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Santrauka. Dažniausia tiroidektomijos komplikacija yra gerklų nervų pažeidimas, pasireiškiantis balso sutrikimais. 
Klinikinės praktikos nuorodose pateikiamos įrodymais grįstos pacientų balso sutrikimų valdymo rekomendacijos prie-
šoperaciniu, operaciniu ir pooperaciniu laikotarpiais. Nuorodos skirtos visiems, kurie savo klinikiniame darbe susidu-
ria su pooperaciniais suaugusių pacientų balso sutrikimais.

CliNiCal PraCtiCe GuideliNe: imProViNG VoiCe outComes after thyroid surGery
Keywords: thyroidectomy, voice outcomes, laryngeal nerve injury, evidence-based recommendations.
Summary. The most common thyroidectomy complication is laryngeal nerves injury that affects patients‘s voice. The 
clinical practice guideline provides evidence-based recommendations for management of patient‘s voice when under-
going thyroid surgery during the preoperative, intraoperative, and postoperative period. Recommendations are purpo-
seful for any clinician involved in managing patients with thyroid/voice issues.

Įvadas

Balso sutrikimai yra svarbi patologija, su kuria 
gana dažnai susiduria ausų, nosies, gerklės ligų 
gydytojai. Balso sutrikimai gali pasireikšti afoni-
ja, t. y. negalėjimu fonuoti (skleisti garsų) arba 
disfonija, kuri gali pasireikšti užkimimu, balso 
garsumo ir tono nuokrypiu, netaisyklingomis 
kvėpavimo pastangomis ir balso nuovargiu. Po ti-
roidektomijos dažniausiai diagnozuojama gerklų 
patologija yra balso klosčių judrumo sutrikimai: 
parezė arba paralyžius. Parezės terminu apibūdi-
namas balso klostės judrumo sumažėjimas, para-
lyžiaus – visiškas balso klostės nejudrumas [1]. 

Epidemiologiniai tyrimai rodo, kad tiroidek-
tomijų skaičius pasaulyje turi tendenciją didėti, 
todėl didėja pooperacinių komplikacijų, tarp jų ir 
balso pažeidimo, tikimybė. Viena priežasčių, le-
mianti dažnėjančias tiroidektomijas, yra didėjantis 
skydliaukės vėžio paplitimas. Mokslo literatūros 
duomenimis, skydliaukės vėžys – dažniausias iš 
endokrininių navikų, dažniau pasitaikantis mote-
rims. Kitos tiroidektomijos indikacijos yra gery-
biniai skydliaukės mazgai ar cistos, jei aspiracinės 
biopsijos rezultatas įtartinas, rijimo sutrikimai ar 
oro stygius dėl to, kad padidėjusi skydliaukė spau-
džia stemplę ir kvėpavimo takus [1, 2]. 

Atlikti tyrimai rodo, kad po skydliaukės ope-
racijos vienas iš dešimties pacientų patiria laikiną 
grįžtamojo, arba apatinio, gerklų nervo (n. laryn-
geus recurrens s. inferior) pažeidimą [2]. Naujos 
sisteminės 27 straipsnių apžvalgos duomenys at-
skleidė, kad laikinas ar ilgalaikis potiroidekto-
minis gerklų paralyžius nustatomas vidutiniškai  
9,8 proc. operuotųjų, o šios komplikacijos dažnu-
mas svyruoja nuo 2,3 ir 26 proc. atvejų [2]. Lietuvos 
skydliaukės chirurgų retrospektyvios analizės duo-
menys parodė, kad pooperacinis gerklų paralyžius 
diagnozuojamas 2,3 proc. pirmą kartą nuo gerybi-
nės skydliaukės patologijos operuotų pacientų [3]. 
Grįžtamojo gerklų nervo sužalojimus lemia įvairūs 
veiksniai: gūžio (struma) patologinė morfologija, 
ligos atkrytis, ilgalaikis gydymas skydliaukės funk-
ciją veikiančiais vaistais, nepalankūs skydliaukės ir 
gretimų struktūrų anatomijos variantai, chirurgo 
patirtis, operacijos apimtis ir metodas [4]. 

