
 

 

PASIUTLIGĖ – NEPAGYDOMA LIGA 

Pasiutligė – ūminė virusinė liga, 

pasireiškianti galvos ir stuburo smegenų 

uždegimu, sunkiais nervų sistemos 

sutrikimais. Kiekvienas šia liga susirgęs 

gyvūnas ar žmogus miršta. Kaip 

užsikrečiama pasiutlige? Pasiutligės 

sukėlėjas (virusas) perduodamas per 

užsikrėtusio gyvūno seiles, todėl 

užsikrečiama sergančiam gyvūnui ne tik 

įkandus, bet ir lyžtelėjus odą. Šis virusas gali 

patekti net per mažiausias odos ar gleivinės 

žaizdas. 

Užsikrėtus pasiutlige vienintelis būdas 

išgelbėti gyvybę yra pasiutligės vakcinos 

įskiepijimas. 

Pasiutligės profilaktikos kursui skiepijamos 

penkios vakcinos dozės: 0, 3, 7, 14, 28 dieną 

nuo įkandimo ar sužalojimo. 

PASIUTLIGĖ 
Svarbu paskiepyti ir 

gyvūnus augintinius. 

Siekiant apsaugoti 

gyvūnus augintinius nuo 

pasiutligės, būtina kasmet 

ar kas dvejus, trejus metus 

(kaip nurodyta vakcinos 

gamintojo instrukcijoje) 

juos vakcinuoti nuo šios 

ligos. 

 

ĮKANDO GYVŪNAS, 

RADOTE LAPĘ AR 

USŪRINĮ ŠUNĮ – KAIP 

ELGTIS? Jeigu įkando ar 

apdraskė nepažįstamas 

gyvūnas: – plaukite žaizdą 

tekančiu vandeniu su 

muilu, dezinfekuokite; – 

nedelsiant kreipkitės į 

artimiausią sveikatos 

priežiūros įstaigą. 

 
 
 

  

 

 

 

 
 



 

Pasiutlige sergančių gyvūnų klinikiniai 
požymiai: 

 – agresyvumas, susijaudinimas; 

 – padidėjęs jautrumas šviesai, garsui ir 
lietimui;  

– dėl ryklės paralyžiaus atsiradęs 
seilėtekis;  

– įprastai neėdamų objektų ėdimas;  

– išsiplėtę akių vyzdžiai ir nevalingai 
besiblaškantis žvilgsnis;  

– pakitęs balsas; – raumenų traukuliai, 
silpnumas ir paralyžius. 
 

Kas platina šią ligą? 

Lietuvoje pagrindiniai 
pasiutligės platintojai – 
lapės, usūriniai šunys ir 
kiaunės. Taip pat ligos 
šaltiniu gali tapti 
bešeimininkiai gyvūnai, 
nevakcinuoti naminiai 
šiltakraujai gyvūnai, 
augintiniai, kurie turėjo 
kontaktą su sergančiais 
laukiniais gyvūnais. 

Kaip žinoti, ar gyvūnas 

užsikrėtęs pasiutlige? 

Pirmiausia, labai 

pasikeičia pasiutlige 

užsikrėtusių laukinių 

gyvūnų elgsena. Jie 

atklysta į žmonių 

gyvenamas vietas, nebijo 

nei žmonių, nei naminių 

gyvūnų, juos puola. 

 

 

 

VAKCINACIJA – VIENINTELIS BŪDAS IŠVENGTI 

LIGOS  

Sustabdyti pasiutligės plitimą ir sunaikinti viruso 

šaltinį gamtoje galima tik reguliariai vakcinuojant 

laukinius gyvūnus nuo pasiutligės. Pasiutligės 

kontrolei užtikrinti kiekvienų metų pavasarį ir 

rudenį iš orlaivių mėtomi jaukai su vakcina nuo 

pasiutligės, kurią suėdę laukiniai gyvūnai įgauna 

imunitetą šiai ligai. Lietuvoje nuo 2006 m. 

nuosekliai vykdoma laukinių gyvūnų vakcinacija 

stipriai sumažino pasiutligės atvejų skaičių šalyje. 

Kasmet vykdoma pasiutligės stebėsena, kurios 

metu atliekami sumedžiotų ar rastų nugaišusių 

lapių ir usūrinių šunų laboratoriniai tyrimai ir 

nustatoma, ar gyvūnas buvo kada nors suėdęs 

jauką su vakcina ir ar yra susidaręs imunitetas. 

 


