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Santrauka. Tonzilektomija – viena dažniausiai atliekamų operacijų vaikams. Šiose gairėse pateikiamos įrodymais 
grįstos vaikų, kuriems planuojama atlikti tonzilektomiją, diagnostikos, gydymo bei perioperacinės priežiūros rekomen-
dacijos. Rekomendacijos skirtos visiems dirbantiems klinikinį darbą su 1–18 metų vaikais, kuriems gali būti indikacijų 
atlikti tonzilektomiją.

CliNiCal PraCtiCe GuideliNe: toNsilleCtomy iN ChildreN
Keywords: tonsillectomy, adenotonsillectomy, tonsillitis, sleep disordered breathing, guideline.
Summary. Tonsillectomy is one of the most common surgical procedures performed in children. This guideline provides 
evidence-based recommendations on the preoperative, intraoperative, and postoperative care and management of chil-
dren under consideration for tonsillectomy. In addition, this guideline is intended for all clinicians who interact with 
children 1 to 18 years who may be candidates for tonsillectomy. 

Įvadas

Tonzilektomija – chirurginė procedūra, kurios metu 
visiškai pašalinamos tonzilės kartu su jų kapsule. 
Operacijos indikacijos – dažnai pasikartojančios 
ryklės infekcijos ar kvėpavimo sutrikimai miego 
metu [1]. Šios būklės ženkliai blogina bendrą vaiko 
sveikatos būklę ir gyvenimo kokybę [2]. Literatū-
roje nurodomos operacijos komplikacijos: ryklės 
skausmas, pooperacinis pykinimas ir vėmimas, 
nenoras valgyti, balso pokyčiai, kraujavimas ir 
retai – mirtis. Rekomendacijos nepritaikytos dali-
nėms tonzilių šalinimo procedūroms ir vaikams, 
sergantiems: 

 � cukriniu diabetu;
 � koagulopatija;
 � imuniteto nepakankamumu;
 � širdies ir kvėpavimo ligomis;
 � galvos ir kaklo srities įgimtomis anomalijomis;
 � pjautuvine anemija.

Terminai

Tonzilektomija – chirurginė procedūra, atlieka-
ma su adenoidektomija ar be jos. Šios procedūros 
metu yra visiškai pašalinama gomurio tonzilė su 
jos kapsule, atidalijant paratonzilinį tarpą tarp 
tonzilės kapsulės ir raumeninės sienos. 

Ryklės infekcija – ryklės skausmas, sukeltas 
virusinės ar bakterinės infekcijos. Apima ūminį 
tonzilitą, faringitą, adenotonzilitą ar faringoton-
zilitą.

Kvėpavimo sutrikimai miego metu (KSMM) 
apima obstrukcinius kvėpavimo pobūdžio ir ven-
tiliacijos sutrikimus nuo knarkimo iki obstrukci-
nės miego apnėjos.

Įrodymų ir rekomendacijų lygmenys

Toliau pateiktame tekste, kiekvienas rekomenda-
cijų teiginys įvertintas nurodant rekomendacijų 
(1 pav.) ir įrodymų lygmenis (1 lentelė).

Tvirtai rekomenduojama (angl. strong recommendation) – nauda 
pranoksta žalą; įrodymų lygmuo A ar B.

Rekomenduojama (angl. recommendation) – nauda pranoks-
ta žalą, bet surinktų įrodymų lygmuo B ar C.

Pasirenkama (angl. optional) – įrodymų kokybė abejotina, 
mažas lyginamų veiksnių pranašumas.

Nerekomenduojama (angl. no recommendation) – stinga 
tinkamų įrodymų, nežinomas naudos ir žalos santykis.

À
À
À

1 pav. 
Rekomendacijų lygmenys išdėstyti mažėjimo tvarka
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1. Aktyvus stebėjimas esant kartotinei ryklės 
infekcijai. Rekomenduojama atidžiai stebėti vai-
kus, kuriems kartojasi ryklės infekcija, t. y. per 
paskutinius metus buvo mažiau nei 7 epizodai, per 
paskutinius dvejus metus – mažiau nei 5 epizodai 
kasmet ar per paskutinius trejus metus – mažiau 
nei 3 epizodai kasmet. Rekomendacija grindžiama 
B ir C lygmens įrodymais.

