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Vaikų gerklų anatomijos ypatumai
• Dydis – 1/3 suaugusiojo gerklų, gerklos yra ties 3 – 4 kaklo slanksteliu
(suaugusiojo – ties 6 – 7).
• Poklostinės srities skersmuo kūdikio 4mm (suaugusiųjų 17 – 24mm).
• Balso klostės ilgis: kūdikio 2,5 – 3,0mm, iki 10m. 6 – 8mm, (vyrų 17 –
23mm, moterų 12,5 – 17mm).
• Kremzlės elastingos, minkštos, lankščios.
• Balso klostės vidinė struktūra: neišsivystęs balsinis raištis ir raumuo
(išsivysto 7 m.), vystosi iki paauglystės – suaugusiojo struktūra (5
sluoksniai).

P. Monnier (ed.), Pediatric Airway Surgery, Applied Surgical Anatomy of the Larynx and Trachea, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

Vaikų disfonijų paplitimas
• 6 – 23 5 – 18m. amžiaus vaikų.
• Balsas pagerėja po paauglystės, tačiau 12–21 
nejaučia pagerėjimo (BK mazgeliai išliko 8  berniukų, 37 
mergaičių; De Bodt ir kt. 2005).
• Balso sutrikimai neigiamai veikia vaiko gyvenimo
kokybę, socialinę, kasdienę veiklą, komunikacijos
galimybes.
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LSMU 1-17m. , N199 duomenys:
BK mazgeliai
–32% .
Funkcinė disfonija –32%.
GERL
–16% .
Ūminis laringitas –11% .
Papilomatozė
–5%.
Kiti (BK paralyžius, cista, BK vaga – 5%).
Prof. habil. dr. N. Šiupšinskienės duomenys

Rizikos faktoriai
• Didelis balso krūvis (dainavimas, rėkavimas, sportas,
kalba lauke, mašinoje).
• Dažnas kosėjimas, krenkštimas.
• Asmenybės bruožai (hiperaktyvumas, agresyvumas).
• Alerginės ligos (astma).
• Dažnos viršutinių kvėpavimo takų infekcijos.
• Klausos sutrikimas.
• Socialiniai faktoriai (didelė šeima, choro, būrelių
lankymas, buvę ar esami kalbos sutrikimai).
• Aplinkos faktoriai (oro užterštumas, triukšmas).
• Šeimyninė anamnezė.
Carding PN, Roulstone S, Northstone . The Prevalence of Childhood Dysphonia: A Cross-Sectional Study. Journal of Voice 2006; 4:623–630.
Angelillo N, Costanzo BD, Angelillo M, Costa G, Barillari MR, Barillari U. Epidemiological study on vocal disorders in paediatric age. J prev med hyg 2008; 49: 1-5.

Diagnostika. Anamnezė
•
•
•
•

Užkimimo pobūdis, balso kokybė (LGPAĮ skalė).
Pradžia ir eiga (ūmi, lėtinė, nuo gimimo).
Kiti gerklų pažeidimo simptomai (disfagija, stridoras, kosulys).
Kitos ligos susijusios su disfonija (GERL, astma, alergija,
sinusitas, adenoiditas, sisteminės ligos).
• Anamnezėje chirurginės intervencijos (širdies, tarpuplaučio,
kaklo srityse), endotrachėjinė intubacija.
• Medikamentų naudojimas (antihistamininiai , inhaliuojami
steroidai, anaboliniai hormonai ir kt.).
• Klausos sutrikimas.
Šiupšinskienė N. Vaikų disfonijos priežastys ir diagnostika. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas 2000, tomas IV, Nr.2.
Faust RA Childhood Voice Disorders: Ambulatory Evaluation and Operative Diagnosis. Clin Pediatr. 2003;42:1-9.

Diagnostika. Klinikinis tyrimas
• Apžiūra (galvos, veido, žandikaulių, kaklo, krūtinės, nosies,
burnos ertmės, ryklės), auskultacija (stridoro pobūdis),
kaklo palpacija (audinių masės, l/m).

