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Santrauka. Straipsnyje detaliai nagrinėjamos suaugusių asmenų dažniausios užkimimo priežastys ir jų susidarymo 
mechanizmai, aprašoma užkimimo diagnostika atsižvelgiant į anamnezę, užkimimo pobūdį, kitus kartu esančius 
simptomus. Straipsniu supažindinama su šiuolaikiškais gerklų apžiūros būdais, pirminiu balso vertinimu, parodomas 
ryšys tarp pasikeitusios balso kokybės ir gerklų patologijos. Straipsnyje pateikiamos įrodymais grįstos užkimimo gydy-
mo rekomendacijos, balso higienos ir hidratacijos nauda. Dažniausia gerklų patologija iliustruota vaizdo laringosko-
pinių vaizdų nuotraukomis. 

CommoN Causes of hoarseNess aNd reComeNdatioNs of treatmeNt iN adults
Keywords: hoarseness, causes, diagnostics, treatment, hydration.
Summary. The article includes comprehensive description of the main causes of hoarseness and underlying pathogene-
sis in adults, also it ascribes hoarseness diagnostics with history, an auditive impression of hoarseness and with taken in 
mind additional symptoms. Nowadays visualization of the larynx, screening methods of voice quality and relationship 
between voice and certain laryngeal pathology are presented as well. Evidence based treatment of hoarseness, the be-
nefit of voice hygiene and hydration are also described. The common causes of hoarseness are illustrated with videola-
ryngoscopic pictures.     

Įvadas

Balso susidarymo mechanizmas yra sudėtingas 
procesas, kuriame svarbiausias vaidmuo tenka 
balso klostėms. Fonacijos pagrindą sudaro peri-
odiškas balso klosčių (BK) virpėjimas, todėl net 
menkiausi balso klosčių funkciniai, anatominiai, 
uždegiminiai ar neoplastiniai pakitimai sutrikdo 
balso klosčių virpesius ir lemia užkimusį balsą. 
Taigi užkimimas yra vienas pagrindinių gerklų 
ligų simptomų. Juo gali prasidėti paprasta viru-
sinė infekcija ir sunkios, lėtinės ligos, kaip antai: 
skirtingos etiologijos gerklų inervacijos sutriki-
mas, Parkinsono liga, spazminė disfonija, gerklų 
vėžys ir kt. Užkimimas yra aktuali sveikatos pro-
blema, nes per gyvenimą pasireiškia apie trečda-
liui populiacijos [1]. Užkimimas paplitęs ir tarp 
vyrų, ir tarp moterų, bet dažniau diagnozuojamas 
vyresnio amžiaus asmenims dėl amžinių pakiti-
mų ir paplitusių neurologinių ligų ir tiems, kurie 
yra susiję su intensyviu balso vartojimu – mo-
kytojams (> 50 proc.), aerobikos instruktoriams 

(> 40 proc.), užsiimantiems prekyba telefonu ar 
operatoriams (> 30 proc.) [1–3]. Lietuvoje atlik-
tame pradinių klasių mokytojų tyrime užkimimas 
diagnozuotas 41 proc. atsitiktinai atrinktų mo-
kyklų mokytojų [4]. Yra sukaupta pakankamai 
literatūros duomenų, kurie rodo, kad užkimimas 
blogina asmens gyvenimo kokybę ir yra viena 
dažniausių priežasčių, dėl kurių kreipiamasi į 
ambulatorines gydymo įstaigas [3,5]. Šiuolaikėje 
visuomenėje užkimęs balsas yra ne tik aktuali 
medicinos, bet ir socialinė problema, nes gali 
tapti kliūtimi dirbti tam tikrą darbą, ypač susi-
jusį su intensyviu balso vartojimu. 

Terminai

Užkimimo terminu apibūdinama pasikeitusi bal-
so kokybė. Normalus, sveikas balsas yra malo-
naus skambesio, priimtino, atitinkančio tiriamojo 
amžių ir lytį pagrindinio balso tono ir garsumo, 
vertinant iš klausos, bei normą atitinkančių akus-
tinių balso parametrų [2, 6]. Užkimęs balsas yra 
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nemalonaus skambesio ar neįprasto pagrindinio 
balso tono, garsumo, balso pastangų, vertinant 
iš klausos, dėl to blogėja asmens bendravimas 
ir balso sutrikimų sąlygota gyvenimo kokybė [3, 
6]. Tokiems pacientams, atlikus kiekybinius balso 
tyrimus, nustatomi pakitę laringostroboskopiniai, 
balso galimybių ar akustiniai balso parametrai 
[2, 7]. Pablogėjusi asmens komunikacija apibū-
dinama kaip sumažėjusi ar ribota bendravimo su 
kitais asmenimis balsu galimybė. Pablogėjusi su 
balso vartojimu susijusi gyvenimo kokybė api-
būdinama kaip individualiai, paties asmens jau-
čiami socialiniai, profesiniai, fiziniai, emociniai 
sutrikimai ar ekonominės būklės pablogėjimas, 
susiję su pasikeitusia balso kokybe [3]. 

Užkimimo priežastys

Užkimimo priežasčių yra labai daug. Jos gali būti 
organinės ir funkcinės kilmės (1 lentelė) [1–8]. 
Dažniausios suaugusiųjų užkimimo priežastys 
pagal LSMUL foniatrinio kabineto duomenis, 
įvertinus iš eilės einančių 912 užkimusių paci-
entų diagnozes, yra lėtinis uždegimas, pseudo-
navikai (mazgeliai, polipai), funkcinės ligos ir 
gerklų inervacijos sutrikimai – parezė/paralyžius 
(1 pav.). 

Uždegimas
Viena dažniausių užkimimo priežasčių yra la-
ringitas – tai ūminis (tęsiasi iki 3 sav.) ir lėtinis 
(tęsiasi tris ir daugiau savaičių) infekcinės ir nein-
fekcinės kilmės gerklų gleivinės uždegimas, kuris, 
skirtingų autorių ir LSMUL foniatrinio kabineto 
duomenimis, nustatomas daugiau nei trečdaliui 
laringologinių ligonių (1 pav.) [3, 5]. 

