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Potonzilektominio skausmo malšinimas

Reikšminiai žodžiai: tonzilektomija, skausmo malšinimas, sisteminio poveikio analgetikai, vietinio poveikio vaistai.
Santrauka. Straipsnyje atlikta 27 paskutinio dešimtmečio kontroliuojamųjų klinikinių tyrimų ir sisteminių literatū-
ros analizių apžvalga. Duomenys rinkti iš duomenų bazių PubMed, Medline, Embase įrašius reikšminius žodžius: 
potonzilektominis skausmas, potonzilektominio skausmo malšinimas, sisteminio poveikio analgetikai, vietinio po-
veikio anestetikai, sukralfatas. Apžvelgti Lietuvoje atliktų tyrimų rezultatai. Duomenys rodo, kad potonzilektominio 
skausmo slopinimas turėtų būti kompleksinis. Pirmą parą po tonzilektomijos rekomenduojamos skysčių infuzijos į 
veną skysčių pusiausvyrai normalizuoti. Pooperaciniu laikotarpiu rekomenduojami sisteminio poveikio analgetikai, 
pirmiausia nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. Operacijos metu visuotinai rekomenduojama suleisti vieną dozę 
deksametazono, kuris reikšmingai sumažina potonzilektominį skausmą. Pirmą savaitę po tonzilektomijos papildo-
mai gali būti rekomenduojamas vietinio poveikio sukralfatas.  

Medicine foR contRol of poSt-tonSillectoMy pain
Keywords: tonsillectomy, pain reduction, systemic analgesic, topical medicine.
Summary. The aim of this article was to review the efficacy of the systemic and topical analgesics for the treatment of 
post-tonsillectomy pain. 27 systematic reviews of currently available controlled trials were included. Literature was se-
arched in Pub Med, Medline, Embase databases with the key words of post-tonsillectomy pain, pain reduction, systemic 
analgesic, topical medicine, sucralfate. Also results of Lithuanian studies were reviewed. Data showed that post-tonsil-
lectomy pain control should include complex of measures. During first 24 hours, hydration is recommended. Systemic 
analgesics, mainly use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs, should advocate for pain management. Intraoperative 
administration of a single dose of intravenous dexamethasone is strongly recommended. Topical sucralfate could be the 
method of choice for providing additional post-tonsillectomy pain control during first post-operative week. 
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Įvadas

Tonzilektomija, gomurio tonzilių pašalinimas, yra 
viena dažniausių vaikų operacijų. Metinis šių ope-
racijų skaičius – apie 0,25–2,2 operacijas 10 tūkst. 
gyventojų. Pagrindinės tonzilektomijos indikacijos 
yra pasikartojantis tonzilių uždegimas ir obstruk-
cinės miego apnėjos sindromas [1]. Didžiausia 
problema po operacijos – ryklės skausmas. Pagal 
tarptautinę skausmo studijų asociaciją (1979 m.), 
skausmas – tai nemalonus emocinis ar sensorinis 
potyris, susijęs su esamu ar galimu audinių pažei-
dimu ar nusakomas kaip toks pažeidimas [2]. Per 
chirurginę procedūrą audiniai sužalojami įvairiai: 
pjaunant, traiškant, tempiant ar deginant (naudo-
jant elektros prietaisus). Skausmą lemia nervų ga-
lūnėlių sudirginimas, uždegimas ir ryklės raumenų 
spazmas [3]. Po ryklės operacijų smarkiai skauda 
ryklę, dažna otalgija, sunku išsižioti, skauda ryjant, 
dėl to sutrinka paciento įprastinis maitinimasis, 

nukenčia gyvenimo kokybė. Šie simptomai tęsia-
si tol, kol pooperacinės žaizdos padengia regene-
ravusi gleivinė. Ryklės skausmas gali tęstis iki 2 
savaičių po operacijos [1]. 