• Laringoskopija:
– Netiesioginė veidrodėliu (nuo 6m.).
– Lanksti fibrooptinė nazofaringolaringo(strobo)skopija
(2.2-3.5 mm lankstus endoskopas).
– Laringo(strobo)skopija 70 ar 90  kietu endoskopu
(geriausias dinaminis vaizdas, blogai toleruoja, 6m.).
– Tiesioginė laringoskopija bendroje nejautroje
(nepavykus atlikti nazofaringolaringoskopijos).
• Balso vertinimas (LGPAĮ skalė, akustinė balso analizė,
balso lauko tyrimas, aerodinaminiai tyrimai (MFT, FK),
subjektyvus tiriamojo gyvenimo ir balso kokybės
vertinimas (vBNI).
Dejonckere PH. Assessment of Voice and Respiratory Function . M. Remacle, H. E. Eckel (eds.) Surgery of Larynx and Trachea. 2010.
Faust RA Childhood Voice Disorders: Ambulatory Evaluation and Operative Diagnosis. Clin Pediatr. 2003;42:1-9.

Diagnostika. Kiti tyrimai
• Rentgenologinis tyrimas (KT ar MRT, kaklo ir krūtinės
rentgenogramos, fluoroskopija/bario kontrastinis stemplės tyrimas).

• Tyrimai GERL (endoskopinis, rentgenologinis, pH – metrija, stemplės
impedansometrija, biologiniai žymenys).

• Tyrimai įtariant alergiją (kraujo tyrimas,citologinis nosies sekreto
tyrimas, ODM).

• Tyrimai įtariant infekcinį procesą (kraujo tyrimas, CRB, pasėlis, Ak
kraujyje).

Zalvan CH, Jones J. Hoarseness in children: Evaluation. www.uptodate.com
Possamai V, Hartley B. Voice disorders in children. Pediatr Clin North Am. 2013 Aug;60(4):879-92. May 25.

Svarbu
• Užkimimas su stridoru, kvėpavimo nepakankamumu,
aspiracijos požymiais, rijimo sutrikimais – būtina III
lygio specialistų komandos: ANG, pediatras,
endoskopuotojas, gastroenterologas, pulmonologas,
konsultacijos.
• Būtina otorinolaringologo konsultacija disfonijai
tęsiantis 2 – 3 sav., esant neaiškiai priežasčiai
(nesusijusi su viršutinių kvėpavimo takų infekcija) ar
ryškiai progresuojant.

Zalvan CH, Jones J. Hoarseness in children: Evaluation. www.uptodate.com

Įgimtos gerklų anomalijos.
Laringomaliacija
• Viena iš dažniausių įgimtų kūdikio stridoro priežasčių; +GERL– 65–100%.
• Simptomai: grubus inspiracinis stridoras, pablogėja maitinant,
susijaudinus, gulint ant nugaros, prasideda apie 2–4 sav. po gimimo
• Laringoskopija – “susisukęs” omegos formos antgerklis, trumpos
vedeginės antgerklio klostės, pleištinių ir ragelinių kremzlių kolapsas.

Kay DJ, Goldsmith AJ. Laryngomalacia: A Classification System and Surgical Treatment Strategy. Ear Nose Throat J. 2006 May;85(5):328-31, 336.
Dana M. Thompson, Laryngomalacia: factors that influence disease severity and outcomes of management, Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck
Surgery2010, 18:564–570.

Laringomaliacija
• Medikamentinis gydymas:
– Stebėjimas, tėvų nuraminimas – stridoras
savaime išnyksta apie 18–24 mėn. amžiaus.
– Kūno padėties keitimas.
– Antirefluksinis gydymas (apie 9mėn.).
– Dažnas pediatro sekimas (svorio augimas,
maitinimas, kvėpavimas).
• Chirurginis gydymas – sunkios laringomaliacijos
atveju (10–20%):
– Tracheotomija.
– Supraglotoplastika.
– Ragelinių kremzlių pašalinimas.
– Antgerklio procedūros (epiglotoplastika,
epiglotopeksija).
Kay DJ, Goldsmith AJ. Laryngomalacia: A Classification System and Surgical Treatment Strategy. Ear Nose Throat J. 2006 May;85(5):328-31, 336.