Apibendrintais literatūros duomenimis, pa-
grindiniai veiksniai, sukeliantys ūminį laringitą, 
yra infekcija, balso trauma, įvairios kilmės tok-
sinis gerklų pažeidimas ir alergija. Dažniausios 
ūminio laringito priežastys yra virusinės kilmės 
gerklų uždegimas bei balso pertempimas. Sergant 
viršutinių kvėpavimo takų (VKT) infekcija, daž-
niausiai išskiriami rino-, adeno-, respiracinis sin-
citinis virusas, paragripo 1, 2, 3, gripo A virusai. 
Kitos infekcijos – grybelinė, bakterinė (Moraxella 
catarrhalis, Hemophilus influenzae, Streptococcus, 
Pneumococcus, Staphyloccocus) pasireiškia retai 
[5]. Ūminį balso pertempimą gali sąlygoti šūks-
mai sportinių žaidimų, varžybų metu bei bui-
tyje, per ilgas ir per garsus džiūgavimas, garsus 
kosulys, paradoksinė kalba [9]. Balso klostės 
(BK) bus greičiau pažeidžiamos, jeigu pacientas 
serga ūmine virusine infekcija, GERL, alergija, 
esant menstruacijoms, vartoja tam tikrus vaistus. 

Gerklų pažeidimas, sukeltas išorinės mechaninės 
traumos ar diagnostinių procedūrų kvėpavimo 
takuose, pavyzdžiui, intubacijos, endoskopijos, 
yra retas. Viršutinių kvėpavimo takų alergiją gali 
sukelti įkvepiamieji alergenai: dulkės, žiedadul-
kės, pelėsiai, chemikalai; sudėtinės inhaliacinių 
vaistų dalys; tam tikri maisto produktai ar lėtinė 
infekcija. Ūminę alerginę gerklų edemą dažniau-

1 lentelė. 
Suaugusių žmonių užkimimo priežastys

Uždegimas
Refliukso sukeltas laringitas (GERL LF)
Inhaliacinis laringitas, sukeltas žalingų įpročių, 
toksinių medžiagų, aplinkos taršos ir kt.
Infekcinis laringitas (virusinis, bakterinis, 
grybelinis) 
Trauminis laringitas (balso pertempimas, 
tiesioginė trauma, pospindulinis) 
Alerginis laringitas
Specifinis laringitas (TBC, skleroma, difte-
rija, kt.)
Idiopatinis granulominis laringitas (sarkoi-
dozė, Vegenerio granulomatozė) 

Navikai
Pseudonavikai (balso klosčių mazgeliai, 
cistos, polipai, granulomos)
Gerybiniai navikai (papiloma, hemangio-
ma, limfangioma)
Piktybiniai navikai (plokščialąstis gerklų 
vėžys, kt.)

Įgimta patologija
Laringocelė
Mažieji embriogeneziniai BK struktūros 
pakitimai: BK vagos – sulcus glottidis, 
epidermoidinės cistos, gleivinės tilteliai, 
mikromembranos, kraujagyslių išsiplėtimas 
(varikozė)

Neurologinės ligos
Įvairios kilmės periferinis X n. ir jo šakų 
paralyžius/parezė
Myasthenia gravis
Ekstrapiramidiniai motorikos sutrikimai: 
spazminė disfonija (gerklų distonija), 
Parkinsono liga, tikrasis balso tremoras
Degeneracinės ligos: išsėtinė sklerozė, 
amiotrofinė lateralinė sklerozė
Kraujotakos sutrikimai (insultai)

Funkcinės ligos
Hipertonusinė – raumenų įtampos disfonija
Neįprastai aukšto tono disfonija: mutacinis 
falcetas, suaugusiųjų falcetas
Psichogeninė disfonija/afonija
Hipotonusinė disfonija

Kita
Tam tikri vaistai
Amžiniai pakitimai
Hipotireozė (miksedeminis laringitas)
Nėštumas, priešmenstruacinis sindromas
Akromegalija
Autoimuninės ligos (amiloidozė, RA, 
Sjogreno sindromas)
Parazitinė infekcija (trichineliozė, leiš-
maniozė)

GERL LF – gastroezofaginio refliukso ligos laringofaringinė forma; BK – balso klostės;  
RA – reumatoidinis artritas.

Lėtinis laringitas

BK mazgeliai

Funkcinė disfonija

Ūminis laringitas

BK polipai

Paralyžius

Piktybiniai navikai

Kita

1 pav. 
Užkimusių pacientų pasiskirstymas pagal priežastis.  

LSMUL ANG l. klinikos duomenys, n = 912
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siai sukelia tam tikri vaistai (aspirinas, penicili-
nas, sulfanilamidai ir kt.), maisto produktai ir 
juose esantys konservantai, kraujo perpylimas, 
vabzdžių nuodai ir kita. 

Lėtinį laringitą gali sukelti neinfekciniai 
veiksniai: gastroezofaginis refliuksas, žalin-
gi įpročiai, pramoniniai dirgikliai, patalpų oro 
kondicionavimas, tam tikri vaistai, lėtinis balso 
pertempimas, potrauminės deformacijos, alergija 
maistui, užnosinė sekrecija, vit. A stoka, sistemi-
nės imuninės ir endokrininės ligos (amiloidozė, 
reumatoidinis artritas, hipotireozė), ir infekci-
niai veiksniai: grybelinis laringitas, dažniausiai 
sukeliamas mielių grybelio, bakterinis pasireiškia 
dėl antrinių infekcijų: kokliušo (Bordetella per-
tussis), Staphylococcus aureus, kitų infekcijų, su-
keltų netipinių sukėlėjų Chlamydia pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae, H. pylori, bei specifinės 
infekcijos: TBC, skleromos (Klebsiella scleromatis) 
[3, 5, 8, 10]. Dažnai lėtinis uždegimas yra sąlygo-
tas kelių skirtingų veiksnių, ir užkimimas yra tik 
vienas iš kelių pasireiškiančių simptomų. 

