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Santrauka
Pastaraisiais metais knarkimo ir obstrukcinės mie-
go apnėjos sindromo (OMAS) chirurginiam gydy-
mui pradėtos taikyti naujosios uvulopalatofaringo-
plastikos. Šių operacijų tikslas – pagerinti OMAS 
chirurginio gydymo veiksmingumą gydant obstruk-
ciją už minkštojo gomurio ir burnaryklės lygiuose, 
palengvinti pooperacinį laikotarpį ir sumažinti po-
operacinių nepageidaujamų reiškinių pasireiškimą. 
Straipsnyje trumpai aprašomos naujųjų operacijų 
technikos, jų privalumai ir veiksmingumas. 

Įvadas 
Obstrukcinės miego apnėjos sindromas (OMAS) – tai 

lėtinė, sisteminė liga, kurios metu mažiausiai penkis kar-
tus per valandą miegant pasikartoja trumpalaikiai, bet ne 
trumpesni nei 10 sekundžių visiško (apnėja) ar dalinio (hi-
popnėja) kvėpavimo sustojimo epizodai, sukelti viršutinių 
kvėpavimo takų (VKT) obstrukcijos [1]. Pagrindinis ligos 
sunkumą nusakantis objektyvus rodiklis yra apnėjų – hipo-
pnėjų indeksas (AHI) – t.y. AHI skaičius per valandą.  

Šiuo metu pagal oficialiai priimtas Europos ir JAV re-
komendacijas, pirmo pasirinkimo OMAS gydymas yra 
teigiamo oro slėgio aparatai, kurie klinikinėje praktikoje 
naudojami nuo 1981 metų [2,3]. Dėl egzistuojančių didelių 
teigiamo oro slėgio aparatų dėvėjimo ir tolerancijos pro-
blemų nuolat buvo ieškoma alternatyvių šios ligos gydymo 
būdų. 9-ajame XX amžiaus dešimtmetyje buvo paskelbta 
apie veiksmingą OMAS chirurginį gydymą atliekant uvu-
lopalatofaringoplastiką (UFFP) [4]. UPFP oficialių reko-
mendacijų apibrėžiama kaip antro pasirinkimo mažiau ar 
daugiau invazyvus chirurginis OMAS gydymas minkštojo 
gomurio (MG) ir šoninių ryklės sienų srityse, siekant vi-
somis kryptimis išplėsti ir stabilizuoti nosiaryklinę ir bur-
naryklinę ryklės sritis, kai pacientas, sergantis OMAS, yra 
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neimlus  gydymui teigiamo oro slėgio aparatu ir/ar burnos 
įtaisais [2,3]. Klasikinė UPFP operacija susideda iš dviejų 
komponentų – laisvosios MG dalies ir liežuvėlio rezekcijos 
(uvulopalatoplastikos) bei burnaryklės audinių standinimo 
priartinant ir susiuvant užpakalinius MG lankus prie prie-
kinių (faringoplastikos). Tonzilektomija (TE) yra sudėtinė 
UPFP dalis ir visada atliekama, jeigu gomurio tonzilės nėra 
pašalintos anksčiau [5]. Operacija atliekama operacinėje, 
sukėlus bendrąją nejautrą. 

Fujitos su kolegomis 1981 m. publikuotame tyrime 
buvo aprašyti pirmųjų dvylikos OMAS pacientų duome-
nys, iš kurių 75 proc. atvejų stebėtas reikšmingas simpto-
mų palengvėjimas, o 67 proc. operuotų pacientų nustatyti 
objektyvūs reikšmingi teigiami pokyčiai polisomnogramo-
je (PSG) [4]. 

Vėlesni šių mokslininkų darbai atskleidė, kad UPFP 
rezultatai priklauso nuo VKT obstrukcijos vietos: reikš-
mingai geresni pooperaciniai rezultatai gaunami, kai en-
doskopinių tyrimų metu nustatomas kolapsas tik už MG, 
vadinamasis I obstrukcijos tipas pagal Fujitą, nei nustačius 
II  (obstrukcija už MG ir liežuvio šaknies) ar III (obstrukci-
ja tik už liežuvio šaknies) obstrukcijos tipus [5]. 

Nors klasikinė UPFP buvo modifikuojama ne vieno 
autoriaus, tačiau šių technikų veiksmingumas kėlė nema-
žai klausimų. 1996 m. Sher su kolegomis atlikta sisteminė 
klasikinių - rezekcinių UPFP operacijų metaanalizė paro-
dė, kad šių operacijų bendrasis objektyvus veiksmingumas 
pagal vadinamuosius Sher kriterijus, kai AHI sumažėja 50 
proc. ar daugiau nuo pradinių duomenų ir AHI nustatomas 
<20 epizodų per valandą, buvo 41 proc. [6]. Ilgalaikio ste-
bėjimo tyrimai taip pat atskleidė, kad praėjus 20 metų po 
klasikinės UPFP, rezultatais buvo patenkinti tik apie 50 
proc. pacientų; trečdalis jų naudojo  teigiamo oro slėgio 
aparatus [7]. Be to, nustatyta, kad klasikinė UPFP susijusi 
su ilgalaikėmis rimtomis komplikacijomis: velofaringiniu 
nepakankamumu ir nosiaryklės stenoze bei blogesniu tei-
giamo oro slėgio aparatų toleravimu [3]. Todėl UPFP tech-
nika buvo nuosekliai tobulinama siekiant didesnio opera-
cijos veiksmingumo ir retesnių  komplikacijų.  Buvo atsi-
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žvelgiama į naujas mokslo žinias – nustatytą svarbų VKT 
minkštųjų audinių neuroraumeninės kontrolės vaidmenį, 
šoninių ryklės sienų kolapso ir liežuvėlio svarbą [1]. 

