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Jūsų kvėpavimo 
takai ir kvėpavimas 
anestezijos metu 
Pirmoje šio lankstinuko dalyje paaiškinama, kas yra kvėpavimo 
takai, kodėl anesteziologai turi juos prižiūrėti ir kaip jie tai daro 
anestezijos metu. 

Taip pat paaiškinama, kaip anesteziologai įvertina jūsų kvėpavimo 
takus prieš operaciją, ir kaip įvertina galimas dažnas grėsmes, 
susijusias su kvėpavimo takų priežiūra. 

Šioje skiltyje paaiškinama, kas vyksta, jei manoma, kad jūsų 
kvėpavimo takų priežiūrai reikia daugiau išankstinio planavimo ir 
pasiruošimo. 

 

Įprasta kvėpavimo takų priežiūra  
Kvėpavimo takai 
Kvėpavimo takai arba kvėpavimo kanalas, yra 
kelias, kuriuo oras pasiekia plaučius. Kai 
kvėpuojate, oras įeina per jūsų nosį ir burną ir eina 
per gerklę, gerklas ir trachėją, kol pasiekia 
plaučius. Jūsų kūnas iš šio oro įsisavina jam 
reikalingą deguonį. 
Anestezijos metu, anestezinės dujos gali būti 
maišomos su oru, siekiant išlaikyti jus užmigdytus 
operacijos metu. 
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Kodėl anesteziologai operacijos metu turi „prižiūrėti“ 
kvėpavimo takus? 
Anesteziologai yra atsakingi ne tik už anestetikų panaudojimą, tačiau ir už Jūsų 
gerovę visos anestezijos trukmės metu. Tai apima ir užtikrinimą, kad Jūsų plaučiai ir 
toliau gaus deguonį, kol esate nejautroje. 
Tai yra ypač svarbu bendrosios nejautros arba giliosios sedacijos metu, nes raumenys 
aplink Jūsų liežuvį ir gerklę atsipalaiduoja ir gali užblokuoti kvėpavimo takus. 
Anesteziologas nuspręs, kaip geriausia to išvengti. Tai vadinama kvėpavimo takų 
priežiūra. 

Atviri kvėpavimo takai 

 

A Viršutinė lūpa 

B Smakras 

C Liežuvis 

D Nosies ertmė 

E Minkštasis gomurys 

F Liežuvėlis 

G Ryklė (kvėpavimo takai) 

Dalinai užblokuoti kvėpavimo takai 

 

A Viršutinė lūpa 

B Smakras 

C Liežuvis 

D Nosies ertmė 

E Minkštasis gomurys 

F Liežuvėlis 

G Liežuvis blokuoja oro srautą 
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Kaip anesteziologai prižiūri kvėpavimo takus 
Svarbiausios dujos, kurias gausite, bus deguonis. Prieš pradedant anesteziją galite 
būti paprašyta (-as) kvėpuoti deguonimi iš plastikinės kaukės arba minkštų plastikinių 
vamzdelių savo šnervėse. Tai prisotins Jūsų plaučius papildomu deguonimi prieš 
prasidedant anestezijai. 
Anesteziologai taiko skirtingus metodus ir įrangą, siekdami prižiūrėti Jūsų kvėpavimo 
takus. Metodai skirsis, priklausomai nuo anesteziologo pasirinkimo, nuo Jūsų, kaip 
paciento, ir nuo planuojamo operacijos tipo. 
Vamzdeliai, kurie, siekiant atverti kvėpavimo takus ir leisti deguoniui ir anestezinėms 
dujoms lengvai pasiekti plaučius, gali būti įvedami per burną ir gerklę arba trachėją, 
būna skirtingų tipų. Šie įrenginiai įprastai yra įvedami jau Jus užmigdžius (arba esant 
gilioje sedacijoje), kad nejaustumėte ir neprisimintumėte apie jų įvedimą ir 
naudojimą. Vamzdelio įvedimas į Jūsų trachėją vadinamas „trachėjos intubacija“. 