Gerklų membrana
• Sutrikusi gerklų rekanalizacija embriogenezės
metu.
• 75% priekinėje balso aparato dalyje.
• Asocijuojasi su poklostine stenoze.
• Traumos pasekmė (intubacija, trauminis
pažeidimas, chirurginės manipuliacijos).
• Simptomai – kvėpavimo sutrikimas,
stridoras, neįprastas verksmas, silpnas
balsas, užkimimas.
• Diagnostika – endoskopija.
• Gydymas – dilatacija, įpjovimas, stentavimas,
tracheotomija.
Zalvan CH, Jones J. Hoarseness in children: Etiology and management. www.uptodate.com.
Sidrah M. Ahmad, BS, Ahmed M.S. Soliman, MD, Congenital Anomalies of the Larynx , Otolaryngol Clin N Am, 40 (2007) 177–191.

Gerklų cistos
• Gerklų cistų klasifikacija:
– Latakų cistos (užsikemša pogleivinės liaukos –
dažniausiai randama supraglotinėje srityje).
– Laringocelė ir maišelinės cistos (atsiranda tarp
vestibulinės klostės ir skydinės kremzlės vidinio
paviršiaus gerklų skilvelio srityje).
– Valekulinės cistos (užsikemša pogleivinės liaukos
liežuvio šaknyje).

• Klinika:
– Asimptominė, maitinimo sunkumai, svorio neaugimas,
rijimo sutrikimai.
– Stridoras, triukšmingas kvėpavimas, užkimimas.
• Diagnostika – endoskopija, UG, KT/MRT.
• Gydymas – endoskopinis, išorinis pašalinimas,
marsupializacija.
Sidrah M. Ahmad, BS, Ahmed M.S. Soliman, MD, Congenital Anomalies of the Larynx , Otolaryngol Clin N Am, 40 (2007) 177–191.

Hemangioma
Įgimta gerklų membrana

• Paplitimas – 1,5% įgimtų gerklų ligų.
• Stridoras per pirmus 6 mėn. (80 – 90%).
• Greitai auga iki 12 – 18 mėn., spontaninis
pasveikimas per 5 m.
• 50% odos hemangioma galvos, kaklo srityje.
• Dažnis Mot./Vyr. – 2:1.
• Simptomai – pasikartojantis krupas, bifazinis
stridoras, cianozė.
• Diagnostika:
– Endoskopinis ištyrimas – poklostinėje srityje
raudonai – mėlynas, nejudrus darinys (dif. su
laringotracheitu).
– Rentgenologinis tyrimas – KT/MRT – poklostinis
susiaurėjimas.

Sidrah M. Ahmad, BS, Ahmed M.S. Soliman, MD, Congenital Anomalies of the Larynx , Otolaryngol Clin N Am, 40 (2007) 177–191.

Hemangioma
• Gydymas:
–
–
–
–
–
–
–
–

Laukimo taktika (su ar be tracheotomijos).
Sisteminiai GK.
Vietines GK injekcijos (efektyvumas 25%).
Alfa interferonas.
Beta blokatoriai (Propranololis – 2 mg/kg/d. 4 – 10mėn.).
Vinkristinas.
Chirurginis pašalinimas – didelių hemangiomų atveju.
Pašalinimas lazeriu – didelė randų ir poklostinės stenozės
tikimybė.
– KTP lazeris (kalio – titano – fosfato) – sukelia audinių terminį
pažeidimą.
Sidrah M. Ahmad, BS, Ahmed M.S. Soliman, MD, Congenital Anomalies of the Larynx , Otolaryngol Clin N Am, 40 (2007) 177–191.

Užpakaliniai gerklų skilimai
• Sutrikęs žiedinės kremzlės augimo centrų susijungimas 6 –7 intrauterininio
vystymosi sav.
• Maži apima tarpvedeginę sritį, dideli – žiedinę kremzlę, poklostinę sritį,
trachėją; Gretutiniai susirgimai (GERL, tracheomaliacija, įgimtos
anomalijos).
• Simptomai:
– Stridoras, triukšmingas kvėpavimas.
– Užkimimas, aspiracija.
– Dažnos kvėpavimo takų infekcijos.
– Padidinta sekrecija.
– Maitinimo sunkumai, svorio neaugimas.
• Diagnostika:
– Tiesioginė endoskopija, stemplės kontrastinis tyrimas.
• Gydymas – priklauso nuo tipo – antirefliuksinis, chirurginis.
LSMU gerklų – trachėjos stenozes operuoja chirurgas dr. A. Kilda.
Sidrah M. Ahmad, BS, Ahmed M.S. Soliman, MD, Congenital Anomalies of the Larynx , Otolaryngol Clin N Am, 40 (2007) 177–191.

