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JurgitaNOREIKIENĖ
LR ko res pon den tė

N
ors imp lan tų išė mi
mo pro ce dū ra ge ro
kai bran ges nė, sun
kes nė ir trun ka net 
aš tuo nis kart il giau 
nei jų įdė ji mo, tri jų 

vai kų ma ma jai ry žo si ir da bar 
džiau gia si pa ga liau iš si lais vi nu
si nuo jos gy ve ni mą sun ki nu sių 
„tok siš kų mai šų“.

Si mo na krū ti nę imp lan tais pa
si di di no jau gy ven da ma Aust ra
li jo je, su lau ku si 25erių, – tai da
rė ne ma žai jos pa žįs ta mų jau nų 
mer gi nų.

„Ma niau, kad krū tų imp lan tai 
pa dės man įgy ti pa si ti kė ji mo sa
vi mi, at ro dy siu pat rauk les nė ir 
mo te riš kes nė“, – pri si pa ži no ji.

Mer gi na bu vo gir dė ju si, kad 
dau gu mą imp lan tų pa tar ti na 
keis ti kas 10 me tų, bet plas ti kos 
chi rur gas ti ki no, kad ge li niai imp
lan tai, ku riuos si ūlo jai, yra sau
giau si rin ko je ir tu ri vi so gy ve ni
mo ga ran ti ją. Esą juos keis ti rei
kė tų tik tuo at ve ju, jei gu plyš tų, 
nors tai, kaip sa kė spe cia lis tas, 
pa si tai ko itin re tai.

Ta čiau Si mo nai prob le mos pra
si dė jo net nep raė jus de šim čiai me
tų ir jie ne bu vo ply šę.

„Prieš pla nuo jant ope ra ci ją ma
nęs ne pers pė jo apie jo kį ga li mą 
ša lu ti nį po vei kį, gre sian čius simp
to mus ar imp lan tų su dė tį. Gy dy
to jas sa kė, kad net jei gu plyš, neiš
si pils si li ko nas, nes tai kaip sal
dai nis gu mi nis meš ku tis.

Bu vau jau na ir nai vi, no rė jau 
iš pil dy ti sa vo už gai dą ir tu rė ti di
des nę krū ti nę, o apie pa sek mes 
tuo me tu ne gal vo jau. Pa si ti kė jau 
me di kais, nes ma niau, kad jie ži
no, ką da ro. Ne ma niau, kad ga
lė tų man pa kenk ti – vis dėl to yra 
da vę prie sai ką. Net min ties ne
bu vo, kad aukš tą jį iš si la vi ni mą 
tu rin tys žmo nės ga lė tų žais ti su 
ma no svei ka ta dėl pa si pel ny mo“, 
– pa sa ko jo mo te ris.

Kai pa si di di no krū ti nę, Si mo
na iš tie sų ku rį lai ką jau tė si įgi
ju si dau giau pa si ti kė ji mo. Pir mus 
5 me tus ne pas te bė jo jo kių svei
ka tos sut ri ki mų.

„Prob le mos pra si dė jo po to, kai 
pa gim džiau pir mą sū nų. Kan ki
no neįp ras tas, ne paaiš ki na mas 
nuo var gis ir at min ties pra ra di
mas, bet šių simp to mų ne su siejau 
su imp lan tais, nes ma niau, kad 
ši taip se ki na mo ti nys tė. Ka dan
gi augi nau vai ką, ma niau, jog tai 
ma no nuo la ti nio nuo var gio prie
žas tis“, – pri si mi nė Si mo na.

Bė gant me tams ji pas te bė
jo, kad nuo var gis nie kur 
ne din go, tik di dė jo.

„Jau bu vau pa gim džiu si tre čią 
sū nų ir imp lan tus tu rė jau jau 8 
me tus. Pir mus du vai kus krū ti
mi iš mai ti nau iki 2 me tų, o tre
čio net me tus neiš mai ti nau, nes 
bu vo ne ma lo nu, kai kas nors lie
tė si prie krū ti nės.

