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Įvadas

Artėja peršalimo ligų sezonas, tarp nemaloniau-
sių simptomų – gerklės skausmas. Dažniausiai jis 
atsiranda vienas pirmųjų, vėliau – ir kitų, priklau-
somai nuo ligos ar priežasties, kuri sukėlė šį erzi-
nantį pojūtį.

Faringitas (ryklės uždegimas), kurio vienas pa-
grindinių simptomų yra skausmas ryjant, – visa-
me pasaulyje paplitęs negalavimas. Vien JAV dėl 
faringito kasmet į pirminės sveikatos priežiūros 
specialistus kreipiasi per 15 mln. žmonių, o pagal 
Nacionalinės ambulatorinės priežiūros apžvalgas 
(angl. National ambulatory medical care survey) 
tai sudaro 200 vizitų pas gydytoją 1000 gyvento-
jų (1, 2). Ligos plitimui didelę įtaką daro klimato 
ir oro temperatūros kitimai, todėl liga dažniausiai 
sergama tose klimato zonose, kuriose ryški sezo-
ninė oro sąlygų kaita.

Dažniausiai tai virusinės kilmės liga, tačiau pa-
sitaiko ir ne infekcinės kilmės ryklės skausmas.

Etiologija

Ryklės uždegimo ir skausmo priežastys dažniausiai 
būna įvairūs mikroorganizmai, iš kurių virusai –daž-
niausi (iki 90 proc. suaugusiųjų ir 60–75 proc. vaikų) 
(1 lentelė) (3). Virusiniu faringitu dažniausiai sergama 
žiemą, išskyrus adenovirusinę infekciją, kuria vienodai 
dažnai sergama ištisus metus.

Rečiau sergama bakterinės kilmės faringitu. daž-
niausiai jį sukelia Streptococcus pyogenes (A grupės 
beta hemolizinis streptokokas), rečiau kiti streptokokai 
(B, C ir G grupės), taip pat gerklės skausmas būdingas 
Corynebacterium diptheriae, Haemophilus influenzae 
infekcijoms, rečiau pasitaiko sergant Legionella pneu-
mophila, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningiti-
dis, Arcanobacterium haemolyticum, Treponema pa-
lidium, Yersinia enterolitica sukeltomis infekcijomis. 
Retais atvejais pasitaiko sergančiųjų mikoplazminiu 
(Mycoplasma pneumoniae), chlamidiniu (Chlamy-
dia pneumoniae), Coxiella burnettii ar Candida šta-
mų sukeltu faringitu. Str. pyogenes svarbus ne tiek 
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1 lentelė. Virusai, galintys sukelti faringitą

Virusas Liga, kt. simptomai Faringito dažnis

Rinovirusas
Ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija 
(peršalimas)

Dažnas

Corona
Ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija 
(peršalimas)

Dažnas

Adenovirusas
Ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija ir 
konjunktyvitas

Dažnas uždarose bendruomenėse 
(armija, mokymo įstaigos)

Herpes simplex, 1 ir 2 tipo Gingivostomatitas Dažnas
Paragripo virusas Peršalimas ir laringitas Dažnas vaikams

Coxsackie A
Herpangina (karščiavimas, vėmimas, viduria-
vimas, pilvo skausmas) bei snukio ir nagų liga

Dažnas

A ir B gripo virusai Gripas Dažnas gripo sezono metu
Rinorespiracinis sinsicinis Bronchiolitas ir laringitas Dažnas vaikams
Epsteino-Barro Infekcinė mononukleozė Dažnas paaugliams žiemą
Citomegalo virusas CMV mononukleozė Pasitaiko rečiau
ŽIV Pirminė ŽIV infekcija Retai
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kaip dažniausias sukėlėjas, bet kaip reumato ir postrep-
tokokinio glomerulonefrito sukėlėjas (4).

Pasitaiko ir neinfekcinės kilmės gerklės skausmo 
priežasčių. Viena jų – cheminis ar mechaninis pažei-
dimas, pvz., nudegimai korozinėmis medžiagomis, ci-
garečių rūkymas, sužeidimas svetimkūniais (pvz., kau-
las, patekęs su maistu). Ryklės skausmas lydi vėlesnių 
stadijų nosiaryklės navikus, alergiją (lėtinį rinitą), gas-
troezofaginio refliukso ligą, Kawasaki ligą. Be abejo, 
skausmą patiria ir pacientai po tonzilektomijos opera-
cijos, rečiau – gydomi chemopreparatais ar jonizuojan-
čiaisiais spinduliais, po įvairių kvėpavimo takų mani-
puliacijų (pvz., dirbtinės ventiliacijos).