Tyrimais nustatyta, kad, ištikus balso klos-
čių paralyžiui, reikšmingai pablogėja pacientų 
gyvenimo kokybė. Esant vienpusiam grįžtamojo 
gerklų nervo pažeidimui, absoliučiai daugumai 
pacientų pasireiškia disfonija, dauguma pacientų 
skundžiasi rijimo sutrikimais ir (ar) oro stygiui 
kasdienio fizinio krūvio metu. Be to, kai kuriuos 
pacientus vargina aspiracija, ypač geriant skys-
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čius, kuri gali komplikuotis grėsminga gyvybei 
būkle – aspiracine pneumonija [5].

Aprašytos nuorodos yra skirtos otorinola-
ringologams, chirurgams, endokrinologams bei 
kitų specialybių atstovams, kurie savo klinikinia-
me darbe susiduria su pooperaciniais suaugusių 
pacientų balso sutrikimais. Nuorodų tikslas – 
sumažinti potiroidektominių balso komplikacijų 
skaičių ir optimizuoti balso sutrikimų valdymą 
po skydliaukės operacijų išvengiant klaidų. Įro-
dymų lygmenys ir rekomendacijų klasės, kuriais 
remiantis suformuluoti nuorodų teiginiai, pateik-
ti 1 ir 2 lentelėse. 

Anatominiai ypatumai

Skydliaukė yra apatinėje priekinėje kaklo dalyje, 
giliau kaklo raumenų, priekyje trachėjos ir stem-
plės, žemiau skydinės kremzlės. Ji sudaryta iš 
dviejų skilčių, kurias jungia sąsmauka. Kiekviena 
skiltis turi viršutinį ir apatinį polius bei priekinį 
ir užpakalinį paviršius. Chirugiškai yra svarbus 
grįžtamojo ir viršutinio gerklų nervų (n. laryn-
geus recurrens et superior) ryšys su skydliaukės 
skilties užpakaliniu paviršiumi, jos kraujagyslė-
mis ir trachėjos stemplės vaga (1 pav.). 

Grįžtamasis gerklų nervas turi sensorinių, 
motorinių ir parasimpatinių skaidulų, kyla tra-
chėjos stemplės vaga skydliaukės skilties užpa-
kalinio paviršiaus projekcijoje gerklų link. Reikia 
žinoti, kad apatinės skydliaukės arterijos šakos, 
kurios operacijos metu perrišamos, tęsiasi apa-
tiniu užpakaliniu skydliaukės paviršiumi kartu 
su apatiniu gerklų nervu – jo galine šaka, iner-
vuojančia visus gerklų raumenis, dalyvaujančius 
fonuojant ir kvėpuojant, išskyrus žiedinį skydo 
raumenį (m. cricothyroideus).

Viršutinis gerklų nervas poliežuvinio kaulo 
lygmenyje skyla į dvi šakas: vidinę ir išorinę (ra-
mus internus et ramus externus). Pastaroji šaka 
inervuoja žiedinį skydo raumenį, kuris įtempia 
balso klostes. Viršutinis gerklų nervas artimai 
susijęs su viršutinio skydliaukės skilties poliaus 
užpakaliniu paviršiumi. Kadangi gerklų nervai 
yra didelės pažeidimo rizikos grupėje, atliekant 
tiroidektomiją, ypatingas dėmesys skiriamas ner-
vų eigai (2 pav.). 

Literatūros duomenys rodo, kad iki 1 proc. 
žmonių pasitaiko apatinio gerklų nervo negrįž-
tamasis variantas. Tuo atveju nervas atsišakoja 
tiesiai iš klajoklio nervo kaklinės dalies ir ma-
tomas dešiniosios tiroidektomijos metu. Tokios 
netipinės eigos nervas pažeidžiamas dažniau.

Grįžtamieji gerklų nervai ypatingi tuo, kad 
net nedidelė trauma – nervo prispaudimas ar 
ištempimas – sutrikdo jų laidumą. Kai kurie au-
toriai teigia, kad pagrindinė balso klosčių paraly-

žiaus priežastis (75–80 proc. atvejų) ir yra nervo 
ištempimas operacijos metu, o ne jo vientisumo 
pažeidimas [6].