Dažniausios lėtinio laringito priežastys yra 
neinfekcinės kilmės. Pagrindinis agresyvus veiks-
nys pagal naujus gastroezofaginio refliukso ligos 
laringofaringinės formos (GERL LF) patogenezės 
aspektus yra pepsinas, kuris per pepsino recepto-
rius prisitvirtina prie gerklų gleivinės nepriklau-
somai nuo rūgšties ir rūgščioje–silpnai rūgščioje 
terpėje (iki pH 6) gali sukelti gerklų uždegimą, 
audinių hipertrofiją ir skatinti karcinogenezę, 
o neutralioje ar šarminėje aplinkoje, įsiterpęs 
į ląstelę, sukelti viduląstelinius pakitimus [11]. 
Rūkant, be tiesioginio žalojamojo nikotino po-
veikio gerklų gleivinei, genų mutacijų, skatina-

mas ir gastroezofaginis refliuksas. Panašų poveikį 
gerkloms turi ir oro užterštumas, kondicionieriai, 
žalingi pramoniniai veiksniai, įkvepiamieji aler-
genai, alkoholis [3, 5, 8]. Lėtinį balso pertempimą 
lemia per didelis balso krūvis (aktyvus kalbumas, 
dažni pokalbiai telefonu, per didelis balso krū-
vis intensyviai vartojantiems balsą), netaisyklin-
ga kalbėsena, dažnas šaukimas, įprotis kosčioti, 
krenkšti, kalbėjimas triukšme, prikurtimas ar 
kalbėjimas su kurčiu žmogumi, balso higienos 
rekomendacijų nesilaikymas, hidratacijos stoka. 
Vaistai, galintys sukelti balso kokybės pakitimus, 
pateikti 2 lentelėje. 

Funkcinės ir neurologinės kilmės užkimimas
Dažniausios funkcinės ligos yra hipertonusinė ir 
psichogeninė disfonijos. Hipertonusinę, raume-
nų įtampos, disfoniją sukelia keletas veiksnių: 
emocinė įtampa, hiperventiliacija, refliuksas, ne-
taisyklingi kalbos įpročiai: kieta ar su nuotėkiu 
balso ataka, per aukštas ar per žemas pagrin-
dinis balso tonas [5, 9, 12]. Dėl to didėja ger-
klų raumenų tonusas, formuojasi netaisyklinga 
kalbėsena, traumuojamos balso klostės ir gali 
atsirasti antriniai organiniai pakitimai, dažniau-
siai balso klosčių mazgeliai. Spazminė disfonija 
(gerklų distonija) priskiriama nežinomos kilmės 
neuroraumeninių ligų grupei, kai fonuojant ne-
kontroliuojamai susitraukia gerklų raumenys, ir 
pasireiškia gerklų spazmas [1, 5, 8]. Psichogeninė 
disfonija gali būti sukelta ūmaus ar lėtinio streso, 
taip pat gali būti susijusi su psichoemocine pa-
tologija, asmenybės bruožais (intravertiškumas, 
neurotiškumas, socialinis nerimas, savęs varžy-
mas, depresija, vengimas bet kokių konfliktų, per 
didelis nuolankumas, negebėjimas apsiginti, ne-
pasitikėjimas savimi ir kitais, ar ligos simuliacija. 
Grįžtamajai psichogeninei disfonijai/afonijai bū-
dinga pasikartojanti psichinė trauma ar psichopa-
tinio tipo (isteroidinės asmenybės) bruožai, t. y. 
padidėjęs agresyvumas, pyktis, pretenzingumas, 
savęs aukštinimas ir gailėjimas [1, 5–9, 12, 13].    

Kadangi gerklos yra inervuojamos ilgiau-
sio galvinio – klajoklio (X) nervo, įgytus balso 
klosčių inervacijos sutrikimus, pažeidus apatinį 
gerklų nervą, gali sukelti skydliaukės, kaklo ir 
krūtinės ląstos organų patologija (navikai, už-
degimas), ypač šių sričių operacijos ar traumos, 
taip pat infekcija ir CNS patologija [3–6]. Sergant 
kai kuriomis neurologinėmis ligomis, užkimimas 
gali būti ankstyvasis ligos simptomas, kaip, pa-
vyzdžiui, sergant sunkiąja miastenija (Myasthenia 
gravis), spazmine disfonija, Parkinsono liga, ti-
kruoju balso tremoru, degeneracinėmis ligomis – 
išsėtine ar šonine amiotrofine skleroze. 

2 lentelė. 
Vaistai, galintys sukelti balso kokybės pokyčius 

Poveikis Vaistai

Sausinantys balso klosčių gleivinę Nuo alergijios, diuretikai, tricikliai antide-
presantai, anticholinerginiai (atropinas), 
nuo hipertonijos (rezerpinas, kaptoprilis), 
kofeinas 

Dirginantys balso klostes, sukeliantys 
kosulį

Purškiamųjų vaistų sudedamosios dalys, 
inhaliuojamieji steroidai; angiotenziną kon-
vertuojančio fermento inhibitoriai

Sukeliantys grybelinį laringitą Inhaliuojamieji steroidai

Predisponuojantieji balso klosčių 
kraujosruvas

Aspirinas, antikoaguliantai (varfarinas, 
trombolitikai), fosfodiesterazės-5 inhibitoriai 
(sildenafilis (Viagra), vardenafilis (Levitra), 
tadalafilis (Cialis))

Veikiantys balso klostės struktūrą Kontraceptikai, anaboliniai hormonai

Sukeliantys cheminį laringitą Bisfosfonatai (nuo osteoporozės )

Didinantys tremorą, hiperaktyvumą Bronchodilatatoriai, kofeinas

Sukeliantys gerklų distoniją Antipsichoziniai vaistai (neuroleptikai)
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Navikai ir sisteminės ligos
Balso klosčių mazgeliai - gerybiniai dariniai 
(pseudonavikai), kurių pagrindinė priežastis yra 
skirtingos kilmės balso pertempimas, yra viena 
dažnesnių suaugusiųjų lėtinio užkimimo priežas-
čių. Gerklų papilomatozė yra reta, tačiau grės-
minga liga, sukelta žmogaus papilomos viruso 
(pagrindiniai tipai – 6, 11, 17, 18), galinti sąly-
goti ne tik balso, bet ir kvėpavimo sutrikimus. 
Plokščiųjų ląstelių gerklų vėžį skatina žalingi 
įpročiai (rūkymas, alkoholio vartojimas), fiziniai, 
biologiniai dirgikliai, refliuksas, žmogaus papilo-
mos virusas [3, 5]. Nors užkimimas yra vienas 
pagrindinių gerklų (balso klosčių) vėžio simpto-
mų, jis taip pat susijęs su lėtiniu kosuliu, kraujo 
atkrenkštimu, gerklų skausmu ar disfagija [3]. 

