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Šiuolaikinis chirurginis knarkimo ir nesunkios 
obstrukcinės miego apnėjos gydymas: minkštojo 
gomurio implantai

Habil. dr. Nora Šiupšinskienė1, Marius Mikalauskas2 
1KMU Ausų, nosies, gerklės  ligų klinika
2UAB „Mundia“ – „Restore medical“ atstovas Baltijos šalyse
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Santrauka. Pasiūlyta įvairių chirurginų būdų knarkimui ir obstrukcinei miego apnėjai gydyti atliekant minkštąjį go-
murį standinančias operacijas. Straipsnyje pateikiama informacijos apie šiuolaikinį chirurginio gydymo būdą, skirtą 
lengvos ir vidutinės obstrukcinės miego apnėjos ir knarkimo gydymui naudojant minkštojo gomurio Pillar implantus. 

Soft palate implantS for the modern Surgical treatment of Snoring and 
mild to moderate obStructive Sleep apnea 
Key words: snoring, obstrucive sleep apnea, Pillar implants
Summary. Different surgical procedures for soft palate are performed to treat sleep apnea and snoring. This review 
aims detail information of the mild to moderate obstructive sleep apnea and snoring treatment using Pillar soft palate 
implants.

Įvadas
Knarkimas ir obstrukcinė miego apnėja (OMA) ar 
obstrukcinės miego apnėjos sindromas yra klas-
tinga, paplitusi liga. Nacionalinio JAV sveikatos 
instituto duomenimis, obstrukcinės miego apnė-
jos dažnumas prilygsta bronchų astmos. JAV at-
likti epidemiologiniai tyrimai rodo, kad šiuo metu 
OMA serga apie 17 mln. amerikiečių [1], o knarkia 
dar daugiau. Amžiui didėjant ligos atvejų daugėja: 
knarkia ir lengvo laipsnio obstrukcine miego apnėja 
serga 60 proc. vyresnių nei 60 metų vyrų ir 40 
proc. moterų [2]. Europos epidemiologiniai tyrimai 
rodo, kad knarkia ir OMA serga apie 5 proc. dar-
bingo amžiaus žmonių [1]. Tikėtina, kad Lietuvoje 
tokių žmonių galėtų būti apie 150 tūkstančių. Taigi 
labai svarbu anksti diagnozuoti ir gydyti šią ligą, 
kadangi negydoma ji gali sukelti daug problemų. 
Dėl nuolatinio neišsimiegojimo blogėja smegenų 
aprūpinimas deguonimi, trinka atmintis, dėme-
sys, reikšmingai didėja avarijų grėsmė, padidėja 
insulto bei miokardo infarkto pavojus, gali sutrikti 
širdies ritmas, vystytis arterinė hipertenzija, meta-
bolinis sindromas [1, 2]. Liga yra pavojinga dar ir 
tuo, kad nemažai pacientų, sergančių OMA, patys 
neigia miego sutrikimus ir sakosi išsimiegą puikiai. 

Tokiais atvejais ligą diagnozuoti padeda gyvenimo 
partneriai ir kiti artimieji. 

Knarkimui ir nesunkiai OMA gydyti sukurtas 
ne vienas chirurginio gydymo būdas. Visų jų vie-
nas pagrindinių tikslų – standinti minkštąjį gomurį. 
Šiuolaikiški, dabar populiariausi mažai traumuojan-
čio gydymo metodai yra minkštojo gomurio radijo 
dažnio abliacija ir minkštojo gomurio standinimas 
naudojant Pillar implantus. Pillar procedūra pasau-
lyje jau atlikta daugiau nei 30 tūkstančių žmonių. 

Pillar procedūros privalumai
Minkštojo gomurio standinimo Pillar implantais 
procedūros privalumai, palyginti su kitais chirur-
ginio gydymo būdais, yra šie [3–6]:
• Pillar procedūra skirta gydyti ne tik knar-

kimui ir lengvo laipsnio obstrukcinei miego 
apnėjai, bet ir vidutinio sunkumo OMA.  

• Procedūra nesudėtinga, beveik neskausminga, 
ambulatorinė, lengvas ir trumpas pooperaci-
nis laikotarpis.

• Pasiekiama gerų ilgalaikių rezultatų, nedidelis 
atkryčių dažnumas.