Rekomendacijos prieš operaciją

Rekomenduojama įvertinti balsą prieš operaciją 
(įrodymų lygmuo C). Balso sutrikimai ženkliai 
paveikia darbą, bendravimą ir kasdienę veiklą [7]. 
Gydytojas turėtų dokumentuoti paciento balsą ir 
jo naudojimo lygmenį prieš skydliaukės operaciją 
bei aprašyti paciento subjektyvią nuomonę apie 
balso kokybę. Surinkta anamnezė apie balso pa-
kitimus (pagrindinio balso tono, garsumo nuo-
krypio, pablogėjusios balso kokybės ar didesnes 
pastangas kalbant) teikia daug informacijos. Pa-
cientų balso kokybei įvertinti rekomenduojami 
standartizuoti balso neįgalumo klausimynai BNI-
30 ar BNI-10 (validizuotas sutrumpintas BNI-30 
variantas). Klausimynus atitinkamai sudaro 30 ir 
10 klausimų, balso neįgalumas įvertinamas trimis 
aspektais: emociniu, fiziniu ir funkciniu. 

Balso kokybei vertinti iš klausos ekspertai 
naudoja LGPAĮ skalę (angl. GRBAS) ar apiben-
drinančią subjektyvaus balso vertinimo skalę  
(angl. CAPE-V). Paciento balsą patariama įrašyti.

Jei paciento balsas yra ar buvo pakitęs iki 
skydliaukės operacijos, rekomenduojama prieš 
operaciją siųsti pacientą otolaringologo konsul
tacijos balso klosčių judrumui įvertinti (įrodymų 
lygmuo C). NCCN (angl. national comprehensive 

1 lentelė. 
Įrodymų lygmenys

Lygmuo Įrodymų kokybė 

A Duomenys gauti iš daugelio atsitiktinių imčių 
klinikinių tyrimų ar metaanalizių. 

B Duomenys gauti iš vieno atsitiktinių imčių 
klinikinio tyrimo ar didelių ne atsitiktinių 
imčių tyrimų. 

C Neeksperimentinės aprašomosios (koreliacinės 
ar atvejo ir kontrolės) studijos, retrospektyviųjų 
tyrimų, registrų duomenys. 

D Ekspertų komiteto pranešimai arba nuomonės, 
arba pripažintų autoritetų klinikinė nuomonė 
ar abi.

2 lentelė. 
Rekomendacijų klasės

Tvirtai rekomenduojama 
(angl. strong recommendation) 

Nauda pranoksta žalą, 
įrodymų lygmuo A ar B. 

Rekomenduojama  
(angl. recommendation)

Nauda pranoksta žalą, bet 
surinktų įrodymų lygmuo 
B ar C. 

Pasirenkama (angl. optional) Įrodymo kokybė abe-
jotina, mažas lyginamų 
veiksnių pranašumas. 

Nerekomenduojama  
(angl. no recommendation)

Stinga tinkamų įrodymų, 
nežinomas naudos ir žalos 
santykis. 
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cancer network) pataria prieš operaciją laringosko-
puoti visus pacientus, kuriems diagnozuotas skyd-
liaukės vėžys [8]. Gerklos įvertinamos netiesiogi-
nės laringoskopijos metu – veidrodėliu, atliekant 

Išorinė viršutinio gerklų nervo šaka

Viršutinė skydliaukės arterija

Dešinioji skydinės 
kremzlės plokštelė

Atitraukta dešinioji 
skydliaukės skiltis

Apatinė prieskydinė 
liauka

Apatinės skydliaukės arterijos 
vidinės šakos

Grįžtamasis gerklų nervas 
tarp apatinės skydliaukės 
arterijos šakų

Trachėja
Stemplė

Grįžtamasis gerklų  
nervas ties įeiga į gerklas

Apatinis sutrau- 
kiamasis ryklės ir  

žiedinis skydo  
raumuo

1 pav. 
Grįžtamojo ir viršutinio gerklų nervų ryšys su dešiniąja skydliaukės skiltimi ir 
trachėjos stemplės vaga

Vidinė viršutinio gerklų  
nervo šaka

Išorinė viršutinio gerklų  
nervo šaka

Apatinis sutraukiamasis 
raumuo

Grįžtamasis gerklų nervas 
ties trachėjos stemplės vaga

Žiedinis skydo  
raumuo ant žiedinės  
kremzlės

Skydinė 
kremzlė

Poliežuvinis 
kaulas

2 pav. 
Grįžtamojo ir viršutinio gerklų nervų šakų eiga

fibroendoskopiją ar vaizdo laringostroboskopiją. 
Tyrimai rodo, kad balso klosčių judrumo sutriki-
mas po gerybinės skydliaukės patologijos šalinimo 
pasireiškia iki 1 proc. pacientų, o piktybinės pato-
logijos atveju – vidutiniškai 8 proc. [9].

