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Kūno tobulinimas, ypač naudojant implantus, ‒ kontroversiška tema. Vieniems tai priimtina, kiti plastinę chirurgiją vis dar vertina kaip pasipriešinimą gamtai. 
Visgi, nepaisant kritikos, tokių procedūrų populiarumas auga. O ir patobulinti 
implantais vis dažniau ryžtamasi ne tik krūtis, bet ir kitas kūno vietas. Apie tai, 
kokios problemos sprendžiamos implantais bei kokių alternatyvų jiems siūlo 
šiuolaikinė estetinė chirurgija, pasakoja chirurgas dr. Darius Radzevičius. 

Viena populiariausių plasti nės chirurgi-
jos operacijų – krūtų didinimas. Tačiau 
Amerikos chirurgų draugija skelbia, kad 
nuo 2014 m. kone dvigubai išaugo sė-
dmenų korekcijų skaičius. Kas lemia to-
kią kūno tobulinimo madą?
Poreikis koreguoti sėdmenis atsirado kaip 
globalizacijos pasekmė. Istoriškai sėdme-
nų kultas itin ryškus buvo Lotynų Ameri-
kos šalyse. Būtent šiame regione savotišku 
grožio etalonu laikytos nedidelės krūtys ir 
ryškūs, net dideli sėdmenys. Šiuo metu pa-
saulyje ne tik kultūros, ar meno, bet ir po-
žiūrio į kūną tendencijos sėkmingai plin-
ta ir maišosi. Tad dabar, pvz., Brazilijoje 
populiaru didinti krūtis implantais. O pa-
saulyje atsirado poreikis dailinti sėdmenis. 
Ir tai nėra vien jų didinimo procedūros. 
Dažniau operacijomis siekiama sėdme-
nims suteikti tam tikrą formą. Tam, be 
abejonės, nemažai įtakos padarė žinomos 
aktorės, socialinių tinklų nuomonių for-
muotojos ir dainininkės, kurios sėdmenis 
didina, atkuria prarastą jų formą arba tie-
siog dailina padedant plastinei chirurgijai. 

Ar sėdmenims skirti  implantai skiria-
si nuo dedamų į krūti s? Ar yra alterna-
tyvų jiems?
Klasikinis būdas padidinti sėdmenis – 
implantų įdėjimas. Šiuo metu yra ir ga-
na prieštaringai vertinamų alternatyvų. 
Viena jų – vadinamasis braziliškas sėme-
nų pakėlimas. Atliekant tokią procedū-
rą sėdmenys koreguojami naudojant pa-

ties paciento kūno riebalus. Tam tikrose 
kūno vietose riebalai atsiurbiami ir iškart 
perkeliami į sėdmenų sritį. Tai kiek piges-
nis būdas koreguoti sėdmenis, nei naudo-
jant implantus. Deja, tokia procedūra ir 
gerokai rizikingesnė. Už� ksuota nemažai 
komplikacijų, net mirčių atvejų. Tai pati 
rizikingiausia operacija iš visų šiuo metu 
žinomų grožio operacijų. Pavojus kyla to-
dėl, kad atliekant procedūrą gali būti pa-
žeidžiamos kraujagyslės. Tuomet riebali-
nių ląstelių gali patekti į kraujo apytaką. 
Taip nutikus jos gali užkimšti plaučių ar 
širdies kraujagysles. Už� ksavus tokią sta-
tistiką ir paskelbus mokslinių straipsnių 
šia tema, tokia procedūra pradėta vertinti 
kur kas atsargiau. Ieškoma saugesnių bū-
dų atlikti riebalų perkėlimą, aiškinamasi, 
kokius instrumentus saugiausia naudoti, 
kokiose vietose tiksliai riebalai turi būti 
perkeliami. Galiausiai mėginama apskai-
čiuoti, koks perkeliamų riebalų kiekis yra 
saugiausias. 
Tokia situacija nulėmė, kad optimalia pro-
cedūra šiuo metu laikoma sėdmenų didi-
nimas implantais, o riebalai naudojami 
tik kaip papildoma priemonė, siekiant 
gauti pageidaujamą rezultatą. Be jokios 
abejonės, sėdmenims dailinti naudojami 
šiek tiek kitokie implantai nei krūtims. 
Pirmiausia skiriasi jų forma ir projekcija. 
Taip pat jie yra kietesni. Visgi pagaminti 
iš tos pačios medžiagos – silikono. Siliko-
nas yra tam tikro klampumo ir pagamin-
tas taip, kad išlaikytų formą. 

