
Tonzilektomijos
technikos progresas

Ingrida Anužytė

Respublikinė Klaipėdos ligoninė

MOKSLINĖ KONFERENCIJA, Klaipėda,  2017 12 06



Tonzilektomija

530 000 • iki 15 m. per 

metus JAV 

9000 • švedų vaikų 2013m.

Viena dažniausių  •

operacijų

Sergamumo ir mirtingumo •

rizika

Cullen KA, Hall MJ, Golosinskiy A. Ambulatory surgery in the United States , 2006. 

National Health Statistics Report 2009;2:1-25



Mirtingumas

• 1 iš 16000, 1 iš 35000 1970m.

• 1 iš 33921 Anglijoje ir Šiaurės Airijoje 2003 -

2004m.

• Trečdalis mirčių – nukraujavimas

• Du trečdaliai – aspiracija, kardiopulmoninis

nepakankamumas, elektrolitų disbalansas, 

anestezijos komplikacijos

Morris LG, Lieberman SM, Reitzen SD, et al. Characteristics and outcomes of 

malpractice claims after tonsillectomy. Otolaryngol Head Neck Surg. 

2008;138:315-320



Gomurinių tonzilių funkcija

• „Aprūpinti otolaringologus Rolls Royce.“

Stansfield C. 1970



Tonzilektomijos istorija

• Indų medicina 1000 m.pr.Kr. - pirmą 

kartą paminėta tonzilektomija
„Sutrikus gleivių ir kraujo pusiausvyrai minkštajame 

gomuryje ir tonzilėse, jos padidėja ir atrodo kaip pilna 

pūslė. Atsiranda troškulys, kosulys ir pasunkėjęs 

kvėpavimas. Tonzilės suimamos tarp žirklių ašmenų, 

traukiamos į priekį ir puslankio formos peiliu pašalinama 

trečdalis patinusios dalies. Jei šalinamos pilnai visos, 

didelis kraujoplūdis gali individą pražudyti . Jei pašalinama 

per mažai, patinimas padidėja ir alpstama.“

McNeill RA.A history of tonsillectomy: two millenia of trauma, haemorrhage and

controversy. Ulster Med J 1960;29 :59-63.



• Celsus ( 25 pr.Kr.- 50 p.Kr. ) 

– pilnas tonzilės pašalinimas.

„Jos atskiriamos pirštu ir pašalinamos. 

Nepavykus atseparuoti tokiu būdu, 

suimamos buku kabliuku ir separuojamos 

skalpeliu; išskalaujama actu, žaizdą 

patepant kraujavimą stabdančiu skysčiu.“ 

Tonzilektomijos istorija

McNeill RA.A history of tonsillectomy: two millenia of trauma, haemorrhage and

controversy. Ulster Med J 1960;29 :59-63.



• Galenas ( p.Kr. 121-201) – tonzilės 

amputacija kilpa

• Aetius ( p.Kr. 490) – dalinis tozilės

pašalinimas

Tonzilektomijos istorija

McNeill RA.A history of tonsillectomy: two millenia of trauma, haemorrhage and

controversy. Ulster Med J 1960;29 :59-63.



• Paulus Aegineta(p.Kr.625-

690) - kraujavimo kontrolė
• „Sėdint prieš saulę vienas asistentas 

laiko rankas, kitas medine lopetėle 

nuspaudžia liežuvį, kabliuku 

užkabinama tonzilė ir patraukiama į 

priekį, skalpeliu nupjaunama šaknis. 

Perrišus pacientas skalauja šaltu 

vandeniu ar vandens ir vyno mišiniu; 

kraujuojant - gervuogių, rožių ar mirtų 

lapų drungnu nuoviru.“

Tonzilektomijos istorija

McNeill RA.A history of tonsillectomy: two millenia of trauma, haemorrhage and

controversy. Ulster Med J 1960;29 :59-63.

Špadelis

Peilis



• P.S. Physick 1828m. sukūrė

tonzilotomą

Tonzilektomijos istorija

McNeill RA.A history of tonsillectomy: two millenia of trauma, haemorrhage and

controversy. Ulster Med J 1960;29 :59-63.



• Ballenger 1897m.JAV šalinama visa tonzilė su kapsule 

skalpeliu ir žirklėmis

• George Waugh išpopuliarino disekcinę

tonzilektomiją,1909m. Lancet publikacija 900 

tonzilektomijų

Tonzilektomijos istorija

1537m. burnos  disekcija

McNeill RA.A history of tonsillectomy: two millenia of trauma, haemorrhage and

controversy. Ulster Med J 1960;29 :59-63.