Prieš operaciją rekomenduojama įvertinti 
gerklas tiems neturintiems nusiskundimų savo 
balsu pacientams, kuriems diagnozuotas skyd
liaukės vėžys, kai įtariama, kad jis išplitęs už 
skydliaukės ribų ar buvo atlikta kaklo operaci
ja (t. y. miego arterijos endarterektomija, kaklo 
stuburo operacija per priekinę prieigą, kaklinės 
dalies ezofagektomija, ankstesnė skydliaukės ar 
prieskydinių liaukų operacija, krūtinės ląstos 
operacija), kuri didina gerklų nervų pažaidos riziką 
bei abiejų situacijų atveju (įrodymų lygmuo C). Tyri-
mų duomenys skelbia, kad po revizinių skydliau-
kės operacijų grįžtamojo gerklų nervo pažeidimas 
siekia iki 30 proc., po endarterektomijos ši kom-
plikacija pasitaiko 4–7 proc., po kaklo slankstelių 
operacijų – iki 6,4 proc. atvejų [10]. Operuojant 
išplitusį skydliaukės vėžį, didėja tikimybė abipu-
sio gerklų nervų pažeidimo, kuris gali sąlygoti 
ne tik balso, bet ir kvėpavimo sutrikimus; todėl 
visiems pacientams, kuriems planuojama abipusė 
skydliaukės operacija, turėtų būti atliekama larin-
goskopija, net jei balsas normalus [8].

Prieš chirurginę procedūrą būtina pacien
tą informuoti apie galimą balso pažeidimą ir 
aptarti kitas galimas komplikacijas, kaip antai: 
disfagiją, kvėpavimo sutrikimą ar tracheostomi
jos poreikį (įrodymų lygmuo B ir C). Pacientas 
turėtų dalyvauti nusprendžiant, kokį gydymą pa-
sirinkti. Remiantis moksliniais tyrimais paaiškėjo, 
kad gydytojai labiau linkę aptarti gydymo naudą 
nei riziką [11], todėl nuorodose rekomenduoja-
mas ir naudos, ir rizikos aptarimas.

Jeigu prieš operaciją nustatyta pakitimų 
paciento gerklose, rekomenduojama apie juos 
informuoti anesteziologą (įrodymų lygmuo C). 
Derėtų su anesteziologu aptarti balso klosčių ju-
drumo pakitimus, gebėjimą vizualizuoti gerklas, 
pakitusią gerklų anatomiją (rotaciją, spaudimo 
reiškinius ar naviko invaziją). Anesteziologas 
savo ruožtu turėtų įvertinti skydliaukės anato-
miją ir fiziologiją apžiūros prieš anesteziją metu. 
Jei diagnozuojamas vienpusis gerklų paralyžius, 
intubuojant gali prireikti fibrobronchoskopo [1]. 

Tyrimais nustatyta, kad po trumpalaikės in-
tubacijos dažniausiai pasitaikantys balso sutriki-
mai yra užkimimas (kartais iki afonijos), gerklės 
skausmas, balso nuovargis, „kąsnio“ pojūtis ryk-
lėje [12]. Manžetės padėtis gerklų nervų projek-
cijoje gali sąlygoti balso sutrikimus ilgesniam nei 
24 val. laikotarpiui. Dėl padidėjusios skydliau-
kės dažnai būna apatinės ryklės dalies spaudimo 
reiškinių ir sutrinka rijimas. Didelė skydliaukė 
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gali pastumti trachėją. Žinoma, kad po gūžio 
šalinimo operacijos trachėja dažnai subliūkšta 
dėl tracheo maliacijos, dėl to gali prireikti sku-
biai reintubuoti. Sukaupta duomenų, kad buvu-
si ilgalaikė intubacija yra dažna kvėpavimo takų 
stenozės priežastis. Jei numatoma gerklų nervų 
stebėsena operacijos metu, prieš operaciją būtina 
įspėti anesteziologą (tuo atveju kontraindikuo-
tini ilgalaikį raumenų atpalaidavimą sukeliantys 
vaistai, kitokia elektrodų ir intubacinio vamzdžio 
padėtis). Rekomenduojama atkreipti dėmesį į 
virškinimo trakto ligas: gastroezofaginio ref-
liukso ligą ar diafragmos išvaržą, kurios didina 
aspiracijos riziką operacijos metu ir laikinus po-
operacinius balso sutrikimus [12]. 