• Nebūna grėsmingų komplikacijų.  
• Procedūra gali būti derinama su kitais gydy-

mo metodais. 
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Pillar procedūros esmė, atlikimo metodika
Pillar procedūros metu trys maži sintetiniai po-
liesterio implantai, sveriantys apie 3 g, specialiu 
prietaisu įkišami į minkštojo gomurio raumeninį 
sluoksnį minkštojo ir kietojo gomurio susijungi-
mo vietoje (1 pav.). Implantai gan lankstūs, kad 
nesutrikdytų minkštojo gomurio funkcijų (kalbos, 
rijimo), bet pakankamai standūs, kad jį sutvirtin-
tų. Trys implantai sukuria -17 cm H2O viršutinių 
kvėpavimo takų užsidarymo slėgį, sumažindami 
audinių kolapsą (pvz., po klasikinės uvulopalato-
faringoplastikos operacijos sukuriamas -18 cm H2O 
slėgis), kuris gali lemti knarkimą ir sukelti OMA. 

Procedūra dažniausiai atliekama sukėlus vie-
tinę nejautrą. Po procedūros tris paras vartojama 
antibiotikų, parą ar dvi valgomas minkštas, neaš-
trus maistas. Parą po operacijos pacientai jaučia 
nemalonų pojūtį ryklėje, bet jis paprastai praeina 
nevartojant analgetikų. Paciento darbingumas ne-
sutrikdomas: į darbą žmogus gali grįžti tą pačią 
dieną. 

Pacientų atranka
Kad procedūra būtų veiksminga, labai svarbu 
tinkama pacientų atranka [6]. 
Pacientų atrankos kriterijai: 
• Kūno masės indeksas ≤ 32 kg/m2;
• 1 ir 2 laipsnio minkštojo gomurio ir liežuvio 

tarpusavio padėtis pagal M. Friedman klasi-
fikaciją (2 pav.);

• Ne didesnis negu antro laipsnio gomurio tonzilių 
dydis pagal M. Friedman klasifikaciją (3 pav.);

• Minkštojo gomurio ilgis – ne mažesnis kaip 
25 mm;

• Polisomnografijos (miegančio žmogaus fizio-
loginių signalų rašymas) tyrimu nustatytas 
paprastas knarkimas ar lengvo ir vidutinio 
laipsnio OMA, kai apnėjų ir hipopnėjų in-
deksas (AHI) yra mažesnis nei 30 epizodų per 
valandą [6–8].

Procedūros komplikacijos
Remiantis klinikinių tyrimų duomenimis, proce-
dūros šalutinių reiškinių ar komplikacijų nustato-
ma nuo 0, 0 proc. iki 9,9 proc. atvejų. Dažniausia 
komplikacija – dalinis implanto išslinkimas dėl 
minkštojo gomurio vientisumo pažeidimo arba 
kitų priežasčių (pvz., implanto atmetimo reak-
cijos). Jeigu implantas išslenka, jis pašalinamas 
ir pakeičiamas kitu. Retais atvejais skundžiamasi 
svetimkūnio pojūčiu ryklėje, kuris praeina sa-
vaime [4–7]. Nė vienam pacientui nenustatyta 
grėsmingų komplikacijų: velofaringinio nepakan-
kamumo ar nosiaryklės stenozės.  

Klinikiniai tyrimai
Nuo 2001 iki 2008 metų JAV ir Europoje buvo 
atlikta daugiau negu dvidešimt klinikinių tyrimų, 
skirtų Pillar implantų veiksmingumui gydant 
knarkimą bei lengvo ir vidutinio laipsnio obstruk-
cinę miego apnėją įvertinti, juose dalyvavo daugiau 
negu 500 pacientų. Naujausi atsitiktinių imčių pla-

1 pav. 
Pillar implantų įstatymo procedūra
1 – vienkartinis instrumentas Pillar implantui įstatyti; 2 – im-
planto įkišamas į raumeninį minkštojo gomurio sluoksnį ties 
kietojo ir minkštojo gomurio susijungimo vieta (3).    

2 pav. 
Minkštojo gomurio ir liežuvio tarpusavio padėties vertinimas 
pagal M. Friedman klasifikaciją 
1 laipsnis – aiškiai matyti žiotys ir laisvasis minkštojo gomurio 
kraštas; 
2 laipsnis – matyti visas liežuvėlis ir dalis minkštojo gomurio 
lankų. 