Kaip anesteziologai įvertina Jūsų kvėpavimo takus 
Prieš paskirdami anestetikus, anesteziologai arba jų komandos nariai Jums užduos 
įvairius klausimus, kad galėtų geriausiai parinkti Jums tinkamus anestetikus, ir kad 
pasiruoštų Jūsų kvėpavimo takų priežiūrai. Jei anksčiau esate buvę informuoti apie 
sunkumus, susijusius su Jūsų kvėpavimo takų ir kvėpavimo priežiūra, turėtumėte 
informuoti anesteziologą. Jie taip pat atsižvelgs į įrašus apie Jums anksčiau atliktą 
anesteziją, jei šie įrašai yra prieinami. 
Jie klaus apie susijusius medicininius sveikatos sutrikimus, pavyzdžiui, kaklo artritą, 
obstrukcinę miego apnėją arba rūgšties refliuksą. 
Jūsų anesteziologas gali atlikti keletą patikrinimų tam, kad galėtų numatyti, kokio tipo 
kvėpavimo takų priežiūra turėtų būti taikoma Jūsų atveju. Pavyzdžiui: 
■ kaip įprasta, jie patikrins, ar galite plačiai išsižioti, ir apžiūrės Jūsų gerklę; 
■ jie gali paprašyti atkišti apatinį žandikaulį į priekį arba sukąsti viršutinę lūpą; 
■ jei turite ataugą ar patinimą savo kvėpavimo takuose arba kakle, jie atsižvelgs 

visus ultragarso arba kompiuterinės tomografijos, kurie Jums galėjo būti atlikti, 
tyrimų rezultatus; 

■ jie taip pat gali pažiūrėti į Jūsų nosį, naudodami mažą, lanksčią kamerą. Tai 
neskausminga. 
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Rizika ir dažni įvykiai, susiję su kvėpavimo takų priežiūra 
Žmonės skirtingai interpretuoja žodžius bei skaičius. Ši skalė pateikiama tam, kad būtų 
lengviau suprasti. 
 
 
 

Labai dažni Dažni Nedažni Reti Labai reti 

1 iš 10 
Vienas 
žmogus 

Jūsų šeimoje 

1 iš 100 
Vienas 
žmogus 
gatvėje 

1 iš 1000 
Vienas 
žmogus 
kaime 

1 iš 10 000 
Vienas 
žmogus 

mažame 
mieste 

1 iš 100 000 
Vienas 
žmogus 

dideliame 
mieste 

Gerklės skausmas  
Kvėpavimo takų įrangos įvedimas į Jūsų gerklę gali sukelti gerklės skausmą po 
operacijos. Tai pasitaiko labai dažnai. 

Dantų pažeidimai ir lūpų ar liežuvio sužeidimas 
Kai kvėpavimo vamzdelis įvedamas arba ištraukiamas, yra dantų pažeidimo, lūpų ir 
liežuvio sužeidimo rizika. Tai labiau tikėtina, jei turite trapius dantis, dantų karūnėles, 
arba sunkumų keliančius kvėpavimo takus. Nedidelės kraujosruvos ar smulkūs lūpų ar 
liežuvio įskilimai yra dažni, ir pasitaiko maždaug 1 iš 20, kuriems yra atliekama 
anestezija. Smulkūs sužeidimai dažniausiai užgyja greitai. Pažeidimai, po kurių tenka 
taisyti dantis, yra nedažni, ir pasitaiko 1 iš 4500, kuriems yra atliekama anestezija ir 
kurie turi sveikus dantis. 

