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Abstract 

Laryngeal papillomatosis, a benign laryngeal tumor that is characterized by a characteristic morphology and a 
relapsing course, may be confounded. Papillomatosis is caused by the HPV virus. HPV-6 and HPV-11 subtypes are 
commonly found. E6 and E7 genes, which are involved in the regulation of cell division, proliferation and apoptosis, 
are essential for the pathogenesis of papillomatosis. Papillomas usually begin to develop in areas where the 
squamous epithelium is bordered by the oscillatory columnar epithelium. Laryngeal papillomatosis causes airway 
obstruction, and the most common symptoms are hoarseness and dyspnoea. Narrow-band imaging (NBI) combined 
with white light endoscopy is recognized as a more accurate method of diagnosis for laryngeal disease. The virus 
detection methods used today are in situ hybridization, liquid hybridization, and polymerase chain reaction (PCR). 
Surgical excision remains the primary method of treatment. CO2 laser therapy is commonly used in laryngeal 
surgery, but the complications of laser surgery are increasingly shifting to microlaryngeal surgery. Medication for 
the treatment of laryngeal papillomatosis can only be used as adjuvant therapy after surgical intervention. The most 
commonly used antiviral agent for adjuvant treatment is cidofovir, a cytosine analogue. For both women and men, 
HPV infection can also cause other diseases. Therefore, vaccination is an important preventive measure. Recently, 
adjuvant use of a quadrivalent vaccine has been shown to improve disease progression and reduce relapse rates after 
vaccination. Therefore, the HPV vaccine is believed to have a beneficial therapeutic effect in preventing the 
development of new papillomas and preventing the spread of infection. 
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Santrumpa 

Gerklų papilomatozė – gerybinis gerklų navikas, kuris pasižymi būdinga morfologija, atsinaujinančia eiga, gali 
supiktybėti. Papilomatozę sukelia ŽVP virusas. Dažniausiai aptinkami ŽPV-6 ir ŽPV-11 subtipai. Papilomatozės 
patogenezei svarbiausi E6 ir E7 genai, kurie susiję su ląstelių dalijimosi reguliavimu, proliferacija bei apoptoze. 
Papilomos dažniausiai pradeda vystytis tose vietose, kur plokščiasis epitelis ribojasi su virpamuoju stulpiniu epiteliu. 
Gerklų papilomatozė sukelia kvėpavimo takų obstrukciją, o dažniausiai pasitaikantys simptomai yra balso 
užkimimas ir dispnėja. Pripažinta, jog gerklų ligoms diagnozuoti yra tikslesnis tyrimo būdas – siauros juostos 
vaizdavimas (NBI), kombinuotas su baltos šviesos endoskopija. O šiais laikais naudojami viruso nustatymo būdai 
yra in situ hibridizacija, skystoji hibridizacija bei polimerazių grandininė reakcija (PGR). Pagrindinis gydymo 
metodas išlieka chirurginė ekscizija. Paprastai gerklų chirurgijoje taikoma CO2 lazerinė terapija, tačiau dėl lazerinės 
chirurgijos komplikacijų vis dažniau pereinama prie mikrolaringinės chirurgijos. Medikamentinis gerklų 
papilomatozės gydymas gali būti naudojamas tik kaip adjuvantinis gydymas po chirurginės intervencijos. 
Adjuvantiniam gydymui dažniausiai naudojamas antivirusinis preparatas – cidofoviras, citozino analogas. Tiek 
moterims, tiek vyrams, ŽPV infekcija gali sukelti ir kitas ligas. Todėl vakcinacija yra svarbi prevencijos priemonė. 
Neseniai ištirta, jog taikant keturvalentę vakciną adjuvantiškai, ligos eiga tampa geresnė, po vakcinacijos recidyvų 
dažnis mažesnis. Dėl to manoma, kad vakcina nuo ŽPV turi palankų terapinį efektą naujų papilomų susiformavimo 
prevencijai bei apsaugo nuo infekcijos plitimo. 