Ka ma vo at min ties sut ri ki mai, 
bū da vo, vai ruo ju ir pa mirš tu, kur 
va žiuo ju. Esu pa mir šu si sa vo vy
ro gi mi mo me tus. Bū da vo, kal
buo si su drau ge apie va kar die ną 
ir ne ga liu pri si min ti, ką mes kar
tu vei kė me. Kar tą pa mir šau 
paim ti vai ką iš mo kyk los.

Toks at min ties pra ra di mas ma
ne ėmė la bai gąs din ti, dar pri si
dė jo ir ki ti simp to mai – gal vos 
skaus mai, svo rio augi mas, vei das 
ir ga lū nės bu vo pa bur kę, iš ti nę, 
pa di dė jo limf maz giai, la bai slin
ko plau kai, ka ma vo si nu sų in fek
ci jos, šir dies per mu ši mai, da rė si 
sun ku kvė puo ti, net bi jo jau, kad 
ga liu už dus ti, užsp ring ti.

Nie kaip ne sup ra tau, kas vyks
ta. Stai ga iš svei kos, ak ty vios, 
links mos mo ters ta pau pa var gu
sia, ser gan čia, iš se ku sia, pik ta 
kan ki ne. Ma no plau kai slin ko 
kuokš tais. Ne rei kė da vo net šu
kuo ti – vien pri lie tu si pirš tais ga
lė jau išim ti sau ją plau kų.

Akys bu vo pa juo du sios, da rė si 
van de nin gos, jas skau dė jo. Kan
ki no są na rių skaus mas. Ne ga lė
da vau nie ko da ry ti, nes vi są lai
ką ju tau nuo var gį“, – pa sa ko jo 
mo te ris.

Pa ra dok sas, kad vi sa tai vy
ko, nes Si mo na val gė svei
kai, šar mi nį mais tą, spor

ta vo, lai kė si svei ko gy ve ni mo bū
do, ne var to jo al ko ho lio, ne rū kė, 
na muo se vi sas che mi nes prie mo
nes pa kei tė na tū ra liais pro duk
tais, nau do jo ete ri nius alie jus, 
gė rė ty rą van de nį, var to jo mu
mi jų, dre bu luo čius.

Be to, rin ko si įvai rias de tok si
ka ci jos, pa ra zi tų ša li ni mo progra
mas. Bet nie kas ne vei kė ar ba po
vei kis bū da vo tik trum pa lai kis.

„La biau siai ma ne gąs di no chro
niš kas nuo var gis. Sup ra tau, kad 
čia kai kas dau giau nei mo ti niš
kas per var gi mas. Net die no mis, 
kai il sė jau si ir gu lė jau lo vo je, jau
čiau si be ga lo pa var gu si.

Vos pra mer ku si akis ry tą jaus
da vau si pa var gu si ir vi siš kai iš
se ku si, lyg bū čiau part renk ta 
trak to riaus. Kvė puo ti da rė si vis 
sun kiau. Sė dė da vau ra miai prie 
sta lo, pus ry čiau da vau, o vi du je 
jau čiau si, lyg bū čiau bė gu si ma
ra to ną“, – pri si mi nė Si mo na.

Jau na mo te ris vaikš čio jo nuo 
vie no gy dy to jo pas ki tą. Da rė si 
vi sus įma no mus ty ri mus ir vi sa
da re zul ta tai bū da vo nor ma lūs. 
Ta čiau ji ne si jau tė nor ma liai. Mo
te riš ka nuo jau ta ga liau siai ją pri
ver tė iš si tir ti dėl imp lan tų.