Ūminis laringotracheitas
• Gerklų, poklostinės srities, trachėjos, bronchų gleivinės paraudimas, edema.
• Serga ikimokyklinio amžius vaikai, dažniausiai 6 mėn.–3m.
• Sukelia paragripo (65–75%), rečiau gripo, RSV, adeno–, rino–, Koksakio,
tymų virusai.
• Gali komplikuotis bakteriniu tracheitu (St. aureus, H. influenzae, Str.
pneumoniae, M. catarrhalis).
• Simptomai – užkimimas, lojantis kosulys, dispnėja, stridoras, krūtinės ląstos
retrakcijos.
• Laringotracheoskopija – atipiniais, sunkiais atvejais
(III gerklų stenozės stadija), esant dažniems recidyvams
(galimas GERL) .
• Gydymas : 85% simptominis–hidratacija (garai, skysčiai).
– Sisteminiai steroidai (lengvas, vidut. sunkumo)–
(deksametazonas 0,15 – 0,6mg/kg p/o, i/r, i/v).
– Epinefrino, hormonų inhaliacijos (vidut. sunkumo);
– Intubacija, ventiliacija (sunkus).
Šiupšinskienė N. Vaikų disfonijos priežastys ir diagnostika. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas 2000, tomas IV, Nr.2.
Zalvan CH, Jones J. Hoarseness in children: Etiology and management. www.uptodate.com.

Ūminis laringitas
• Gerklų gleivinės uždegimas sukeltas virusų
(rino–, paragripo, RSV, adeno–, gripo, tymų,
herpes) ar balso pertempimo (vyresnio amžiaus
vaikams pvz. šaukimas futbolo varžybų metu),

antrinės bakterinės ar grybelinės infekcijos.
• Simptomai – užkimimas, subfebrili
temperatūra, bendras negalavimas, raumenų
skausmai, rinorėja, kosulys, galima disfagija.
• Laringoskopija – BK paraudimas, edema,
kraujosrūva.
• Gydymas (7-10d.):
– Hidratacija (skysčiai, vietiniai hidrantai –
GeloRevoice), drėkinimas, balso režimas
– ramybė.
– Antipiretikai, dekongestantai, GK.
Zalvan CH, Jones J. Hoarseness in children: Etiology and management. www.uptodate.com.

BK paraudimas

BK kraujosrūva

Balso klosčių mazgeliai
• Dažniausia mokyklinio amžiaus vaikų
lėtinio užkimimo priežastis – 38 –78%
(dažniausiai 9m.).

• Dažniau berniukams: 21% berniukų, 11%
mergaičių (iš 617 mokyklinio amžiaus vaikų; Akif
Kilic ir kt. 2004).

• Įgyti, gerybiniai balso klosčių dariniai
(gleivinės edema ir hemoragijos), priekinio ir
vidurinio trečdalio riboje (didžiausia BK
vibravimo amplitudė).
• Etiologija – netinkamas balso vartojimas
(šaukimas, rėkimas, per didelis kalbumas,
dainavimas), GERL, išreikštas kosulys,

krenkštimas, alergija, psichologiniai
faktoriai.
Akif Kilic M, Okur E, Yildirim I, et al. The prevalence of vocal fold nodules in school age children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2004;68(4):409–12.
Zalvan CH, Jones J. Hoarseness in children: Etiology and management. www.uptodate.com.