Skausmo diagnostikai dažniausiai naudo-
jama vaizdo atitikmens skalė (VAS). Pacien-
tas skausmą įvertina balais 10 cm ar 100 mm 
skalėje nuo 0 – nėra iki 10 (100) – skausmas 
labai stiprus. Mažų vaikų skausmui įvertinti daž-
niausiai naudojama Wong-Baker veidų mimikos 
skalė (veidukų skalė). Lietuvoje SAM ministro 
įsakymu (V-608, 2004-08-26) oficialiai reko-
menduojamos veidukų ir/ar skaitmeninė, ir/ar 
žodinė skalės. Pasaulyje skausmo intensyvumas 
vertinimas pacientams nuo 3 m. amžiaus ir 
pažymimas paciento medicinos dokumentuose. 
Pažymėtas skausmo stiprumas yra esminis tin-
kamam analgetikui skirti [1, 3]. 

Pooperacinį skausmą būtina sumažinti ne tik 
tam, kad pacientui būtų lengviau, bet ir dėl di-
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dėjančios dehidratacijos, infekcijos bei antrinio 
potonzilektominio kraujavimo rizikos. Poopera-
cinė slauga apima visumą specialių priemonių: 
pacientams skiriama speciali dieta, ribojamas fi-
zinis aktyvumas, neleidžiama maudytis karštame 
vandenyje, rekomenduojama nerūkyti [4].

Šio darbo tikslas – atlikti šiuolaikinės litera-
tūros analizę ir įvertinti sisteminio bei vietinio 
poveikio vaistų veiksmingumą slopinant skausmą 
po tonzilektomijos.

Darbo metodika

Duomenų paieška atlikta elektroninėse duomenų 
bazėse PubMed, Medline ir Embase 2000–2010 
metų laikotarpiu. Paieškos žodžiai: potonzilek-
tominis skausmas, potonzilektominio skausmo 
slopinimas, sisteminio poveikio analgetikai, vie-
tinio poveikio anestetikai, sukralfatas. Atrinkta 58 
kontroliuojamieji tyrimai ir sistematinės literatū-
ros apžvalgos. Atlikta 27 didžiausių imčių tyri-
mų apžvalga. Taip pat įvertinti Lietuvoje atliktų 
mokslinių tiriamųjų darbų rezultatai. 

Rezultatai ir jų aptarimas

Sisteminio poveikio vaistai 
Hidratacija. Literatūros duomenys rodo, kad ade-
kvati hidratacija (patenkinanti žmogaus skysčių 
poreikį per parą) ir analgezija pirmą pooperacinę 
savaitę yra svarbūs veiksniai, mažinantys antrinio 
pooperacinio kraujavimo pavojų [5]. Rehidrata-
cijai ir hipovolemijos korekcijai naudojami izo-
toninis natrio chlorido, Ringerio tirpalai atsižvel-
giant į paciento svorį (1 lentelė). Nevalgantiems 
pacientams papildomai skiriama gliukozės 5 proc. 
tirpalo 500 ml į veną [6]. Negausūs tyrimų duo-
menys rodo, kad pacientams, kurie pirmą parą 
po tonzilektomijos gauna pakankamai skysčių 
lašinant į veną, vėlesnėmis dienomis nustatomas 
mažesnis ryklės skausmo intensyvumas, palyginti 
su pacientais, kuriems papildomų skysčių infuzijų 
neskiriama [7]. Panašūs rezultatai gauti ir Lietuvo-
je atliktame tyrime, kuriame įvertinta skysčių pu-
siausvyros įtaka skausmo intensyvumui po tonzilių 
pašalinimo [8]. Palyginus duomenis 35 pacientų, 
kuriems nustatyta dehidratacija, ir vienuolikos, ku-
rių skysčių pusiausvyra buvo normali (fiziologinio 
paros skysčių poreikio patenkinimas apskaičiuotas 
pagal paciento svorį ir infuzijas operacinėje bei 
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu), nustaty-
ta, kad dehidratuotų pacientų vidutinis skausmo 
intensyvumas pagal VAS pirmą parą po tonzilių 
pašalinimo buvo statistiškai reikšmingai didesnis 
nei pacientų, kuriems skysčių pusiausvyra norma-
lizuota skysčių infuzijomis. 