„Pa si da riau ty ri mą ult ra gar so 
apa ra tu. Gy dy to ja pa sa kė, kad 
imp lan tams vis kas ge rai – jie nė
ra trū kę ir tik rai ne ga li bū ti ma
no ne ga la vi mų prie žas tis. Gy dy
to ja mė gi no teig ti, kad ken čiu nuo 
dep re si jos po gim dy mo, o dėl imp
lan tų iš si gal vo ju, nes jie yra visiš
kai sau gus pro duk tas. Tad trum
pam ir vėl juos už mir šau. Juk 
spe cia lis tai ži no ge riau už mus“, 
– pa sa ko jo mo te ris.

Ga liau siai Si mo na sup ra to, kad 

ne be ga li pa si ti kė ti gy dy to jais, ir 
sa vo blo gos sa vi jau tos prie žas ties 
ėmė si ieš ko ti pa ti.

Su rin ku si in ter ne te vi sus ją 
kan ki nan čius simp to mus ji 
at ra do feis bu ko gru pę, ku ri 

vie ni ja per 100 tūks tan čių mo te
rų. Taip ji pir mą kar tą su ži no jo 
ter mi ną „krū tų imp lan tų li ga“.

„Pers kai čiau simp to mus ir ne
ga lė jau pa ti kė ti, kad aš tu riu be
veik vi sus! Vi sos mo te rys ma no 
at ras to je gru pė je ken tė jo nuo to
kių pat simp to mų kaip aš.

Iš siė mu sios imp lan tus mo te rys 
gru pė je da li jo si, kaip pa ge rė jo jų 
svei ka ta, simp to mai ar ba vi siš
kai iš ny ko, ar ba la bai stip riai su
ma žė jo. Gru pė je mo te rys da li jo
si sa vo nuot rau ko mis su imp lan
tais ir juos išė mus.

Ga lė jau ma ty ti, kaip jos kei tė
si – vei das im da vo švy tė ti pa ša
li nus tok siš kus mai šus iš jų kū
no. Tiek daug mo te rų vie nu me
tu ne ga lė jo me luo ti! La bai džiau
giau si pa ga liau sup ra tu si sa vo 
ne ga la vi mų prie žas tį“, – pa sa ko
jo Si mo na.

Ke lis mė ne sius ji ati džiai ty ri
nė jo šią te mą. Pas vė rė vi sus „už“ 
ir „prieš“.

„Ne ga lė jau pa ti kė ti, kad bu vau 
nai vi ir patekau į krū tų di di nimo 
rek la mos pink les. Juk su ma no 
kū nu ne bu vo nie ko blo go nuo pat 
pra džių. Tai nes vei kos vi suo me
nės nuo mo nė suž lug do dau ge lio 
mer gi nų gy ve ni mą. Man reikė jo 
iš mok ti my lė ti sa ve, o ne di din tis 
krū ti nę imp lan tais“, – sa kė ji.

Pra dė ju si do mė tis Si mo na su
ži no jo la bai daug in for ma ci jos apie 
krū tų imp lan tų li gą. Kad jie, ki
taip nei tei gia ga min to jai, anaip
tol nė ra sau gūs.

Juos su da ro dau giau kaip 40 
įvai rių che mi ka lų – ace to nas, sun
kie ji me ta lai, neu ro tok si nai, aliu
mi nis, pla ti na, for mal de hi das. 
Net ir iš svei ko, neįp ly šu sio imp
lan to į or ga niz mą pa ten ka si li ko
nas, or ga niz me nu sė da sun kie ji 
me ta lai.

Krū tų imp lan tai mo te rims ga
li su ke lti nuo var gį, silp nu mu pa
si reiš kian čius autoi mu ni nius sut
ri ki mus ir net gi imu ni nės sis te
mos vė žį – anap las ti nę di džiųjų 
ląs te lių lim fo mą.

Re mian tis tink la la py je bia-
alcl.com pa teik tais duo me
ni mis, 2019 me tais rug sė

jo pra džio je pa sau ly je bu vo už
fik suo ti 1072 mo te rų su sir gi mo 
šia nau ja lim fo mos for ma at ve
jai ir 33 mir ties at ve jai.