Balso klosčių mazgeliai
• Simptomai:
– Grubus ar pučiantis (dideli mazgeliai) užkimimas.
– Greitas balso nuovargis, balso lūžiai, afonija.
• Diagnostika:
– Videolaringo(strobo)skopija–nepilnas BK
užsidarymas.
– Subjektyvus, objektyvus balso tyrimas.
• Gydymas:
– Balso režimas (nerėkauti, nešūkauti, nešnabždėti, nekrenkšti).
– Balso terapija (išnyksta ar pagerėja per 3– 6mėn.).
– Endolaringinis mikrochirurginis pašalinimas retai (prieštaringos
nuomonės, kai neveiksmingas konservatyvus gydymas, ryški
disfunkcija, recidyvų tikimybė, nuo 10 – 12 metų).
– Antirefluksinis gydymas (GERL 88 %).
Martins RHG, Branco A, Tavares ELM, Andrea Cristina Jóia Gramuglia ACJ. Clinical practice: vocal nodules in dysphonic children. Eur J Pediatr 2013 Sep 31;172(9):1161-5.
Pedersen M, McGlashan J. Surgical versus non-surgical interventions for vocal fold nodules. Cochrane Database Syst Rev 2012;(6):CD001934.
Zalvan CH, Jones J. Hoarseness in children: Etiology and management. www.uptodate.com; May JG, Shah P, Lemonnier L, et al. Systematic review of endoscopic airway
findings in children with gastroesophageal reflux disease. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2011; 120(2):116–22.

Funkciniai balso sutrikimai
• Fonacijos sutrikimai (balso kokybės,
pagrindinio tono, garsumo sutrikimai), atsiradę
dėl blogų kalbėjimo įpročių, psichogeninių
faktorių, asmenybės bruožų, esant normaliai
gerklų anatomijai ir fiziologijai.
• Hiperfunkcinė disfonija – raumenų įtempimo
disfonija, balso pažeidimas dėl balso
pertempimo, įpročio, piknaudžiavimo balsu.
• Hipotonusinė disfonija – balso pažeidimas dėl
sumažėjusio gerklų raumenų tonuso.
• Simptomai:
– Įtemptas ar pučiantis užkimimas.
– Greitas balso nuovargis, balso lūžiai.
– Galvos – kaklo skausmai.
Eun-Kyung Lee, Young-Ik Son. Muscle tension dysphonia in children: Voice characteristics and outcome of voice therapy. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. (2005)
69, 911—917. Aronson AE. Clinical Voice Disorder. New York, 1990.,

Funkciniai balso sutrikimai
• Laringoskopija:
– Sumažėjusi BK vibracija.
– Nepilnas BK susiglaudimas (trikampio, ovalo
formos plyšys).
– Tikrųjų/vestibulinių klosčių hiper/hipoadukcija.
– Priekinis – užpakalinis gerklų susitraukimas.
• Diferencinė diagnostika – papildomos BK vagos
(sulcus glottidis):
– Ryški disfonija nuo vaikystės.
– Netiesioginė laringoskopija – nėra aiškios
organinės patologijos.
• Gydymas:
– Balso higiena ir paciento mokymas.
– Balso terapija, taisyklingos kalbėsenos pagrindų
mokymas.
– Psichoterapija.
Eun-Kyung Lee, Young-Ik Son. Muscle tension dysphonia in children: Voice characteristics and outcome of voice therapy.
Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. (2005) 69, 911—917.

Mutacija
• Mutacija – ne liga – auga gerklų karkasas,
leidžiasi gerklos veikiant testosteronui ir
augimo hormonams (fiziologinis proc.):
– Mergaitėms 12 – 14m. BK pailgėja 2 –
4mm, Fo sumažėja 3 – 4 pust.
– Berniukams 13 – 15m. BK pailgėja 10mm,
Fo sumažėja 12 pust.
• Tęsiasi 3 – 6mėn., iki 1m.
dB(A), 0,3m
• Pasireiškia balso žemėjimu, užkimimu,
Standartas
balso nestabilumu, lūžiais.
• Laringoskopija – paraudę BK, nepilnas BK
susiglaudimas užpakalinėje dalyje.
• Balso laukas – “mutacinis trikampis”
(išnyksta viduriniai garsai).
• Stebėjimas, balso krūvio ribojimas.
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Mutacinė disfonija
(mutacinis falcetas, angl. puberphonia)
• Neįprastai aukštas balsas užaugus
gerkloms, nesant organinių
priežasčių (berniukams).
• Sutrikusi adaptacija
psichologiniams pokyčiams
paauglystės metu.
• Raumenų nekoordinavimas,
žiedinio skydo raumens (m.
cricothyroideus) hiperfunkcija.
• Balso terapija ir psichoterapija.

Zalvan CH, Jones J. Hoarseness in children: Etiology and management. www.uptodate.com.