Sisteminio poveikio analgetikai skiriami į ne-
narkotinius (neopioidinius) (paracetamolis, ne-
steroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU, pvz.: 
diklofenakas, ibuprofenas, ketoprofenas) ir nar-
kotinius (opioidinius) (pvz.: tramadolis, morfinas, 
petidinas). Analgetikas, skiriamas po ryklės ope-
racijų, turi būti pakankamai veiksmingas ir ne-
didinti antrinio pooperacinio kraujavimo rizikos 
[1]. Oksfordo lyginamojoje analgetikų lentelėje 
(2 lentelė) pateikiami duomenys apie dažniau-
siai vartojamų analgetikų veiksmingumą remian-
tis apibendrintais tyrimų duomenimis. Lentelėje 
naudojamas gydyti reikalingų ligonių skaičius, 
kad būtų gautas 50 proc. būklės pagerėjimas, ly-
ginant su placebu – LKRGS rodiklis, kuris yra 
specifinis ir naudingas norint palyginti santykinį 
vaistų veiksmingumą. Kuo rodiklis mažesnis, tuo 
vaistas veiksmingesnis [9]. Iš lentelės duomenų 
matyti, kad veiksmingiausiai pooperacinį skaus-
mą slopina neselektyvieji NVNU (diklofenakas, 
ibuprofenas, ketoprofenas) ir ypač selektyvieji 
NVNU – COX-2 receptorių inhibitoriai (cele-
koksibas). Šiuos duomenis patvirtina klinikiniai 
tyrimai. 2004 m. L. Chen ir bendradarbių atlikto-
je sistematinėje literatūros apžvalgoje, apėmusio-
je 18 atsitiktinių imčių kontroliuojamųjų tyrimų  
(2 783 tiriamieji), nustatyta, kad selektyviųjų 

1 lentelė. 
Fiziologinis paros skysčių poreikis atsižvelgiant į kūno svorį 

(R. Kėvalas, 2004) 

Paciento svoris Fiziologinis paros skysčių poreikis

< 10 kg 1000 ml

10–20 kg 1000 ml + 50 ml kiekvienam kilogramui virš 10 kg

> 20 kg 1500 ml + 20 ml kiekvienam kilogramui virš 20 kg

2 lentelė. 
Oksfordo lyginamoji analgetikų lentelė 

(S. E. Abram, J. D. Haddox, 2000)

Cheminis vaisto pavadinimas Veiksmingumo rodiklis

Diklofenakas 100 mg 1,9

Diklofenakas 50 mg 2,3

Paracetamolis 1000 mg/kodeinas 60 mg 2,2

Rofekoksibas 50 mg 2,3

Nimesulidas 100 mg 3,6

Celekoksibas 400 mg 1,9

Ibuprofenas 400 mg 2,4

Ketoprofenas 10 mg į r. 2,4

Petidinas 100 mg į r. 2,9

Morfinas 10 mg į r. 2,9

Paracetamolis 500 mg 3,5

Paracetamolis 1000 mg 3,8

Aspirinas 1000 mg 4,4

Tramadolis 100 mg 4,8

Kuo vaisto veiksmingumo rodiklis mažesnis, tuo vaisto veiksmingumas didesnis.
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COX-2 receptorių inhibitorių analgezinis veiks-
mingumas ir toleravimas yra geresni nei opioidi-
nių analgetikų ir panašūs į kitų NVNU [10]. Kita-
me perspektyviajame atsitiktinių imčių dvigubai 
aklame tyrime (60 tiriamųjų ir literatūros apžval-
ga) nustatyta, kad selektyvieji COX-2 receptorių 
inhibitoriai (rofekoksibas) statistiškai reikšmingai 
stipriau malšina pooperacinį skausmą nei parace-
tamolis [11]. 51 atsitiktinių imčių dvigubai aklų 
tyrimų (5 762 tiriamieji) metaanalizė rodo, kad 
vienkartinė paracetamolio dozė, suvartota po 
tonzilektomijos, veikia keturias valandas ir yra 
veiksminga tik 50 proc. pacientų [12]. 