Faringito klinika

Pagrindinis simptomas – ryklės skausmas, ypač ry-
jant (odinofagija). Apžiūrint matoma paraudusi, edemiš-
ka ryklės gleivinė. Kiti simptomai priklauso nuo sukėlė-
jo. Tiek bakteriniam, tiek virusiniam faringitui būdingas 
karščiavimas, galvos skausmas, pykinimas ir bendras ne-
galavimas, kurių pasireiškimas priklauso nuo sukėlėjo.

Pūlingi pažeidimai būdingi bakteriniam faringitui, 
ypač A grupės beta hemoliziniam streptokokui, C. dipt-
heriae, rečiau – kitoms infekcijoms. Jei lydi laringitas, 
užkimsta balsas, o vaikų amžiuje gali būti net stridoras 
dėl gerklų ar antgerklio edemos. Gali atsirasti kaklo lim-
fadenopatija, kurios mastas priklauso nuo faringito kil-
mės. Virusiniam faringitui, kurį sukelia peršalimo viru-
sai, būdingas kosulys ir sloga, Coxackie ar Herpes sim-
plex virusiniam faringitui būdingas pūslelinis bėrimas.

Diagnozuojant visada svarbu atskirti, kokios (bak-
terinės ar virusinės) kilmės yra faringitas, ypač svarbu 
laiku diagnozuoti streptokokinę infekciją. Nuo to pri-
klauso ir gydymo taktika, ir tolesnė paciento prognozė. 
Požymiai, padedantys diferencijuoti, pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Simptomai, būdingi bakteriniam ir 
virusiniam faringitui

Streptokokinis faringitas Virusinis faringitas
Nėra kosulio Stomatitas
2 sav. laikotarpiu – kontaktas su 
sergančiuoju beta hemolizinio 
streptokoko sukelta infekcija

Konjunktyvitas

Karščiavimas Vandeninga sloga
Petechijos gomuryje Kosulys
Skarlatinai būdingas bėrimas Viduriavimas

Avietinis liežuvis
Pavienės pūslelės, 
opelės

Skausminga kaklo srities limfa-
denopatija

Užkimimas

Gomurinių migdolų padidėjimas
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3 lentelė. Vaistai ryklės skausmui gydyti

Pavadinimas Antiseptikas Kita medžiaga Pastabos

Jox (purškalas) Povidono jodas —
Plataus spektro baktericidinė medžiaga, veikia kai 
kuriuos grybus, virusus ir pirmuonis

Liugolio tirpalas (purš-
kalas)

Jodas —
Plataus spektro baktericidinė medžiaga, veikia kai 
kuriuos grybus, virusus ir pirmuonis

Chlorchinaldin (pastilės) Chlorkvinaldolas — Antiseptikas (apie veikimo spektrą žinių nėra daug)

Faringosept (pastilės) Ambazonas —
Bakteriostatiškai veikia Str. hemolyticus, Str. pneu-
moniae ir Str. viridans

Furasol (gargalas)
Furaginas 
(nitrofuranų gr.)

— Bakteriostatikas

Hexaspray (purškiamoji 
suspencija)

Biklotimolas —
Baktericidinė medžiaga, pasižymi antiuždegiminiu 
poveikiu

Falimint
Acetilaminonitropro-
poksibenzenas

—
Vietinis analgetikas, šiek tiek slopinantis kosulį po-
veikis

Decatylen Dekvalinas
Dibukainas 
(vietinis 
anestetikas)

Baktericidiškai veikia gramteigiamus ir gramneigia-
mus sukėlėjus, antibiotikams atsparius štamus, Can-
dida, kai kuriuos kitus epidermofitus ir trichofitus, 
pirmuonis

Hexoraletten (pastilės) Chlorheksidinas
Benzokainas
 (vietinis 
anestetikas)

Baktericidiškai ir bakteriostatiškai veikia gramtei-
giamus, kiek silpniau gramneigiamus sukėlėjus, vi-
rusus; didelės dozės toksiškos, vaikams iki 4 metų 
neskirtinas

Trachisan (pastilės) Chlorheksidinas

Lidokainas (viet. 
anestetikas) Tiro-
tricinas (antibio-
tikas)

Chlorheksidinas baktericidiškai ir bakteriostatiškai 
veikia gramteigiamus, kiek silpniau gramneigiamus 
sukėlėjus, virusus; tirotricinas – antibiotikas, veikian-
tis gramteigiamus sukėlėjus

Sebidin (tabletės) Chlorheksidinas
Askorbo 
rūgštis (vit. C)

Baktericidiškai ir bakteriostatiškai veikia gramteigia-
mus, kiek silpniau gramneigiamus sukėlėjus, virusus, 
didelės dozės toksiškos

Septolete (pastilės) Cetilpiridinas
Benzokainas 
(viet. 
anestetikas)

