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Santrauka
Obstrukcinė miego apnėja (OMA) – miego sutrikimas, 
kurio metu dėl viršutinių kvėpavimo takų (VKT) obs-
trukcijos laikinai sustoja kvėpavimas. Ši patologija yra 
gana dažna, tačiau tik 20 proc. visų OMA atvejų yra 
diagnozuota. Ši liga didina sergamumą kardiovaskuli-
nėmis, cerebrovaskulinėmis ligomis ir bendrą mirtin-
gumą, gali sąlygoti komplikacijų atsiradimą periopera-
ciniu laikotarpiu.

Įvadas
OMA – liga, kai miego metu dėl pasikartojančių dali-

nių ar visiškų nosiaryklės subliūškimų įvyksta trumpalaikis 
kvėpavimo sustojimas, lydimas desaturacijos. 50–70 metų 
amžiaus grupėje šia liga serga beveik kas antras vyras ir 1 iš 
5 moterų, o 30–49 metų amžiaus grupėje serga atitinkamai 1 
iš 3 ir 1 iš 10 [1,2]. Ši patologija yra grėsminga, nes didina 
insulto, miokardo infarkto, arterinės ir plautinės hiperten-
zijos, hiperlipidemijos, širdies nepakankamumo, gliukozės 
tolerancijos sutrikimo, aritmijų ir depresijos atsiradimo riziką 
[3]. Ši liga pasireiškia bendriniais simptomais, tokiais kaip 
mieguistumas, irzlumas, sumažėjęs darbingumas, todėl tik 
nedidelė dalis pacientų yra identifikuojami. Dažnai gydytojai 
anesteziologai-reanimatologai būna pirmieji specialistai, 
kurie, įvertinę kvėpavimo takus ar susidūrę su apsunkinta 
intubacija bei ventiliacija, įtaria šią patologiją [3,4].

Tyrimo tikslas – supažindinti įvairių specialybių gydy-
tojus su OMA ir jos sukeliamais sunkumais anesteziologijoje 
bei pristatyti klinikinį atvejį.

Klinikinis atvejis
50 m. hipersteninės kūno sandaros pacientas stacionari-

zuotas į LSMUL KK chirurgijos skyrių planinei laparoskopi-
nei skrandžio ir tuščiosios žarnos apylankos operacijai. Ste-

bėtas centrinio tipo nutukimas, ūgis – 168 cm, svoris – 167 
kg, kūno masės indeksas (KMI) – 59 kg/m2, III ASA klasė. 
Iš anamnezės žinoma, jog pacientas miegodamas knarkia, 
miega gulėdamas tik ant šono. Įvertinus paciento nosiaryklės 
anatomiją, ji  priskirta IV Mallampati klasifikacijos laipsniui. 
Atlikus apžiūrą ir įvertinus anamnezės duomenis, įtarta, jog 
pacientas serga iki šiol nediagnozuota OMA. Įtartus, jog 
intubacija ir atvirų kvėpavimo takų palaikymas gali būti 
apsunkintas dėl centrinio tipo nutukimo, nuspręsta intuba-
cijos metu naudoti vaizdo laringoskopą. Endotrachėjinės 
intubacijos atvirkštinėje Trendelenburgo padėtyje, naudojant 
vaizdo laringoskopo „D“ mentelę, eiga buvo sunki. Įvadi-
nės anestezijos metu pacientui skirti medikamentai: Sol. 
Midazolami 2 mg, Sol. Fentanyli 0,2 mg, Sol. Tracrium 15 
mg, Sol. Propofoli 250 mg, Sol. Dexamethasoni 8 mg, Sol. 
Lysthenoni 200 mg. Įstumtas zondas į skrandį.

Operacijos metu dirbtinė plaučių ventiliacija (DPV) PCV 
režimu buvo apsunkinta, daugiausia dėl aukšto slėgio pa-
ciento kvėpavimo sistemoje bei hiperkapnijos. Nuspręsta 
koreguoti DPV parametrus, tačiau žymesnės teigiamos ro-
diklių dinamikos nestebėta. Operacijos metu stebėta hipok-
semija – deguonies saturacija kraujyje (SpO2), nepaisant 
taikomų priemonių, išliko sumažėjusi – siekė 92–93 procen-
tus. Taikyta infuzoterapija Sol. Ringeri 2000 ml, paskirtas 
Sol. Tracrium 60 mg, Sol. Cefazolini 2 g, Sol. Paracetamoli 
1 g, Sol. Morphini 5 mg, Sol. Zofran 8 mg, Sol. Ketonali 
100 mg. Operacijos metu per automatinę infuzinę švirkštinę 
pompą pacientui paskirta 0,08 µg/kg/min remifentanilio 
(suminė dozė – 3 mg) bei 28,5 µg/kg/min noradrenalino 
(suminė dozė – 1 g). Rodikliai operacijos metu bei paskirta 
inhaliacinio anestetiko koncentracija pateikiama 1 lentelėje. 