Rekomendacijos operacijos metu

20 a. dauguma chirurgų vengdavo grįžtamojo 
gerklų nervo pažeidimo laikydamiesi „saugios 
distancijos“. Tačiau 2002 m. austrų chirurgas 
Hermann ir jo kolegos įrodė, kad identifikuoti 
nervą yra saugiau nei to vengti [13]. Pirmoje 
20 a. pusėje amerikietis Lahley ir anglas Riddell 
ištobulino chirurginę techniką, kai grįžtamasis 
gerklų nervas identifikuojamas kiekvienos ti-
roidektomijos metu. Apskaičiuota, kad, pradėjus 
identifikuoti nervą operacijos metu, statistiškai 
reikšmingai sumažėjo ilgalaikio grįžtamojo ger-
klų nervo pažeidimo rizika – nuo 1,1 proc. iki 0,4 
proc. [13]. Identifikuoti grįžtamąjį gerklų nervą 
rekomenduojama kiekvienos skydliaukės opera
cijos metu (įrodymų lygmuo B).

Kadangi grįžtamasis gerklų nervas lokalizuo-
jasi apatinio skydliaukės poliaus užpakaliniame 
paviršiuje, norint identifikuoti jo įeigos į gerklas 
vietą, viršutinio skydliaukės poliaus kraujagyslės 
perrišamos ir skydliaukė pakeliama nuo trachė-
jos (1 pav.). Grįžtamojo gerklų nervo pažeidimo 
riziką didina gūžio atkrytis, netipinė anatomija, 
išplitusi liga ar chirurgo nepatyrimas.

Be grįžtamojo gerklų nervo identifikavi
mo, nuorodose akcentuojama viršutinio gerklų 
nervo išsaugojimo svarba (įrodymų lygmuo C). 
Pažeidus šį nervą, pacientams taip pat vystosi 
disfonija, sunku dainuoti, balsas lūžta, pacien-
tas negali fonuoti aukštų garsų. Tai itin svarbu 
balso profesionalams, nes disfonija sutrikdo jų 
darbinę veiklą. Anatomiškai viršutinis gerklų 
nervas atskyla nuo klajoklio nervo ir dalijasi į 
išorinę bei vidinę šakas apie 2–3 cm aukščiau 
viršutinio skydliaukės poliaus. Vidinė šaka kartu 
su viršutine gerklų arterija skydinės membranos 
užpakalinėje apatinėje dalyje įlenda į gerklas ir 
užtikrina gerklų jutimą iki balso klosčių. Išori-
nė viršutinio gerklų nervo šaka tiekia motorines 
skaidulas inervuodama žiedinį skydo raumenį, 

kuris įtempia balso klostes [1]. Per operaciją 
chirurgas turėtų atlikti veiksmus, kurie padeda 
išvengti viršutinio gerklų nervo išorinių šakų 
pažeidimo: atsargiai perrišus viršutinio poliaus 
kraujagysles, pažeidimo tikimybė sumažėja. Ati-
dalydamas viršutinį skydliaukės polių, chirurgas 
turi įsitikinti, kad viršutinio gerklų nervo išorinė 
šaka nepažeista [2]. Jei sunku identifikuoti nervą, 
galima naudoti elektroneuromiografinį daviklį.

Operacijos metu gerklų nervams stebėti gali
ma naudoti intraoperacinę elektroneuromiografiją 
(IENM) (įrodymų lygmuo C). Grįžtamojo gerklų 
nervo stebėsena tiroidektomijos metu plačiai taikyti 
pradėta nuo 1990 m. Dažnai buka nervo trauma ar 
jo patempimas vizualiai nepastebimas, todėl IENM 
naudinga, nes teikia informacijos apie neuroprak-
sinį (neuropraxia – nervo laidumo sutrikimas be 
aksono pažeidimo) nervo pažeidimą ir apie skai-
dulų sudėtį (motorinės ar sensorinės). Neseniai 
atlikto vokiečių mokslininkų tyrimo duomenimis, 
gerklų nervų paralyžius, naudojant IENM, nusta-
tytas 4,7 proc. pacientų, o nenaudojant – 5,7 proc. 
[14]. IENM rekomenduojamas atliekant abipusę 
tiroidektomiją, revizinę ar pakartotinę skydliaukės 
operaciją bei operuojant pacientus, kuriems grįž-
tamojo gerklų nervo paralyžius jau diagnozuotas 
prieš skydliaukės operaciją [1].