Ta čiau no rint pas veik ti nuo 
imp lan tų li gos ir iš veng ti ri zi kos 
ne pa kan ka pap ras tai išim ti im
plan to. Jį bū ti na pa ša lin ti kar tu 
su jį su pan čiu surandėjimu – va
di na mą ja kap su le, pa ties imp lan
to net ne lie čiant. To kia ope ra ci ja 
ir su dė tin ga, ir bran gi.

„Ži no jau, kad no rint pas veik ti 
bū ti na imp lan tus pa ša lin ti kap
su lė je. Kap su lė yra oda, ku rią 
mū sų or ga niz mas užau gi na ap
link imp lan tus nuo tos die nos, kai 
jie įde da mi. Bū tent kap su lė su
lai ko vi sus tok si nus. Or ga niz mas 
kap su lės pats ne pa ša lins ir neab
sor buos net per 70 me tų.

To kia ope ra ci ja užt run ka daug 
il giau, nes rei kia ati džiai kap su
lę nug ran dy ti nuo šon kau lių, ope
ra ci ja tu ri bū ti at lik ta ati džiai, 
kad ne bū tų pa žeis ti plau čiai.

Įdė ti imp lan tus užt run ka maž

daug 30 mi nu čių, o imp lan tų išė
mi mas šiuo bū du užt run ka maž
daug 4 va lan das. Tu ri bū ti at lik
ti di des ni pjū viai ir rei kia di des
nės pa tir ties“, – pa sa ko jo vi sa tai 
sa vo kai liu pa ty ru si lie tu vė, ku
riai ope ra ci ja bu vo at lik ta prieš 
du mė ne sius.

Pap ras tam plas ti kos chi rur gui 

sa vo svei ka tos pa ti kė ti ji ne be no
rė jo. Išė mi mo ope ra ci ja bu vo da
ro ma pas vie ną ge riau sių Mel bur
no mik roc hi rur gų ir mo te riai kai
na vo 18 tūks t. Aust ra li jos do lerių 
(dau giau kaip 11 tūkst. eurų).

„Už sa vo jau nys tės klai das su
mo kė jau la bai bran giai, – sa kė ji. 
– Pa si keis ti imp lan tus nau jais 

kai nuo ja pi giau ne gu iš siim ti imp
lan tus tei sin gu bū du. Tuos pi ni
gus, ku rios bū da ma 25 me tų iš
lei dau krū tų pa di di ni mo ope ra ci
jai, ga lė jau ge riau pa nau do ti psi
cho lo gi niams kur sams, ku rie pa
de da įgy ti pa si ti kė ji mo sa vi mi.“

S i mo nos ope ra ci ja bu vo fil
muo ja ma ir fo tog ra fuo ja ma. 
„Nuot rau kos yra vie nin te lis 

įro dy mas, kad ma no imp lan tai 
bu vo tik rai išim ti kap su lė je. Taip 
pat ma no pra šy mu bu vo nu fo tog
ra fuo ta ma no krū ti nės ląs ta iš 
vi daus, kur bu vo ma ty ti, kad chi
rur gas tik rai ne pa li ko nė ma žiau
sio ga ba liu ko tok si nų pri kau pu
sios kap su lės.

Imp lan tai ma no pra šy mu bu
vo su pa kuo ti, juos par si ve žiau na
mo. To liau su ad vo ka tu sprę si me, 
ko kių prie mo nių im tis, kad ga
min to jai pa deng tų iš lai das, ku
rias man te ko mo kė ti dėl jų ne
tin ka mo pro duk to ir neatskleis
tos vi sos in for ma ci jos apie imp
lan tų su dė tį bei ga li mas pa sek
mes“, – tei gė Aust ra li jos lie tu vė.