Yra ir dar egzoti škiau skambančių kūno 
tobulinimo operacijų, pvz., implantais 
koreguojamos blauzdos. Kokiais atve-
jais atliekama tokia procedūra?
Blauzdoms skirti implantai dedami ir už-
sienyje, ir Lietuvoje. Nors ir tokios im-
plantacijos priimtina alternatyva laikomas 
kūno riebalų perkėlimas. Visgi perkeliant 
riebalus ne visada pavyksta pasiekti tokių 
gerų rezultatų, kaip naudojant implantus. 
Blauzdos koreguojamos dėl kelių priežas-
čių. Pirmiausia tokia procedūra gali bū-
ti reikalinga, kai yra itin ryški asimetrija 
tarp abiejų blauzdų. Tokią asimetriją gali 
lemti cerebrinis paralyžius ar kitos įgimtos 
problemos, pvz., šleivapėdystė. Kai kuriais 
atvejais viena iš galūnių net gali būti visiš-
kai kitokios formos, o matoma asimetrija 
itin ryški. Tuomet gali būti atliekama tik 
vienos kojos korekcija. Tačiau yra atvejų, 
kai net nesant ligos kojų proporcijos šlau-
nų ir blauzdų srityje labai skiriasi. Papras-
čiau tariant, šlaunys yra kur kas stambes-
nės nei blauzdos. Tokiu atveju simetrija 
gali būti sukuriama didinant blauzdų ap-
imtį. Blauzdas koreguoti ryžtasi tiek mo-
terys, tiek vyrai. Pastarieji tokių procedūrų 
pageidauja rečiau. Taip kūno proporcijų ir 
simetrijos problemas sprendžia profesiona-
lūs kūno rengybos sportininkai.

Ar ir kitoms kūno vietoms galima nau-
doti  implantus, siekiant suformuoti  rau-
menų reljefą bei pakeisti  proporcijas?
Implantai koreguojant kūno formas naudo-
jami gana plačiai. Pavyzdžiui, vyrams gali 
būti atliekama lytinių organų korekcija ne-
tekus sėklidės. Tuomet įdedamas sėklidės 
implantas, kuris atkuria lyties organo da-
lies formą. Pakitimus šioje srityje gali lem-
ti įgimti defektai, ligos arba traumos. Yra ir 
krūtinės ląstos implantai. Jie nėra skirti krū-
tims didinti, tačiau suformuoja arba atkuria 
krūtinės raumens reljefą. Egzistuoja bicepsų 
ir tricepsų implantai. Tiesa, jie naudojami 
gana retai, tokios operacijos yra išimtinės.

Implantais gali būti  tobulinamas ir veidas. 
Ar šios procedūros vis dar atliekamos?
Veido implantai egzistuoja ir kartais jie 
vis dar naudojami. Tai gali būti smakro 
implantas, anksčiau buvo naudojami vi-
durinio veido implantai bei skruostų im-
plantai. Visgi šiais laikais veido plastinėje 
chirurgijoje yra kitų alternatyvų. Dažniau 
naudojami riebalai ar hialurono rūgšties 
užpildai. Šie būdai koreguoti veidą yra ge-
rokai patogesni, nes iškart gaunamas re-
zultatas, o procesas lengviau kontroliuoja-
mas bei prireikus koreguojamas. Veide im-
plantų naudojama vis mažiau. Išskirtiniai 
tik smakro implantai. Jie dedami tuomet, 
kai siekiama šiek tiek padidinti šią veido 
dalį. Norint nežymiai padidinti, naudoja-

mi įvairūs užpildai. Jeigu problema ir asi-
metrija yra ryški, gali būti dedamas sma-
kro implantas. Visgi prieš atliekant tokią 
procedūrą pacientas turėtų būti kruopš-
čiai ištirtas veido ir žandikaulio chirurgų. 
Mat smakro defektus gali lemti netaisy-
klingas sąkandis ar įvairios viso apatinio 
žandikaulio problemos. Tik nustačius, jog 
nėra kitų patologijų, gali būti įdėtas sma-
kro implantas. Jis įprastai gaminamas iš 
kieto silikono ar kitų sintetinių medžiagų.  

