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INFORMACINIS LAPAS APIE  

RYKLĖS PŪLINIO GYDYMĄ 

 

BENDROJI INFORMACIJA 

 

1. Ryklės pūlinys (abscesas) yra viena iš galimų tonzilito (anginos) komplikacijų. Sergant tonzilitu, 

bakterinis uždegimas gali plisti arba lokalizuotis. Jei pūliai susikaupia aplink tonziles esančiuose 

audiniuose, pūlinys vadinamas paratonziliniu abscesu, jei pūliai išplinta giliau į ryklę, kaklą, 

vadinamas retrofaringiniu abscesu, kurio gydymas yra daug sudėtingesnis. Ryklės pūliniai taip 

pat gali formuotis ir iš supūliavusių limfinių mazgų, bei susidaryti esant dantų patologijai ir kt.  

2. Ryklės pūlinys yra pavojinga liga, kadangi plisdamas pūlinys gali užspausti kvėpavimo takus ir 

sukelti rimtą pavojų gyvybei. 

 

GYDYMO BŪDAI 

 

3. Ryklės pūlinio gydymui taikomos invazinės procedūros – punkcija (turinio aspiracija adata), 

incizija (pūlinio atvėrimas) arba operacija – abscestonzilektomija (pūlinio pašalinimas kartu su 

tonzile). 

4. Pūlinio punkcija. Tai gali būti ir kaip diagnostinis metodas, ir gydymo procedūra. Atliekama 

ambulartoriškai. Nuskausminus vietiškai (ryklė supurškiama nuskausminamaisiais aerozoliais) 

duriama su specialia punkcine adata į pūlinį ir tokiu būdu ištraukiami pūliai. Skiriama 

antibiotikų, vaistų nuo skausmo. Jei nepakanka šios procedūros, jei pūliai pasišalino nepilnai ar 

abscesas išplitęs, atliekamas pūlinio atvėrimas. 

5. Pūlinio atvėrimas. Vietinėje nejautroje, supurškus ir suleidus vaistų nuo skausmo, skalpeliu 

prapjaunamas pūlinys, išsiurbiami arba išvalomi pūliai, pūlinio ertmė praplaunama antibiotikais, 

jei reikia, paliekamas drenas, kad galėtų pūliai patys ištekėti. Skiriami antibiotikai, 

priešuždegiminiai vaistai. Gydytojui nusprendus, procedūra gali būti kartojama. 

6. Kitais atvejais, jei dažnai kartojasi pūlingos anginos ir  kartojasi pūliniai, kai yra sunki bendra 

ligonio būklė ir įtariamas pūlinio plitimas, atliekama operacija – abscestonzilektomija. Ši 

operacija atliekama stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje, dažniausiai bendrinėje 

nejautroje. Operacijos metu pašalinama gomurinė tonzilė kartu su pūliniu. 
 

GALIMOS KOMPLIKACIJOS ATSISAKIUS GYDYMO 
 

7. Pavojingos tonzilito sukelto ryklės pūlinio komplikacijos – infekcijos patekimas į kraujo tėkmę 

(sepsis), pūlių išplitimas į krūtinės ląstą (mediastinitas –  labai pavojinga būklė). Bakterijos, 

kurios sukelia tonzilitus, gali sąlygoti rimtus širdies, inkstų ir sąnarių pažeidimus.  

 

GYDYMO KOMPLIKACIJOS 
 

8. Dažniausiai pasitaikanti komplikacija yra kraujavimas ir  krešulių susidarymas. Galimos ir kitos, 

retesnės komplikacijos kaip liežuvio ir minkštojo gomurio edema, viršutinių kvėpavimo takų 

obstrukcija, sepsis, kraujagyslių trombozė, rijimo ir ar kalbos sutrikimai,  dantų pažeidimas, 

randai ryklėje, gerklų stenozė ir ar edema, gerklų spazmas, užkimimas, užspringimas, labai 

retais atvejais – mirtis. 
 

TOLIMESNĖS REKOMENDACIJOS 

 

9. Po procedūros reikia laikytis rėžimo -  savaitę riboti fizinį krūvį, nevalgyti karšto, aštraus, 

grubaus maisto, vartoti gausiai skysčių, gerti nuskausminamuosius vaistus ir  tęsti paskirtą 

gydymą. 

 