Šiuo teiginiu siekiama išvengti nereikalingų 
intervencijų vaikams, kurių būklė dėl pakartotini 
ryklės infekcijų gali pagerėti savaime. Pacientams, 
kurie neatitinka Paradise kriterijų (2 lentelė), 
taikomas atidus stebėjimas. Infekcijų dažnumas 
ilgainiui linkęs savaime mažėti, tad stebėjimas tu-
rėtų trukti mažiausiai 12 mėnesių [3]. Jo metu 
turi būti fiksuojami visi ryklės infekcijos epizodai, 
pažymint simptomus, klinikinio ištyrimo duo-
menis, kiek mokyklos dienų praleista dėl ligos 
ir kokią įtaką turi gyvenimo kokybei. Ilgesnis 
nei 12 mėnesių stebėjimas gali būti tikslingas 
ir pacientams, kurie atitinka Paradise kriterijus  
(2 lentelė). Atsitiktinės atrankos kontroliuoja-
mame tyrime stebėti vaikai, kurie atitiko Para-
dise kriterijus, ir kuriems nebuvo atlikta tonzi-
lektomija. Pirmais, antrais ir trečiais stebėjimo 
metais pacientai atitinkamai vidutiniškai patyrė 
1,17; 1,03 ir 0,45 ryklės infekcijos epizodų per 
metus [4]. Anglijoje atliktoje studijoje stebėti vai-
kai, kuriems per pastaruosius 2 metus buvę po 
5 infekcijos epizodus. Per vidutiniškai 9 mėnesių 
operacijos laukimo laikotarpį, 27 proc. nebeatiti-
ko operacinio gydymo kriterijų [5].

2. Tonzilektomija esant dokumentuotai kar
totinei ryklės infekcijai. Tonzilektomiją galima 
rekomenduoti, kai ryklės infekcija kartojasi: per 
paskutinius metus buvo mažiau nei 7 epizodai, per 
paskutinius dvejus metus – mažiau nei 5 epizodai 
kasmet ar per paskutinius trejus metus – mažiau 
nei 3 epizodai kasmet, ir yra fiksuotas kiekvienas 
ryklės skausmo epizodas kartu su bent vienu iš 
šių simptomų: karščiavimas daugiau nei 38,3° C, 
padidėję kaklo limfmazgiai, eksudatas ant tonzi-
lių, teigiamas tyrimas dėl A grupės β hemolizinio 
streptokoko, nustatyto strep testu ar pasėliu (2 len-
telė). Rekomendacija grindžiama B ir C lygmens 
įrodymais.

Šios teiginio tikslas – užtikrinti, kad tonzilek-
tomijai atrinktų pacientų ligos eiga būtų sunki ir 
procedūros nauda pranoktų žalą. Kiekvienas ry-
klės infekcijos epizodas turi būti fiksuotas doku-
mentuose, nurodant ligos sunkumą, temperatūrą, 
ryklės paraudimą, tonzilių dydį, tonzilių eksu-
datą, kaklo limfmazgių padidėjimą, limfmazgių 
skausmingumą. Literatūros duomenimis, esant 
sunkios eigos ligai, po tonzilektomijos nedaug, 

bet statistiškai reikšmingai sumažėja ryklės infek-
cijos dažnumas. Tonzilektomijos nauda mažesnė, 
jei ligos eiga lengva ar vidutinė [6, 7]. Tyrimai 
rodo, kad pacientai, kurių ligos eiga buvo vidu-
tinio sunkumo ar sunki, po tonzilektomijos per 
pirmus metus patyrė reikšmingai mažiau ryklės 
uždegimo epizodų (0,1 epizodo) nei kontroli-
nės grupės pacientai (1,2 epizodo). Skirtumas 
nereikšmingas tampa tik trečiaisiais stebėjimo 
metais [8]. Jeigu abejojama dėl tonzilektomijos 
reikalingumo, nors pacientas ir atitinka kriterijus 
(2 lentelė), reikėtų spręsti dėl aktyvaus stebėjimo 
taktikos.  