XXI amžiuje suformuluoti nauji UPFP technikų princi-
pai: tai - ryklės audinių rekonstrukcija, vietoje rezekcijos; 
burnaryklės gleivinės ir liežuvėlio tausojimas; šoninių ry-

klės sienų pertvarkymas ir mažai invazyvių, bemazgių siū-
lių panaudojimas rekonstruojant ryklę [1]. 

Darbo tikslas - aptarti naująsias UPFP technikas, jų 
privalumus, trūkumus ir veiksmingumą, gydant visų sun-
kumo laipsnių OMAS.
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1 pav. Friedman klinikinių stadijų sistema. Atsižvelgiant į individualią anatomiją ski-
riamos IV stadijos, pagal kurias gali būti prognozuojama UPFP sėkmė; tonzilių 0° 
rodo, kad tonzilių nėra

2 pav. A - paciento burnaryklės vaizdas prieš uvulopalatoplastiką „lopo technika“; 
B - pirma para po operacijos - matyti išplėsta burnaryklė horizontaliai ir vertikalia 
kryptimis, sutrumpėjęs ir pakilęs minkštasis gomurys (LSMU ANG klinikos archyvas, 
autorės N.Š. pacientas)

3 pav. A – schematinis burnary-
klės vaizdas po klasikinės UPFP 
– randas formuojasi ties minkš-
tojo gomurio kraštu (rodyklė);  
B – schematinis burnaryklės 
vaizdas po uvulopalatoplastikos 
„lopo“ technika – randas for-
muojasi aukščiau minkštojo go-
murio krašto
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4 pav. Schematiniai Z-palatoplastikos vaizdai: A – dalies gleivinės nuo minkštojo 
gomurio pašalinimas, m. palatoglossus m. palatopharyngeus raumenų skaidulų perpjovimas 
(juodos rodyklės), liežuvėlio padalinimas į dvi dalis (balta rodyklė); B – suformuotų 2-jų lopų 
užvertimas į viršų ir į šonus, uždengiant apnuogintą minkštojo gomurio paviršių 
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4 pav. Schematiniai Z-palatoplastikos vaizdai: A – dalies gleivinės nuo minkštojo 
gomurio pašalinimas, m. palatoglossus m. palatopharyngeus raumenų skaidulų perpjovimas 
(juodos rodyklės), liežuvėlio padalinimas į dvi dalis (balta rodyklė); B – suformuotų 2-jų lopų 
užvertimas į viršų ir į šonus, uždengiant apnuogintą minkštojo gomurio paviršių 
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 4 pav. Schematiniai Z-pala-
toplastikos vaizdai: A – dalies 
gleivinės nuo minkštojo gomurio 
pašalinimas, m. palatoglossus m. 
palatopharyngeus raumenų skai-
dulų perpjovimas (juodos rody-
klės), liežuvėlio padalinimas į dvi 
dalis (balta rodyklė); B – sufor-
muotų 2-jų lopų užvertimas į viršų 
ir į šonus, uždengiant apnuogintą 
minkštojo gomurio paviršių

Darbo objektas ir metodika 
Mokslinių straipsnių, susijusių su 

OMAS chirurginiu gydymu uvulopala-
tofaringoplastika, paieška. Ieškant moks-
linių straipsnių, buvo naudotos tokios 
elektroninės duomenų bazės:  Pubmed, 
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Science Direct, Google Scholar, LSMU bibliotekos elek-
troninis katalogas (publikacijos). Naudoti raktažodžiai: 
Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Uvulopalatopharyn-
goplasty, Surgical Treatment, Knotless stitch. Mokslinių 
straipsnių pasirinkimo kriterijai: analizuoti visi tyrimai, 
publikuoti 1996-2016 m. laikotarpiu, pristatantys naujas 
UPFP technikas, gydant visų sunkumo laipsnių OMAS. 
Straipsniai, kuriuose OMAS chirurginiam gydymui be 
UPFP buvo taikytos nosies operacijos, MG ar liežuvio 
šaknies radiodažnuminė termoabliacija ar kitos apati-
nės ryklės korekcinės operacijos, nebuvo analizuojami. 
Šiandieninės uvulopalatofaringoplastikų technikos

Friedman klinikinės stadijos. Šiuolaikiniai moksli-
niai tyrimai įrodė, kad geresnius chirurginio OMAS gy-
dymo rezultatus lemia teisingas VKT obstrukcijos vietos 
identifikavimas, tinkamos operacijos technikos parinkimas 

Literatūros 
šaltinis

N Ope-
racijos

SIF 
veiksming-

umas 
(proc.)