Užkimimą taip pat gali sąlygoti endokrininė 
patologija – hipotireozė, akromegalija, klimaksas, 
nėščiųjų toksikozė, prieskydinių liaukų disfunkcija 
(hipo- ar hiperkalcemija). Gerklų amiloidozė, sar-
koidozė, reumatoidinis artritas yra retos užkimimo 
priežastys. Amžinių pakitimų sąlygotas užkimimas 
(praesbylarynx et praesbyphonia) dažniau pasitaiko 
tarp vyresnių nei 60 m. amžiaus pacientų.   

Užkimimo diagnostika

Reikia atminti, kad užkimusį pacientą būtina tir-
ti, ypač jei užkimimas tęsiasi ilgiau nei dvi sa-
vaites. Pirminė užkimusio paciento diagnostika 
remiasi anamneze, bendrąja ligonio apžiūra ir 
vaizdo laringoskopijos duomenimis. 

Anamnezė
Etiologinių veiksnių išsiaiškinimas svarbus nu-
statant užkimimo priežastis ir numatant tolesnę 
tyrimo taktiką. Rūkantiems ir užkimusiems ligo-
niams pirmiausia įtariamas gerklų vėžys (užkimi-
mas ilgai gali būti vienintelis ligos požymis) ar 
ikivėžinė būklė – lėtinis hiperplazinis laringitas. 
Balso krūvis, balso lavinimas, kalbėjimo manie-
ros, profesija, įpročiai padeda nustatyti galimą 
balso pertempimą, kuris gali sąlygoti funkcines 
ir organines (BK pseudonavikus, hematomą, va-
rikozę) ligas. Jei ligonis dirba darbą, susijusį su 
intensyviu balso vartojimu, ligonį reikėtų tirti 
specializuotame centre. Persišaldymas yra dažna 
virusinio laringito ar gerklų inervacijos pažeidi-
mo priežastis. Grybelinį laringitą galima įtarti 
pacientams, sergantiems cukriniu diabetu, AIDS, 
gydytiems ar gydomiems nuo vėžio, vartojan-
tiems inhaliuojamuosius hormonus dėl astmos, 
taip pat vyresnio amžiaus pacientams. Žalingos 
darbo ir aplinkos sąlygos (oro teršalai, įkvepia-
mieji alergenai, triukšmas) sukelia lėtinį hiper-

plazinį, atrofinį ar alerginį laringitą, navikus. In-
fekcinės ir obstrukcinės nosies (alerginis rinitas, 
rinosinusitas, iškrypusi nosies pertvara), ryklės 
(adenoidai, lėtinis tonzilitas), virškinimo trakto 
(GERL), plaučių (lėtinis bronchitas, pneumonija, 
astma) ligos yra svarbūs vietiniai dirgikliai, kurie 
per patogenezinius mechanizmus gerklas veikia 
tiesiogiai – infekcijos mikroaspiracija dėl užnosi-
nės sekrecijos, kontaktinis uždegimas ir netiesio-
giai – skatina kosulį, krenkštimą, kvėpavimą pro 
burną. Jei ligonis serga neurologinėmis ligomis 
ar organų, esančių šalia klajoklio nervo, navikais, 
turėjęs kaklo, tarpuplaučio operacijų, galima įtar-
ti gerklų judrumo sutrikimą. Kaip aprašyta anks-
čiau, tam vartojami tam tikri vaistai (2 lentelė) 
gali tiesiogiai veikti balso klostes ar sukelti kitas 
gerklų ligas. Po buvusios sunkesnės, ilgalaikės 
ar daugkartinės intubacijos, bronchoskopijų gali 
formuotis BK granulomos, ypač pacientams, ku-
riems pasireiškia GERL LF. 

Užkimimo savitumai. Svarbu išsiaiškinti 
užkimimo pradžią, trukmę, eigą, lydinčiuosius 
simptomus, užkimimo pobūdį. Staigaus užki-
mimo priežastys – infekcija, trauma – riksmas, 
kaklo trauma, operacijos, svetimkūnis, GERL LF 
paūmėjimas, ūminis stresas, alergija ar intoksi-
kacija. Laipsnišką užkimimą dažniausiai sukelia 
lėtinės ligos. Netolygus, stipresnis vakare užki-
mimas susijęs su funkcine disfonija, sunkiąja 
miastenija, stipresnis ryte ar dieną – su refliuksu; 
pasikartojantis – su įgimta BK patologija, GERL 
LF ar alergija. Kartu pasireiškiantys kiti gerklų 
pažeidimo simptomai – obstrukcinis kvėpavi-
mo nepakankamumas (inspiracinis stridoras), 
disfagija (aspiracija), kosulys, taip pat intensy-
vėjantis užkimimas ar kintantis jo pobūdis rodo 
galimas sunkias ligas (3 lentelė) [3]. 

