TYMŲ EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA
Tymai – tai ūmi, itin užkrečiama virusinė infekcija, kuri buvo ir iki šiol yra viena dažniausių mirčių
priežasčių tarp visų vakcinomis kontroliuojamų ligų.
2017 m. Lietuvoje užregistruoti 2 įvežtiniai tymų atvejai (0,07 atv./100 tūkst. gyv.). Pirmas asmuo, susirgęs
tymais, savaitę lankėsi Jungtiniuose Arabų Emyratuose, antras asmuo – ilgiau nei savaitę keliavo
Tailande, Malaizijoje, Indonezijoje. 2016 m. Lietuvoje užregistruoti 22 tymų atvejai (0,76 atv./100 tūkst.
gyv.).
2017 m. mirties atvejų nuo tymų neregistruota. Analizuojant daugiametę sergamumo tymais
dinamiką stebima sergamumo didėjimo tendencija (1 pav.).
1 pav. Daugiametė sergamumo tymais dinamika 2008 – 2017 m.

2017 m. tymais sirgo vienas vyras (0,07 atv./100 tūkst. gyv.) ir viena moteris (0,07 atv./100 tūkst.
gyv.). Lyginant su praėjusiais metais, registruotas gerokai mažesnis sergamumas vyrų ir moterų tarpe
(2016 m. vyrų tarpe 7 atvejai; 0,53 atv./100 tūkst.; moterų – 15 atvejų; 0,96 atv./100 tūkst. gyv.).
Analizuojant dešimties metų laikotarpio (2008 – 2017 m.) vyrų ir moterų sergamumo tymais dinamiką
buvo stebima didėjimo tendencija (2 pav.).
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2 pav. Sergamumas tymais pagal lytį 2008 – 2017 m.

2017 m. vienas tymais susirgęs asmuo buvo 29 m. amžiaus, antras – 43 m. amžiaus. Analizuojant
10 metų laikotarpio (2008-2017 m.) sergamumo tymais pasiskirstymą pagal amžių nustatyta, kad
daugiausia tymų atvejų registruota vyresnių nei 35 m. amžiaus grupėje (n=62; 47,0 %), o mažiausias
sergamumas stebimas 18-24 m. amžiaus grupėje (n=11; 8,3 %) (3 pav.).
3 pav. Sergamumo tymų infekcija pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2008-2017 m.

Analizuojant pagal gyvenamąją vietą, 2017 m. abu tymų atvejai registruoti balandžio ir liepos
mėnesiais Vilniaus apskrityje – po vieną atvejį Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone. Vienas tymais susirgęs
asmuo buvo skiepytas viena tymų, epideminio parotito ir raudonukės vakcinos doze, kito asmens
imunizacijos būklė – nežinoma. Abiejų tymais sirgusių asmenų diagnozė buvo patvirtinta laboratoriškai.
Dviejų asmenų galutinė diagnozė buvo tymai su kitomis komplikacijomis (ligos kodas B05.8 pagal TLK10-AM).