UPFP 
veiksming-

umas  
(proc.)

Po op. 
(mėn.)

Pang ir Wo-
odson, 2007 
[13] 

45 SIF 
prieš 
UPFP

82,6* 68,1 6

Sorrenti ir kt., 
2012 [15] 

85 SIF 89,2* - 36

Vicini ir kt., 
2014 [17]

24 SIF 
prieš 
UPFP

80,0* 67,7 9

Ulualp ir kt., 
2014 [18] †

50 SIF 
prieš 
TE

80,0* 42,2 6

Carrasco ir 
kt., 2015 [19] 

53 SIF 
prieš 
UPFP

90,0* 69,8 7

Iš viso                 155 86,3* 61,9 12,8

1 lentelė. Sfinkterio išplėtimo operacijos (SIF) ir klasikinės uvu-
lopalatofaringoplastikos (UPFP) veiksmingumo palyginimas [14]
Veiksmingumas vertintas pagal Sher kriterijus: AHI sumažėjimas 50 proc. ar > bei 
AHI <20 epiz./val., išskyrus Ulualp (2014) - †AHI <5, nes tirti vaikai; operuoti pa-
cientai sirgo lengvu-sunkiu OMAS; pacientų vidutinis kūno masės indeksas - 28,9 
kg/m2.; * - skirtumas tarp SIF ir klasikinės UPFP veiksmingumo statistiškai reikš-
mingas (p<0,05).     
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5 pav. Schematiniai sfinkterio išplėtimo operacijos (SIF) vaizdai: A - išdalinto m. 

palatopharyngeus rotacija ir pakėlimas į viršų; minkštojo gomurio gleivinės įpjovimai palei 
liežuvėlio pagrindą ir dalinė uvulektomija; B - galutinis burnaryklės vaizdas po atliktos SIF  
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5 pav. Schematiniai sfinkterio išplėtimo operacijos (SIF) vaizdai: A - išdalinto m. 

palatopharyngeus rotacija ir pakėlimas į viršų; minkštojo gomurio gleivinės įpjovimai palei 
liežuvėlio pagrindą ir dalinė uvulektomija; B - galutinis burnaryklės vaizdas po atliktos SIF  
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5 pav. Schematiniai sfinkterio išplėtimo operacijos 
(SIF) vaizdai: A - išdalinto m. palatopharyngeus rotacija 
ir pakėlimas į viršų; minkštojo gomurio gleivinės įpjo-
vimai palei liežuvėlio pagrindą ir dalinė uvulektomija; 
B - galutinis burnaryklės vaizdas po atliktos SIF

B
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6 pav. A: schematinis modifikuotos sfinkterio išplėtimo faringoplastikos (SIF) vaizdas 

-  m. palatopharyngeus rotacija tuneline metodika kairėje; B: paciento burnaryklės vaizdas po 
SIF operacijos praėjus 3 mėnesiams: stebimos stipriai lateralizuotos šoninės ryklės sienos 
(rodyklės), normali   minkštojo gomurio padėtis ir išlikusi dalis liežuvėlio (LSMU ANG 
klinikos archyvas, autorės N.Š. pacientas) 

 

A 
 

B 

 
6 pav. A: schematinis modifikuotos sfinkterio išplėtimo faringoplastikos (SIF) vaizdas 

-  m. palatopharyngeus rotacija tuneline metodika kairėje; B: paciento burnaryklės vaizdas po 
SIF operacijos praėjus 3 mėnesiams: stebimos stipriai lateralizuotos šoninės ryklės sienos 
(rodyklės), normali   minkštojo gomurio padėtis ir išlikusi dalis liežuvėlio (LSMU ANG 
klinikos archyvas, autorės N.Š. pacientas) 

 

A

6 pav. A: schematinis modifikuotos sfinkterio išplėtimo faringo-
plastikos (SIF) vaizdas -  m. palatopharyngeus rotacija tuneline 
metodika kairėje; B: paciento burnaryklės vaizdas po SIF operai-
cijos praėjus 3 mėnesiams: stebimos stipriai lateralizuotos šonir-
nės ryklės sienos (rodyklės), normali   minkštojo gomurio padėtis 
ir išlikusi dalis liežuvėlio (LSMU ANG klinikos archyvas, autorės 
N.Š. pacientas)