Anestezijos trukmė – 3 h 15 min, operacijos trukmė – 3 
h. Po operacijos paciento gyvybiniai rodikliai buvo stabilūs, 
ekstubavus pacientą, jis perkeltas į pooperacinę palatą, ku-
rioje būklė stebėta dvi valandas. Stebėtas padidėjęs arterinis 
kraujospūdis (186/79→174/81 mmHg), širdies susitraukimų 
dažnis – 100 k/min, kvėpavimo dažnis – 16 k/min, skausmas 
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pagal VAS skalę – 0. Taikant oksigenoterapiją per nosies 
kaniules (3 l/min), stebėtas SpO2 padidėjimas (nuo 91 proc. 
iki 96 proc.). Skausmo malšinimui paskirta Sol. Doloblok 50 
mg. Pooperacinė eiga buvo sklandi, komplikacijų nestebėta, 
po dviejų parų pacientas išleistas ambulatoriniam gydymui. 

Diskusija
OMA sergantiems pacientams nustatoma didesnė pe-

rioperacinių komplikacijų, tokių kaip kardiopulmoninis nepa-
kankamumas, įvairių organų pažaida ar net smegenų mirtis, 
rizika [5]. Šių komplikacijų dažnį galima sumažinti apsvars-
čius medikamentų tinkamumą, parinkus individualią atvirų 
kvėpavimo takų palaikymo taktiką bei užtikrinant tinkamą 
gyvybinių rodiklių stebėjimą perioperaciniu laikotarpiu [6]. 

Priešoperaciniu laikotarpiu labai svarbu surinkti detalią 
anamnezę, atlikti kvėpavimo takų apžiūrą ir įvertinti rizikos 
veiksnius bei kitus aspektus, padėsiančius numatyti ir pasi-
ruošti apsunkintai intubacijai [3]. Apžiūros metu įvertinamas 
gebėjimas atlošti galvą, žandikaulio padėtis, dantų būklė, 
nosiaryklės anatomija vertinama pagal Mallampati laipsnius, 
pamatuojamas tiromentalinis atstumas bei kaklo apimtis. 
Apsunkintą intubaciją reikia įtarti esant šiems požymiams: 
tiromentalinis atstumas yra mažesnis nei 6,5 cm., pagal Mal-
lampati nustatomas III ar IV laipsnis, stebima didelė kaklo 
apimtis ar negebėjimas atlošti galvos [6]. Mūsų aprašytas 
klinikinis atvejis parodo, jog surinkus detalią anamnezę bei 
atlikus išsamų paciento fizikinį ištyrimą, galima iki intuba-
cijos pradžios įtarti OMA bei apsunkintą intubaciją ir imtis 
veiksmų, padedančių sumažinti perioperacinių komplikacijų 
dažnį. Iš anamnezės sužinota, jog pacientas miegodamas 
knarkia, gali miegoti tik ant šono, stebėtas centrinio tipo 
nutukimas, o įvertinus nosiaryklės anatomiją, ji priskirta 
IV Mallampati laipsniui. Šie žingsniai leido įtarti iki šiol 
nediagnozuotą OMA.

Yra žinoma, jog rizika susirgti OMA didėja esant dides-
niam KMI. Mūsų aprašyto paciento nutukimas centrinio tipo. 
Ši liga nustatoma ir normosteninio kūno sudėjimo asmenims 
dėl kaukolės ar veido deformacijų, didelio liežuvio, suma-
žėjusio VKT diametro [3,7]. Dažnai šie pokyčiai nebūna 
nustatomi ir koreguojami iki operacijos pradžios. Manoma, 
jog tik 20 proc. visų OMA atvejų yra diagnozuota. Ši pato-
logija yra pastebima tik kai atsiranda sunkumų ventiliuojant 
su kauke arba esant apsunkintai intubacijai [4]. Tyrimo metu 
nustatyta, jog net 66 proc. pacientų, kurių intubacija buvo 
apsunkinta, vėliau buvo diagnozuota OMA [8]. 