Raktiniai žodžiai: gerklų papilomatozė, ŽPV 
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Įvadas 

Gerklų papilomatozė – gerybinis gerklų navikas, 
pasižymintis būdinga morfologija, atsinaujinančia 
eiga, kartais supiktybėjantis. Jis apibūdinamas kaip 
egzofitiškai auganti, į karpą panaši masė. Šį 
susirgimą sukelia žmogaus papilomos virusas (ŽPV). 
Pirmasis mokslininkas, 1923 m. atradęs ryšį tarp ŽPV 
bei gerklų papilomatozės, buvo E.V. Ullman. 
Eksperimento metu jis savo ranką inokuliavo 6 metų 
vaiko papilomos audiniais [1]. Labai sunku 
prognozuoti susirgimo progresavimą, papilomatozė 
gali pasireikšti vidutinio sunkumo simptomais 
(pavyzdžiui, tik užkimimu) ir spontanine remisija, o 
kartais gali tapti agresyvia liga, plisti į apatinius 
kvėpavimo takus, dėl to gali atsirasti dažnų 
intervencinių procedūrų poreikis. Šios ligos 
diagnostika bei gydymo būdai dar nėra iki galo 
nustatyti. 

Etiologija 

Žmogaus papilomos virusas priklauso papovavirusų 
šeimai. Jį sudaro dvispiralė žiedinė DNR, koduojanti 
8 genus, apsupta kapsidės. Iš tų 8 genų 6 laikomi 
„ankstyvaisiais“ (E1, E2, E4, E5, E6, E7) , 
atsakingais už ląstelių ciklo sutrikdymą. Manoma, 
kad virusas prisitvirtina ir patenka į ląstelę – 
šeimininkę, šiuo atveju, pamatinį keratinocitą, per 
paviršinio epitelio įtrūkimus, sukeltus mikrotraumos 
[2].  

Šiuo metu identifikuoti 86 viruso subtipai. 
Papilomatozės atveju dažniausiai aptinkami ŽPV-6 ir 
ŽPV-11 subtipai. Kiek rečiau gerklų papilomatozę 
sukelia ŽPV-16 ir ŽPV-18 virusai. ŽPV-11 sukelta 
infekcija pasižymi agresyvesne eiga nei sergant ŽPV-
6 sukelta infekcija. Tiek ŽPV-11, tiek ŽPV-6 laikomi 
„mažos rizikos“ virusais, atsižvelgiant į jų 
onkogeninį potencialą. Tuo tarpu ŽPV-16 ir ŽPV-18 
subtipai apibūdinami kaip „didelės rizikos“ virusai 
[3].  

Viruso DNR galima aptikti net ir makroskopiškai 
nepakitusiame epitelyje, kuris yra netoli papilomos. 
Tai gali paaiškinti dažnus gerklų papilomatozės 
recidyvus. Tačiau studijos parodė, jog ŽPV 
egzistavimo viršutinių kvėpavimo takų epitelyje 
nepakanka papilomų augimo indukcijai, kadangi ŽPV 
galima aptikti ir makroskopiškai nepažeistoje 
gleivinėje [4]. 

 

Patogenezė 

 

Virusas, infekavęs viršutinius kvėpavimo takus, 
persistuoja juose, dėl to ligos eiga ilga. Taip pat 
pakinta ląstelių augimas bei dauginimasis, dėl to 
gerklose formuojasi papilomos, o viruso reprodukcija 
leidžia infekcijai plisti [5]. Kad infekcija išliktų ilgai, 
ŽPV genomas turi persistuoti dalinantis ląstelei-
šeimininkei. Daugumoje papilomų virusas persistuoja 
kaip ekstrachromosominis žiedinis ŽPV genomas [6]. 
Kad šis genomas galėtų išlikti ląstelėje ir daugintis 
kartu, reikalinga „ankstyvųjų“ genų E1 ir E2 
ekspresija. Dėl šių genų ekspresijos pasiekiama 
replikacijos būklė, kuri panaši į nediferencijuotas 
bazalines ląsteles [7].  