3. Tonzilektomija esant kartotinei ryklės in
fekcijai su modifikuojamaisiais veiksniais. Ton-
zilektomija gali būti siūloma pacientams, kurie 
neatitinka 2 punkte pateiktų kriterijų, tačiau yra 
gretutinių veiksnių: dauginė alergija antibiotikams; 
periodinio karščiavimo, aftinio stomatito, faringito 
ir adenoidito sindromas (PKAFA); paratonzilinis 
abscesas ar kiti. Rekomendacija grindžiama B ir 
C lygmens įrodymais.
Modifikuojamieji veiksniai skiriami į tris grupes.

 � Individualios savybės, pvz., dauginė alergija 
antibiotikams. Kai pacientas, neatitinka api-
brėžtų tonzilektomijos kriterijų (2 lentelė), 
apsisprendimui operuoti įtakos gali turėti li-
gos eigos pobūdis. Pavyzdžiui, esant sunkios 
eigos ryklės infekcijos epizodams, jei vaikas 
blogai toleruoja kartotinį uždegimą, kai vaikas 
alergiškas daugeliui antibiotikų ar dėl sergant 

1 lentelė. 
Standartizuoti įrodymų lygmenys

Lygmuo Įrodymų kokybė

A Duomenys gauti iš daugelio atsitiktinių imčių klinikinių tyrimų ar 
metaanalizių

B Duomenys gauti iš vieno atsitiktinių imčių klinikinio tyrimo ar 
didelių ne atsitiktinių imčių tyrimų

C Duomenys gauti iš atvejo ir kontrolės tyrimų, retrospektyviųjų 
tyrimų, registrų duomenų ir (ar) ekspertų susitarimų

2 lentelė. 
Indikacijų chirurginiam gydymui kriterijai esant kartotinei ryklės infekcijai

Kriterijus Apibrėžimas

Minimalus ryklės infek-
cijos epizodų skaičius 
(Paradise kriterijai)

7 ar daugiau per paskutinius metus arba
5 ar daugiau kasmet per paskutinius 2 metus, arba
3 ar daugiau kasmet per paskutinius 3 metus

Klinika (ryklės skaus-
mas ir bent vienas iš 
papildomų simptomų)

Temperatūra >38,3°  C arba  
kaklo limfadenopatija, arba
tonzilių apnašas, arba
nustatytas A grupės β hemolizinis streptokokas

Gydymas Taikyta adekvati antibiotikoterapija įtariamai ar 
patvirtintai streptokokinei infekcijai gydyti

Dokumentavimas Kiekvienas epizodas ir klinikinė išraiška dokumen-
tuoti asmens ambulatorinėje kortelėje
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praleistų pamokų sunku mokytis.
 � Klinikiniai sindromai, kaip antai 

PKAFA ar atsinaujinantis tonzilitas 
su paratonziliniu abscesu. PKAFA 
sindromas – tai liga, dažniausiai pa-
sireiškianti jaunesniems nei 5 metų 
vaikams, trunkanti iki 5 dienų ir re-
guliariai pasikartojanti kas 3–6 sav. 
Būdinga staiga prasidėjęs karščiavi-
mas, faringitas su reaktyviais kaklo 
limfmazgiais ir (ar) aftinis stomatitas 
[9]. Sergantiems šiuo sindromu gliu-
kokortikoidai sukelia greitą remisiją, 
tačiau sutrumpėja tarpai tarp ligos 
epizodų [9]. Du atsitiktinių imčių 
kontroliuojamieji tyrimai rodo, kad 
tonzilektomija yra efektyvi gydant 
PKAFA sindromą, tačiau pagerėjimas 
buvo ir kontrolinėje grupėje [10, 11]. 
Tonzilektomijos nauda gydant para-
tonzilinį abscesą tebėra vertinama 
prieštaringai, tačiau jei yra ar anks-
čiau buvo paratonzilinis abscesas, 
indikacija atlikti tonzilektomiją su-
stiprėja, ypač jei pūlinio incizijai ir 
drenažui atlikti reikalinga bendroji 
nejautra [12, 13].

 � Menkai pagrįstos klinikinės indika-
cijos (halitozė, febriliniai traukuliai, 
netaisyklingas sąkandis, A grupės 
β hemolizinio streptokoko nešioji-
mas). Šios indikacijos nėra patvir-
tintos jokiais kontroliuojamaisiais 
tyrimais, tad sprendimas turi būti 
priimamas kartu su tėvais individua-
liai vertinant naudos ir žalos santykį.