7 pav.  A - schematinis  ,,zigzaginės” siūlės pirmosios kilpos su-
formavimo vaizdas; B – galutinis schematinis burnaryklės vaiz-
das po repozicinės faringoplastikos ,,zigzagine” siūle; C – paci-
ento burnaryklės vaizdas pirmą parą po operacijos (LSMU ANG 
klinikos archyvas, autorės N.Š. pacientas)
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atsižvelgiant į obstrukcijos vietą ir individualią nosiaryklės 
formą, gomurinių tonzilių dydis bei liežuvio padėtis gomu-
rio atžvilgiu, taip pat ligos sunkumas bei chirurgo patirtis 
[1,8]. 2002 m. Friedman su kolegomis aprašė keturių klini-
kinių Friedman stadijų sistemą, kuriomis remiantis galima 
prognozuoti UPFP sėkmę [9]. Klasifikuojant atsižvelgiama 
į paciento liežuvio padėtį gomurio atžvilgiu, gomurio ton-
zilių dydį bei kūno masės indeksą (KMI). Geriausi rezul-
tatai gaunami, kai nustatoma I Friedman stadija – UPFP 
veiksminga 81 proc. pacientų (1 pav.). Jeigu KMI>40 kg/
m2, nepriklausomai nuo ryklės anatomijos, nustatoma IV 
klinikinė Friedman stadija – tuo atveju chirurginis OMAS 
gydymas kontraindikuotinas (išskyrus tracheostomiją ir 
bariatrines skrandžio mažinimo operacijas). 

Naujosios palatoplastikos. Šioje  operacijų grupėje to-
bulinami MG plastikos elementai. 

UPFP ,,lopo” technika (angl. Uvulopalatal flap). XX 
a. pabaigoje amerikiečiai Powel ir Riley paskelbė sukūrę 
mažiau invazyvią ir veiksmingesnę nei klasikinė UPFP - 
uvulopalatoplastiką ,,lopo” technika  [10]. Šios operacijos 
tikslas buvo išplėsti viršutinę ir vidurinę ryklės dalis su-
trumpinant MG, bet  ne rezekuojant laisvąjį MG kraštą, o 
užverčiant jį į viršų ir taip išsaugant visus MG raumenis. Ši 
operacija derinama su tonzilektomija ir potonzilektominių 
nišų lateralizacija, susiuvant lankus. Operacija indikuotina 
visų sunkumo laipsnių OMAS, kai diagnozuojamas ilgas 
MG ir I-II Friedman stadija [3,5,10]. 

Operacinės technikos esmė. Pašalinama dalis MG bur-
naryklinio paviršiaus gleivinės ir suformuojama rombo for-
mos MG aikštelė; laisvasis gomurio kraštas užverčiamas į 
viršų ant suformuoto gomurio žaizdinio paviršiaus ir susiu-
vamas dviem sluoksniais; faringoplastikos komponentas 
realizuojamas atliekant TE (jeigu anksčiau nebuvo atlikta) 
ir užpakalinį MG lanką priartinus prie priekinio lanko, juos 
susiuvant (2 pav). 

,,Lopo” technikos privalumai: 1) randas MG srityje susi-

formuoja aukščiau laisvojo krašto (3 pav.),  todėl mažėja ve-
lofaringinio nepakankamumo tikimybė, kuri būdinga klasi-
kinei UFFP; 2) ,,lopo” technika yra labiau tausojanti UPFP 
versija, kurios metu išsaugomas liežuvėlio raumens (m. uvu-
lae) vientisumas; 3) teoriškai operacija yra grįžtama [10].

Veiksmingumas. Apibendrinti literatūros duomenys, 
kurie paskelbti Europos respiratologų draugijos, Amerikos 
miego akademijos bei Vokietijos otorinolaringologų reko-
mendacijose rodo, kad ši operacija kartu su TE reikšmingai 
sumažina OMAS sunkumą ir pagerina gyvenimo kokybę 
[2,3,11]. Įvertinus 11 tyrimų ir 599 operuotų pacientų duo-
menis, po operacijos praėjus mažiausiai pusei metų, viduti-
nis, objektyvus, PSG nustatytas operacijos veiksmingumas 
siekė 72,2 proc. Izoliuota uvulopalatoplastika “lopo” tech-
nika, įvertinus 327 pacientų artimuosius rezultatus, taip pat 
buvo veiksminga daugumai pacientų -  vidutiniškai 79,1 
proc. atvejų  [3]. Taigi, mokslinių tyrimų duomenys rodo, 
kad ši operacija yra veiksminga atrinktiems OMAS pacien-
tams, tačiau reikia tolimesnių , tinkamo dizaino tyrimų, kad 
galėtume įvertinti ilgalaikes operacijos baigtis.   

Z-palatoplastika (ZPP) (angl. Z-palatoplasty). Z-pala-
toplastikos technika buvo publikuota amerikiečių Friedman 
su kolegomis 2004 metais ir vėliau – 2012 metais modifi-
kuota [12]. Operacija buvo skirta „nedėkingos“ anatomijos 
pacientams - tiems, kuriems anksčiau buvo atlikta tonzi-
lektomija ir kuriems nustatyta siaura ryklė ar III Friedman 
klinikinė stadija, kai klasikinė UPFP yra neveiksminga. Ši 
technika taip pat gali būti rekomenduojama pacientams, 
kuriems jau buvo atlikta klasikinė UPFP ir susiformavo no-
siaryklės stenozė.   

Operacijos tikslas - pakeisti MG rando tempimo liniją į 
priekinę transversinę, kai klasikinės UPFP rando tempimo 
linija yra priekinė medialinė. Tuo būdu, ZPP technika įga-
lina išplėsti burnaryklę horizontalia kryptimi, paaukštinti 
MG ir išplėsti užgomurinį tarpą. 