La biau siai jai gai la ki tų nai vių 
mer gi nų, ku rios pas plas ti kos chi
rur gus ri kiuo ja si eilė je kaip pas 
odon to lo gus.

„Jos dar ne ži no, kas jų lau kia 
atei ty je. Mo te rys, vaikš čio jan čios 
su imp lan tais, tu ri tik sin čią bom

bą sa vo kū ne, ku rią įsi dė jo sa vo 
no ru. Ab so liu čiai vi si imp lan tai 
rin ko je yra tok siš ki – vien tik 
min tis, kad jie imp lan tuo ti virš 
mū sų šir džių ir plau čių, tu rė tų 
gąs din ti. Imp lan tus tu rin čios mo
te rys tu rė tų už duo ti sau ne to kį 
klau si mą – ar jos su sirgs, bet ka
da jos su sirgs“, – sa kė Si mo na.

Jai ap mau du, kad mū sų vi suo
me nė je mo te rys pa ti ria di de lį 
spau di mą dėl sa vo iš vaiz dos. Jos 
pa si ry žu sios pa da ry ti bet ką, kad 
tik su lauk tų vy rų dė me sio.

„Di din da mos krū tis jos to dė
me sio su lau kia, bet ne tin ka mu 
bū du ir gal būt iš ne tin ka mų vy
rų. Ko mer gi noms ir mo te rims iš 
tie sų trūks ta – tai pa gy rų iš sa
vo part ne rio. 

Jei gu žmo na vy rui sa ko, kad 
no rė tų įgy ti dau giau pa si ti kė ji

mo pa si di din da ma krū ti nę, tai 
yra jam sig na las, kad ne pa kan
ka mai ją gi ria.

Žmo na tu rė tų gir dė ti bent 10 
komp li men tų per die ną iš sa vo 
vy ro. Vy rai tu rė tų my lė ti jas dėl 
na tū ra lu mo, o ne si ūly ti pi ni gus 
plas ti nėms ope ra ci joms.

Tė vai tu rė tų nuo ma žų die nų 
sa ky ti komp li men tus sa vo duk
roms. Bū tent tė vas, o ne mo ti na 
yra tas, ku ris ga li už tik rin ti bręs
tan čios duk ros pa si ti kė ji mą sa
vi mi. Ji ži nos, kad yra to bu la, jei 
tą gir dės iš sa vo tė čio. Iš tė vo nuo
lat gir din ti komp li men tus duk ra 
nie ka da ne su gal vos suau gu si 
kreip tis pa gal bos į plas ti kos chi
rur gus. Komp li men tų sty gius ža
lo ja mū sų mo te riš ką vi suo me nę“, 
– dės tė Si mo na.

Praė jus be veik 2 mė ne siams 

po imp lan tų išė mi mo ope ra ci jos 
ji jau čia si kaip nau jas žmo gus. 

Net gi iš kart nu bu du si po nar
ko zės pas te bė jo, kad pa
leng vė jo kvė pa vi mas, iš 

kar to din go vei do ir ga lū nių pa
ti ni mas. Nuo la ti nis nuo var gis taip 
pat praė jo.

„Nu bu du si ry tą ne be si jau čiu to
kia iš se ku si ir pa var gu si, kaip 
bū da vo anks čiau. Ne be li ko šir
dies per mu ši mų ir krū ti nės ne

be rai žo ašt rus skaus mas, ma no 
vei das paš vie sė jo, nu me čiau svo
rio, nors ne pa kei čiau nie ko sa vo 
val gia raš ty je. Neį ti kė ti na, kaip 
grei tai ma no kū nas tvar ko si ir 
sveiks ta. La bai džiau giuo si sa vo 
nau ja se na krū ti ne. Li kę ran dai 
reiš kia ma no stip ry bę ir drą są. 