Vaikų GERL LF
• Apibrėžimas – skrandžio sulčių ar refluksato
(HCl, pepsinas, tulžies r.,kasos fermentai)
patekimas į gerklas, burnaryklę ir/ar nosiaryklę.
• Paplitimas – 22 vaikų populiacijos.
• Etiopatogenezė – viršutinio stemplės sfinkterio
disfunkcija:
– Tiesioginis HCl, pepsino poveikis (gleivinės
sudirginimas, pepsinas išlieka aktyvus pH
6,5→hemolizinis poveikis, keičia streso
proteinų atsaką, kurie atlieka epitelio
apsauginę f-ją).
– Netiesioginis n. vagus refleksinis dirginimas
sukelia kosulį ir/ar bronchospazmą.
Brodsky L, Carr MM. Extraesophageal reflux in children. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2006;14:387-92.
May JG, Shah P, Lemonnier L, et al. Systematic review of endoscopic airway findings in children with gastroesophageal reflux disease. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2011;
120(2):116–22.; Venkatesan NN, Pine HS, Underbrink M. Laryngopharyngeal Reflux Disease in Children. Pediatr Clin North Am. 2013 August ; 60(4): 865–878.

GERL LF simptomai
• Kūdikiai ir ikimokyklinio amžiaus vaikai:
–Triukšmingas kvėpavimas, apnėjos, lėtinis kosulys,
stridoras.
–Pasikartojantis sinusitas, ankstyva astma.
–Atpylimas, vėmimas, disfagija.
• Mokyklinio amžiaus vaikai:
–Lėtinis kosulys, užkimimas, krenkštimas, ryklės
perštėjimas, halitozė.
–Pasikartojantis sinusitas, sunkiai kontroliuojama
astma.
• Paaugliai:
–Lėtinis kosulys, galvos skausmas, “sinusitas”, otalgija
su/be otito požymiais, užkimimas, lėtinės kvėpavimo
takų infekcijos.
–Rėmuo, pykinimas, vėmimas, regurgitacija.
Venkatesan NN, Pine HS, Underbrink M. Laryngopharyngeal Reflux Disease in Children. Pediatr Clin North Am. 2013 August ; 60(4): 865–
878. Brodsky L, Carr MM. Extraesophageal reflux in children. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2006;14:387-92.

GERL LF diagnostika
• Laringoskopija:
– Vedeginių gumburų edema/eritema.
– Balso klosčių edema/eritema.
– Poklostinė edema/eritema.
– Liežuvio tonzilės hipertrofija.
– Laringomaliacija.
– Poklostinė stenozė.
– BK mazgeliai.
– BK granuliomos.
– Trachėjos gleivinės grūdėtumas,
išlyginta “carina”.
– Sekretas gerklose.
May JG, Shah P, Lemonnier L, et al. Systematic review of endoscopic airway findings in children with gastroesophageal
reflux disease. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2011; 120(2):116–22.
Venkatesan NN, Pine HS, Underbrink M. Laryngopharyngeal Reflux Disease in Children. Pediatr Clin North Am. 2013
August ; 60(4): 865–878. Brodsky L, Carr MM. Extraesophageal reflux in children. Curr Opin Otolaryngol Head Neck
Surg 2006;14:387-92.

GERL LF diagnostika
• Endoskopinis tyrimas, biopsija (atliekamas
Lietuvoje).
• Ultragarsinis tyrimas (atliekamas Lietuvoje).
• 24 val. pH – metrija.
• Elektrinio impedanso matavimas su pH.
• Virškinamojo trakto rentgenologinis
tyrimas (atliekamas Lietuvoje).
• Gerklaryklės pH (bandymų stadijoje).
• Diagnostinis gydymas protonų siurblio
inhibitoriais (PSI) (atliekamas Lietuvoje).
Venkatesan NN, Pine HS, Underbrink M. Laryngopharyngeal Reflux Disease in Children. Pediatr Clin North Am. 2013 August ; 60(4): 865–878.
Brodsky L, Carr MM. Extraesophageal reflux in children. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2006;14:387-92.
Šiupšinskienė N. Dažniausios suaugusiųjų užkimimo priežastys ir gydymo rekomendacijos. Otorinolaringologijos aktualijos. Nr. 2/2013 m. 56-64.