NVNU yra ne tik veiksmingi, bet ir saugūs 
vaistai skausmui po ryklės operacijų slopinti. Try-
likos atsitiktinių imčių placebu kontroliuojamų ty-
rimų (955 tiriamieji) metaanalizės duomenimis, 
NVNU veiksmingai slopina potonzilektominį 
skausmą ir nedidina antrinio kraujavimo rizikos 
[13]. 2008 m. paskelbti rezultatai perspektyviojo 
tyrimo, atlikto dviejose universitetinėse ligoninėse, 
kuriame dalyvavo 1 160 vaikų po tonzilektomijos 
[14]. Pooperaciniu laikotarpiu ryklės skausmui 
malšinti vienai grupei vaikų skirta ibuprofeno ir 
paracetamolio, kitai – tik paracetamolio. Vertintas 
ibuprofeno veikmingumas ir įtaka antriniam krau-
javimui. Tyrimo rezultatai rodo, kad ibuprofenas 
buvo saugus, veiksmingas ir nedidino antrinio 
kraujavimo rizikos. 2010 m. Kokki atlikta ketu-
rių klinikinių tyrimų (900 tiriamųjų) metaanalize 
nustatyta, kad ketoprofenas taip pat yra efektyvus 
ir gerai toleruojamas vaistas potonzilektominiam 
skausmui slopinti [15] (3 lentelė).

Naujausi tyrimai rodo, kad pagal tvarkaraštį, 
nustatytomis valandomis, vartojamas analgetikas 
yra veiksmingesnis nei vartojamas „pagal porei-
kį“, tačiau reikia tolesnių tyrimų šiai hipotezei 
pagrįsti [16]. 

Adjuvantiniai analgetikai. Gabapentinas – tai 
lipofilinis gama aminosviesto rūgšties (GASR) 
analogas, priskiriamas antiepilepsinių vaistų gru-
pei. Be epilepsijos, vartojamas įvairiems neuropa-
tinio skausmo sindromams, kaip antai diabetinei 
polineuropatijai, neuralgijai po pūslelinės, jautrių 
gerklų sindromuis, gydyti. E. Joen su kolegomis 
atliko perspektyvųjį atsitiktinių imčių placebu 
kontroliuojamą tyrimą, kuriame dalyvavo 58 ti-
riamieji [17]. Vienos grupės tiriamiesiems prieš 
tonzilektomiją skirtas parengtinis gydymas gaba-
pentinu, kitos – placebu. Po operacijos, vertinant 
ryklės skausmą ir pasunkėjusį rijimą pagal VAS, 
nustatyta, kad gabapentino grupėje analgezinis 
poveikis buvo geresnis nei placebo. Statistiškai 
reikšmingas skirtumas tarp grupių rodmenų re-
gistruotas ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu 
– pirmą parą po operacijos. Tolesni tyrimai api-
brėžtų šio vaisto perspektyvą. 

Antibiotikai. Pasaulio mokslo literatūroje 
diskutuojama apie antibiotikų įtaką potonzilek-
tominio skausmo malšinimui. Vis dėlto, rimtose 
duomenų bazėse apžvelgus atsitiktinių imčių pla-
cebu kontroliuojamus tyrimus, statistiškai patiki-
mų įrodymų, kad pooperaciniu laikotarpiu skirti 
antibiotikai turėtų reikšmingos įtakos pooperaci-
niam skausmui ir analgetikų poreikiui, nenusta-
tyta [18]. 2010 m. M. Dhiwakar ir bendradarbių 

3 lentelė. 
Atsitiktinių imčių placebu kontroliuojamų tyrimų, nagrinėjančių sisteminio poveikio analgetikų veiksmingumą slopinant poton-
zilektominį skausmą, rezultatai 

Autoriai, šaltinis, metai Tyrimų/atvejų skaičius Išvados

Chen ir kt. Sisteminė J Clin 
Pharm Ther. analizė. 2004

18 atsitiktinių imčių kontro-
liuojamųjų tyrimų (n = 2 783)

COX-2 receptorių inhibitorių (rofekoksibo ir valdekoksibo) 
analgezinis efektyvumas ir toleravimas yra geresni nei opioidi-
nių analgetikų ir panašūs į NVNU

Cardwell ir kt. Kochrano 
duomenų bazės sisteminė 
analizė. 2005

13 atsitiktinių imčių kontro-
liuojamųjų tyrimų (n = 955)

NVNU efektyvūs vaikų potonzilektominio skausmo slopini-
mui ir neturi įtakos antriniam kraujavimui

Naesh ir kt. Eur J Anaesthe-
siol. 2005 

Atsitiktinių imčių placebu 
kontroliuojamas tyrimas  
(n = 40)

Potonzilektominį skausmą statistiškai patikimai stipriau 
numalšina paracetamolis su rofekoksibu (COX-2 receptorių 
inhibitorius) nei vienas paracetamolis