Jie man pri me na, kad esu nu
ga lė to ja. Tai bu vo la bai svar bi gy
ve ni mo pa mo ka – iš mok ti my lė ti 
sa ve to kią, ko kia esu“, – da li jo si 
pa tir ti mi tri jų vai kų mo ti na.

Aust ra li jos lie tu vė pakilo į ko vą  prieš krūtų didinimo operacijas
Aust ra li jos lie tu vė Si mo na Smai dži ūnai tė-Kor kus  
(33 m.) nė ne sap na vo, kad no ras gra žiai at ro dy ti  
ir pa tik ti vy rams su kels jai tiek daug kan čių. Prieš 
aš tuo ne rius me tus krū tų imp lan tus įsi dė ju si mo te ris 
il gai ne sup ra to, kad jie kal ti dėl pab lo gė ju sios sa vi-
jau tos. Pa si ro do, ji ne vie nin te lė – va di na mo ji krū tų 
imp lan tų li ga ka muo ja šim tus tūks tan čių mo te rų.
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Dai ni nin kei ply šo imp lan tas
Vi sos chi rur gi nės ope ra ci jos ga li tu rė ti 
komp li ka ci jų. Ne išim tis ir krū tų di di ni mas 
imp lan tais. Šia te ma kal bė jo mės su ži no mu 
plas ti nės ir re konst ruk ci nės chi rur gi jos 
spe cia lis tu Re nal du Vai či ūnu (nuotr.).
Ša lu ti nis krū tų di di ni mo imp lan tais 
po vei kis bei komp li ka ci jos prik lau so nuo 
or ga niz mo. Pa si tai ko at ve jų, kai imp lan tus 
rei kia išim ti dėl me di ci ni nių prie žas čių.
Me di ci no je ski ria mos ar ti mo sios komp li ka-
ci jos – krau ja vi mas, in fek ci ja, spe ne lių 
jaut ru mo sut ri ki mai, imp lan to ap si su ki-
mas. To li mo sios – kap su li nė kont rak tū ra ir 
anap las ti nė di džių jų ląs te lių lim fo ma.

– Ar yra ži no ma, kiek krū tų imp lan tų Lie tu vo je įde da ma ir 
kiek iši ma ma?
– Vi si chi rur gai dir ba pri va čiai, ofi cia liai sa vo duo me nų nie kas 
nes kel bia. Ta čiau kuo dau giau imp lan tų įde di (ar kuo se niau 
pra dė jai juos dė ti), tuo dau giau jų rei kia keis ti.
Ab so liu čiai vi si imp lan tai tu ri bū ti kei čia mi. Nors pas ta ruo ju me tu 
ga min to jai tei kia va di na mą ją „vi so gy ve ni mo“ ga ran ti ją, vi si iki 
vie no re ko men duo ja juos pa keis ti po 10 me tų.

– Ar imp lan tų kei ti mas – vie nin te lė jų išė mi mo prie žas tis?
– Ga li bū ti daug įvai rių prie žas čių. Imp lan tas su si dė vi, ga li plyš ti. 
Ap link imp lan tą, kaip ap link kiek vie ną sve tim kū nį, vi suo met 
su si for muo ja ran di nė kap su lė – pa si tai ko įvai rių su ja su si ju sių 
komp li ka ci jų.
Kar tais kap su lė pra de da sto rė ti – tai va di na ma kap su li ne kont rak-
tū ra. Iki šiol nė ra ži no ma, ko dėl tai vyks ta – ga li bū ti dėl me džia gų 
apy kai tos ar hor mo nų sut ri ki mų, trau mų, stre so. Tai ga li išp ro vo-
kuo ti net pap ras čiau sias gri pas. Bū na ir taip, kad per 10 me tų 
imp lan tui nie ko ne nu tin ka, bet pa ti mo te ris pa si kei čia. Įdė jus 
imp lan tą 30 me tų mo te riai, jai esant 40-ies jis ga li vi sai ki taip 
at ro dy ti. Krū ti nė ga li nu si leis ti, pa si keis ti for ma.
Kar tais mo te rys no ri iš siim ti imp lan tus, nes jie tie siog at si bos ta. 
Ne se niai ope ra vau vy res nio am žiaus mo te rį, ku ri imp lan tus pra ne-
šio jo 18 me tų. Jau rei kė jo juos keis ti, bet ji pa no ro tie siog iš siim ti.