4. Tonzilektomija esant kvėpavimo su
trikimams miego metu (KSMM). Siūlo-
ma išsiaiškinti vaikų, kuriems yra KSMM 
ir tonzilių hipertrofija, gretutines būkles 
(pvz.: augimo sulėtėjimas, enurezė, el-
gesio problemos, prastas mokymasis), 
kurios gali pagerėti po tonzilektomijos. 
Rekomendacija grindžiama C lyg mens 
įrodymais.
Tonzilių ir adenoidų hipertrofija yra 
viena dažniausių KSMM priežasčių. 
Diagnozuojant KSMM vaikams reikia 
remtis anamneze bei klinikiniu tyrimu 
vertinant šiuos veiksnius: elgesio pro-
blemas, prastą mokymąsi, pablogėjusią 
gyvenimo kokybę, augimo sulėtėjimą, 
enurezę. Nors polisomnografija (PSG) 
yra auksinis standartas diagnozuoti 
KSMM vaikams, visiems jos rutiniškai 

atlikti nereikia. 
Klinikinių tyrimų duomenimis, po 

tonzilektomijos KSMM patiriantiems 
vaikams gretutinės būklės pagerėja, ypač 
elgesio ir neurokognityvinės funkcijos 
vertinant tiek objektyviais, tiek subjek-
tyviais tyrimo metodais [14, 15]. Pagerė-
jimas tęsiasi mažiausiai 2 metus po ope-
racijos [16]. Po tonzilektomijos pagerėja 
mokymasis, lyginant su vaikais, kuriems 
tonzilektomija nebuvo atlikta [17]. Dau-
gumai KSMM patiriančių vaikų po ton-
zilektomijos išnyko enurezė (61 proc.) 
ar sumažėjo jos epizodų (23 proc.) 
[18]. Sistemine apžvalga ir metaanalize 
tyrimų, kuriuose vertinti ūgio, svorio ir 
augimo biologiniai žymenys, nustatyta, 
kad jie po tonzilektomijos padidėja, kai 
yra antrinis KSMM dėl tonzilių ir ade-
noidų hipertrofijos [19].

5. Tonzilektomija esant polisomno
grafija nustatomų pokyčių. Tonzilek-
tomija rekomenduojama kaip gydymo 
metodas, galintis pagerinti sveikatą vai-
kams, kuriems yra tonzilių hipertrofija 
ir KSMM, kai polisomnografijos tyrimu 
nustatoma pokyčių. Rekomendacija grin-
džiama C lygmens įrodymais.

Sprendimas rekomenduoti tonzi-
lektomiją neturi būti grindžiamas vien 
tik PSG tyrimo duomenimis. Jis turi 
remtis anamneze, klinikinio ištyrimo 
duomenimis bei tikimybe, kad opera-
cija pagerins KSMM. Tonzilektomija 
atlikta dėl KSMM pagerina gyvenimo 
kokybę, mokymosi rezultatus, norma-
lizuoja plautinę hipertenziją, sumažina 
sveikatos priežiūros paslaugų poreikį 
[20]. Daliai vaikų, nepaisant atliktos 
tonzilektomijos, KSMM simptomai išlie-
ka ar atsinaujina [21]. Rizikos veiksniai: 
nutukimas, sunkaus laipsnio obstrukci-
nės miego apnėjos sindromas (OMAS), 
šeiminė OMAS anamnezė, kraniofa- 
cialinės anomalijos, nervų ir raumenų 
sistemos sutrikimai [22].

Daugelis tyrėjų indikacija atlikti ton-
zilektomiją vaikams laiko 5 viršijantį ap-
nėjos-hopopnėjos indeksą (AHI). Tačiau 
chirurginis gydymas gali būti reikalingas 
ir tada, kai AHI nesiekia 5, bet yra klini-
kinių simptomų [23], nes esant KSMM 
vaikams dažnai kartojasi deguonies de-
saturacija. Ji gali būti ženkli (<85 proc.), 
nors AHI mažas [24].