Papilomatozės patogenezei svarbiausi E6 ir E7 genai, 
kurie susiję su ląstelių dalijimosi reguliavimu, 
proliferacija bei apoptoze. Taip pat gerklų papilomos 
ląstelės pasižymi didele epitelio augimo faktoriaus 
receptorių ekspresija. Taip pat papilomose veikia 
daug pakitusių, nuo epitelio augimo faktoriaus 
receptorių priklausomų, signalizavimo kelių [8]. 
Kartu papilomos ląstelės ekspresuoja ir per didelį 
ciklooksigenazės-2 (COX-2) kiekį. Paprastai tai 
uždegimo mediatorius, tačiau dėl padidėjusios 
išraiškos slopinama epitelio diferenciacija bei 
apoptozė. Įrodyta, jog COX-2 ekspresiją reguliuoja 
nuo epitelio augimo faktoriaus receptorių priklausomi 
fermentai [9]. 

Dėl anksčiau išvardintų mechanizmų papilomos auga 
egzofitiškai, gali būti pavienės, mazgo pavidalo, savo 
forma primena kalafijorą arba karpą, su aplinkiniais 
audiniais gali būti susijęs ištisai per visą ilgį, arba 
kojyte [10]. Papilomos dažniausiai pradeda vystytis 
tose vietose, kur plokščiasis epitelis ribojasi su 
virpamuoju stulpiniu epiteliu. Dėl to patogiausios 
anatominės vietos vystytis virusui – nosies 
vestibiulis, minkštojo gomurio nazofaringinis 
paviršius, antgerklio gerklinio paviršiaus vidurinė 
linija, viršutinė ir apatinė gerklų skilvelio ribos, 
apatinis balso klosčių paviršius, viršutinė trachėjos 
dalis (ypač, jei pacientui suformuota tracheostoma) 
[11]. 
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Simptomai 

Gerklų papilomatozė sukelia kvėpavimo takų 
obstrukciją, dėl to dažnai klaidingai diagnozuojama 
kaip astma, bronchitas, gerklų mazgeliai ar krupas, 
kas sąlygoja vėlyvą ligos diagnozę ir ūmias 
kvėpavimo takų komplikacijas [12,13]. Dažniausiai 
pasitaikantys simptomai yra balso užkimimas ir 
dispnėja, kurie pasireiškia beveik 100% sergančiųjų 
gerklų papilomatoze [14]. 

Maiga ir bendraautoriai [15] nustatė, kad dažniausi 
simptomai, sergant gerklų papilomatoze, buvo 
disfonija kartu su kvėpavimo sutrikimu (58 proc. 
pacientų). Izoliuota disfonija pasireiškė 33 proc. 
atvejų. Kitais atvejais pasireikšdavo disfonijos, 
kosulio, dispnėjos deriniai.  

James ir kiti [16], ištyrę 51 gerklų papilomatozės 
atvejį, konstatavo, jog dažniausiai tiriamuosius 
kamavo balso užkimimas (84 proc. visų atvejų) bei 
dusulys (68 proc.). Inspiracinis stridoras (15,7 proc.), 
knarkimas (7,8 proc.), kvėpavimas pro nosį (3,9 
proc.), svetimkūnio jausmas gerklėje (2 proc.), svorio 
kritimas (5,9 proc.) pasireiškė rečiau. 

Cuestas ir bendraautoriai [17], atlikę tyrimą su 20 
vaikų, nustatė, jog 19 pacientų (95 proc.) pasireiškė 
disfonija. Likęs pacientas patyrė sunkaus laipsnio 
kvėpavimo distresą. Keturiems pacientams (20 proc.) 
taip pat pasireiškė inspiracinis stridoras. 