Nepavykusi intubacija 
Nors tai pasitaiko nedažnai, tačiau anesteziologams gali būti sudėtinga arba 
neįmanoma įvesti endotrachėjinio vamzdelio į Jūsų trachėją. Tai yra vadinama 
nepavykusia intubacija. Jei taip atsitinka, anesteziologui gali tekti Jus pažadinti ir 
atidėti operaciją. Nepavykusi intubacija pasitaiko 1 iš 2000 anestezijų ruošiantis 
planinėms operacijoms. Tai dažniau pasitaiko skubių operacijų metu ir tarp nėščių 
pacienčių, kurioms taikoma skubi anestezija; nepavykusi intubacija tokiais atvejais 
nutinka apytiksliai 1 iš 300 anestezijų atvejų.  

Rimtos komplikacijos 
Retais atvejais gali kilti rimtų komplikacijų dėl problemų su pacientų kvėpavimo 
takais.  
Viena priežastis gali būti tai, kad skrandžio turinys patenka į plaučius. Tai yra 
vadinama „aspiracija“. Siekiant sumažinti šią riziką, pacientams įprastai patariama 
nevalgyti šešias valandas iki planuojamos operacijos, o kai kuriems pacientams 
duodamos tabletės, siekiant sumažinti rūgščių kiekį skrandyje. 
Nors labai retai, kitos rimtos komplikacijos gali sukelti mirtį, smegenų pažeidimus ir 
netikėtą paguldymą į intensyviosios terapijos skyrių. 
2011 m. tyrimai Jungtinėje Karalystėje parodė, kad rimtos komplikacijos pasitaiko 1 iš 
16 000 pacientų, kuriems buvo atlikta anestezija.  
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Netyčinis sąmoningumo atgavimas bendrosios nejautros metu 
Sąmoningumas atgaunamas tuomet, kai tikimasi, kad pacientas miegos. Tai 
pasitaiko retai, apytiksliai 1 iš 20 000 anestezijos atvejų. 
Sąmoningumas dažniau pasitaiko anestezijos pradžioje arba pažadinimo pradžioje. 
Jei Jūsų kvėpavimo takai yra keliantys sunkumų, tuomet sąmoningumo atgavimo 
pavojus anestezijos metu yra didesnis.  

Ką galite padaryti, kad sumažintumėte riziką 
Dantys 
Prieš anesteziją įsitikinkite, kad Jūsų dantys, karūnėlės ir dantų tilteliai saugiai laikosi ir 
nėra pažeisti (prireikus apsilankykite pas stomatologą). Tai sumažins jų pažeidimo ir 
dantų išklibinimo bei įkritimo į kvėpavimo takus riziką. 

Badavimas ir vaistų paskyrimas prieš anesteziją, siekiant išvengti aspiracijos 
Sekite visus gydytojo nurodymus apie tai, nuo kada turėtumėte nevalgyti ir negerti 
prieš anesteziją. Dažniausiai nurodoma nevalgyti 6 valandas ir negerti 2 valandas 
prieš operaciją. Taip pat turėtumėte vartoti anesteziologo paskirtus vaistus, 
mažinančius aspiracijos riziką. 

Obstrukcinė miego apnėja 
Jei Jums yra diagnozuota obstrukcinė miego apnėja, tai padidina kvėpavimo takų 
sunkumų riziką, taigi anestezijos veikimo metu Jūs būsite atidžiai stebimi. Jums gali 
prireikti likti ligoninėje per naktį, net ir po nedidelių procedūrų. Jei turite nuolatinio 
teigiamo kvėpavimo takų slėgio aparatą, turėtumėte jį atsinešti į ligoninę. Atsigavimo 
po anestezijos metu dažnai jį naudosite. 

Barzdos ir veido plaukai 
Vešli barzda apsunkina kvėpavimo takų priežiūrą, nes deguonies kaukė gali 
nepakankamai priglusti prie veido. Barzdos išretinimas arba nuskutimas tai 
palengvins. Jūsų anesteziologas gali paprašyti ją visiškai nusiskusti. 

Paciento pasirinkimas 
Jei yra numatoma sunkumų, galinčių kilti prižiūrint Jūsų kvėpavimo takus, 
anesteziologai turėtų viską kruopščiai paaiškinti ir aptarti visas Jūsų kvėpavimo takų 
priežiūros galimybes. 