Labai svarbi adekvati paciento preoksigenacija prieš 
intubaciją. Rekomenduojama ventiliuoti pacientą kauke 
dviese. Intubaciją turėtų atlikti labiausiai patyręs specia-
listas, kad laikas tarp preoksigenacijos ir intubacijos būtų 
kuo trumpesnis [6]. Gydytojas anesteziologas-reanimato-
logas, dirbęs su mūsų aprašytu pacientu, iš anksto numatė 
apsunkintą intubaciją bei tinkamai jai pasiruošė, adekvačiai 
preoksigenavo pacientą. Nors intubacijos eiga buvo sunki, 
tačiau ilgametė specialisto patirtis bei pasirinkta pagalbinė 
priemonė – vaizdo laringoskopas padėjo sėkmingai atlikti 
endotrachėjinę intubaciją. Operacijos metu gydytojas anes-
teziologas reanimatologas stebėjo paciento gyvybinius rodi-
klius, koregavo DPV parametrus, tačiau žymesnės teigiamos 
rodiklių dinamikos pasiekti nepavyko. 

Dažnai, nepavykus intubuoti iš pirmo karto, bandoma 
reintubuoti, pakeitus paciento padėtį, intubacinio vamzde-
lio dydį, naudojant stygas, vaizdo laringoskopus, atliekant 
išorinę gerklų manipuliaciją. Bandymų intubuoti aukščiau 
paminėtais būdais turėtų būti trys, vėliau reikėtų pereiti prie 
sudėtingesnių manipuliacijų, tokių kaip intubacija naudo-
jant supraglotinį kvėpavimo takų prietaisą arba kraštutiniais 
atvejais – tracheostomiją ar krikotiroidotomiją. Pastarosios 
procedūros turi didesnę komplikacijų, tokių kaip kraujavi-

1000 1015* 1030 1045 1100 1115 1130 1145 1200 1215 1230 1245 1300 1315 1330

sAKS 190 110 115 100 143 130 130 110 130 122 120 130 120 145 130
dAKS 100 50 65 53 60 70 72 70 72 70 80 80 78 88 82
ŠSD 90 87 92 75 80 82 84 79 85 90 89 84 86 90 90
SpO2 99 93 92 92 92 92 92 93 93 94 93 93 92 94 95
EtCO2 - 54 54 52 52 62 57 57 60 60 60 59 59 55 55
T Pinsp
(k/min)

- 24 24 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

VE - 385 385 365 365 365 427 427 444 444 469 517 538 582 582
Įpūtimo SP - 28 28 29 29 30 28 28 30 30 31 31 30 30 31
Sevoflura-
nas (%)

- 1,8 - 2,2 - 2,3 - 2,3 - 1,8 1,8 - 2,4 - 0,3

1 lentelė. Paciento būklę ir kvėpavimo funkciją atspindintys parametrai bei inhaliacinio anestetiko koncentracija.
* atlikta trachėjos intubacija, sAKS – sistolinis arterinio kraujo spaudimas (mmHg), dAKS – diastolinis arterinio kraujo spaudimas (mmHg), ŠSD – širdies susitraukimų 
dažnis (k/min), SpO2 – deguonies saturacija kraujyje (proc.), EtCO2 – iškvepiamo oro anglies dioksidas (mmHg)
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mas, trachėjos ir skydliaukės pažeidimas, poodinė emfizema 
bei hematoma, riziką [9]. 

Amerikos anesteziologų draugija rekomenduoja prieš 
ekstubaciją taikyti neuromuskulinės blokados reversiją, 
ekstubaciją atlikti pusiau sėdimoje padėtyje, kai pacientas 
yra budrus, pooperaciniu laikotarpiu rinktis pusiau sėdimą 
padėtį. Tokią techniką reikėtų taikyti nesant kontraindikacijų. 
Norint išvengti kitos galimos komplikacijos – aspiracinės 
pneumonijos – rekomenduojama skirti skrandžio turinio pH 
didinančius bei tūrį mažinančius medikamentus: H2 recep-
torių blokatorius ar protonų siurblio inhibitorius [6].