Diagnostika 

Anksčiau ŽPV diagnostika apsiribodavo klinikinių 
požymių įvertinimu, histologio mėginio įvertinimu 
bei elektronine mikroskopija. Vėliau, XX a. VII deš., 
atsiradus DNR ir RNR hibridizacijos metodams, 
atsirado būdas identifikuoti virusą ištiriant jo genetinę 
medžiagą. Šiais laikais naudojami tobulesni viruso 
nustatymo būdai: in situ hibridizacija, skystoji 
hibridizacija bei polimerazių grandininė reakcija 
(PGR), pastarasis dažniau naudojamas klinikinėje 
praktikoje. Nors šie testai plačiai naudojami, tačiau 
jie tik padalina teigiamus ŽPV mėginius į didelės 
arba mažos rizikos grupes [2]. 

Gerklų ligoms, taip pat ir papilomatozei, diagnozuoti 
yra atliekama endoskopija naudojant baltą šviesą. 
Žmogaus akis yra prisitaikiusi šios šviesos 
atspindžiui, todėl tyrėjas gali radinius klasifikuoti į 
kelias grupes – normalius, uždegiminius, gerybinius 
ir piktybinius. Tačiau, kaip bebūtų, daugumoje atvejų 
net ir patyrusiam gydytojui yra sunku nustatyti 

radinio kilmę, todėl diagnozė turi būti paremta 
histopatologiniu ištyrimu atlikus mikrolaringoskopiją. 
Todėl, pastaraisiais metais diagnostikoje taikomos 
naujos endoskopinės technikos, tokios kaip siauros 
juostos vaizdavimas (NBI), optinė kompiuterinė 
tomografija, iScan, fluosrescentinis vaizdavimas, 
kontaktinė endoskopija ir koherencijos tomografija. 
Šios technikos leidžia gauti papildomos informacijos 
apie gerklų morfologiją, lyginant su baltos šviesos 
endoskopija [18–23].  

Siauros juostos vaizdavimas (NBI) – tai optinio filtro 
sistema, kuri yra prijungta prie baltos šviesos 
šaltinino ir pasirenka bangos ilgius iki 415 ir 540 nm. 
Tokio ilgio bangos yra lengvai absorbuojamos 
hemoglobino, kuris lemia paviršinių (415nm, spalva 
ruda) ir giliųjų (540 nm, spalva mėlyna) kraujagyslių 
kontrastinę ekspoziciją [24]. Kadangi gerklų 
papilomatozei būdinga tipinė kraujagyslinė struktūra, 
siauros juostos vaizdavimo technologija gali aptikti 
pažeidimus anksčiau, nei atliekant baltos šviesos 
endoskopiją [23]. Tjon Pian Gi ir bendraautorių 
atliktame tyrime, laringine papilomatoze sergantys 
pacientai buvo ištirti naudojant baltos šviesos 
endoskopiją bei siauros juostos vaizdavimo 
technologiją mikrolaringoskopijos metu. Vėliau 
pažeistos vietos buvo pašalintos chirurginiu būdu bei 
išsiųstos histopatologiniam ištyrimui. Buvo nustatyta, 
jog siauros juostos vaizdavimo kombinacija su baltos 
šviesos šaltiniu turėjo didesnį diagnostinį jautrumą 
nustatant gerklų papilomatozę nei vien tik baltos 
šviesos endoskopijos tyrimas [25]. 

Gydymas  

Šiuo metu metu nėra nustatyta konkrečiai apibrėžto 
gydymo būdo. Tačiau pagrindinis gydymo metodas 
išlieka chirurginė ekscizija, dėl kurios užtikrinamas 
kvėpavimo takų funkcionavimas bei fonacijos 
kokybė [10]. Chirurginio gydymo tikslas – pašalinti 
kiek galima pakitusio audinio stengiantis tausoti 
normalias struktūras [26].  