GERL LF gydymas
• Tėvų nuraminimas (80% išnyksta iki 18mėn.).
• Gyvenimo ir mitybos būdo pakeitimas:
– Miego pozicija (kniūbsčia), galvūgalio
pakėlimas.
– Maitinimo padėtis (kūdikiams).
– Dieta (maisto tirštinimas, maitinimas
mažesniais kiekiais ir dažniau, kieto maisto
įvedimas (leidus gydytojui), vengti aštraus ir
riebaus maisto, šokolado, kavos, citrusų,
pomidorų, mėtų, gazuotų gėrimų).
– Intraabdominalinio spaudimo korekcija
(mažinti atsvorį, gydyti obstipacijas).

Venkatesan NN, Pine HS, Underbrink M. Laryngopharyngeal Reflux Disease in Children. Pediatr Clin North Am. 2013 August ; 60(4): 865–878.

GERL LF gydymas
• Medikamentinis gydymas:
– Protonų siurblio inhibitoriai (omeprazolis, lansoprazolis,
esomeprazolis).
– H2 histaminoblokatoriai (ranitidinas, famotidinas) – naktiniam
rūgšties proveržiui slopinti, laipsniškai nutraukiant PSI.
– Antacidiniai (alginatai (Mg, Na) – Gastrotuss baby, Refluxaid).
– Prokinetikai (metoklopramidas, domperidonas) – nėra įrodytas
saugumas, efektyvumas vaikams.
• Chirurginis gydymas (laparaskopinė fundoplikacija, piloroplastika)–
sunkiai GERL formai, kai konservatyvus gydymas neefektyvus.

Venkatesan NN, Pine HS, Underbrink M. Laryngopharyngeal Reflux Disease in Children. Pediatr Clin North Am. 2013 August ; 60(4): 865–878.
Brodsky L, Carr MM. Extraesophageal reflux in children. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2006;14:387-92.

Gerklų papilomatozė
• Sukelia žmogaus papilomos virusas (ŽPV) 6, 11,
rečiau 16,18 tipai.
• Gali būti įgimta ar įgyta, dažni recidyvai (80–100%).
• Diagnozuojama 2 – 3 amžiuje, dažniausiai iki 5m.
• Simptomai – pučiantis užkimimas, dusulys, stridoras,
inetrmituojanti kvėpavimo takų obstrukcija, afonija.
• Laringoskopija – daugybinės papilominės išaugos ant
vestibulinių, tikrų BK, poklostinėje srityje, trachėjoje.
• Gydymas:
– Chirurginis pašalinimas (šalti instrumentai,
“mikrodebrider” technika, KTF lazeris), užtikrinant
kvėpavimo takų praeinamumą (atliekama LSMU,
VULSK).
– Konservatyvus – ŽPV vakcina (recidyvų profilaktikai).
– Cidofoviras (Lietuvoje neregistruotas).
– Bevacizumab (Avastin, kraujagyslių endotelio augimo
faktoriaus inhibitorius) mažina recidyvų dažnį
(Sidell ir kt. 2014).

Anil K. Laiwani MD, CURRENT Diagnosis & Treatment Otolaryngology--Head and Neck Surgery, Third Edition,2012, 481-491.
Zalvan CH, Jones J. Hoarseness in children: Etiology and management. www.uptodate.com.

Balso klosčių paralyžius
• Etiologija:
– Jatrogeninės priežastys (kardiotorakalinė
chirurgija, tiroidektomija, tracheoezofaginės
fistulės operacijos).
– Idiopatinės priežastys (virusinė infekcija ar
autoimuninė liga, 37% retrospektyvinis
tyrimas 113 vaikų įgimtas BKP; de Gaudemar ir
kt. 1996).
– Neurologinės ligos (smegenų tumorai,
meningomielocelė, hidrocefalija, 26%; de
Gaudemar ir kt. 1996).
– Grįžtamojo gerklų nervo (GGN) pažeidimas,
kompresija (kaklo trauma gimdymo metu,
intartorakaliniai pažeidimai, 13% ir 5%; de
Gaudemar ir kt. 1996).
De Gaudemar I, Roudaire M, François M, Narcy P. Outcome of laryngeal paralysis in neonates: a long term retrospective study of 113 cases. Int J Pediatr
Otorhinolaryngol 1996; 34:101. Zalvan CH, Jones J. Hoarseness in children: Etiology and management. www.uptodate.com. Possamai V, Hartley B. Voice disorders
in children. Pediatr Clin North Am. 2013 Aug;60(4):879-92. May 25.