Pagal Amerikos anesteziologų draugijos išleistas gaires 
yra sukurtas algoritmas, kurio tikslas – priešoperaciniu laiko-
tarpiu identifikuoti asmenis, turinčius nediagnozuotą OMA, 
ir skirti jiems nosinę nenutrūkstamo oro srauto ventiliaciją 
(nCAP) [6]. Priešoperaciniu laikotarpiu mūsų aprašytam 
pacientui nebuvo taikyta nCAP, tačiau pooperacinių kom-
plikacijų nustatyta nebuvo. P. Liao ir kt. atliktame tyrime 
visiems pacientams su naujai diagnozuota OMA tris dienas 
prieš operaciją ir penkias dienas po operacijos buvo ski-
riama nCAP, padėjusi reikšmingai sumažinti pooperacinės 
apnėjos–hipoapnėjos indeksą [10]. Nustatyta, jog pacientai, 
kuriems buvo skirta nCAP, pooperaciniu laikotarpiu reikš-
mingai rečiau patyrė kardiovaskulines komplikacijas, lygint 
su tais, kuriems OMA buvo diagnozuota tik po atliktų opera-
cijų ir nCAP nebuvo taikyta [11,12]. Visi šie tyrimai parodo 
nCAP naudą, sergant sunkia OMA forma, tačiau nėra aiškių 
rekomendacijų, kokią taktiką pasirinkti esant lengvai ar vi-
dutinio sunkumo ligos formai. Nustatyta, jog daliai asmenų, 
sergančių lengva ar vidutinio sunkumo OMA, perioperacinė 
eiga yra sklandi, tačiau kitiems pacientams gali išsivystyti 
pooperacinės komplikacijos [13].

OMA sergantys pacientai yra jautresni medikamentams, 
tokiems kaip bendrieji anestetikai, opioidai bei miorelak-
santai. Dėl užsitęsusio jų poveikio galimas kvėpavimo takų 
kolapsas, tai sąlygoja desaturacijos atsiradimą. Pasikarto-
janti ar užsitęsusi desaturacija gali sukelti kardiopulmonines 
komplikacijas, tokias kaip sisteminė ar plautinė hipertenzija, 
aritmijos, sunkiais atvejais gali išsivystyti net dešiniojo skil-
velio nepakankamumas (cor pulmonale) [14]. 

Pacientams, kuriems diagnozuota ar įtariama OMA, 
pirmenybė turėtų būti teikiama inhaliuojamiesiems ben-
driesiems anestetikams. Tyrime, kuriame buvo lyginami 
sevofluranas su isofluranu, nustatyta, jog sevofluranas turi 
daugiau privalumų [6]. Mūsų klinikiniu atveju pacientui 
buvo paskirtas šis inhaliuojamasis anestetikas. Kitame ty-
rime, kuriame sevofluranas palygintas su desfluranu, buvo 
pastebėta, jog šio preparato inhaliacijos lėmė greitesnį poope-
racinį atsigavimą ir hemodinamikos stabilumą. Tyrimo metu 
pacientai, kurie gavo desfluraną, pooperaciniu laikotarpiu 

gebėjo greičiau vykdyti komandas [15]. Negalint skirti in-
haliuojamųjų anestetikų, galima skirti intraveninį anestetiką 
– propofolį, tačiau šio preparato vartojimas esant dideliam 
KMI ir didelio laipsnio OMA gali sukelti kvėpavimo takų 
kolapsą. Norint išvengti nepageidaujamo poveikio (pvz., 
užsitęsusios relaksacijos ar centrinės apnėjos), propofolio 
dozė turėtų būti titruojama, o sedacijos metu rekomenduo-
jama naudoti kapnografą [14]. 

Priešoperaciniu laikotarpiu skiriami benzodiazepinai 
pasižymi teigiamu raumenis atpalaiduojančiu poveikiu, ta-
čiau pacientams, sergantiems OMA, šis poveikis gali būti 
žalingas. Tokiems pacientams dėl ryklės raumenų atsipa-
laidavimo gali pasireikšti hipoksija bei hiperkapnija, todėl 
reikia atidžiai stebėti SpO2 po benzodiazepinų skyrimo [16]. 