Apibendrinus mokslinius tyrimus, operaci
jos metu nerekomenduojama skirti gliukokor
tikoidų balso kokybei po skydliaukės operacijų 
pagerinti (įrodymų lygmuo D). Įrodyta, kad 
viena gliukokortikoidų dozė operacijos metu 
statistiškai reikšmingai perioperaciniu laikotariu 
sumažina pykinimą ir skausmą, tačiau nėra jokių 
skirtumų vertinant balso pokyčius [1]. Dažniausi 
gliukokortikoidų šalutiniai reiškiniai yra susiję su 
hiperglikemija, infekcija, ilgesniu žaizdos gijimu 
bei širdies ir kraujagyslių patologija. 

Rekomendacijos po operacijos 

Po skydliaukės operacijos chirurgams pataria
ma stebėti ir dokumentuoti balso kokybės po
kyčius laikotarpiu nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių  
(įrodymų lygmuo C). Tyrimais įrodyta, kad, 
anksti diagnozavus balso sutrikimus ir greičiau 
pradėjus balso reabilitaciją bei efektyviau supla-
navus tolesnę gydymo taktiką, pasiekiama geres-
nė balso kokybė [1]. Balso kokybės pokyčius po 
tiroidektomijos gali lemti ne tik gerklų inervaci-
jos sutrikimai, bet ir intubacijos pasekmės, tačiau 
pointubaciniai balso sutrikimai paprastai trunka 
ne ilgiau kaip dvi savaites [14, 15]. 

Po skydliaukės operacijos išryškėjus balso 
sutrikimams, pacientą rekomenduojama siųsti 
otolaringologo konsultacijos, kad būtų įvertin
tas balso klosčių judrumas (įrodymų lygmuo C). 
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Pooperaciniu laikotarpiu išryškėjus balso sutriki-
mams, ligonį rekomenduojama pirmiausia siųsti 
otorinolaringologo konsultacijos. Atsižvelgiant į 
sukauptus mokslo literatūros duomenis, vertinti 
balso klosčių judrumą rekomenduojama atliekant 
„auksinio standarto“ fibroendoskopinį gerklų ty-
rimą. Jeigu pacientas skundžiasi ne tik balso, bet 
ir kvėpavimo sutrikimais, gerklos turėtų būti ap-
žiūrimos skubiai. 

Jeigu po skydliaukės operacijos nustatomas 
balso klostės (čių) judrumo sutrikimas, pacien
tą rekomenduojama siųsti laringologo (foniatro) 
konsultacijos (įrodymų lygmuo C). Nustačius 
pooperacinius balso klosčių judrumo sutrikimus, 
rekomenduojamas specializuotas, detalus pa- 
ciento ištyrimas, gerklas apžiūrint ir balso klosčių 
judesius įvertinant vaizdo laringostroboskopija. 

Remiantis moksliniais tyrimais, ankstyva 
balso klosčių judrumo sutrikimo diagnostika ir 
ankstyva chirurginė vienpusio gerklų paralyžiaus 
reabilitacija, kai pažeistoji balso klostė pastu-
miama vidurinės linijos link (medializuojama) 
taip kompensuojant balso plyšio nesandarumą, 
reikšmingai pagerina balso sutrikimų baigtį. Pa-
vyzdžiui, pacientams, kuriems injekcinė laringo-
plastika buvo atlikta iki 6 mėn. nuo vienpusio 
gerklų inervacijos pažeidimo pradžios, tolesniu 
gydymo etapu ženkliai rečiau prireikdavo atlikti 
medializuojančią tiroplastiką [16]. Pažymėtina, 
kad visos operacijos, skirtos gydyti balso plyšio 
nesandarumą, sukeltą vienpusio gerklų paraly-
žiaus, yra saugios ir veiksmingos [1, 16]. 

