. Naujagimiai ir jaunesni nei 6 mėnesių vaikai  taip pat 
gali sirgti atipine kokliušo forma, kuri pasireiškia springimo 
epizodais, apnėja, cianoze bei bradikardija [5]. Labai sunku 
diagnozuoti ligą vaikams iki 1 metų, ypač žiemos sezono 
metu, kai vaikai dažnai serga respiratorinio sincicinio viruso 
(RSV) sukeltomis ligomis ir greta kokliušo simptomų pasi-
reiškia bronchiolito simptomatika [4].

Diagnostika. Diagnostika remiasi klinikiniais simpto-
mais, šeimine anamneze, PGR tyrimais, serologiniais tyri-
mais, mikrobiologiniu pasėliu ar nazofaringinio aspiranto 
(tepinėlio) tyrimu [6].  Kai kuriose šalyse atliekamas Western 
Blot tyrimas [5]. Tik Argentinoje ir Italijoje kokliušo dia-
gnozei patvirtinti neprivalomi  pasėlio ir PGR tyrimai [6]. 

Gydymas. Standartinis kokliušo gydymas susideda iš viso 
makrolidinių antibiotikų kurso. Dažniausiai skiriamas eri-
tromicinas, klaritromicinas arba azitromicinas [7]. Gydymas 
antibiotikais skiriamas remiantis klinika, nelaukiant  specifi-
nių laboratorinių tyrimų rezultatų [6]. Eritromicino skiriama 
40-50 mg/kg kas 6 valandas, 14 dienų. Klaritromicino ski-
riama 15-20 mg/kg kas 12 valandų, 7-10 dienų. Azitromicino 
skiriama 10 mg/kg pirmąją dieną, o antrą-penktą dienomis 
skiriama po 5  mg/kg [7]. Visi trys makrolidai yra vienodo 
efektyvumo, jie eradikuoja  B. pertussis 97 proc. pacientų po 
2–3 dienų ir 100 proc.  − po 14–21 dienų. Pacientas neplatina 
ligos nuo 5 dienos po pradėto gydymo. Nors antibiotikai ir 
yra labai efektyvūs eradikuojant sukėlėją, jie nepalengvina 
ligos simptomų. Pradedant gydymą kataro stadijos metu, 
simptomų laikas trumpėja, liga tampa lengvesnės formos, 
tačiau tik labai retais atvejais kokliušas nustatomas šioje 
ligos stadijoje ir pradedamas gydyti anksti [4]. 

Tyrimo tikslas − aptarti kokliušo ligos kliniką, diagnosti-
kos bei gydymo ypatybes ir  naujausius prevencijos metodus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Literatūros apžvalgai naudota mokslinių straipsnių bazė 

PubMed. Naudoti paieškos žodžiai: kokliušas, vakcinacija, 
kokono strategija, kosulys (angl. pertussis, vaccination, 
cocooning, whooping cough). Paieškoje taikyti papildomi 
paieškos filtrai, norint susiaurinti literatūros šaltinių gausą iki 
tinkamiausių literatūros apžvalgai: prieinamas visas tekstas, 
per pastaruosius 5 metus, žmonės, anglų kalba (angl. Free 
full text, in the last 5 years, Humans, English). Rasta 1321 
paieškos rezultatas. Atmetus pasikartojančius bibliografinius 
įrašus, atlikus jų atranką pagal pavadinimą bei santraukų 
analizę, buvo atrinkta 51 publikacija. Atlikus viso teksto 
apžvalgą, atrinkta 11 publikacijų, kurios ir buvo naudoja-
mos šioje literatūros apžvalgoje. Papildomai rankiniu būdu 
atrinkti šaltiniai, norint įvertinti ligos paplitimą Lietuvoje. 
Kadangi nepavyko rasti per pastaruosius 5 metus publikuotų 
duomenų apie kokliušo paplitimą Lietuvoje, buvo naudo-
jami 3 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) šaltiniai 
ir vienas, nurodantis kalendorinę skiepų tvarką Lietuvoje. 