Bean-Lijewski ir kt. Oto-
laryngol Head Neck Surg. 
2007

Perspektyvusis atsitiktinių 
imčių dvigubai aklas tyrimas 
ir literatūros apžvalga (n = 60) 

COX-2 receptorių  inhibitoriai (rofekoksibas) yra statistiškai 
patikimai veiksmingesni mažinant pooperacinį ryklės skaus-
mą nei paracetamolis

Toms ir kt. Kochrano 
duomenų bazės sisteminė 
analizė. 2008

51 atsitiktinių imčių placebu 
kontroliuojamas dvigubai 
aklas tyrimas (n = 5762)

Paracetamolis potonzilektominį ryklės skausmą slopina 50 
proc. pacientų keturioms valandoms

A. Jeyakumar ir kt. Head 
Neck Surg. 2008

Perspektyvusis tyrimas, atlik-
tas dviejose universitetinėse 
ligoninėse (n = 1160)

Ibuprofenas yra veiksmingas slopinant potonzilektominį 
skausmą ir saugus vaistas, nedidinantis antrinio kraujavimo 
rizikos

H. Kokki. Sisteminė Pediatr 
Drugs analizė. 2010

4 placebu kontroliuojami 
klinikiniai tyrimai (n = 900)

Ketoprofenas efektyvus ir gerai toleruojamas vaistas vaikų 
pooperaciniam (ir potonzilektominiam) skausmui slopinti
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atlikta Kochrano duomenų bazės klinikinių ty-
rimų metaanalizė (10 tyrimų, 1 035 tiriamieji) 
patvirtino teiginį, kad antibiotikai reikšmingos 
įtakos malšinant pooperacinį skausmą ir mažinat 
sisteminio poveikio analgetikų poreikį neturėjo, 
tačiau reikšmingai sumažino po operacijos karš-
čiuojančių pacientų skaičių [18]. 

Gliukokortikoidai. Norėdami įvertinti prieš-
taringus duomenis apie steroidų veiksmingumą 
potonzilektominiu laikotarpiu, D. Steward su ko-
legomis 2001 m. atliko aštuonių klinikinių atsi-
tiktinių imčių dvigubai aklų tyrimų metaanalizę, 
kuria nustatė, kad operacijos metu į veną suleista 
vienkartinė deksametazono dozė (0,15 mg/kg) 
sumažina vaikams pooperacinį pykinimą, vėmi-
mą ir padeda greičiau grįžti prie įprastos mitybos 
[19]. Vėliau vokiečių mokslininko J. Windfuhr 
(2008) atlikta 31 klinikinio tyrimo analizė įrodė, 
kad vienkartinė deksametazono dozė, suleista į 
veną operacijos metu, ne tik sumažino pykinimą 
ir vėmimą bei padėjo greičiau grįžti prie įprastos 
mitybos, bet ir reikšmingai sumažino pooperaci-
nį skausmą vaikams ir suaugusiesiems [20]. 2011 
m. priimtose Amerikos akademijos otolaringolo-
gų-galvos ir kaklo chirurgų klinikinėse praktinė-
se vaikų tonzilektomijos gairėse gliukokortikoidų 
injekcija operacijos metu pateikiama kaip stipri 
rekomendacija [1]. 

Vietinio poveikio vaistai
Vietinio poveikio anestetikai gali būti skiriami 
įvairiai: suleidžiant jų operacijos metu prieš 
atliekant audinių pjūvį, infiltruojant poopera-
cines nišas, aplikuojant pooperacines žaizdas 
anestetikais suvilgytais tamponais ar purškiant 
juos į ryklę. Apibendrinti duomenys rodo, kad 
vietinio poveikio anestetikai statistiškai reikš-
mingai sumažina pooperacinį skausmą, tačiau 
poveikis nestiprus ir trumpalaikis, dažniau-
siai reikia kartu skirti ir sisteminio poveikio 
analgetikų [21]. Mažiausiai veiksmingas būdas 
– audinių infiltracija anestetikais prieš pjūvį 
[22]. Pooperacinių nišų infiltracija dėl nedi-
delio veiksmingumo ir galimų poinfiltracinių 
komplikacijų (VII, IX, XII galvinių nervų pa-
žeidimai, Hornerio sidromas) nėra visuotinai 
rekomenduojama [23]. Kaip rodo sisteminės 
literatūros apžvalgos ir metaanalizės, saugiausi 
metodai – pooperacinių žaizdų aplikacija vie-
tinio poveikio anestetikais ir anestetikų (lido-
kainas) ryklės purškalai [21, 24]. 