6. KSMM gydymo rezultatų įver
tinimas. Gydytojai turi paaiškinti, kad 
KSMM po tonzilektomijos gali išlikti ar 
atsinaujinti ir reikės papildomo gydymo. 
Rekomendacija grindžiama C lygmens 
įrodymais.

PSG yra auksinis standartas tirti 
pacientus, kuriems įtariamas KSMM, ir 
patikimiausias tyrimas gydymo rezulta-
tams įvertinti. Dėl riboto prieinamumo 
ir apmokėjimo šis tyrimas atliekamas 
retai, todėl dažnai KSMM požymiai 
vertinami subjektyviai, atsižvelgiant į 
tėvų nuomonę apie būklės pokyčius, 
simptomų išnykimą ar atsinaujinimą. 
Jei po tonzilektomijos simptomai išlieka, 
tikslinga tirti toliau atliekant PSG [25]. 

Tonzilektomija – efektyvus KSMM 
gydymo būdas iki dviejų trečdalių vaikų, 
turinčių III/IV laipsnio tonzilių hiper-
trofija pagal Friedman [26]. Iš vaikų, ku-
rie turi antsvorio, šis gydymo metodas 
efektyvus tik apie trečdaliui [27].

7. Gliukokortikoidų vartojimas 
operacijos metu. Tvirtai rekomenduoja-
ma skirti vienkartinę intraveninę deksa-
metazono dozę operacijos metu vaikams, 
kuriems atliekama tonzilių šalinimo ope-
racija. Rekomendacija grindžiama A lyg-
mens įrodymais.

Daugiau nei 70 proc. vaikų, nega-
vusių profilaktinės antiemetinių vaistų 
dozės, pasireiškia pooperacinis pykini-
mas ir vėmimas [28]. Tai sukelia dis-
komfortą ir skausmą, mažėja pacientų 
pasitenkinimas, išauga gydymo išlaidos 
dėl papildomų priemonių (intraveninė 
hidratacija, analgetikai, ilgesnis stacio-
narinis gydymas). Mokslo literatūros 
sisteminė apžvalga rodo, kad vienkarti-
nė deksametazono dozė tonzilektomijos 
metu sumažina pooperacinio pykinimo 
ir vėmimo dažnumą [28], potonzilekto-
minį gerklės skausmą, pagreitina poo-
peracinę reabilitaciją – vaikai pradeda 
greičiau gerti ir valgyti [29]. Daugumoje 
studijų skiriama deksametazono dozė 
buvo 0,5 mg/kg [30], bet efektyvios ir 
mažesnės dozės [31, 32].

8. Antibiotikų vartojimas. Vaikams, 
kuriems atliekama tonzilektomija, pe-
rioperaciniu laikotarpiu tvirtai rekomen-
duojama rutiniškai antibiotikų neskirti. 
Rekomendacija grindžiama A lygmens 
įrodymais. 
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Remiantis Kochreino atsitiktinių 
imčių kontroliuojamųjų tyrimų apž-
valga, nėra įrodymų, pagrindžiančių 
antibiotikų naudą po tonzilektomijos 
[33]. Antibiotikų vartojimas neturi įta-
kos pooperacinio skausmo intensyvu-
mui, antriniam kraujavimui, analgetikų 
poreikiui, trukmei iki valgymo ir iki 
normalaus kasdienio aktyvumo [34]. 
Neskiriant antibiotikų, išvengiama šalu-
tinių reiškinių, susijusių su jų vartojimu: 
alerginių reakcijų, išbėrimų, virškinimo 
trakto sutrikimų, bakterijų atsparumo 
plitimo.

9. Pooperacinio skausmo valdymas. 
Gydytojai turi užtikrinti pooperacinio 
skausmo malšinimą ir paaiškinti tėvams 
apie skausmo įvertinimą, skausmo malši-
nimo būdus ir jo svarbą. Rekomendacija 
grindžiama B ir C lygmens įrodymais.