„Sudėtingų“ kvėpavimo takų priežiūra 
Šioje skiltyje paaiškinama, kas vyksta, jei manoma, kad Jūsų 
kvėpavimo takų priežiūrai reikia daugiau išankstinio planavimo 
ir pasiruošimo.  

Kas gali sąlygoti kvėpavimo takų „sudėtingumą“ 
Yra keletas faktorių, kurie kartu arba atskirai gali reikšti, jog Jūsų kvėpavimo takų 
priežiūra gali būti sudėtingesnė. Tai reiškia, kad anesteziologas gali būti linkęs naudoti 
labiau specializuotą įrangą arba technikas prieš anesteziją ir jos metu. 
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Kai kurie faktoriai gali būti susiję su Jūsų burnos, žandikaulio ir kaklo forma ir būkle, 
pavyzdžiui: 
■ sunkumai išsižiojant; 
■ klibantys dantys; 
■ siauras apatinis žandikaulis; 
■ ilga barzda; 
■ kvėpavimo takų (burnos, žandikaulio, gerklės, kaklo) sužalojimas ar patinimas. 

Gali būti ir kitų su sveikatos sutrikimais arba ankstesniu gydymu susijusių veiksnių: 
■ nutukimas; 
■ obstrukcinė miego apnėja; 
■ smarkus refliuksas arba vėmimas; 
■ nėštumas; 
■ reumatoidinis artritas; 
■ navikai arba kvėpavimo takų ataugos (piktybiniai ir nepiktybiniai); 
■ radioterapija galvai ir kaklui; 
■ įrašai apie komplikacijas dėl seniau naudotų anestetikų. 

Kaip anesteziologai prižiūri „problemas keliančius“ kvėpavimo 
takus? 
Jūsų anesteziologas, remdamasis savo vertinimu ir tyrimų rezultatais, nuspręs, koks 
metodas yra tinkamiausias Jūsų kvėpavimo takų priežiūrai. Jei anesteziologas manys, 
kad Jūsų kvėpavimo takų priežiūrai reikalinga papildoma intervencija, jis su Jumis 
kitas prieinamas alternatyvas,užtikrinančias Jūsų saugumą operacijos metu.  

Trachėjos intubacija sedacijos arba budrumo būsenoje 
Nedažnai, tačiau jei yra manoma, jog taikant įprastą intubaciją gali kilti rimtų 
sunkumų, anesteziologas gali pasiūlyti intubaciją atlikti Jums esant „budrumo“ 
būsenoje (arba sedacijoje). Šiuo atveju vamzdelis į trachėją yra įvedamas žmogui 
esant budriam arba seduotoje būklėje. Tokiu atveju, jei intubacija yra sudėtinga arba 
nepavyksta, galima ją tiesiog nutraukti, ir Jūs galite toliau kvėpuoti pats. Jei yra 
naudojama sedacija, procedūros galite ir neprisiminti. 
Intubacija budrumo būsenoje yra atliekama anestezijos palatoje arba operacinėje. 
Jūsų anesteziologas Jus prijungs prie įvairių įrenginių kraujo spaudimo, širdies darbo ir 
deguonies lygio stebėjimui. Taip pat, kaip ir naudojant bet kokius anestetikus, į Jūsų 
plaštaką arba ranką jie įves kaniulę (ploną plastikinį vamzdelį, pro kurį gali būti 
leidžiami vaistai). Jums taip pat, naudojant kaukę arba ploną plastikinį vamzdelį, 
įvedamą per šnerves, bus tiekiamas deguonis.  
Jūsų anesteziologas keletą kartą atsargiai supurkš anestetikų į Jūsų nosį, burną ir 
gerklę, kad sukeltų nejautrą. Vietiniai anestetikai gali sukelti kosulį ir gali paveikti Jūsų 
gebėjimą ryti. Tai yra normalu, ir Jūsų anesteziologas Jus prižiūrės, siekdamas užtikrinti, 
kad būtumėte saugus. 
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Kai šios vietos taps nejautrios, anesteziologas pro jūsų burną arba nosį praves mažą 
lankstų vamzdelį, prijungtą prie kameros. Tai padeda nukreipti kvėpavimo vamzdelį į 
trachėją. Kai kvėpavimo vamzdelis bus reikiamoje vietoje ir saugus, anesteziologas 
pradės taikyti bendrąją nejautrą ir Jūs prarasite sąmoningumą. 
Vaizdo klipą, kaip pacientui taikoma trachėjos intubacija budrumo būsenoje, rasite 
Sunkumų keliančių kvėpavimo takų asociacijos svetainėje http://bit.ly/DAS-AFI_video 
Priklausomai nuo operacijos trukmės, atsibudus Jūsų burna ir gerklė kurį laiką gali 
jaustus nejautrios. Siekiant išvengti užspringimo pavojaus, Jums gali būti patarta porą 
valandų nevalgyti ir negerti. 