Užkimimo pobūdis (klasifikacija). Jau seniai 
žinoma, kad įvairioms gerklų ligoms būdingas 
skirtingo pobūdžio užkimimas. Tuo remiantis, 
sudaryti būdingiausi užkimusio balso etalonai, 
kai skirtingą užkimimo pobūdį, vertinant su-
bjektyviai (iš klausos), atitinka objektyvūs skir-
tingi akustiniai požymiai. Labiausiai paplitusi 
yra 1969 m. japono N. Isshiki pasiūlyta, vėliau 
kitų mokslininkų ištobulinta faktorinė užkimimo 
klasifikacija – LGPAĮ (angl. GRBAS) skalė. Pa-
gal šią klasifikaciją gali būti išklausomas grubus 
(G), pučiamasis (P), asteninis (A) ir įtemptas (Į) 
užkimimo pobūdis. Visiškai išnykus skambiam, 
girdimam balsui, konstatuojama afonija [7]. 

Gydytojo apžiūra
Pirmiausia vertinami bendrieji infekcijos, aler-
gijos, galvinių nervų pažeidimo požymiai, išori-
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nės anomalijos ir kita. Otolaringologinio tyrimo 
metu įvertinama nosies, ryklės ir gerklų gleivinė 
(spalva, edema, vientisumo pažeidimas), dariniai, 
liežuvio, ryklės, gerklų judrumas (inervacijos su-
trikimai), struktūriniai pakitimai. Tiriama klausa, 
kvėpavimo pro nosį funkcija. 

(Vaizdo) laringoskopija yra vienas pagrindi-
nių tyrimų, padedantis nustatyti užkimimo prie-
žastį. Gerklos gali būti tiriamos gerklų veidrodėliu, 
kietu endoskopu ir lanksčiu nazolaringofibros-
kopu [1–9]. Diagnozuojant užkimimo priežastį 
gali būti taikomi specialieji tyrimai: mikrolarin-
goskopija, vaizdo laringostroboskopija. Pastarojo 
tyrimo metu galima matyti ne tik išdidintą ana-
tominį gerklų vaizdą monitoriaus ekrane, bet ir 
pasitelkiant „stroboskopinį fenomeną“ – paprasta 
akimi nematomus fonacinius balso klosčių virpe-
sius [7]. Gerklų apžiūra bei laringostroboskopija 
padeda diagnozuoti subtilius fonacijos mechaniz-
mo pažeidimus, įgimtą, ypač užslėptą patologiją, 
BK randus, beprasidedantį invazinį procesą, gerklų 
nervų pažeidimą ir reinervaciją, atskirti balso klos-
čių mazgelius nuo cistų ir papilomų, skirti tam ti-
krus neurologinius ir psichoemocinius sindromus 
ir kt. [3, 7, 15]. Šiuolaikinis foniatrinis tyrimas taip 
pat apima siaurajuostį vaizdą, kai gerklų apžiūrai 
naudojami tam tikri filtrai (angl. narrow band im-
maging). Šiuo tyrimu galima identifikuoti epitelio 
displaziją, Ca in situ, papilomą, kraujagyslinius 
darinius ar balso klosčių pertempimo zonas. Kiti 
šiuolaikiški tyrimai – ultra aukšto dažnio vaizdo 
endoskopija, mėlynos šviesos endoskopija, gerklų 
apžiūra naudojant fluorescencinį mikroskopą. 

Apžiūrint gerklas, kai ryškus ruklės ref-
leksas, gali būti naudojamas vietinis aero-

zolinis nuskausminimas. Tiesioginė larin-
goskopija, taikant bendrąją nejautrą, yra ir 
diagnostinė (nekontaktinė ir kontaktinė mikros-
kopija, biopsija, pasėlis) ir gydomoji procedūra – 
jei reikia, iš karto gali būti atliekama endolarin-
ginė mikrochirurginė operacija. 
Nors endoskopija tampa rutinine procedūra, ji 
ypač naudinga, kai yra [14]: 

 � lėtinis užkimimas, lėtinis kosulys;
 � disfagija ir aspiracija;
 � ilgo rūkymo anamnezė;
 � gerklų trauma, jei kartu yra užkimimas ar 

stridoras; 
 � galvos ir kaklo dariniai, kai pirminis navikas 

nežinomas;
 � skydliaukės patologija;
 � negalint apžiūrėti gerklų įprastais metodais. 

Kai kurių gerklų ligų, sukeliančių užkimimą, la-
ringoskopiniai vaizdai pateikti 2 paveiksle. 

Gerklų navikų, pseudonavikų, displazijos, 
lėtinių granulominių ligų diagnozę patvirtina 
biopsijos ar pašalinto iš gerklų darinio patohis-
tologinis tyrimas. 

Klinikinis balso vertinimas
Gydytojas apžiūros metu klausosi paciento balso 
ir įvertina jo balso kokybę. Bendrasis užkimimo 
laipsnis (L) ir kiekvienas užkimimo komponentas 
įvertinamas 4 balų Likerto (0 – nėra, 1 – silp nas, 
2 – vidutinis, 3 – ryškus) arba 100 mm vaizdinio 
atitikmens (0 balų – balsas normalus, 100 balų – 
stiprus pažeidimas) skalėmis (VAS). Europos la-
ringologų draugija kasdienėje praktikoje gydyto-
jams rekomenduoja naudoti trumpąjį užkimimo 
klasifikacijos variantą (LGP) bei balso kokybę 
ir jo įtaką darbingumui ir socialiniam aktyvu-
mui įsivertinti patiems pacientams naudojant  
100 mm VAS [7]. Kadangi skirtingoms gerklų 
ligoms būdingas kitokio pobūdžio užkimimas, 
gaunama papildomos informacijos. Be užkimimo 
pobūdžio, taip pat įvertinamas pagrindinio balso 
tono aukštis, garsumas, balso pastangos, rezona-
vimas (4 lentelė). 