Gydymas „Šaltaisiais instrumentais“ literatūroje 
nagrinėjamas kaip monoterapija, arba lyginant su 
lazerine terapija. Paprastai gerklų chirurgijoje 
taikoma CO2 lazerinė terapija [27]. Papaspyrou ir kiti, 
ištyrę 95 pacientus su gerklų papilomatoze nustatė, 
jog tiek gydant konvenciniais instrumentais, tiek 
naudojant lazerinį gydymą, ligos pasikartojimo 
dažnis statistiškai reikšmingai nesiskyrė [28]. 
Chirurginės komplikacijos gydant lazeriu, 
pavyzdžiui, kvėpavimo takų nudegimai, gerklų 
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stenozė, tracheoezofaginė fistulė, privertė specialistus 
pereiti nuo chirurginės ekscizijos lazeriu, prie 
mikrolaringinės chirurgijos su mikrogremžtuvais 
(angl. microdebriders). Mikrolaringinė chirurgija 
pranašesnė tuo, jog galimas tikslesnis pažeidimo 
pašalinimas, mažesnis aplinkinių audinių pažeidimas, 
normalaus epitelio išlaikymas. Mažesnis audinių 
traumavimas ir jų tausojimas itin gera charakteristika 
esant ligai, kuriai dažniausiai prireikia kelių 
intervencijų [29]. 

Šiuo metu atliekami klinikiniai tyrimai ir dėl kitų 
chirurginio gydymo metodų. Vieno iš jų, gydymo 
angiolitinio lazeriu, tikslas - pažeisti papilomų 
mikrocirkuliaciją. Dėl šio būdo galima užtikrinti 
gerklų audinio išsaugojimą [30]. Kitas metodas – 
transoralinė robotinė chirurgija, paprastai naudojama 
orofaringinėms piktybinėms masėms šalinti bei 
kvėpavimo takų chirurgijoje pediatriniams 
pacientams. Nustatyta, kad naudojant robotinę 
chirurgiją gydant gerklų papilomatozę, geresnė 
papilomų vizualizacija, prieinamumas. Dėl to 
tinkamas būdas esant sunkiam ligos anatominiam 
variantui bei priėjimui. Bet dėl didelių kaštų, 
specialios įrangos ir specialaus personalo apmokymo 
poreikio šis būdas nėra plačiai naudojamas [31]. 

Medikamentinis gerklų papilomatozės gydymas gali 
būti naudojamas tik kaip adjuvantinis gydymas po 
chirurginės intervencijos. Šiuo metu pagrindinis 
kriterijus, kuomet skiriama adjuvantinė terapija, yra 
keturios arba daugiau chirurginės intervencijos 
kasmet, pasikartojanti papilomatozė su kvėpavimo 
takų obstrukcija bei distalinis daugiažidininis plitimas 
[10].  

Adjuvantiniam gydymui dažniausiai naudojamas 
antivirusinis preparatas – cidofoviras, citozino 
analogas. Veikimo mechanizmas prieš ŽPV 
nežinomas, tačiau tyrimų metu nustatyta, jog 
injekcijos į papilomą chirurginės intervencijos metu 
sukelia dalinę arba pilną papilomos regresiją, 
padidina laiko tarpą tarp operacijų. Taip pat vietinės 
injekcijos metu nestebima jokių sisteminių ar lokalių 
nepageidaujamų reiškinių [32]. Kiti antivirusiniai 
preparatai (acikloviras, ribavirinas) neveikia ŽPV, 
tačiau apsaugo nuo koinfekcijos su Epštein-Baro ar 
Herpes simplex virusais. Taip išvengiama 
agresyvesnės gerklų papilomatozės formos [33]. 