– Ar esa te su si dū ręs su ter mi nu „krū tų imp lan tų li ga“?
– To kio ter mi no nė ra. Tai „su per ma mų“ iš si gal vo ji mas. Yra ki tos 
li gos, su si ju sios su imp lan tais. Pa vyz džiui, anap las ti nė di džių jų 
ląs te lių lim fo ma, vė ly vo ji se ro ma.
Ta čiau jos sie ja mos ne bū ti nai su krū tų imp lan tais. Bet ku ris įdė tas 
imp lan tas ga li tai su kel ti – tiek dan tų, tiek klu bo ar ke lio są na rio. 
Krū ties imp lan tas išs kir ti nis tik tuo, kad de da mas ne į kau lą, o į 
minkš tuo sius audi nius. Kai įde di bet ko kį sve tim kū nį, kad ir koks jis 
bū tų ne kenks min gas or ga niz mui, or ga niz mas steng sis nuo jo 
at si ri bo ti. Įdė jus krū ties imp lan tą or ga niz mas ap link jį ima for muo ti 
ap sau gi nį bar je rą – ran di nę kap su lę.
Ji la bai plo ny tė, 0,1–0,2 mm, ne jun ta ma, su si for muo ja per 4–6 
mė ne sius. Or ga niz mas ta kap su le imp lan tą ap ri bo ja ir pa mirš ta, kad 
jis yra. Taip žmo nės nuo ka ro gy ve na su kū ne įst ri gu sio mis ske veld-
ro mis ir jiems nie ko ne nu tin ka.
Ta čiau kar tais dėl ne ži no mų prie žas čių or ga niz mas su rea guo ja ir 
pra de da tą bar je rą sto rin ti, di din ti. Bu vo at ras tos lim fo mos ti po 
ląs te lės, bet tai nė ra tik ro ji lim fo ma, nes toks „vė žys“ po or ga niz mą 
nep lin ta. Pa ša li nus imp lan tą kar tu su kap su le vi siš kai pas veiks ta ma.

– Ar Lie tu vo je at lie ka mos imp lan tų išė mi mo kar tu su kap su le 
ope ra ci jos?
– Ži no ma. Fak tiš kai vi są lai ką ša li na me ir kap su lę. Pa ša li nus 
imp lan tą ver ti na ma kap su lės si tua ci ja – jei gu ji plo ny tė, be 
po ky čių, jos ša lin ti ne rei kia. Bet jei gu ky la bent ma žiau sias įta ri mas, 
ša li na ma ir kap su lė.

– Ko kia krū tų imp lan tų che mi nė su dė tis?
– Pa sau ly je yra dvi kom pa ni jos, ga mi nan čios si li ko ną, ku rio 
pri pil do mi imp lan tai, – jos jį par duo da vi soms ki toms imp lan tų 
ga min to joms. To si li ko no che mi nės su dė ties ne ži nau, ta čiau tai 
pat vir tin ta Euro pos Są jun gos. Jei gu bū tų kenks min ga, juo lab 
pa vo jin ga gy vy bei, imp lan tai bū tų užd raus ti.