Operacinės technikos esmė. Atlikus burnaryklinio MG 
paviršiaus drugelio formos gleivinės inciziją, ji pašalinama 
iki raumeninio sluoksnio. Skersai įpjaunamos horizontalio-
sios gomurinio liežuvio (m.  palatoglossus) ir gomurinio 
ryklės (m. palatopharyngeus) raumenų skaidulos (4 pav., 
A). Liežuvėlis padalinamas į dvi dalis ir suformuoti du 
lopai užverčiami į viršų ir MG šonus taip uždengiant ap-
nuogintą MG paviršių (4 pav., B). Žaizdų kraštai susiuvami 
dviem sluoksniais.

ZPP technikos privalumai. ZPP metu stipriai išplečia-
mas užgomurinis tarpas, o dėl išsaugotų MG raumenų, ve-
lofaringinio nepakankamumo rizika yra nedidelė.  

ZPP technikos trūkumai. Nors atliekant ZPP pašalina-
ma tik MG gleivinė, tačiau ši technika yra invazyvesnė, pa-
lyginus su klasikine UPFP. Didžiausias trūkumas atliekant 

Literatūros šaltiniai N Veiksmin-
gumas 
(proc.)

Po op. 
(mėn.)

Skausmas 
(10 cmVAS)

Sfinkterio išplėtimo 
faringoplastika [14]

155 86,3 12,8 5,7

Repozicinė faringo-
plastika zigzagine 
siūle [20] 

10 90,0 6,0 3,8

Zigzaginė romanetė 
[21]

32 84,4 12,2 4,3

Iš viso 197 86,9 10,4 4,6

2 lentelė. Naujųjų faringoplastikų objektyvaus veiksmingumo 
palyginimas
Veiksmingumas vertintas pagal Sher kriterijus: AHI sumažėjimas 50 proc. ar > ir 
AHI<20 epiz./val.  
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ZPP yra lopų dydžio pasirinkimas, nes tikslūs dydžio orien-
tyrai nėra apibrėžti. Taip pat ZPP technika yra sudėtinga, 
operacijos trukmė ilgesnė nei klasikinės UPFP. Dauguma 
pacientų po operacijos skundžiasi svetimkūnio pojūčiu ry-
klėje [5,12].

Veikmingumas. Šią techniką sukūrusių autorių tyrimų 
duomenis, operacija yra veiksminga 75 proc. operuotų pa-
cientų, atsižvelgiant ir į objektyvius, ir į subjektyvius kri-
terijus [12]. 

Naujosios faringoplastikos. Šioje  operacijų grupėje 
tobulinama technika burnaryklės šoninių sienų srityje. 

Sfinkterio išplėtimo faringoplastika (SIF) (angl. Expan-
sion sphincter pharyngoplasty). 

2007 metais singapūrietis Pang ir amerikietis Wood-
son paskelbė modernią SIF koncepciją, kuri vėliau įkvėpė 
keletą modifikacijų ir paplito  Azijoje, JAV bei Europoje 
[13,14]. Tai rekonstrukcinė operacija, kurios esmę sudaro 
gomurinio ryklės raumens (m. palatopharyngeus) izoliavi-
mas bei rotacija į viršų, priekį ir šonus, prisiuvant jį prie 
MG raumenų. Tokiu būdu išplečiamos viršutinė ir viduri-
nė ryklės dalys, sumažinami šoniniai ryklės volai ir stipri-
namos šoninės ryklės sienos bei MG. Ši technika stipriai 
indikuotina pacientams, kuriems yra išreikšti užpakaliniai 
MG lankai ir nustatoma lateralinė šoninių ryklės sienų obs-
trukcija [13].   

Operacinės technikos esmė. Atliekama TE, jei dar ne-
buvo atlikta, siekiant išsaugoti kuo daugiau žiočių lankų 
gleivinės. Potonzilektominėje nišoje identifikuojamas go-
murinis ryklės raumuo, jis įpjaunamas apatinėje ar viduri-
nėje dalyje ir išdalinamas suformuojant vientisą raumens 
diržą. Išdalintas raumuo pasukamas 90 laipsnių kampu į 
viršų ir į priekį, pasukamas į šoną link dantenų (5 pav., A) 
ir prisiuvamas prie MG raumenų. Po to į viršų ir šonine 
kryptimi palei liežuvėlio pagrindą įpjaunama MG gleivinė 
ir atliekama dalinė uvulektomija. Gauta naujai suformuota 
burnaryklės įeiga pasluoksniui susiuvama (5 pav., B).

Veiksmingumas. SIF sukūrusių autorių duomenimis, po 
6 mėnesių atlikus PSG ir įvertinus 23 pacientų apnėjų – 
hipoapnėjų indeksą, objektyvus operacijos veiksmingumas 
buvo labai geras ir siekė 82,6 proc. [13]. AHI vidutiniškai 
sumažėjo nuo 38,1 ±6,46 iki 19,6 ±7,9 epizodų per valan-
dą.  Per šį laikotarpį nebuvo užfiksuota artimųjų komplika-
cijų, ilgalaikės disfagijos ar balso pakitimų. 