Kalbant apie silikoninius implantus, ne-
išvengiamai užsimenama ir apie tai, kad 
jie negali būti  kūne visą laiką. Ar 
implantai iš ti esų turi galiojimo 
terminą?
Implantai, ypač krūtų, pra-
ėjus tam tikram laiko-
tarpiui turėtų būti kei-
čiami, atliekama pa-
kartotinė procedūra. 
Tai lemia tam tikros 
priežastys, o jos savo 
ruožtu gali būti susijusios 
arba su pačiu implantu, arba su 
žmogaus organizmu. Šis galiojimo ter-
minas ir jo priežastys yra nuolat tiriamos. 
Itin daug informacijos bei aprašytų tyri-
mų galima rasti būtent apie krūtų implan-
tus ir tai, kada bei kokiomis aplinkybėmis 
juos prisieina keisti. Šios srities rizikos irgi 
neblogai ištirtos. Tai lemia ypač didelė im-
tis – pasaulyje atliekama itin daug krūti-
nės didinimo operacijų. Vien JAV per me-
tus – apie 300 000. Šis didžiulis skaičius 
leidžia stebėti įvairiausius pakitimus. Ta-
čiau kitus implantus, pvz., sėdmenų, tirti 
kur kas sudėtingiau, nes ir operacijų atlie-
kama mažiau. O ir procedūra palyginti 
naujesnė nei krūtų didinimas. Krūtų im-
plantai net skirstomi į skirtingas genera-
cijas, kaskart vis tobulinami ir išnagrinė-
jami įvairiausiais aspektais. Tačiau net ir 
turint gausybę informacijos vis dar vyks-
ta tyrimai ir aiškinamasi, ar jie negali pa-
didinti rizikos susirgti reta vėžio rūšimi. 
Mokslas atlieka savo darbą ir tiria implan-
tų poveikį organizmui. Tuo pat metu ieš-
koma saugiausių būdų kūnui koreguoti. 

Jeigu implantai nuolat ti riami, tobulina-
mi ir ieškoma jiems alternatyvų, ar ga-
lima ti kėti s, kad ateityje toks kūno gra-
žinimo būdas dar populiarės?
Jau dabar implantai gali būti gaminami 
individualiai ir pritaikomi beveik visoms 
kūno sritims. Visgi tikrasis pokytis grožio 
chirurgijos srityje veikiausiai nebus susijęs 
su implantais. Iš principo po kelių dešim-
čių metų implantų gali būti naudojama 
vis mažiau. Kūno netobulumai veikiausiai 
bus sprendžiami naudojant genų inžine-
rijos įrankius ar kamienines ląsteles. Taip 

pat yra sričių, kuriose proveržį gali sukurti 
3D spausdinimo technologijos, kai iš ląs-
telių pavyksta atspausdinti gyvą ausį ar ki-
tą kūno dalį. Visgi implantai artimiausiu 
metu tikrai neišnyks, bet vienareikšmiš-
kai bus ieškoma dar daugiau alternatyvų 
jiems. Turbūt daugiausia vilčių teikia ge-
nų inžinerija ir jos sukuriamos prielaidos 
ateityje padauginti ląstelių bei priauginti 
paties žmogaus audinių tam tikrose pro-
bleminėse vietose. Bet tokių alternatyvų 
dar teks palaukti.

EGLĖ STRATKAUSKAITĖ

Implantai
sprendžia ne tik estetines, bet ir 

medicinines problemas

TRUMPAI
• 2014 m. krū tų didinima s buvo pa ti o-

puliariausia la s tinė operaci ja pa sau-

l yje. Vyra i grožio kliniko se la biau linkę 

a tlikti krū tų mažinimo operaci ją – va-

dinamųjų moteri škų krū tų pa ša linimą.

• Net 98 % žmonių, pa si ryžusių la s t i-

nei operaci ja i, t ikino, kad ji s t ipria i pa-

kėlė sav ivertę.

• Tarp tau tinė s e s tet inė s la s tinė s chi-

rurgi jo s d raugi jo s (ISAPS) duomenimi s, 

ka s m et p a sa u l yje a tl i e k a m a d a u g i a u 

ka ip 9,64 mln. la s tinių operaci jų.

• Dažniausia i o chirurgo ska lpeliu ne-

pa būgs ta gul ti s JAV i r Brazili jo s p il i e-

čia i. Atskiro s mado s i r tendenci jo s ga l io-

ja Azi jo s ša lyse. Čia la s tinė s chirurgi jo s 

priemonėmi s dažniausia i ko reguo jama 

akių fo rma. 

• Apklauso s rodo, kad du t re čda l ia i pa-

saulio moterų jaučia didel į spaudimą 

kuo i lgiau i šlikti jauna tv i ško s i šva iz-

do s. 59 % moterų i r 41 % vyrų nuola t ne-

rimauja dėl to, ką a p ie jų i šva izdą ma-

no a plinkinia i. 

tai priimtina, kiti plastinę chirurgiją vis dar vertina kaip pasipriešinimą gamtai. 
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