Tyrimo rezultatai ir aptarimas
Profilaktika. Norint išvengti kokliušo infekcijos, tai-

koma rutininė imunizacija. Naudojama vakcina yra kom-
binuota, skirta ne tik nuo kokliušo, bet kartu nuo difterijos 
ir stabligės [5]. Pirma sukurta vakcina nuo kokliušo buvo 
ląstelinė, sudėtyje turinti inaktyvuotus B. pertussis mikroor-
ganizmus [4]. Šios vakcinos efektyvumas siekė nuo 89 iki 96 
proc., kuris tiesiogiai koreliavo su vakcinų dozių skaičiumi 
[5]. Nors vakcinos veiksmingumas patenkino ekspertų lū-
kesčius, sunerimta dėl dažno jos šalutinio poveikio: lokalaus 
odos paraudimo (37,4%), injekcijos vietoje atsiradusio žy-
maus patinimo (40,7%), skausmo injekcijos vietoje (50,9%), 
karščiavimo (46,5%), febrilių konvulsijų (<1%). Nepagei-
daujamas poveikis pastūmėjo naujos, tobulesnės vakcinos 
paieškas ir buvo sukurta neląstelinė vakcina nuo kokliušo 
(aP), savo sudėtyje turinti vieną arba daugiau išgrynintų 
antigenų [4]. Neląstelinė vakcina pasižymi efektyvumu iki 
93 proc. ir nesukelia tiek nepageidaujamų reakcijų, kaip 
ląstelinė vakcina [5]. Lietuvoje pagal sudarytą skiepų ka-
lendorių Dtap vakcina skiriama 2, 4, 6 gyvenimo mėnesiais, 
pakartotinai 18 gyvenimo mėnesį ir 6-7 gyvenimo metais bei 
Tdap vakcina 15-16 metų vaikams [8].

Dtap vakcinos turėtų būti skiriamos ir visoms nėščio-
sioms, visų nėštumų metu, antrą arba trečią nėštumo trimes-
trą iki 36 vaisiaus gestacinės savaitės. Motinos imunizacija, 
o vėliau ir kūdikio vakcinacija ženkliai sumažina mirčių 
nuo kokliušo ir rimtų komplikacijų riziką [6]. Labai svarbi 
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yra poekspozicinė profilaktika: vaikui, kuris turėjo sąlytį 
su sergančiuoju kokliušu, skiriama profilaktinė antibiotikų 
(makrolidų) dozė [6].

Grėsmės. Kokliušo sukėlėjo išskiriamas toksinas gali 
sukelti rimtas kvėpavimo sistemos ir bendras sistemines 
komplikacijas, kurios pasireiškia kartu su hipoksemija, 
sukelta paroksizminio kosulio [7]. Komplikacijos kartais 
gali baigtis mirtimi kūdikiams ir mažiems vaikams, ypač 
neskiepytiems arba dar negalutinai paskiepytiems. Kūdikiai 
priskiriami didžiausiai rizikos grupei susirgti kokliušu. Apie 
pusė iš kokliušu susirgusių vaikų iki vienerių metų yra hos-
pitalizuojami. Daugiausia mirčių nuo kokliušo registruojama 
vaikams iki pusės metų [3]. Dažniausia komplikacija sergant 
kokliušu yra apnėja, pasireiškianti 50 proc. vaikų [7]. O 
pneumonija (tiek pirminė, tiek antrinė) yra pati sunkiausia 
kokliušo komplikacija, dažniausiai pasitaikanti vaikams iki 
6 mėnesių [5]. ULAC duomenimis, Lietuvoje 23 proc. ko-
kliušu sergančių hospitalizuotų kūdikių liga komplikuojasi 
pneumonija [3]. Respiracinis sincicinis virusas yra dažnas 
kopatogenas, randamas apie 33 proc. hospitalizuotų kokliušu 
sergančių vaikų [5].