Kiekybinio balso vertinimo apimtis priklau-
so nuo ligonio amžiaus, profesijos (intensyviai 
vartojantis balsą ar ne), tyrimo indikacijų, tu-
rimos aparatūros. Vertinamos balso galimybės 
(balso, kalbos, spektrinis laukai), vizualizuojami 
fonaciniai virpesiai laringostroboskopu ir realiu 
laiku naudojant ultra aukšto dažnio technologi-
jas, atliekami pagrindinio balso tono akustiniai 
tyrimai, elektroglotografija ir aerodinaminiai ty-
rimai (registruojama ilgiausia fonacijos trukmė) 
[2,3,7,16]. Atliekant pirminį fonacijos tyrimą, 
kiekvienas gydytojas gali įvertinti ilgiausią fona-

3 lentelė. 
Įtariamos sunkios gerklų patologijos požymiai [3]

Požymiai Įtariama patologija

Užkimimas ir ilgalaikė rūkymo 
anamnezė

Gerklų piktybinis navikas, Reinkės edema, 
lėtinis hiperplazinis laringitas, keratozė

Užkimimas ir darinys kakle Gerklų vėžys, laringocelė

Užkimimas ir staigus svorio kritimas 
(kai nesilaikoma dietos)

Gerklų vėžys

Intensyvėjantis užkimimas Gerybiniai ir piktybiniai gerklų navikai, sunkus 
uždegimas, sisteminės ligos

Užkimimas ir kartu esantys simpto-
mai – atkrenkštimas kraujo, disfagija, 
otalgija, skausmingas rijimas arba 
kvėpavimo nepakankamumas 

Epiglotitas, piktybinis gerklų navikas, vėlyva 
gerklų papilomatozės stadija, sunki GERL LF, 
abipusis gerklų paralyžius

Užkimimas po gerklų traumos Gerklų kremzlių dislokacija, gerklų inervacijos 
sutrikimai

Užkimimas, lydimas neurologinių 
simptomų

Kaukolės pamato navikai, infekcija, kraujotakos 
sutrikimai, kaklo traumos 

Užkimimas po chirurginių operaci-
jų kaklo-krūtinės ląstos srityse, po 
intubacijos 

Gerklų inervacijos sutrikimai, granulomos

GERL LF – gastroezofaginio refliukso ligos laringofaringinė forma.
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Uždegimas

Refliukslaringitas Hiperplazinis laringitas ir kartu 
keratozė

Trauminis laringitas

Grybelinis (candida) laringitas Stafilokokinis laringitas su plutelėmis Gerklų amiloidozė

Funkcinės ir neurologinės ligos

Raumenų įtampos disfonija Kairės pusės gerklų paralyžius Senatvinės gerklos

Gerklų navikai

Balso klosčių mazgeliai Gerklų papilomatozė Pažengęs gerklų vėžys

2 pav. 
Užkimusių pacientų vaizdo laringoskopijos duomenys (asmeninis archyvas) Patologija pažymėta rodyklėmis
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cijos trukmę: pacientui kuo giliau įkvėpus, fonuo-
jama balsė „a“, sekundomačiu fiksuojant ilgiausią 
iš trijų bandymų fonacijos trukmę sekundėmis. 
Šis parametras padeda nustatyti balso pažeidimo 
dydį (kuo mažesnė reikšmė, tuo didesnis pažei-
dimas; norma ≥ 17 s moterims, > 20 s vyrams) 
[2]. Kiti objektyvūs balso tyrimai atliekami balso 
specialistų (foniatrų) specializuotuose centruose. 

Kiti tyrimai
Diagnozuojant užkimimo priežastis svarbus en-
doskopinis virškinamojo trakto (GERL, navikai), 
bronchų (apatinių kvėpavimo takų ligos) tyrimas. 
Šiuolaikinė GERL LF diagnostika, be anamnezės, 
objektyvizuotų klinikinių instrumentų – refliuk-
so simptomų indekso ir refliukso radinių įverčio 
bei VKT endoskopijos, remiasi specialiaisiais ty-
rimais – bevieliu 24 val. ryklės pH matavimu, 
kompleksiniu daugiakanalės stemplės impedan-
sometrijos ir pH matavimu, biologiniais žyme-
nimis, pirmiausia pepsino nustatymu seilėse ar 

4 lentelė. 
Ryšys tarp pasikeitusios balso kokybės ir gerklų patologijos

Balso kokybė Patofiziologija Galima patologija

Grubus (G) 
užkimimas

Neperiodiškas balso klos-
čių virpėjimas

Pseudonavikai (mazgeliai, polipas, 
cista), ūminis ir lėtinis laringitas, 
Reinkės edema, gerybiniai navikai, 
gerklų vėžys

Pučiamasis (P) 
užkimimas

Nevisiškas balso klosčių 
susiglaudimas

Periferinis gerklų paralyžius, neuro-
loginės ligos, fibrozinis polipas, kieti 
mazgeliai, artritas

Asteninis (A) 
užkimimas 
(silpnas balsas)

Sumažėjęs balso klosčių 
tonusas, hipoadukcija

Funkcinės gerklų ligos, viršutinio 
gerklų nervo paralyžius, myasthenia 
gravis, amžiniai gerklų pakitimai

Įtemptas (Į) 
užkimimas

Padidėjęs balso klosčių 
tonusas, hiperadukcija

Funkcinės gerklų ligos, neurologinės 
ligos (spazminė disfonija), GERL LF

Grubiai pučian-
tis užkimimas

Keletas mechanizmų Pažengęs gerklų vėžys, papilomatozė

Žemo tono bal-
sas (neįprastas 
lyčiai ir amžiui)

Retas balso klosčių virpėji-
mo dažnis 

Hipotireozė, akromegalija, Reinkės 
edema, Bogart-Bacall sindromas, 
depresija, vartojant anabolinius 
hormonus, padidėjus testosterono, 
progesterono kiekiui

Aukšto tono 
balsas 
(neįprastas 
lyčiai ir amžiui)

Didelis balso klosčių virpė-
jimo dažnis 

Psichogeninė disfonija moterims, 
suaugusiųjų falcetas kaip įprotis 
vyrams, kita – mutacinis falcetas, 
neišsivysčiusios gerklos, priekinės 
komisūros sąauga  

Užsikertantis 
balsas

Nutrūkstantis balso klosčių 
virpėjimas

Spazminė disfonija

Afonija Nėra balso klosčių virpė-
jimo

Psichogeninė (išlikę fonaciniai 
refleksai – juokas, kosulys), ūmus 
sunkus laringitas, intrakranijinis X n. 
pažeidimas, svetimkūnis tarp balso 
klosčių, gerklų papilomatozė, gerklų 
vėžys, kieta membrana tarp balso 
klosčių, difterija