Informavimo apie sunkumų keliančių kvėpavimo takus kortelė 
Įprastai, jei jūsų anesteziologas manys, kad Jūsų kvėpavimo takams ateityje reikės 
specifinės priežiūros, arba, prižiūrėdamas Jūsų kvėpavimo takus bus susiduręs su 
sunkumais, jie užpildys „Sunkumų keliančių kvėpavimo takų kortelę“ arba specialų 
dokumentą. Šį dokumentą ateityje vykdama (-as) į ligoninę turėtumėte pasiimti su 
savimi, kad Jus prižiūrintys anesteziologai žinotų, kokių sunkumų buvo iškilę, ir kad 
galėtų į tai atsižvelgti, planuodami kitą anesteziją. Šią kortelę naudinga parodyti 
savo šeimos gydytojui siekiant užtikrinti, kad ši informacija yra įrašyta Jūsų sveikatos 
kortelėje. 
Sunkumų keliančių kvėpavimo takų bendruomenės anesteziologai yra specialistų 
grupė, ypatingai besidominti kvėpavimo takų priežiūra. Papildomą informaciją 
pacientams apie kvėpavimo takus rasite Sunkumų keliančių kvėpavimo takų 
bendruomenės svetainėje: www.das.uk.com/patient_education 
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Labai stengiamės, kad informacija šiame lankstinuke būtų tiksli ir nuolat atnaujinama, 
tačiau negalime to garantuoti. Mes nemanome, kad ši bendro pobūdžio informacija 
atsakys į visus jūsų turimus klausimus ar apims visas jus dominančias temas. 
Turėtumėte aptarti savo pasirinkimus ir rūpesčius su savo gydytojų komanda, 
pasinaudodami šiuo lankstinuku kaip pagalbine medžiaga. Ieškant patarimų, 
nevertėtų pasikliauti vien šiuo lankstinuku. Jis negali būti naudojamas jokiems 
komerciniams ar verslo tikslams. Jeigu norite peržiūrėti visas atsakomybės apribojimo 
nuostatas, spauskite čia 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/lithuanian). 

Visi vertimai yra pateikti „Translators Without Borders“ vertėjų bendruomenės. Šių 
vertimų kokybė yra tikrinama, kad vertimai būtų kiek įmanoma tikslesni, tačiau 
visuomet yra tam tikros informacijos netikslumų ir netinkamos jos interpretacijos rizika. 

Pasakykite mums savo nuomonę 
Mes lauksime Jūsų pasiūlymų apie tai, kaip pagerinti šį informacinį lapelį.  
Jei turite pastabų, kurias norėtumėte pateikti, prašome siųsti jas elektroninio pašto 
adresu: patientinformation@rcoa.ac.uk 
Karališkasis anesteziologų koledžas 
Churchill House, 35 Red Lion Square, Londonas WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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