SpO2 pooperaciniu laikotarpiu reikia atidžiai stebėti ir 
pacientams, kuriems buvo skirti opioidai, nes jų sukeliamas 
kvėpavimo slopinimas gali pasireikšti net po 4–12 val. Sie-
kiant išvengti šios komplikacijos, rekomenduojama, esant 
galimybei, rinktis nesteroidinius vaistus nuo uždegimo ar 
regioninę anesteziją [16]. Atliktus tyrimą su savanoriais, nu-
statytas sergančiųjų OMA jautrumas remifentanilio prepara-
tams. Tokia išvada padaryta remiantis sumažėjusia saturacija 
ir insulino augimo faktoriaus surišančio baltymo-1, kuris yra 
hipoksijos serumo žymuo, vertėmis [17]. Sergantiesiems 
OMA po opioidų skyrimo dažniau pasireiškia šios kompli-
kacijos: kvėpavimo, virškinimo bei širdies ir kraujagyslių 
sistemų pažaida, inkstų funkcijos nepakankamumas [18,19], 
todėl, prieš skiriant opioidus OMA sergantiems pacientams, 
reikia įvertinti naudos ir žalos santykį bei apsvarstyti alter-
natyvas ir mažesnių dozių skyrimą. Aprašytuoju klinikiniu 
atveju pacientui buvo skirti opioidai, tačiau pavyko išvengti 
opioidų sukeliamų komplikacijų.

Manoma, jog pacientams, sergantiems OMA, dažniau 
stebimi nepageidaujami miorelaksantų sukeliami reiškiniai, 
nepaisant reversijos panaudojimo. Šiems pacientams dažniau 
pasireiškia užsitęsusi neuromuskulinė blokada, dėl VKT obs-
trukcijos pooperaciniu laikotarpiu dažniau stebima hipokse-
mija ar kvėpavimo nepakankamumas, todėl jiems reikalinga 
pakartotinė intubacija. Dėl susilpnėjusių apsauginių refleksų 
kvėpavimo takuose, stebima didesnė pneumonijos išsivys-
tymo rizika [15]. Mūsų aprašytam pacientui nepasireiškė 
užsitęsusi neuromuskulinė blokada, neprireikė pakartotinės 
intubacijos pooperaciniu laikotarpiu.

Rekomenduojama, esant galimybei, taikyti regioninę 
nejautrą vietoj bendrinės. Mūsų aprašytam pacientui dėl 
operacijos pobūdžio nebuvo galima taikyti regioninės aneste-
zijos. Nustatyta, jog OMA sergančių pacientų, kuriems buvo 
taikyta regioninė anestezija, gydymo baigtis buvo geresnė, 
lyginant su pacientais, kuriems skirta bendrinė nejautra. Šioje 
grupėje mechaninė ventiliacija buvo taikoma rečiau, stebėtas 
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mažesnis komplikacijų dažnis bei trumpesnė hospitalizacijos 
trukmė [20].

Išvados
1. Nemaža dalis pacientų, sergančių OMA, nebūna iden-

tifikuojami iki operacijos pradžios, o patologija pastebima 
tik atsiradus sunkumų ventiliuojant ar esant apsunkintai 
intubacijai.

2. Svarbu surinkti detalią anamnezę, įvertinti kvėpavimo 
takus, pasiruošti galimai apsunkintai intubacijai bei atidžiai 
stebėti kvėpavimo funkciją perioperaciniu laikotarpiu. Tai-
kant šias priemones, pavyksta išvengti galimų komplikacijų 
ir teikti saugią perioperacinę pagalbą.

3. Įvairūs medikamentai (bendrieji anestetikai, opio-
dai, miorelaksantai) gali sąlygoti VKT tonuso sumažėjimą, 
slopinti kvėpavimo centrą bei apsauginius refleksus ir taip 
sukelti desaturaciją bei pneumoniją, todėl perioperaciniu 
laikotarpiu svarbią reikšmę įgauna OMA sergančių pacientų, 
kuriems buvo skiriami šie medikamentai, stebėsena.
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OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA AND CHALLENGES 
IN ANESTHESIOLOGY: CLINICAL CASE

D. Banaitytė, E. Juknevičiūtė, J. Gudaitytė
Keywords: obstructive sleep apnea, intubation, perioperative 

complications.
Summary
Obstructive sleep apnea (OSA) is a sleep disorder in which up-

per airway obstruction causes temporary respiratory arrest. This pat-
hology is quite common, but only 20 percent of all cases of OSA 
are diagnosed. The disease increases the incidence of cardiovas-
cular and cerebrovascular disease and overall mortality, it can also 
lead to complications during the perioperative period.
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