GERL LF – gastroezofaginio refliukso laringofaringinė forma.

skrepliuose naudojant neinvazinius imunologi-
nius testus [17]. Naudingi stemplės rentgenokon-
trastinis, krūtinės ląstos rentgenologinis, kaklo-
krūtinės ląstos KT tyrimai (diagnozuoti gerklų 
navikų išplitimui ir ne gerklų navikams, kurie 
spaudžia gerklų nervus, rentgenokontrastiniam 
svetimkūniui, traumos pobūdžiui). Uždegimo 
diferencinei diagnostikai gali būti imami skre-
plių pasėliai, atliekami specifiniai imuniniai tes-
tai, alerginiai mėginiai. Esant indikacijų, ligonis 
siunčiamas alergologo, gastroenterologo, endo-
krinologo, psichologo konsultacijų. 

Gydymas

Užkimimo gydymas yra kompleksinis. Gydoma 
užkimimą sukėlusi priežastis, o siekiant išvengti 
ar sumažinti užkimimo rizikai, labai svarbi už-
kimimo profilaktika. 

Pagal naująsias klinikines užkimimo (disfoni-
jos) rekomendacijas, 2009 m. patvirtintas Ame-
rikos akademijos otorinolaringologų-galvos ir 
kaklo chirurgų balso komitete, bei naujus moks-
linius tyrimus, užkimimo profilaktikos ir gydymo 
principai yra šie [3, 5, 9]:

 � pacientų mokymas; 
 � hidratacija (patalpų drėkinimas, skysčiai, no-

sies higiena, vietinio poveikio hidrantai);
 � balso terapija (logoterapinis mokymas);
 � antirefliuksiniai vaistai;
 � gliukokortikoidai;
 � antibiotikai;
 � chirurginis gydymas. 

Pacientų mokymas
Rekomenduojama pacientus supažindinti su 
užkimimo priežastimis, rizikos veiksniais ir jų 
kontrole, balso higiena, kurią sudaro fonacinių 
ir nefonacinių veiksmų sistema, apsauganti balsą 
nuo pažeidimo, – tai balso ramybė, hidratacija, 
gerklų dirgiklių – rūkymo ir kitų vengimas, tai-
syklinga kalbėsena, balso stiprinimo ir lavinimo 
pagrindai. 

Hidratacija yra viena pagrindinių balso sau-
gos priemonių. Rekomenduojama drėkinti patal-
pas, pakankamai gerti skysčių (apie 8 stiklines per 
dieną negazuoto vandens), vengti dehidratantų – 
kavos, juodosios arbatos, alkoholio, dehidratuo-
jančių vaistų (antihistamininiųi anticholiner-
ginių, diuretikų), praktikuoti nosies higieną ir 
vartoti vietinio poveikio hidratantus. 

Vietinio poveikio hidratantai. Moksliniais ty-
rimais nustatyta, kad produktai, turintys gleivinę 
drėkinančių savybių, yra svarbūs tiek užkimimo 
profilaktikai, tiek kompleksiškai gydant užkimi-
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mo priežastis. Sukurti vietinio poveikio hidra-
tantai, kuriuose yra hialurono rūgšties, parodė, 
kad vietiškai vartojama hialurono rūgštis išsaugo 
skysčius akių, burnaryklės gleivinėse, padengia 
gleivinę apsauginiu sluoksniu, turi higroskopinių, 
gleivinių regeneraciją ir žaizdų gijimą skatinančių 
savybių, todėl tinka sausų akių sindromui, opi-
niam burnos ir dantenų uždegimui, ūminiam ir 
lėtiniam ryklės uždegimui gydyti [18,19].  

Naujausiais, Vokietijoje atliktais tyrimais 
nustatyta, kad sukurtas kompleksinis hialurono 
rūgšties ir mineralų (natris, kalis, cinkas, silicis), 
skatinančių seilių išsiskyrimą, vietinio poveikio 
preparatas čiulpiamų pastilių forma (GeloRevoice®) 
suformuoja hidrogelio kompleksą, padengdamas 
burnaryklės, gerklaryklės ir antgerklio gleivinių 
paviršių hialurono rūgšties prisotintu apsauginiu 
sluoksniu ir reikšmingai, per tris paras, sumažin-
damas ryklės ir gerklų sudirginimo simptomus: 
ryklės peršėjimą, kutenimą, kosulį, krenkštimą, 
„kąsnio“ ir sausumo pojūtį ryklėje, sunkumą ry-
jant ir užkimimą [19, 20]. Įvertinus 965 pacientų, 
kurie buvo tirti 326 medicinos centruose, duome-
nis, nustatyta, kad daugumai (60 proc.) pacientų 
hidrogelio kompleksas ant gleivinių išlieka ilgiau 
kaip 1 valandą [20]. 
Vietinio poveikio hidratanto užkimimą mažinan-
tis poveikis pasireiškia per šiuos mechanizmus:

 � drėkinant ir raminant ryklės gleivinę, palen-
gvėja balso pertempimą skatinantys veiksniai: 
krenkštimas ir kosulys;

 � keičiasi ryklės rezonavimo sąlygos: mažėja 
VKT pasipriešinimas garso skleidimui, todėl 
gerėja balso kokybė;

 � čiulpiant pastiles su mineralais, refleksiškai 
pagerėja gerklų liaukų sekrecija, balso klosčių 
hidratacija ir balso kokybė. 

Taigi vietinio poveikio hidratantai gali būti 
skirtini pacientams, sergantiems įvairios kilmės 
laringitu: refliuksiniu, trauminiu, alerginiu, che-
mospinduliniu, aplinkos poveikio, infekciniu; 
funkcinėmis gerklų ligomis; gerklų pareze, jautrių 
gerklų sindromu, varginant kosuliui; kai yra tiršto 
sekreto sergant cukriniu diabetu, vartojant tam 
tikrus vaistus, kvėpuojant pro burną, kai yra kon-
dicionuojamas oras ir intensyviai vartojantiems 
balsą asmenims. 