Baktericidinė medžiaga

Neo-angin (pastilės)
Amilmetakrezolas, 
dichlorobenzilo 
alkoholis

Mentolas

Strepsils (pastilės)
Amilmetakrezolas, 
dichlorobenzilo 
alkoholis

Askorbo rūgštis 
(vit. C)

Orofar (purškalas, 
pastilės)

Benzoksonio 
chloridas

Lidokainas (viet. 
anestetikas)

Tantum Verde
(pastilės, purškalas, tir-
palas)

— Benzidaminas
Nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo būdin-
gas poveikis

Faringodol Cholino salicilatas Analgetikas

Trachilid — Lidokainas Vietinis anestetikas

Dolo-angin Benzokainas Vietinis anestetikas su islandine kerpena
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Laboratoriniai tyrimai paprastai nėra labai in-
formatyvūs, tačiau, įtariant streptokokinį farin-
gitą, rekomenduojama atlikti pasėlius nuo ryklės 
migdolų, burnaryklės gleivinės, nustatyti antis-
treptokokinių antikūnių titrus. Kraujo tepinėlio 
mikroskopija naudinga diagnozuojant infekcinę 
mononukleozę.

Gydymas

Kadangi daugumos atvejų faringito sukėlėjai – 
virusai, antibiotikai skirtini tik diagnozavus bak-
terinės kilmės faringitą. Virusinio faringito atve-
ju taikomas simptominis gydymas: rekomenduo-
jama daugiau skysčių, febriliai karščiuojant ski-
riami antipiretikai (paracetamolis, NVNU), slogai 
gydyti gali būti skiriama dekongestantų.

Ryklės skausmui gydyti rekomenduojama įvai-
rių ryklės purškalų ir pastilių (3 lentelė). Daugu-
mos jų sudėtyje yra vietiškai veikiančio vieno-
kio ar kitokio antiseptiko, skausmą mažinančio 
vaisto, kiti yra augalinės kilmės preparatai. Kurį 
rekomenduoti pacientams? Kaip visada, norėtųsi 
skirti veiksmingiausią ir saugiausią medikamentą.

Dauguma preparatų, skirtų gerklės skausmui 
gydyti, yra antiseptikai, vietiškai slopinantys mi-
kroorganizmų dauginimąsi, šiek tiek ir uždegimą 
bei skausmą. Kai kurie – kartu su vietiniu aneste-
tiku, kiti tik anestetikai ar NVNU. Ne visų anti-
septikų poveikis gerai žinomas. Daugiausia patei-
kiama informacijos apie jodo darinių, dekvalino 
ir chlorheksidino poveikį.

Jodo preparatai – vieni seniausiai žinomų anti-
septikų. Deja, ne mažai žmonių yra alergiški jodo 
preparatams, todėl juos skirti reikėtų atsargiai.

Chlorheksidino veikimo spektras siauresnis, 
be to, didelės jo dozės toksiškos.

Dekvalinas yra plataus spektro baktericidiš-
kai, fungicidiškai veikiantis preparatas, galimai 
veikiantis virusus ir pirmuonis, kuriam alerginės 
reakcijos gana retos.

Skiriant vien anestetikus, negaunama antisepti-
nio poveikio, o sergant virusiniu faringitu jis būtų 
labai pageidautinas, siekiant išvengti antrinės bak-
terinės infekcijos (kaip žinoma, burnos ertmėje per-
sistuoja aibė įvairių mikroorganizmų).

Yra ir nemedikamentinių priemonių ryklės skaus-
mui mažinti: islandinės kerpenos, propolio preparatai, 
kurių poveikis ir veiksmingumas nėra tiksliai žinomi.

Taigi, kad preparatas veiksmingai mažintų ryklės 
skausmą, tikslinga skirti ir antiseptiko, ir anesteti-
ko. Geriausia – abiejų vaistų derinio, kuris būtų vie-
name preparate.

Rinktis purškalą ar pastiles? Atrodytų, purškalą 
vartoti patogiau. Tačiau jo poveikis trumpalaikis, 
o pastilės čiulpiamos kelias minutes, todėl povei-
kis išlieka ilgiau. Be to, padidėjusi salivacija čiul-
piant pastiles veikia kaip natūralus antibakterinis 
barjeras dėl jose esančio lizocimo ir kitų fermentų.

Apibendrinimas

Artėjant peršalimo ligų sezonui, daugėja besis-
kundžiančių ryklės skausmu. Dauguma suaugusiųjų 
serga virusinės kilmės faringitu, todėl jiems reko-
menduojamas tik simptominis gydymas.

Parenkant efektyviausią preparatą ryklės skaus-
mui malšinti, tikslinga rekomenduoti antiseptiko ir 
anestetiko derinį vienoje pastilėje. Poveikis bus vi-
sapusis ir išliks ilgesnį laiką nei vartojant purškalą.
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