Modifikuota sfinkterio išplėtimo faringoplastika 
(mSIF). SIF technika buvo tobulinama šiomis kryptimis: 
1) MG gleivinės tausojimo; tuo tikslu gomurinis ryklės rau-
muo (m. palatopharyngeus) prie MG buvo tvirtinamas jį 
pravedus pro suformuotą MG tunelį (tunelinė metodika), 
be papildomų šoninių MG gleivinės pjūvių; 2) stabilesnių 
atraminių anatominių struktūrų, prie kurių tvirtinamas go-

murinis ryklės raumuo (m. palatopharyngeus) paieška; tuo 
tikslu raumuo buvo fiksuojamas netoli pleištakaulio sparni-
nės ataugos kabliuko (hamulus) srities, kur koncentruojasi 
fibrozinės MG keliamojo raumens (m. levator veli palatini) 
skaidulos; 3) liežuvėlio tausojimo; tuo tikslu buvo išsaugo-
ma daugiau liežuvėlio [1, 15-17]. Modifikacijas sukūrė ir 
2012 m. publikavo amerikiečių ir italų chirurgai [15,16].   

Modifikuotos SIF operacinės technikos esmė. Išsepa-
ruotas ir persiūtas gomurinis ryklės raumuo (m. palatopha-
ryngeus) link MG yra patraukiamas per suformuotą po MG 
gleivine tunelį, kuris tęsiasi nuo viršutinės žiočių srities iki 
pleištakaulio sparninės ataugos kabliuko (hamulus), ir ne-
toli jo prisiuvamas (6 pav). 

Veiksmingumas. 2015 metais atlikta 2007 - 2015 m. 
laikotarpio mokslinių publikacijų, nagrinėjančių SIF veiks-
mingumą, metaanalizė [14]. Išanalizavus penkių publikuo-
tų mokslinių tyrimų duomenis, kurie apėmė 155 originalia 
ir modifikuota SIF metodikomis operuotus pacientus, nu-
statyta, kad SIF operacija pagal objektyviuosius Sher krite-
rijus praėjus vidutiniškai vieneriems metams po operacijos 
buvo veiksminga absoliučiai daugumai pacientų – viduti-
nis operacijos veiksmingumas siekė 86,3 proc. (1 lentelė) 
[14]. AHI sumažėjo vidutiniškai nuo 40,0± 12,6 iki 8,3± 
5,2 epizodų per valandą. Be to, SIF operacija visuose ly-
ginamuosiuose tyrimuose buvo reikšmingai veiksmingesnė 
nei klasikinė UPFP (p<0,01) (1 lentelė). Pooperacinis SIF 
laikotarpis buvo lengvesnis, nenustatyta grėsmingų kom-
plikacijų nei anktyvuoju, nei vėlyvuoju laikotarpiais po 
operacijos [13-19].

Repozicinės faringoplastikos naudojant bemazgių 
siūlių techniką. 

Repozicinė faringoplastika ,,zigzaginės” siūlės techni-
ka (angl. Barbed reposition pharyngoplasty). Visiškai nau-
ją UPFP koncepciją 2015 metais pateikė italų chirurgas Vi-
cini su kolegomis [20]. Tai repozicinė faringoplastika, dar 
vadinama ,,zigzagine” siūle. Ši technika mažai invazyvi, 
bet remodeliuojanti ryklės anatomiją, tinkama pacientams, 
sergantiems tiek sunkiu, tiek lengvu OMAS, kai nustatoma 
obstrukcija už MG ir/ar šoninių ryklės sienų srityje. Ope-
racija yra lengvai išmokstama, greita, saugi ir veiksminga.  

Operacijos tikslas yra lateraliai išplėsti įeigą į burna-
ryklę ir padidinti užgomurinį tarpą panaudojant vientisos 
(bemazgės) siūlės seriją.  

Operacinės technikos esmė. Pirmiausia atpalaiduojama 
gomurinio ryklės raumens (m. palatopharyngeus) apatinė 
dalis. Po to įveriamas besirezorbuojantis siūlas palei MG ir 
kietojo gomurio kraštą. Nuo pleištakaulio sparninės atau-
gos kabliuko (hamulus) srities adata nukreipiama link MG 
užpakalinio lanko. Persiuvamas atpalaiduotas gomurinis 
ryklės (m. palatopharyngeaus) raumuo, kuris sudaro už-
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pakalinį lanką ir adata grąžinama atgal - link pleištakaulio 
sparninės ataugos kabliuko (hamulus) srities, taip sufor-
muojant kilpą apie gomurinį ryklės (m. palatopharyngeus) 
raumenį (7 pav., A). Uždedamos 3 tokios kilpos. Operuo-
jamos abi pusės veidrodiniu principu (7 pav., B). Siūlas, 
baigiant operaciją grąžinamas į vidurio liniją ir surišamas 
(7 pav., C).  