3 pav. 
Gomurio tonzilių dydis pagal M. Friedman klasifikaciją
1 laipsnis – gomurio tonzilės neišlenda iš už užpakalinio 
minkštojo gomurio lanko ribų; 2 laipsnis – gomurio tonzi-
lės išlenda iš už užpakalinio minkštojo gomurio lanko ribų, 
susiaurina ryklę 25–50 proc.  

1
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cebu kontroliuojami dvigubai akli tyrimai atlieka-
mi JAV: siekiama pagrįsti Pillar procedūros veiks-
mingumą OMA atvejais [3]. Įrodymais pagristi 
duomenys rodo, jog po šio chirurginio gydymo 
pagal objektyvius pasveikimo kriterijus (AHI su-
mažėjimas daugiau negu 50 proc. ir AHI – mažiau 
kaip 20 epizodų per val.) pasveiko 44,8 proc. paci-
entų, palyginti su 0,0 proc. po imitacinės implan-
tavimo procedūros. Tiems pacientams, kuriems 
OMA buvo gydoma implantais, statistiškai reikš-
mingai sumažėjo knarkimo intensyvumas, mie-
guistumas dieną, pagerėjo gyvenimo kokybė [3]. 
Ilgalaikiai tyrimai rodo, kad pasiekti geri rezultatai 
po procedūros lieka nepakitę 24 mėnesius ir ilgiau  

1 lentelė. 
Apibendrinti knarkiančių pacientų tyrimų rezultatai

2 lentelė. 
Apibendrinti lengva ir vidutine apnėja sergančių pacientų tyrimų 

rezultatai

AHI – apnėjų ir hipopnėjų indeksas; * objektyvūs chirurginio pasveikimo kriterijai: 
AHI sumažėja daugiau kaip 50 proc. ir AHI – mažiau kaip 20 epizodų per val.

[4, 8, 9]. 1 ir 2 lentelėje apibendrinti knarkimo ir 
OMA klinikinių tyrimų rezultatai. 

Išvados
1. Minkštojo gomurio standinimas naudojant 

Pillar implantus – šiuolaikiškas, nesudėtingas, 
mažai traumuojantis chirurginio gydymo bū-
das, skirtas knarkimui ir lengvo bei vidutinio 
laipsnio obstrukcinei miego apnėjai gydyti.

2. Pillar procedūros veiksmingumas yra įrody-
tas klinikiniais tyrimais.

3. Pooperacinis laikotarpis trumpas, nesunkus, 
nėra grėsmingų komplikacijų. 

4. Kad operacijos rezultatai būtų geri, svarbu 
tinkamai atrinkti pacientus.
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Tyrėjas, metai Tirtų 
pacientų 
skaičius

Knarkimo intensy-
vumo  sumažėjimas 
(proc.)

Gyvenimo partne-
rio pasitenkinimas 
(proc.)

S. Nordgård,     
2004   

35 51,0 86,0

W. Ho,              
2004         

12 39,0 67,0

J. Maurer,          
2005   

15 66,0 100,0

T. Kühnel,         
2005   

106 45,0 72,0

J. Maurer,          
2005   

40 32,0 90,0

K. Skjøstad,      
2006   

10 39,0 100,0

S. Nordgård,     
2006   

35 32,0 71,0

J. Romanow,     
2006   

25 48,0 90,0

K. Skjøstad,      
2007   

26 42,0 70,0

Iš viso 304 44,0 83,0

Tyrėjas, metai Tirtų 
pacientų 
skaičius

Vidutinis 
AHI 
sumažėjimas 
(proc.)

Objektyvus 
chirurginis 
pasveikimas* 
(proc.)

M. Friedman,     
2006

125 50,0 34,0

S. Nordgård,      
2006  

25 50,7 48,0

R. Walker,         
2006

40 37,4 30,0

U. Goessler,       
2007

16 53,6 62,5

S. Nordgård,      
2007

26 57,9  57,7

R. Walker,         
2007

13 34,4 82,0

M. Friedman,     
2008   

62 34,8 44,8

Iš viso 307 45,5 51,3