Vienas iš pirmųjų preparatų medikamentiniam 
gydymui buvo interferonas. Interferonai – tai 
baltymai, kuriuos gamina žmonių leukocitai, kaip 

atsaką į įvairius stimulus. Jie prisitvirtina prie 
specifinių membranos receptorių ir pakeičia ląsteliųi 
metabolizmą [34]. Vienas iš šio vaisto trūkumų – 
sisteminis toksiškumas, kurio metu gali padidėti 
serumo transaminazių lygis, taip pat galima 
leukopenija, trombocitopenija. Dar nėra pakankamai 
informacijos apie interferono naudojimą vietiškai 
[35]. Duomenys apie interferono naudą yra 
prieštaringi. Vieni literatūros šaltiniai nurodo, jog šio 
preparato veiksmingumas nepakankamas [36], kiti 
nustatė teigiamą poveikį su pediatriniais pacientais 
[37].  

Fotodinaminė terapija taip pat naudojama gerklų 
papilomatozės gydymui. Tai minimaliai invazyvus 
metodas, kurio metu į papilomą injekuojama 
jautrumą šviesai sukelianti medžiaga, kuri lazerio 
pagalba sukelia apoptozę. Šios terapijos pranašumas 
slypi tame, kad selektyviai sunaikinamos pakitusios 
ląstelės, o sveikas audinys neveikiamas. Šiuo metu 
stebimas teigiamas šios terapijos efektas, 
sumažinantis recidyvų skaičių. Dėl gerėjančių 
injekuojamų medžiagų savybių bei kartu naudojamų 
gydymo būdų manoma, kad fotodinaminė terapija 
taps saugiu, efektyviu, minimaliai invazyviu gydymo 
metodu sergant gerklų papilomatoze [38]. 

Profilaktika 

Tiek moterims, tiek vyrams ŽPV infekcija šalia 
gerklų papilomatozės gali sukelti ir kitas ligas – 
anogenitalines karpas, intraepitelines neoplazijas, 
onkologinius susirgimus. Šios ligos sukelia tiek 
psichologines, tiek fizines problemas, o gydymas 
reikalauja didelių kaštų [39]. Tad geriausias būdas 
išvengti ŽPV sukeliamų komplikacijų yra viruso 
profilaktika. Šiuo metu sukurtos bivalentės, kurių 
taikinys 16 ir 18 tipo ŽPV, bei keturvalentės vakcinos 
(prieš 6, 11, 16, 18 ŽPV tipus) [40]. 

Apie vakcinacijos taikymą pacientams, kuriems ŽPV 
sukelia pakitimus kvėpavimo takuose, kalbama jau 
daugiau nei dešimtmetį [41]. Hirai ir kiti [42] nustatė, 
jog keturvalentė vakcina sumažina ŽPV-DNR kiekį 
kraujo serume, taip pat patvirtino, kad ŽPV antikūnai, 
kurie gaminami gerklų gleivinėje, sustabdo 
pooperacinę reinfekciją intervencijos vietoje.  

Taip pat neseniai ištirta, jog taikant keturvalentę 
vakciną adjuvantiškai, ligos eiga tampa geresnė, po 
vakcinacijos recidyvų dažnis mažesnis. Dėl to 
manoma, kad vakcina nuo ŽPV turi palankų terapinį 
efektą naujų papilomų susiformavimo prevencijai bei 
apsaugo nuo infekcijos plitimo [43]. 
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Išvada 

Visiems pacientams, kurie skundžiasi užkimimu, 
svetimkūnio jausmu gerklėje, dusuliu, inspiraciniu 
stridoru, reikėtų įtarti gerklų papilomatozę. Diagnozę 
patvirtinti arba atmesti derėtų atlikti histologinį, 
genetinį, endoskopinį (vaizdo laringoskopija arba 
naujesnį, pavyzdžiui, NBI) tyrimus. Patvirtinus 
diagnozę pagrindinis gydymo būdas – chirurginis. 
Norint sumažinti recidyvų dažnį arba susilpninti ligos 
eigą, galimą taikyti adjuvantinį medikamentinį 
gydymą. Taip pat verta vakcinuoti tiek sergančius 
gerklų papilomatoze, tiek sveikus individus ŽPV 
viruso profilaktikai. 
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