Pažeidus vienos pusės grįžtamąjį gerklų nervą, 
chirurginis balso klosčių parezės ar paralyžiaus 
gydymas injekcine laringoplastika skiriamas į 
trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio. Ankstyvuoju 
pooperaciniu laikotarpiu laikino preparato, ku-

ris rezorbuojasi per keletą mėnesių, injekcija į 
pažeistą balso klostę (laringoplastika jaučio že-
latina, hialurono rūgšties geliu, karboksimetilce-
liuliozės balso žele ir kitais preparatais) pageri-
na balsą ir gyvenimo kokybę gijimo laikotarpiu. 
Laikina balso klostės medializacija sudaro sąlygas 
optimaliam balso klosčių susiglaudimui fonaci-
jos metu. Siekiant ilgalaikio poveikio, gali būti 
švirkščiamos ilgai veikiančios medžiagos (pa-
vyzdžiui, laringoplastika kalcio hidroksilapatitu) 
ar atliekamos gerklų karkaso (angl. framework) 
operacijos. Tokios operacijos pavyzdys yra me-
dializuojanti tiroplastika (I tiroplastikos tipas), 
kurios metu nejudri balso klostė mobilizuojama 
į medialinę padėtį įdedant implantą per atviru 
priėjimu suformuotą skydinės kremzlės langą. 
Kai balso plyšys fonuojant dėl vienpusio gerklų 
inervacijos sutrikimo yra didelis, injekcinę larin-
goplastiką galima derinti su medialine tiroplasti-
ka ar kartu atlikti papildomą operaciją – vedegi-
nių gumburų adukciją. Retais atvejais atliekama 
gerklų reinervacija – suformuojama anastomozė 
tarp grįžtamojo gerklų nervo ir kaklinės kilpos 
(ansa cervicalis).

Pažeidus abu grįžtamuosius nervus, sutrinka 
abiejų balso klosčių judesiai, susiaurėja balso ply-
šys. Tada paciento balso kokybė nukenčia nestip-
riai, o pagrindinis paciento nusiskundimas yra 
dusulys. Esant dekompensuotam balso plyšiui, 
rekomenduojama tracheostomija ar balso plyšio 
praplėtimo operacijos, po kurių išlieka rijimo 
sutrikimų ir aspiracijos rizika. Praplečiant balso 
plyšį, gali būti atliekama vienos balso klostės la-
teralizacija, balso klostę fiksuojant siūlais, tačiau 
duomenų apie vėlyvuosius balso klostės latera-
lizacijos siūlais rezultatus trūksta [17]. Ilgalaikę 
vienos balso klostės lateralizaciją galima pasiekti 

3 lentelė. 
Balso sutrikimų diagnostikos ir gydymo principai
Balso įvertinimas Laringologinis  

ištyrimas
Gerklų nervų 
išsaugojimas

Gydomosios 
procedūros 

 � Paties paciento balso su-
bjektyvus įsivertinimas  
(BNI klausimynas)

 � Subjektyvus balso verti-
nimas (iš klausos)  Likert 
(LGPAĮ) ar vaizdinio 
atitikmens (angl. CAPE-V*) 
skalėmis

 � Balso įrašymas prieš opera-
ciją ir po jos (magnetofonu,  
išmaniuoju telefonu, kt.)

 � Endoskopija lanksčiuoju ar 
standžiuoju endoskopu

 � Vaizdo laringostroboskopija
 � Netiesioginė (veidrodėliu) 

ar tiesioginė (operacinėje) 
laringoskopija 

 � Elektromiografija

 � Intraoperacinė gerklų nervų 
stebėsena

 � Chirurginė technika, tauso-
janti grįžtamąjį gerklų nervą ir 
viršutinio gerklų nervo išorinę 
šaką nuo pažeidimų

 � Gerklų nervų topografijos ir 
pažeidimo įvertinimas

 � Išnykusio gerklų nervo signa-
lo valdymas

 � Intraoperacinės gerklų nervų 
atkūrimo technikos (pirminė 
anastomozė, transpantavimas)

 � Bukos traumos (neperpjovus 
nervo) valdymas

 � Vaistai (gliukokortikoidai)
 � Balso terapija
 � Vengti revizinės operacijos, 

gerklų nervų pažeidimus at-
kurti pirminės operacijos metu 

 � Gerklų nervų reanastomozė
 � Grįžtamojo gerklų nervo 

reinervacija naudojant ansa 
cervicalis

 � Gerklų karkaso chirurgija 
(balso klostę medializuojanti 
tiroplastika)

 � Injekcinė laringoplastika
 � Paciento mokymas
 � Paciento ir gydytojo sprendimo 

aptarimas
BNI – balso neįgalumo indeksas; LGPAĮ skalė: L – bendras užkimimo laipsnis, G – grubus, P – pučiantis, A – asteniškas, Į – įtemptas balsas; CAPE-V* (angl. Consensus 
Auditory – Perceptual Evaluation of Voice) – apibendrinanti subjektyvaus balso vertinimo skalė įvertina bendrą disfonijos sunkumą, balso įsitempimą, grubų ir pučiantį 
komponentus, pagrindinio balso tono aukštį ir garsumą.
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atlikus užpakalinę skersinę vienpusę ar abipusę 
chordotomiją ar vieno vedeginio gumburo suma-
žinimo ar pašalinimo operacijas.