Tonzilektomijos istorija

• 1772m. NO

• 19a.viduryje eteris ir chloroformas

• Magil intubacinė nejautra po Pirmojo 

Pasaulinio karo – totalinė ekstrakapsulinė

tonzilektomija

• 1990m. atgimė tonzilotomija (Švedija, 

Austrija)

Sarny S, Habermann W, Ossimtz G, et al. What lessons can be learnt from the 

Austrian events? ORL J Otolaryngol Relat Spec 2013; 75:175-81



Indikacijos tonzilektomijai

• XXa.pradžia preantibiotikų era – infekcija arba 

rekurentinis tonzilitas

• 1950m. antibiotikai

Gysin C.Indications of pediatric tonsillectomy. ORL J Otorhinolaryngol Relat

Spec 2013;75:193-202

Aleksandras Flemingas 1928m.



• 1970m.pirmieji vaikų obstrukcinės miego 

apnėjos atvejai

• Dabar viršutinių kvėpavimo takų obstrukcija -

dažniausia tonzilių chirurgijos indikacija 

vaikams

Indikacijos tonzilektomijai

Gysin C.Indications of pediatric tonsillectomy. ORL J Otorhinolaryngol Relat

Spec 2013;75:193-202



Tonzilektomijos indikacijos

Pasikartojanti, dokumentuota ryklės infekcija:•

7 – kartai per metus

5 – kartai per metus pastaruosius 2 metus

3 – kartai per metus 3 metus 

Ryklės skausmas ir vienas iš kriterijų•

(T˃38.3C, padidėję limfmazgiai kakle, tonzilių 

eksudatas ar teigiamas A gr ß-hemolizinio 

streptokoko testas)

Regnald F.Baugh, MD, Sanford M. Archer, MD, Ron B. Mitchell, MD et al. 

Clinical Practice Guidline: Tonsillectomy in Children; 2011



• Pasikartojanti infekcija su komplikacijomis 

(širdies, sąnarių, inkstų, odos, skydliaukės ligos)

• PFAPA (pasikartojantis karščiavimas, aftozinis

stomatitas, adenitas, faringitas)

• Paratonzilinis abscesas

• Obstrukcinė miego apnėja ( augimo sulėtėjimas, blogas 

mokymasis, enurezė, elgesio sutrikimai)

• Streptokoko nešiojimas

• Halitozė, pasikartojantis ryklės skausmas ir regioninis 

limfadenitas

• Piktybiškumo įtarimas

Tonzilektomijos indikacijos

Regnald F.Baugh, MD, Sanford M. Archer, MD, Ron B. Mitchell, MD et al. 

Clinical Practice Guidline: Tonsillectomy in Children; 2011



Tonzilektomijos technikos

• Disekcija šaltais instrumentais

• Diatermija ( monopoliarinė ar bipoliarinė)

• Harmoninis skalpelis

• Lazeris

• Koabliacija



Disekcija šaltais intrumentais

Ryklės gleivinė kerpama •

žirklėmis,  buku būdu nuo 

lateralinės ryklės sienelės 

peritonziliniame tarpe 

disekuojamos tonzilės. 

Hemostazė • - persiuvant 

kraujagysles.

Mažesnis skausmas, •

netenkama daugiau kraujo

Auksinis standartas• !

H. Blanchford and D. Lowe, “Cold versus hot tonsillectomy: state of the art 

and recommendations”, ORL, vol. 75, no.3. 3,pp.136-141, 2013



Diaterminė tonzilektomija

Monopoliaras• , bipoliaras

Elektros srovė pjauna audinius ir•

kartu koaguliuoja kraujagysles

Ląstelės išgarinamos•

Audinių temperatūra iki • 400- 600ͦC,

gili terminė penetracija

Šaltos • tonzilektomijos hemostazei

Mowatt G,Cook JA, Fraser C, et al. Systematic rewiew of the safety of 

electrosurgery for tonsillectomy. Clin Otolaryngol. 2006;31:95-102



Koabliacija

• Na molekulės veikia kaip elektros konduktorius tarp 

aktyvaus ir pasyvaus elektrodo

• Aukšto dažnio energija 100kHz sužadina Na molekules 

ir sukuria fokusuotą jonizuotą lauką

• Jonizuotos dalelės turi pakankamai energijos nutraukti 

organinių molekulių jungtis žemoje temperatūroje ir taip 

atliekama abliacija ar koaguliacija

R.H.Temple and M.S.Timms,Paediatric coblation tonsillectomy,International

Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, vol.61,no.3,pp195-198,2001