Operacijos privalumai. Pagrindiniai pabrėžtini aspektai 
yra šie: 

1. Mažai traumuojantis m. palatopharyngeus raumens 
perkėlimas į burnaryklės šonus ir priekį, atpalaidavus apa-
tinę jo dalį. 

2. Bemazgės, reabsorbcinės siūlės panaudojimas kei-
čiant m. palatopharyngeus raumens lokalizaciją, leidžiantis 
apie raumenį apsukti keletą kilpų.    

3. Stabilesnių, nei piekinis žiočių lankas - sparninės 
apatinio žandikaulio siūlės pluošto bei sparninės ataugos 
kabliuko atraminių anatominių struktūrų panaudojimas 
keičiant m. palatopharyngeus vietą.

4. Nedidelis pooperacinis skausmas ir komplikacijų 
rizika.    

Veiksmingumas. Įvertinus 10 pacientų, operuotų šia 
technika rezultatus po operacijos praėjus pusei metų, 
reikšmingas apnėjų–hipoapnėjų indekso sumažėjimas, at-
likus PSG, stebėtas visiems pacientams - vidutiniškai nuo 
43,6±26,8 iki 13,5±15,4 epizodų per valandą [20]. Pagal 
objektyviuosius Sher kriterijus, operacija buvo veiksminga 
90 proc. pacientų. Taip pat pažymėtina, kad visų pacien-
tų pooperacinis laikotarpis buvo nesunkus. Skirtingai nuo 
klasikinių UPFP, ryklės skausmas buvo vertinamas kaip 
lengvas ar vidutinio sunkumo ir vidutiniškai siekė 3,8 ba-
lus iš 10 galimų (10 balų rodo nepakeliamą skausmą). Taip 
pat visiems pacientams stebėtas reikšmingas mieguistumo 
sumažėjimas [20]. 

,,Zigzaginė” romanetės technika (angl. Barbed Roman 
blinds technique). Panaši technika, vadinama zigzagine 
romanete, šiais metais pateikta kitos italų mokyklos [21]. 
Operacija indikuotina pacientams, sergantiems ir lengvu, 
ir sunkiu OMAS. Skirtingai nuo aukščiau aprašytos repozi-
cinės faringoplastikos ,,zigzaginės” siūlės technika, kilpos 
apie m. palatopharyngeus dedamos ir raumuo bei MG pa-
keliamas kiek kitokia metodika – nuo apačios į viršų – tarsi 
romanetės.  

Veiksmingumas. Įvertinus 32 pacientų duomenis, ope-
racija buvo veiksminga 84,4 proc. OMAS pacientų [21]. 
Skirtingų naujųjų faringoplastikų veiksmingumas ir poope-
racinio skausmo vertinimas 10 cm vaizdinio analogo skale 
(VAS) parodytas 2 lentelėje. 

Diskusija

Chirurginis OMAS gydymas minkštojo gomurio ir ry-
klės plastikos operacija - UPFP pirmą kartą buvo aprašytas 
Fujitos su kolegomis 1981 metais [4]. Klasikinė metodika 
buvo nuolat tobulinama, tačiau 1996 metais Sher su ben-
draautoriais, atlikę klasikinės UPFP veiksmingumo meta-
analizę ir išanalizavę 37 tyrimų, apimančių 992 pacientus, 
duomenis, nustatė nedidelį bendrąjį operacijos veiksmin-
gumą: gydymas buvo veiksmingas tik 41 proc. visų tirtų 
pacientų [6]. Apžvelgus rezultatus atrinktų OMAS pacien-
tų, kuriems obstrukcija buvo tik už minkštojo gomurio – I 
obstrukcijos tipas pagal Fujitą ar atitinkamai I Friedman 
stadija, operacija buvo veiksminga didesnei daliai - 52,0 
proc. asmenų [6]. Tuo pat metu, vertinant UPFP veiksmin-
gumą, buvo įvesti objektyvūs veiksmingumo kriterijai pa-
gal Sher – gydymas buvo veiksmingas, jeigu apnėjų-hipo-
pnėjų indeksas po gydymo  sumažėjo 50 proc. ar daugiau 
nuo pradinio rodmens ir AHI buvo mažesnis nei 20 epizodų 
per valandą. Taigi nemažai daliai pacientų klasikinė UPFP 
buvo neveiksminga, ypač kai buvo nustatoma II-III obs-
trukcijos tipas pagal Fujitą ar atitinkamai II ar III Fried-
man stadija [1,5,9]. Be to, pacientų pooperacinis laikotar-
pis buvo sunkus ir skausmingas, o vėlyvuoju pooperaci-
niu laikotarpiu daliai pacientų buvo registruojamos rimtos 
komplikacijos – velofaringinis nepakankamumas ar ryklės 
stenozė [22]. Taip pat apie trečdalis pacientų jautė svetim-
kūnio pojūtį ryklėje, turėjo rijimo sutrikimų [7]. Fairbanks 
su kolegomis pateiktame išsamiame tyrime vertinant UPFP 
techniką pastebėjo, kad velofaringinis nepakankamumas 
pasireiškia dėl per didelės MG rezekcijos, ypač vidurio li-
nijoje [12].  