Viršutinio gerklų nervo pažeidimą yra sudė-
tingiau diagnozuoti ir gydyti. Pagrindinis tokių 
pacientų gydymo būdas – balso terapija, tačiau 
esant stipriam balso nuovargiui ar balso silpnu-
mui bei pasireiškus aspiracijai, pacientai gali būti 
gydomi ir injekcinės laringoplastikos ar mediali-
zuojančios tiroplastikos operacijomis. Alternaty-
vus gydymo būdas – žiedinės ir skydinės kremz-
lių suartinimo operacija, po kurios balso klostės 
įsitempia, o pagrindinis balso tonas paaukštėja.

Nustačius balso kokybės pokyčius ir (ar) 
sutrikusį balso klosčių judrumą po skydliaukės 
operacijos, balso problemas rekomenduojama 
aptarti su pacientu ir siųsti jį logoterapeuto 
konsultacijos (įrodymų lygmenys B ir C). Balso 
terapijos tikslas – pagerinti balso klosčių susi-
glaudimą logoterapeuto skiriamais ortofoniniais 
pratimais, kurie stiprina vidinius gerklų raumenis 
nepertempiant viršklostinių raumenų, ir išmo-
kyti pacientą taisyklingo fonacinio diafragminio 
kvėpavimo pagrindų. Mokslinių tyrimų rezulta-
tai rodo, kad pacientams, kuriems diagnozuotas 
potiroidektominis vienpusis gerklų paralyžius, 
intensyvi balso terapija yra veiksmingas gydy-
mo būdas, kurį taikant balso klosčių judrumas 
atsigamina iki 68,9 proc. atvejų [18]. 

Klinikinės praktikos nuorodos, skirtos balso 
rezultatams po tiroidektomijos pagerinti, apiben-
drintos 4 lentelėje [1].

4 lentelė. 
Rekomendacijų apibendrinimas 

Teiginys Rekomendacijos 
klasė

Įrodymų 
lygmuo

Prieš operaciją

Paciento balso dokumentavimas prieš  
skydliaukės operaciją Rekomenduojama C

Priešoperacinis gerklų įvertinimas, jei pacientas 
turi nusiskundimų dėl balso Rekomenduojama C

Priešoperacinis gerklų įvertinimas, jei paciento 
balsas normalus, bet įtariamas skydliaukės vėžio 
išplitimas už skydliaukės ribų, anksčiau buvo 
atlikta kaklo operacija ar abiem atvejais

Rekomenduojama C

Paciento informavimas apie galimą potiroidek-
tominį balso pažeidimą Rekomenduojama B ir C

Bendradarbiavimas su anesteziologu Rekomenduojama C

Operacijos metu 

Grįžtamojo gerklų nervo identifikavimas
Tvirtai 
rekomenduojama B

Viršutinio gerklų nervo išorinių šakų išsaugojimas Rekomenduojama C

Intraoperacinė gerklų nervų elektroneuromio-
grafija Pasirenkama C

Gliukokortikoidai balso pažeidimo profilaktikai Nerekomenduojama D

Po operacijos 

Pooperacinis balso dokumentavimas Rekomenduojama C

Pooperacinis gerklų įvertinimas išryškėjus balso 
sutrikimams Rekomenduojama C

Laringologo (foniatro) konsultacija, diagnoza-
vus balso klostės (-čių) judrumo sutrikimą Rekomenduojama C

Balso reabilitacija (balso terapija, chirurginė 
reabilitacija) Rekomenduojama B ir C

Parengta pagal Chandrasekhar s, randolph G, seidman m et al. Clinical Practice Guideline: impro-
ving Voice outcomes after Thyroid surgery. otolaryngology head Neck surgery. 2013; 148:(6s1-38).
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