Diatermija ir koabliacija

Koabliacija – 40-70C , 

atskiriamos molekulės

Diatermija- 400-600C, 

ląstelės išgarinamos

C.M.Philpott, D.C.Wild, D.Mehta, M.Daniel, and A.R.Banerjee,A double blinded

randomized controlled trial of coblation versus conventional dissection tonsillectomy

on posoperative symptoms,Clinical Otolaryngology, vol.30,no.2,pp.143-148,2005



Koabliacija

R.H.Temple and M.S.Timms,Paediatric coblation tonsillectomy,International

Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, vol.61,no.3,pp195-198,2001



Koabliacija

R.H.Temple and M.S.Timms,Paediatric coblation tonsillectomy,International

Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, vol.61,no.3,pp195-198,2001



Pynnonen M., Brinkmeier J. V,Thorne M.C., Chong L.Y., Burton M.J.Coblation

versus other surgical techniques for tonsillectomy 2017 08 22



Koabliacija

• 29 studijos, 2561 dalyvių

• Skausmas kiek mažesnis 1 ir 3 dienas  po operacijos, 

skirtumas mažas ir gali būti kliniškai 

nereikšmingas.3d.skirtumas mažėja ir 7d.skirtumas 

mažas ar be skirtumo

• Pirminis kraujavimas – rizika panaši

• Antrinis kraujavimas koabliacijos grupėje didesnis. 

Rizika 5%, kontrolinės grupės 3,6%

• Nėra aišku, ar koabliacijos metodika turi pranašumą 

prieš standartines technikas 

Pynnonen M., Brinkmeier J. V,Thorne M.C., Chong L.Y., Burton M.J.Coblation

versus other surgical techniques for tonsillectomy 2017 08 22



• Ultragarsinis koaguliatorius ir disektorius sukeliantis 

ultragarsines vibracijas audiniams pjauti ir koaguliuoti

• Ašmenys vibruoja 55 500Hz (radiodažnio

diapazonas),50-150C maksimali temperatūra

• Mažesnis skausmas ir kraujavimas nei diatermijos

metodu

Harmoninis skalpelis

Willging JP, Wiatrak BJ:Ultrasonic ( harmonic)scalpel tonsillectomy. Oper Tech

Otolaryngol Head Neck Surg 13(1):65-67,2002.



Lazeris

Light Amplification by Stimulated Emission

• CO2

• YAG

• KTP



Lazeris

• Elektrokauteris sukelia didesnį terminį pažeidimą 

ir audinių nekrozę nei CO2 lazerio energija

• YAG lazeris – geresnė hemostazė lyginant su 

CO2, terminio pažeidimo zona tarp CO2 lazerio 

ir elektrokauterio

Desai SC, Sung CK, Jang DW, et al: Tranoral robotic surgery using a 

carbon dioxide flexible laser for tumors of thr upper aerodigestive tract. 

Laryngoscope 118(12):2187-2189, 2008



Kraujavimas

• Pirminis kraujavimas per 24 val. 0,2-2,2%

• Antrinis kraujavimas – 5-10 d. 0,1-3%

Windfuhr JP,Chen YS, Remmert S. Hemorrhage following tonsillectomy and 

adenoidectomy in 15,218 patients. Otolaryngol Head and Neck Surg. 

2006;132;281-286.



Kraujavimo rizika

• Karšta chirurginė technika disekcijai ir 

hemostazei ( diatermija ar koabliacija) 

padidina antrinio kraujavimo riziką

• Šalta disekcija ir hemostazė bipoliaru - 1,5 

karto didesnė antrinio kraujavimo rizika

• Koabliacija padidina antrinio kraujavimo, 

kuris stabdomas operacinėje, riziką 

Royal College of Surgeons of England.National prospective tonsillectomy 

audit:final report of an audit carried out in England and Northen Ireland between 

July 2003 and September 2004



Tonzilektomijų technikos Velse 2003-2012m.

Walijee H,Al-Hussaini A, Harris A.,Owens D.What are the trends intonsillectomy

techniques in Wales? A prospective observational study of 19195 tonsillectomies over

a 10year period



Adjuvantinė terapija

• Vienkartinė intraveninio dexametazono

dozė vaikams ( stipri rekomendacija)

• Rutiniškai neskirti antibiotikų ( stipri 

rekomendacija), neturi įtakos skausmui ir 

kraujavimo rizikai

• Planinis nuskausminimas paracetamoliu, 

ibuprofenu

Regnald F.Baugh, MD, Sanford M. Archer, MD, Ron B. Mitchell, MD et al. 

Clinical Practice Guidline: Tonsillectomy in Children; 2011



Išvados

• Tonzilektomija – viena seniausių ir 

dažniausiai atliekamų operacijų

• Auksinis standartas - tonzilektomija šaltais 

instrumentais

• Koabliacijos prioritetas nėra įrodytas



Ačiū už dėmesį!
„Ateitis priklauso tiems, kas tiki savo svajonių 
grožiu.“

Eleanor Roosevelt