BK paralyžius – simptomai
• Simptomai:
– Silnas verkimas, pučiantis užkimimas, aspiracijos požymiai (kosulys
rijimo metu ir recidyvuojančios pneumonijos) – vienpusis BKP.
– Garsus balsas ir verkimas, dispnėja, stridoras padidėjus vaiko
aktyvumui – abipusis BKP.
• Diagnostika:
– Laringoskopija – viena ar abi balso klostės medialinėje ar
paramedialinėje padėtyje, paradoksiški judesiai.
– Neurologo, kardiologo konsultacijos, KT, MRT(galvos, kaklo,
krūtinės).
• Gydymas – rekomenduojamas sekimas – savaiminis pasveikimas per
6–12, retai 36 mėn. (įgyto atveju–64%, įgimto–29%, vienpusio–70%,
abipusio–50%).
De Gaudemar I, Roudaire M, François M, Narcy P. Outcome of laryngeal paralysis in neonates: a long term retrospective study of 113 cases. Int J Pediatr
Otorhinolaryngol 1996; 34:101. Zalvan CH, Jones J. Hoarseness in children: Etiology and management. www.uptodate.com.
Possamai V, Hartley B. Voice disorders in children. Pediatr Clin North Am. 2013 Aug;60(4):879-92. May 25.

BK paralyžius – gydymas
• Vienpusis BKP:
– Balso terapija.
– Balso klostės medializacija (hialurono r., riebalai
(atliekama LSMU), kolagenas, Gelfoam, Radiesse –
vaikams efektyvumas nepakankamai įrodytas).

– Medializuojanti tiroplastika (nerekomenduojama
iki paauglystės dėl protezo vietos migracijos).

– Reinervacija (ansa cervicalis anostomozė su GGN,
mažai duomenų vaikams, Marcum 2010, Smith 2012).

• Abipusis BKP:
– Tracheotomija (50–60% atvejų, Daya 2000).
– Balso klostės lateralizacija.
– Chordotomija.
– Lazerinė aritenoidektomija
(paauglystėje, nes galimas pasveikimas; Daya 2000).
Daya H, Hosni A, Bejar-Solar I, et al. Pediatric vocal fold paralysis: a long-term retrospective study. Arch
Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 126:21. Zalvan CH, Jones J. Hoarseness in children: Etiology and
management. www.uptodate.com.. Possamai V, Hartley B. Voice disorders in children. Pediatr Clin North
Am. 2013 Aug;60(4):879-92. May 25.

Ca hidroksiapatito injekcija,
po infekcijos, išsaugota užpakalinė
dalis, Hartley B 2013

Apibendrinimas
• Disfonijos diagnozuojamos iki penktadalio vaikų.
• Dažniausios kūdikių disfonijos priežastys – įgimta gerklų patologija,
vyresnių vaikų – BK mazgeliai, funkcinės ligos, GERL LF.
• Disfonijai tęsiantis 2 – 3 sav., esant neaiškiai priežasčiai ar ryškiai
progresuojant – būtina otorinolaringologo konsultacija.
• Anemnezė, klinikinis ištyrimas, vaizdolaringo(strobo)skopija (daro tik III
lygis) padeda išsiaiškinti disfonijos priežastį.
• Esant disfonijai su kvėpavimo nepakankamumu, stridoru, rijimo sutrikimais
būtinos III lygio specialistų komandos konsultacijos (ANG, pediatras,
endoskopuotojas, gastroenterologas, pulmonologas),
vaizdolaringo(tracheo)skopija, stemplės tyrimas.
• Vaikams iki 5m. būtina apžiūrėti gerklas disfonijai tęsiantis 2 – 3 sav., jeigu
tai nėra ūminis laringotracheitas, kai gerklų apžiūra gali pabloginti vaiko
būklę; lėtinio užkimimo atveju – būtina išsiaiškinti ar nėra papilomatozės.
• Vyresniems vaikams, esant gyvybei nepavojingoms būklėms, disfonijos
priežastis nustatoma atlikus laringoskopiją, gydoma taikant medikamentinį,
chirurginį gydymą, balso terapiją ir balso higieną.