Pasitaiko ir neurologinės kilmės komplikacijų – traukulių 
bei encefalopatijų [5]. ULAC duomenimis, konvulsijos pa-
sireiškia 1,1 proc., o encefalopatija 0,3 proc. hospitalizuotų 
naujagimių, sergančių kokliušu. Manoma, kad neurologinės 
komplikacijos išsivysto dėl sutrikusios deguonies apykaitos 
smegenyse [3]. Komplikacijomis gali būti ir stipraus kosulio 
pasekmės: šlapimo nelaikymas, šonkaulių lūžimai, įvairių 
sričių išvaržos, akies junginės hemoragijos, cerebralinės 
arterijos disekacija bei sinkopė. Kokliušas asocijuotas su 
tokiomis infekcijomis kaip sinusitas bei vidinės ausies oti-
tas [4]. Sergant kokliušu, galima komplikacija yra mirtis, 
pasitaikanti 1 proc. pacientų [5].

Kokono  strategija. Nepaisant rutininės vakcinacijos, 
kokliušas išlieka svarbia pasaulinio masto sveikatos pro-
blema, nes kasmet šia ūmia infekcija suserga nuo 30 iki 50 
milijonų žmonių, iš kurių apie 300 000 miršta. Daugiausia 
sergančiųjų (iki 95%) besivystančiose šalyse, kur vakcinacija 
yra sunkiai prieinama [9].

Kokliušo infekcijos paplitimas pasaulyje ženkliai su-
mažėjo apie 1950 metus, po to, kai ląstelinės vakcinos tapo 
prieinamos plačiajai visuomenei. Po 1990 metų, kai buvo 
pradėtos naudoti neląstelinės vakcinos, kurį laiką kokliušo 
infekcija buvo kontroliuojama [10]. Pastaraisiais metais 
kokliušo paplitimas padidėjo net ir išsivysčiusiose šalyse 
dėl įvairių įsitikinimų bei padidėjusių migracijos srautų [5]. 

ULAC  2019 metų statistikos duomenimis, mūsų šalyje 
užregistruota 13 kokliušo atvejų. Iš visų susirgusiųjų, keturi 
buvo hospitalizuoti – visi neskiepyti vaikai iki ketverių metų 
amžiaus. 8 pacientai iš 13 buvo 0-14 metų. Daugiau nei 

pusė sirgusiųjų buvo neskiepyti nuo kokliušo infekcijos [11]. 
ULAC 2020 m. balandžio 21 d. duomenimis, per pirmąjį 
2020 metų ketvirtį registruoti 55 kokliušo atvejai. Tai 28 
kartus daugiau, palyginus su 2019 metų pirmuoju ketvirčiu (2 
atvejai). 41 atvejis nustatytas 0-14 metų amžiaus grupėje. 13 
asmenų dėl kokliušo buvo hospitalizuoti. Visi kūdikiai, vaikai 
iki 4 metų ir dauguma kitų (76,9 proc.) į ligoninę paguldytų 
vaikų buvo neskiepyti nuo kokliušo infekcijos. Tik vienas 
vaikas buvo gavęs visą rekomenduojamą vakcinacijos nuo 
kokliušo kursą, tačiau ir jis neišvengė hospitalizacijos [12].

Iškelta daugybė hipotezių, kodėl esant efektyviai vak-
cinai, vis tiek atsiranda daugiau sergančiųjų kokliušu. Ma-
noma, kad taip atsitiko dėl pagerėjusios ligos diagnostikos, 
padidėjusio pacientų supratimo apie šią ligą [10]. Viena 
iš galimų šios situacijų priežasčių − motinos vis dažniau 
nusprendžia neskiepyti savo vaikų [5]. Manoma, kad taip 
nutinka dėl visuomenėje cirkuliuojančio Bordetella pertussis 
genetinių pakitimų, bei nykstančio vakcinų sukelto ir natū-
ralaus imuniteto [10]. Kraujo serume  specifinių antikūnų 
kiekiai pradeda mažėti po 9 mėnesių nuo paskutinio sąlyčio 
su mikroorganizmo antigenais [4], tad imunitetas kokliušo 
infekcijai palaipsniui silpnėja ir galutinai išnyksta po 7-20 
metų, jei buvo susidaręs persirgus kokliušu ir po 5-10 metų, 
jei buvo sukeltas imunizacijos [13].