Ilgąlaikąbuvoteigiama,kadkrūtųimp■■
lantailabaisaugūs.Tačiaupastaruojume
tupradėjosklistinerimąkeliantiinforma
cija,kadjiesietinisuanaplastinedidžiųjų
ląsteliųlimfoma(ADLL)–labairetukraujo
vėžiu.VilnietisplastikoschirurgasDarius
Radzevičiuspatvirtino,kadilgainešio
jamaskrūtiesarsėdmenųimplantasgali
sukeltiminėtąligą,tiesa,tikimybėjasu
sirgtilabaimenka.
„Šiuometu,manožiniomis,pasaulyjeyraapie600pacienčių,■■
kuriomsilgasimplantobuvimasorganizmegalėjosukeltiADLL,o
jukvienJAVpermetusatliekamapo300tūkstančiųkrūtųdidini
mooperacijų.Visdėltotokiųpacienčiųyra.Šiproblemažinoma
irpastaruosiuskeleriusmetusnagrinėjamosjospriežastys,kurių
yraneviena“,–sakėD.Radzevičius.
Pirmojipriežastis–implantopaviršius.Egzistuojadviejųtipų■■
implantai:lygausiršiurkštauspaviršiaus.Būtentpastariejiiryra
sietinisuADLL.
„Šiurkštauspaviršiausimplantaibuvosukurtitam,kadkiltų■■
mažesnėjųatmetimoreakcija,jiepriaugtųprieorganizmoaudi
niųirnekeistųsavopadėties,ypačtaisatvejais,kaiyraanatomi
nės,kitaiptariant,lašo,formos.Problemata,kadneretaiimp
lantasneprigyjaprieaudinių,kaiptonorėtume.Kadangijopa
viršiusyrašiurkštus,implantasilgąlaikądirginaaudiniusirsu
keliaorganizmoaudiniųreakciją“,–sakėgydytojas.
Antrasisžinomasrizikosveiksnys–vėžįimplantassukeliatada,■■
jeigujįmoteristurėjolabaiilgąlaiką.D.Radzevičiuspatikslino,kad
šiuoatvejukalbamaapieilgesnįnei10metųperiodą.
Trečiasisrizikosveiksnysyragenetinispolinkisįonkologinesligas.■■
Žinios,kadimplantaikaikuriomsmoterimssukeliavėžį,keičia■■
tamtikrasžaidimotaisykles.
„Europojetradiciškaibuvopopuliaresnišiurkštauspaviršiausir■■
anatominėsformosimplantai.Dabartaikeičiasi.Ašvisąlaikądėl
vienokiųarkitokiųpriežasčiųdėjaulygauspaviršiaus,apvalius
implantus.Taigimansavodarbenereikianiekokeisti.Moksli
nėsstudijostaippatparodė,kaddidesnękomplikacijųrizikąsu
keliatamtikrųgamintojųšiurkštauspaviršiausimplantai,todėl
JAVnetbuvouždraustadėtivienoskompanijosspecifiniusimp
lantus,ochirurgaiįspėtitokiusimplantus,jeiguturijųsandėly
je,grąžintigamintojams.Europojeirgiapietaivykstadiskusija,
kuriąpradėjoprancūzai“,–sakėD.Radzevičius.
Irnorsžinios,jogimplantaigalitaptionkologinėsligospriežas■■
timi,kelianerimą,medikasdarkartąatkreipėdėmesįįtai,kad
dėltosusirgusiųmoterųprocentaslabaimažas.Beto,esątoliau
nagrinėjamospriežastys,kaipimplantaisusijęsuonkologineli
ga,irieškomabūdų,kaipprofilaktiškaibūtųgalimatoišvengti.

Pa ren gė Gied rė BAL ČIŪ TĖ 

Keis ti rei kė tų po 10 me tų

Ar iš ties imp lan tai ga li su kel ti vė žį?

Simonos krūtų implantų išėmimo operacija buvo filmuojama ir fotografuojama.
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Tri jų vai kų ma ma 
S.Smai dži ūnai-
tė-Kor kus ry žo si 
su dė tin gai ope-
ra ci jai ir da bar 
džiau gia si pa ga-
liau iš si lais vi nu si 
nuo jos gy ve ni mą 
sun ki nu sių „tok-
siš kų mai šų“.
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