Balso terapija itin rekomenduojama visiems 
užkimusiems pacientams, kuriems pablogėja su 
balso vartojimu susijusi gyvenimo kokybė [3]. 
Taisyklingos kalbėsenos formavimas apima di-
afragminio kvėpavimo, minkštos balso atakos 
įsisavinimą, raumenų įtempimo mažinimą, tai-
syklingą artikuliaciją. Gydoma manualine tera-
pija, įvairių metodikų ortofoniniais pratimais. 

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad balso terapija 
yra veiksminga gydant funkcines ligas, BK maz-
gelius, granulomas, cistas ir polipus.                          

Antirefliuksiniai vaistai. Empirinis trum-
palaikis (trijų mėnesių) gydymas protonų siur-
blio inhibitoriais (PSI) rekomenduojamas tada, 
kai užkimusiam pacientui vaizdo laringoskopija 
nustatomi lėtinio laringito požymiai (refliukso 
radinių įvertis > 7 balų) arba kartu pasireiškus 
tipiniams GERL simptomams – rėmeniui, atpyli-
mui [3]. 2010 m. FDA patvirtino, kad dėl sutrik-
dytos kalcio absorbcijos ilgalaikis (> 1 m.) PSI 
vartojimas reikšmingai didina kaulų lūžių tikimy-
bę, todėl pacientams savarankiškai šiuos vaistus 
vartoti rekomenduojama ne ilgiau kaip 2 savaites 
tris kartus per metus. Rizikos pacientams, kurie 
ilgą laiką (> 1 m.) vartoja PSI, yra vyresnio am-
žiaus, po menopauzės, serga osteoporoze, reko-
menduojama kartu skirti kalcio preparatų [21]. 
Šiuolaikinės GERL LF gydymo tendencijos apima 
slopinančių pepsino aktyvumą preparatų vartoji-
mą – Mg ir Na alginatus, šarminį (pH > 8) van-
denį, pepsiną neutralizuojančius fitochemikalus, 
pH paremtą antirefliuksinę dietą [22]. 

Gliukokortikoidai. Pagal įrodymais grįstas 
užkimimo rekomendacijas, rutiniškai skirti ge-
riamųjų sisteminio poveikio gliukokortikoidų 
(prednizolono, deksametazono), gydant užkimi-
mą, nerekomenduojama [3]. Suaugusiems gliu-
kokortikoidai skirtini gydant alerginį laringitą 
(maisto alergija, aplinkos veiksniai, balso profe-
sionalai); autoimunines ligas: Vegenerio granu-
lomatozę, vilkligę, sarkoidozę, reumatą; kai yra 
sunki gerklų gleivinės edema, tikslinant diagnozę. 

Antibakteriniai vaistai. Pagal įrodymais grįs-
tas užkimimo rekomendacijas, gydyti užkimimą 
antibiotikais griežtai nerekomenduojama [3]. 
Antibiotikų rekomenduojama skirti tik nusta-
čius gerklų TBC (biopsija, krūtinės ląstos rent-
geninis tyrimas, imunosupresija, inhaliuojamųjų 
gliukokortikoidų vartojimas). Taip pat pasireiškus 
antrinei infekcijai dėl kokliušo (kokliušo lazdelė, 
progresuojantis kosulys, pereinantis į konvulsi-
nį, užkimimas) – skiriami makrolidai, pirmiausia 
eritromicinas, ir dėl stafilokokinio bronchito (ko-
sulys, dusulys, užkimimas, plutelės VKT gleivi-
nėse, dažnai imunodeficitinė būklė) – pirmiausia 
skiriama sulfanilamidų. 

Chirurginis gydymas, remiantis įrodymais, 
rekomenduojamas įtariant piktybinį gerklų na-
viką, epitelio hiperplaziją ir displaziją (keratozė); 
vizualizavus gerybinį naviką (papilomatozė, kt.) ar 
pseudonavikus, Reinkės edemą, varikozę, kai kon-
servatyvus gydymas yra nepakankamas, gydant 
balso plyšio nesandarumą (gerklų parezė/paraly-
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žius, balso klosčių vagos (sulcus glottidis), sena-
tvinės gerklos). Nauji tyrimai grindžia spazminės 
disfonijos gydymą radijo dažnio termoabliacija.  

Apibendrinimas

 � Užkimimo priežastys gali būti funkcinės ir 
organinės kilmės. 

 � Užkimimui tęsiantis ilgiau nei dvi savaites, 
pirmiausia būtina gerklų apžiūra (laringos-
kopija).

 � Užkimimas kartu su kraujo atkrenkštimu, 
otalgija, disfagija, kvėpavimo nepakankamu-
mu, kaklo dariniais, svorio kritimu, po trau-
mos ar kaklo-krūtinės sričių operacijų, turint 
ilgalaikio rūkymo anamnezę, neurologinius 
simptomus, rodo galimas sunkias ligas.

 � Balso terapija rekomenduojama po gerklų ap-

žiūros visiems pacientams, kuriems pablogėja 
su balso vartojimu susijusi gyvenimo kokybė.

 � Įtarus GERL LF, empirinis trumpalaikis gy-
dymas PSI skiriamas tada, jeigu kartu dia-
gnozuojami lėtinio laringito požymiai arba 
kartu pasireiškia klasikiniai GERL simptomai 
(rėmuo, atpylimai).

 � Rutiniškai užkimimui gydyti nėra rekomen-
duojama skirti geriamųjų gliukokortikoidų ar 
antibakterinių vaistų.

 � Chirurginis gydymas rekomenduojamas, kai 
įtariamas piktybinis navikas, nustačius gery-
binį naviką ar pseudonaviką ir balso plyšio 
nesandarumą. 

 � Pacientų mokymas balso higienos taisyklių – 
hidratacijos, subalansuotos mitybos, gerklų 
dirgiklių vengimo, taisyklingos kalbėsenos 
pagrindų – yra esminiai užkimimo profilak-
tikos veiksniai.
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