Sunerimta dėl mažesnių nei pusės metų vaikų - neskie-
pytų ir imuniteto nespėjusių įgyti vaikų, nes šie turi didžiau-
sią komplikacijų ir mirties riziką [2]. Keletas studijų nustatė, 
kad pagrindinis naujagimių ir mažų vaikų  ligos šaltinis buvo 
žmonės, su kuriais jie turėjo artimą sąlytį, o dažniausiai 
tie, su kuriais gyvena tose pačiose patalpose [10]. Ištirta, 
kad nuo namiškių užsikrėtė 75 proc. kokliušu susirgusių 
vaikų, dažniausiai (33%) nuo motinų, kurios net nežinojo, 
kad serga kokliušu [14]. Šiuo metu nėra sukurtos vakcinos, 
kuri tiktų kūdikiams iki 2 mėnesių ir kuri būtų įtraukta į 
rekomenduojamų skiepų kalendorių . Apsauga nuo kokliušo 
infekcijos nepasiekiama iki 4 mėnesių amžiaus. Naujagimiai 
yra visiškai priklausomi nuo motinos transplacentiniu būdu 
perduotos pasyvios imunizacijos [15]. Dėl šios priežasties 
buvo sugalvota vadinama kokono strategija − netiesioginė 
vaikų apsauga, mažinanti galimą mikroorganizmo transmisiją 
per artimus žmones [10].

Medicinoje kokono strategija naudojama suvaldyti tokias 
infekcijas, kurios paveikia vaikus neproporcingai dideliais 
mastais, pasižymi dažna komplikacija - mirtimi, o patogenai 
labai lengvai perduodami ir plinta namų aplinkoje. Kokono 
strategija taikoma tik tada, kai yra vakcina nuo infekcijos 
sukėlėjo [14]. Pagrindinis šios strategijos tikslas – netie-
siogiai apsaugoti naujagimius, kūdikius ir vaikus, skiriant 
vakcinas jų aplinkos žmonėms – tėvams, seneliams, broliams 
ir seserims bei kitiems artimiems šeimos nariams, žmonėms, 
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dažnai turintiems sąlytį su vaiku. Apsaugant aplinkinius, 
sumažinama infekcijos transmisijos pažeidžiamam vaikui 
tikimybė, o kartu mažinamas bendras ligos plitimas populia-
cijoje [13]. Kokliušo kokono strategijos tikslas – apsaugoti 
vaikus iki 12 mėnesių, skiepijant artimuosius Tdap vakcina 
tol,  kol po vakcinacijos jie bus įgiję pakankamą imunitetą 
apsisaugoti patys [14]. 

JAV imunizacijos praktikos  patariamasis komitetas (angl. 
Advisory Comitettee on Immunization Practices, ACIP) yra 
patvirtinęs keletą rekomenduojamų būdų užtikrinti sėkmingą 
Tdap kokono strategiją. Nuo 2006 metų rekomenduojama 
rutininė vakcinacija Tdap vakcina suaugusiems, kurie žino, 
kad turės nuolatinį sąlytį su vaiku, jaunesniu nei 1 metų. 2011 
metais ši rekomendacija praplėsta, į vakcinuojamų asmenų 
sąrašą įtraukiant asmenis per 65 metų, tokius kaip seneliai, 
auklės, gydymo įstaigų darbuotojai [13]. Šiems asmenims 
viena Tdap vakcinos dozė turėtų būti suleidžiama likus bent 
jau dviems savaitėms iki sąlyčio su vaiku pradžios [5].