Pagrindinė blogos savijautos po ton-
zilektomijos priežastis – gerklės skaus-
mas. Atsisakius valgyti ir gerti, vystosi 
dehidratacija, netenkama svorio, didėja 
skausmingumas. Tad tinkamai valdy-
ti skausmą būtina viso gydymo metu. 
Vienu klinikiniu atsitiktinių imčių ty-
rimu nustatyta, kad pirmą pooperacinę 
parą 24 proc. vaikų skirta vienkartinė 
analgetikų dozė arba jie visai neskirti 
nepaisant stipraus skausmo. Trečią po-
operacinę parą 67 proc. vaikų pasireiš-
kė stiprus skausmas, tačiau 41 proc. iš 
jų paskirta vienkartinė analgetikų dozė 
arba jie visai neskirti [35]. Todėl tiks-
linga apmokyti tėvus įvertinti skausmo 
intensyvumą, aptarti su jais skausmo 

malšinimo reikalingumą, jo metodus 
bei priemones (3 lentelė). Skausmui 
malšinti dažniausiai vartojamas para-
cetamolis bei nesteroidiniai vaistai nuo 
uždegimo (NVNU). Dėl didesnės krau-
javimo rizikos (4,4–18 proc.) reikėtų 
vengti vartoti keterolaką, Lietuvoje 
žinomą firminiu pavadinimu Ketanov 
[36, 37]. Kiti NVNU kraujavimo rizi-
kos nedidina. 

10. Potonzilektominis kraujavimas. 
Chirurgas, atliekantis tonzilektomijas, 
kasmet turėtų įvertinti, koks buvo pirmi-
nio ir antrinio kraujavimo po jo atliktų 
tonzilektomijų dažnumas. Rekomenda-
cija grindžiama C lygmens įrodymais.

Taip siekiama paskatinti chirurgus 
įvertinti savo darbą, palyginti rezultatus su 
skelbiamais literatūroje, įvertinti savo pro-
cedūros atlikimo techniką ir ją tobulinti. 

Potonzilektominis kraujavimas ski-
riamas į pirminį ir antrinį. Pirminis 

3 lentelė. 
Informacija tėvams, kurių vaikui atlikta tonzilektomija

Patarimai, kaip malšinti potonzilektominį skausmą 

1. Stipriausias skausmas juntamas pirmąsias keletą dienų po operacijos ir gali tęstis iki 2 savaičių.

2. Skatinkite vaiką bendrauti ir pasisakyti apie gerklės skausmą, nes jis ne visada pastebimas.

3. Aptarkite skausmo gydymo taktiką su gydytoju prieš operaciją ir po jos. Atminkite, kad 
antibio tikai nemalšina skausmo ir nėra skiriami rutiniškai.

4. Įsitikinkite, kad vaikas vartoja daug skysčių po operacijos – tai sumažina pooperacinį skausmą.

5. Pooperaciniam skausmui malšinti saugu vartoti paracetamolį, ibuprofeną.

6. Vaistai turi būti vartojami, kaip paskyrė gydytojas. Pirmąsias dvi dienas analgetikai gali būti 
vartojami dažnai.

7. Dalis gydytojų rekomenduoja gerti analgetikus reguliariai (4 k./d.) – tris kartus prieš valgį ir nakčiai.

8. Vaikas gali skųstis stipresniu skausmu ryte – tai normalu.

9. Vaikui atsisakius vartoti geriamuosius vaistus, gali būti skiriama žvakučių į išeinamąją angą. 

kraujavimas pasireiškia per 24 val. po 
procedūros. Jis siejamas su operacine 
technika ir kraujagyslių pakartotiniu 
atsivėrimu. Dažnumas – 1–3 proc. 
Antrinis kraujavimas pasireiškia pra-
ėjus daugiau kaip 24 val. po proce-
dūros, dažniausiai tarp 5–10 paros. 
Šis kraujavimas siejamas su fibrino 
atsidalijimu ir antriniu potonzilek-
tominės nišos gijimu. Dažnumas –  
2–5 proc. [38]. Kraujavimo riziką di-
dina šie veiksniai: buvęs paratonzilinis 
abscesas, lėtinis tonzilitas, kartotinis 
ūminis tonzilitas, obstrukcinė miego 
apnėja, vyresnis amžius ir vyriškoji ly-
tis [38]. Vertinant operacijos techniką, 
tonzilektomija, atliekama šaltais ins-
trumentais, siejama su mažesne poo-
peracinio kraujavimo rizika, mažesniu 
skausmingumu, tačiau operacijos tru-
kmė ilgesnė ir intensyviau kraujuoja 
jos metu [39].  
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