Šiuo metu pasaulyje daugiausiai paplitusi XX a. pasku-
tinį dešimtmetį paskelbta uvulopalatoplastika „lopo” tech-
nika. Nors ši operacija yra mažiau invazyvi nei klasikinė, 
pašalinama mažesnis kiekis minkštųjų burnaryklės audinių 
ir registruojamas didesnis, nei klasikinių operacijų, veiks-
mingumas, tačiau išlieka nepageidaujamų reiškinių – tokių 
kaip rijimo, kalbos sutrikimai, burnos sausumas ar MG ne-
pakankamumo rizika [3, 5, 11, 14, 16]. 

 UPFP technikai tobulinti reikšmingos buvo  naujos ži-
nios apie šoninių ryklės sienų svarbą, liežuvėlio reikšmę 
[1]. Vertinant liežuvėlio funkciją, eksperimentiniai ir kli-
nikiniai tyrimai atskleidė, kad liežuvėlis yra svarbus rijimo 
ir kalbos funkcijoms, nes liežuvėlio raumuo turi didžiau-
sią žmogaus kūne greito raumens susitraukimo skaidulų 
koncentraciją; liežuvėlyje gausu serozinių liaukų, kurios 
jam susitraukus, išskiria didesnį kiekį serozinio sekreto; 
liežuvėlis yra pagrindinis užpakalinės ryklės drėkintojas ir 
jo pogleivyje yra imuninių putliųjų ląstelių koncentracija, 
kuri svarbi formuojant gleivinės toleranciją antigenams [1].

Naujosios faringoplastikos, kurių technikos paskelbtos 
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XXI amžiuje, sukurtos įvertinus naujus mokslinių tyrimų 
duomenis, todėl šių operacijų objektyvus veiksmingumas 
stipriai padidėjo, o komplikacijų ir ilgalaikio šalutinio po-
veikio rizika stipriai sumažėjo [1,14]. 2015 metais atliktoje 
metaanalizėje, kurioje buvo palyginti sfinkterio išplėtimo 
faringoplastikos ir klasikinės UPFP rezultatai, nustatyta, 
kad SIF operacija buvo reikšmingai veiksmingesnė nei 
klasikinė UPFP (atitinkamai 86,3 proc. ir 61,9 proc.) [14]. 
Vidutinis visų naujųjų faringoplastikų veiksmingumas, at-
rinktiems OMAS pacientams, svyruoja nuo 84,4 iki 90,0 
proc. [14,20,21]. Šie duomenys rodo, kad naujosios fa-
ringoplastikos yra taip pat veiksmingos, kaip ir gydymas 
pirmo pasirinkimo gydymo metodu - teigiamo oro slėgio 
aparatais  [1,14]. Po šių operacijų pooperacinis, pacientų 
vertinamas ryklės skausmas nėra stiprus, neregistruota rim-
tų komplikacijų bei ilgalaikės disfagijos ar balso problemų 
[16]. Naujosios repozicinės faringoplastikos naudojant be-
mazgių siūlių techniką yra dar stipriau tausojančios bur-
naryklės gleivinę, mažai invazyvios, saugios, bet demons-
truojančios didelį veiksmingumą artimuoju pooperaciniu 
laikotarpiu (iki 6 mėn.), gydant ir lengvą, ir sunkų OMAS 
[19,20]. Tačiau, kad įvertinti ilgalaikius šių faringoplastikų 
rezultatus, ateityje reikia tolimesnių mokslinių tyrimų.  

Išvados
1. Uvulopalatofaringoplastikos indikuotinos pacien-

tams, kai nustatoma obstrukcija nosiaryklės ir/ar burnary-
klės srityse. 

2. Naujųjų faringoplastikų esminiai principai – tai ry-
klės audinių rekonstrukcija, gleivinės ir liežuvėlio tausoji-
mas bei šoninių ryklės sienų pertvarkymas. 

3. Naujosios faringoplastikos yra reikšmingai veiks-
mingesnės nei klasikinės ir sukelia mažiau pooperacinių 
komplikacijų ar nepageidaujamų trumpalaikių ir ilgalaikių 
poveikių.

4. Mažai invazyvių, bemazgių siūlių naudojimas len-
gvina pooperacinį laikotarpį ir mažina pooperacinį skaus-
mą.  
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MODERN TECHNIQUES OF 
UVULOPALATOPHARYNGOPLASTY

N. Šiupšinskienė, A. Pašvenskaitė, S. Norkienė
Key words: obstructive sleep apnea syndrome, surgery, uvu-

lopalatopharyngoplasty, knotless stich.
Summary
Conception of uvulopalatopharyngoplasty is often used as a 

synonym of surgical treatment of obstructive sleep apnea syndrom. 
Nowadays were created a lot of new palatal and lateral pharyngeal 
walls corrections for surgical treatment of snoring and obstructive 
sleep apnea syndrome to widen the retroplatal space and pharyngeal 
walls and to save surrounding tissues as a result of wider entrance to 
the otopharynx. The article discusses techniques of nowdays uvu-
lopalatopharyngoplasty, describes their advantages and efficiency. 
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