ACIP akcentuoja nėščiųjų vakcinacijos svarbą [13]. ACIP 
kartu su Amerikos akušerių ir ginekologų sąjunga išleido re-
komendacijas, kad nėščiosios, kurios pastaruoju metu nebuvo 
vakcinuotos Tdap vakcina, turėtų gauti vieną Tdap injekciją 
vėlyvu antrojo trimestro metu, arba trečiojo trimestro metu, 
arba, blogiausiu atveju, kuo anksčiau po gimdymo [5]. Mo-
terys turėtų būti pakartotinai vakcinuojamos vienkartine 
Tdap vakcinos doze kiekvieno nėštumo metu, nesvarbu, 
kokia yra skiepų anamnezė [4]. Atlikti tyrimai įrodo, jog, 
moterų, kurios buvo imunizuotos prieš gimdymą Tdap vak-
cina, naujagimių kraujyje randami nedideli kiekiai antikūnų 
prieš B. pertussis antigenus. Šie antikūnų titrai išlieka iki 6 
savaičių nuo gimimo ir galimai suteikia dalinę apsaugą nuo 
kokliušo iki pirmosios imunizacijos atitinkama vakcina 2 
mėnesių amžiaus [5]. Kita išleista rekomendacija yra 11-18 
metų žmonėms, kurie jau yra gavę visą DTP (DTaP) vak-
cinacijos kursą. Jiems taip pat rekomenduojama papildoma 
vienkartinė Tdap vakcinos dozė [5, 6].

Šios keturios rekomendacijos kartu įgalina pasiekti ko-
kono strategijos tikslą. Kol kas nepakanka šios strategijos 
efektyvumo įrodymų, todėl PSO šiuos siūlymus teikia  reko-
mendacijų pavidalu [4]. Kokliušo kokono strategijos efekty-
vumas šiuo metu yra apskaičiuotas tik teoriškai. Van Rie ir 
Hethcote atliko studiją, kurioje sukūrė kompiuterinę simulia-
ciją, atspindinčią potencialų kokono strategijos efektyvumą. 
Rezultatai parodė, kad vien tik motinos ir tėvo pakartotinė 
imunizacija Tdap vakcina iki 70 proc. sumažintų vaikų nuo 
0 iki 3 mėnesių ir 65 proc. vaikų nuo 4 iki 23 mėnesių su-
sirgimą kokliušu. Jei visi žmonės artimoje aplinkoje būtų 
imunizuoti pakartotine Tdap vakcina, būtų galima išvengti 
90 proc. susirgimo kokliušu atvejų [4].

JAV buvo atliekamas kitas tyrimas, kuriame bandyta 

vertinti kokliušo kokono strategijos efektyvumą. Rezultatai 
atskleidė, kad bandant įvykdyti visas rekomendacijas, kyla 
nemažai sunkumų. Pirmiausia, reikiamas kiekis Tdap vak-
cinų reikalauja labai didelių finansinių išteklių. Nustatyta, 
kad net teikiant Tdap vakcinacijos paslaugą, tik 32,1 proc. 
asmenų buvo vakcinuoti dvi savaites prieš planuojamą sąlytį 
su pažeidžiamos grupės mažamečiu vaiku [9]. Dėl efek-
tyvumo įrodymų trūkumo ir kokono strategijos vykdymo 
kainos, šios strategijos taikymas yra tik rekomenduotinas [4]. 
Vakcinacija nėštumo metu yra įrodytas ir pakankamai saugus 
bei sąlyginai efektyvus būdas apsaugoti rizikos grupės vaikus 
ankstyvaisiais gyvenimo mėnesiais. Dėl šios priežasties dau-
guma šalių renkasi šį prevencijos būdą, o kokliušo kokono 
strategija lieka nuošalyje [9].

Išvados
1. Kokliušas yra infekcinė kvėpavimo takų liga, pavo-

jingiausia mažesniems nei pusės metų kūdikiams. Vaikai 
dažniausiai užsikrečia nuo tėvų arba brolių ir seserų. Norint 
išvengti kokliušo infekcijos, taikoma  rutininė imunizacija  
kombinuotomis Dtap ir Tdap vakcinomis. Neskiepytiems 
vaikams, ypač iki vienerių metų, gali pasitaikyti kompli-
kacijų: apnėja (net iki 50%), pneumonija, traukuliai, ence-
falopatija, įvairios stipraus kosulio sukeltos komplikacijos 
(šlapimo nelaikymas, šonkaulių lūžimas, išvaržos, junginės 
hemoragijos, sinkopė, cerebralinės arterijos disekacija), netgi 
mirtis (1%). 