Sukralfatas – tai gleivinę saugantis vietinio 
poveikio vaistas, sudarytas iš aliuminio sukro-
zės oktosulfato. Jis jungiasi su žuvusio audinio 
baltymais opoje (žaizdoje) ir sudaro apsauginį 
sluoksnį, kuris apsaugo ją nuo rūgšties ir maisto 

poveikio. Be to, sukralfatas sužadina endogeni-
nio prostaglandino sintezę, dėl to didėja gleivių 
gamyba, ląstelių mitozinį aktyvumas. Vaistas blo-
kuoja fosfatų rezorbciją virškinamajame trakte. 
Jo skiriama skrandžio ir dvylikapirštės žarnos 
opaligei, eroziniam ezofagitui gydyti. Nuo 1992 
m. tiriama vaisto geba mažinti skausmą po ton-
zilektomijos ir uvulopalatofaringoplastikos [3, 
25]. Apibendrinti duomenys rodo, kad sukralfa-
tas statistiškai reikšmingai malšina pooperacinį 
ryklės skausmą, taip pat ausų skausmą, sumažina 
suvartojamų sisteminio poveikio analgetikų kiekį, 
padeda pacientams greičiau grįžti prie įprastos 
mitybos, atkurti darbingumą. Vaistas yra saugus, 
nepageidaujamo poveikio, grėsmingų kraujavimo 
atvejų nepastebėta [3, 25, 26]. 2008 m. Lietuvoje  
J. Žekonienės ir N. Šiupšinskienės atliktas atvejo ir 
kontrolės tyrimas, kurio tikslas buvo įvertinti su-
kralfato veiksmingumą mažinant potonzilektomi-
nį diskomfortą [27, 28]. Tyrime dalyvavo 39 pa-
cientai (20 vaikų, 19 suaugusiųjų), kuriems atlikta 
tonzilektomija. Pacientai suskirstyti į dvi grupes. 
Tiriamoji grupė pooperaciniu laikotarpiu varto-
jo sukralfatą, kontrolinė – sukralfato nevartojo. 
Abiejų grupių pacientai 7 dienas po operacijos 
pildė dienynus, kuriuose žymėjo nusiskundimus 
pagal standartizuotas VAS ar veidukų metodikas. 
Gauti rezultatai parodė, kad pacientams, vartoju-
siems sukralfatą, vidutinis skausmo intensyvumas 
buvo statistiškai reikšmingai mažesnis nei jo ne-
vartojusiems pacientams (pav.). Sukralfato grupės 
pacientams nustatytas ir reikšmingai mažesnis 
ausų skausmas, suvartotų sisteminių analgetikų 
kiekis bei greitesnis darbingumo sugrįžimas. Pa-
daryta išvada, kad vietinio poveikio sukralfatas 
yra veiksmingas mažinant potonzilektominius 
pirmos savaitės ryklės diskomforto simptomus 
ir gali būti rekomenduojamas vartoti kasdienėje 
klinikinėje praktikoje. 

Apibendrinti sisteminio ir vietinio poveikio 
vaistų veiksmingumo, slopinant pooperacinį ry-
klės skausmą, duomenys parodyti 4 lentelėje. 

Alternatyviosios priemonės 
potonzilektominiam skausmui malšinti
Vokietijoje S. Sertel su kolegomis (2009) at-
liko perspektyvųjį tyrimą, kuriame dalyvavo 
123 pacientai po tonzilektomijos, suskirstyti 
į poveikio ir kontrolinę grupes [29]. Visiems 
skirta NVNU – geriamojo diklofenako po 50 
mg tris kartus per dieną. Poveikio grupės ti-
riamiesiems papildomai skirta akupunktūra į 
senovės kinų nustatytus gydomuosius taškus, 
kontrolinės – akupunktūra į bet kokius taškus. 
Skausmas vertintas VAS praėjus 20 minučių, 1 
valandai, 2 valandoms ir 3 valandoms po skaus-
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mą malšinančių vaistų suvartojimo ir atitinka-
mai po procedūrų. Nustatyta, kad senovės kinų 
akupunktūra statistiškai reikšmingai sumažino 
potonzilektominį ryklės skausmą ir poveikis tę-
sėsi trimis valandomis ilgiau nei išgėrus NVNU 
tabletę. 