2. Kokliušo kokono strategija skirta suvaldyti infekcijas, 
kurios paveikia vaikus neproporcingai dideliais mastais, 
pasižymi dideliu mirčių kiekiu, o patogenai plinta namų 
aplinkoje. Apsauga nuo kokliušo infekcijos neįgyjama iki ke-
tverių mėnesių amžiaus, todėl svarbiausias  kokliušo kokono 
strategijos tikslas − apsaugoti jaunesnius  nei vienerių metų 
vaikus, skiepijant asmenis, turinčius dažną sąlytį su vaiku.

3. Sėkmingai kokono strategijai užtikrinti skatinama pa-
pildoma vienkartine Tdap doze skiepyti visas nėščiąsias, visų 
nėštumų metu, nesvarbu, ar prieš tai jos buvo skiepytos, ar 
ne. Nėščiųjų vakcinacija  rekomenduojama vėlyvojo antrojo 
arba trečiojo trimestro metu arba, blogiausiu atveju,  iškart 
po gimdymo. Vienkartine Tdap doze turėtų būti imunizuoti 
ne tik motina, bet ir tėvas, vaiko iki vienerių metų broliai ir 
seserys, seneliai, auklės, sveikatos priežiūros specialistai, 
dvi savaites prieš sąlytį su neapsaugotu vaiku.

 4. Vien tik abiejų tėvų imunizacija Tdap vakcina te-
oriškai galėtų 70 proc.  sumažinti kūdikių iki 3 mėnesių 
amžiaus susirgimų kokliušu skaičių, o jei būtų skiepijami 
visi artimi asmenys, būtų galima išvengti 90 proc.  šios in-
fekcijos atvejų.

5. Nesant pakankamai efektyvumo įrodymų, kokliušo 
kokono strategija yra PSO rekomendacijų lygmenyje. Šiuo 
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metu praktikoje dažniausiai taikomas tik rutininis motinos 
vakcinavimas antrojo arba trečiojo nėštumo trimestro metu. 
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THE DANGER OF PERTUSSIS AND 
THE COCOONING STRATEGY

P. Petraitytė
Keywords: pertussis, whooping cough, cocooning, vaccines.
Summary 
Introduction: Whooping cough is a vaccine-controlled respi-

ratory infection that is extremely dangerous for young children. In 
unvaccinated children population, common cough with compli-
cations, apnea or even encephalopathy or death is common. Metho-
dology: PubMed scientific resource base was used for search. Top 
search filters: 'whooping cough', 'vaccination', 'cocooning', 'whoo-
ping cough'. Additional search filters: "Free full text", "Last 5 ye-
ars", "People", "English". 1321 search results were found. After 
thorough review 51 results were selected. After full review 11 pu-
blications were selected. 4 sources were selected manually from the 
data of the Center for Communicable Diseases and AIDS in order 
to assess the prevalence of the disease in Lithuania. Aim: Discus-
sion of the clinical, diagnostic and treatment features of pertussis. 
Review of the latest prevention methods for whooping cough, eva-
luation of direct and indirect prevention. Results and Conclusions: 
Not always vaccines can be used for disease prevention. A cocoon 
strategy has been devised to reduce the frequency of disease. Pro-
tection against pertussis infection is not acquired until the age of 4 
months, and the goal of the devised pertussis strategy is to protect 
children over the age of one year by vaccinating people who have 
frequent contact with the child. Studies show that the vast majo-
rity of children become infected with whooping cough at home. 
Recommendations: Vaccination of all pregnant women, whether 
vaccinated or not, with Tdap vaccine is recommended throughout 
pregnancy. Tdap dose should be given not only for the mother, but 
also the father, siblings, grandparents, nannies, health care profes-
sionals. However, only routine maternal vaccination during the 
second or third trimester of pregnancy is currently used in practice.
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