Turkijoje Y. Vayisoglu su bendradarbiais 
(2010) atliko perspektyvųjį tyrimą, kuriame da-
lyvavo 50 vaikų po tonzilektomijos, suskirstytų į 
tris grupes [30]. Visiems vaikams skirti vienodi 
sisteminio poveikio analgetikai. Pirmos grupės 
tiriamiesiems dar taikyti pratimai naudojant 
minkštojo gomurio fonemas, antros – prati-
mai naudojant lūpų ir dantenų fonemas, trečios 
(kontrolinės) grupės tiamiesiems – tik analgeti-
kas. Nusiskundimai vertinti VAS dešimt dienų 
po operacijos. Nustatyta, kad pirmoje grupėje, 
kuriai papildomai taikyta kalbos terapija mankš-
tinant minkštąjį gomurį, skausmas buvo statistiš-
kai reikšmingai mažesnis. Padaryta išvada, kad 
kalbos terapija gali sustiprinti minkštojo gomurio 
raumenis ir sumažinti potonzilektominį skausmą. 
Reikia tolesnių tyrimų, kurie padėtų pagrįsti šių 
priemonių veiksmingumą ir platesnį klinikinį 
pritaikymą. 

Išvados

Potonzilektominio skausmo slopinimas turėtų 
būti kompleksinis. Pirmą parą po tonzilektomijos 
rekomenduojamos skysčių infuzijos į veną skys-
čių pusiausvyrai normalizuoti. Pooperaciniu lai-
kotarpiu skirtini sisteminio poveikio analgetikai, 
pirmiausia nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. 
Operacijos metu visiems pacientams, ir vaikams, 
ir suaugusiesiems, rekomenduojama suleisti vien-
kartinę dozę deksametazono, kuris reikšmingai 
sumažina pooperacinį ryklės skausmą. Pirmą sa-
vaitę po operacijos papildomai gali būti gydoma 
vietinio poveikio sukralfatu. 
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4 lentelė. 
Apibendrinti sisteminio ir vietinio poveikio vaistų veiksmingumo slopinant 
potonzilektominį skausmą duomenys

Vaistai Įrodytas poveikis Įrodymų 
lygmuo*

Fiziologinio skysčių poreikio 
užtikrinimas pirmą parą po 
operacijos

Slopina potonzilektominį ryklės skausmą B, C

Nenarkotiniai analgetikai Slopina potonzilektominį ryklės skausmą 
ir nesukelia antrinio kraujavimo 

A, B

Antibiotikai Neturi skausmą slopinančio poveikio A

Gliukokortikoidai Slopina potonzilektominį ryklės skausmą, 
pykinimą ir vėmimą. Visuotinai reko-
menduojama operacijos metu suleisti 
vienkartinę deksametazono dozę 

A

Vietinio poveikio anestetikai Nestipriai slopina potonzilektominį ryklės 
skausmą; poveikis trumpalaikis

A

Vietinio poveikio vaistai Slopina pooperacinį ryklės skausmą ir 
ryklės diskomfortą

C

*A – įrodymai pagrįsti atsitiktinių imčių klinikinių tyrimų arba metaanalizių duomenimis; B – įrodymai 
pagrįsti vieno atsitiktinių imčių klinikinio tyrimo arba didelio klinikinio tyrimo, kuriame atsitiktinė atranka 
netaikyta, duomenimis; C – įrodymai pagrįsti stebėjimo tyrimais (atvejo ir kontrolės, kohortiniai tyrimai). 

pav. 
Potonzilektominis ryklės skausmo intensyvumas pagal vaizdo atitikmens skalę sukralfato ir 
kontrolinėje grupėse
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54,657,6

p. – pooperacinė para; * skirtumas statistiškai reikšmingas (p < 0,05) 
(J. Žekonienė, N. Šiupšinskienė, 2008). 

Kiti literatūros šaltiniai (iš viso 30) redakcijoje.


