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Santrauka
COVID-19 pandemijos metu specialistams, dirbantiems 
intensyviosios terapijos skyriuose su pacientais, kuriems 
reikalinga ilgalaikė dirbtinė plaučių ventiliacija,  ypač 
aktualios mokslinės išvados ir rekomendacijos, pade-
dančios pasirinkti tracheostomijos būdą. Tyrimo tiks-
las – išnagrinėti ir įvertinti įrodymais grįstą informaciją 
apie perkutaninę ir chirurginę tracheostomijas, atliktas 
sergantiesiems COVID-19 liga. Mokslinių straipsnių 
ieškota Medline (PubMed), Cochrane, Google Scholar 
duomenų bazėse. Atrinkti, išanalizuoti ir apibendrinti 23 
straipsniai, atitinkantys pasirinktą temą. 
Tyrimo rezultatai. Tracheostomija yra viena iš dažniau-
siai atliekamų chirurginių procedūrų pacientams, sergan-
tiems ūminiu kvėpavimo funkcijos nepakankamumu ir 
reikalingiems ilgalaikės dirbtinės plaučių ventiliacijos 
[1]. Procedūros metu suformuojama anga trachėjoje, per 
kurią pacientas gali kvėpuoti pats ar kvėpavimo funkcijos 
užtikrinimo prietaisų pagalba [2]. Tracheostomija atlie-
kama operacinėje pagal standartinius chirurginius princi-
pus. 1985 m. P. Ciaglia ir jo kolegos aprašė perkutaninę 
dilatacinę tracheostomiją (PDT),  atliekamą modifikuotos 
Seldingerio technikos metodu, naudojant bronchoskopą. 
Nagrinėtuose moksliniuose straipsniuose lyginami šių 
dviejų tracheostomijos metodų technikos privalumai ir 
trūkumai, indikacijos, prieinamumas, įvertinant kompli-
kacijų dažnį, gydymo baigtį, personalo kompetenciją.
Išvados. Atliekant sergančiųjų COVID-19 liga chirur-
ginę ar perkutaninę tracheostomiją, reikšmingo skirtumo 
komplikacijų dažniui, gydymo baigtims bei personalo 
užkrečiamumui, nenustatyta. Sprendimą, kurį metodą 
pasirinkti, turi priimti pacientą gydantis gydytojas, atsi-
žvelgdamas į paciento būklę, įvertinęs turimus išteklius, 
komandos kompetencijas bei medicinos gydytojų speci-
alistų prieinamumą. 

Įvadas
SARS CoV-2 – naujas virusinis susirgimas, kilęs 2019 

metų pabaigoje. Priešingai nei dvi ankstesnės koronavirusų 
epidemijos, šis sunkus ūminis respiracinis susirgimas su-
kėlė pasaulinio masto pandemiją, ženklų žmonių gyvybių 
praradimą ir ekonominius sunkumus [3]. Statistiniais duo-
menimis, atvejo mirštamumo rodiklis nuo SARS-CoV ir 
MERS-CoV yra didesnis, nei nuo SARS-CoV-2 infekcijos, 
tačiau pastarosios perdavimo tikimybė yra ženkliai didesnė, 
nes pagrindinis plitimo kelias − asimptominiai pacientai, 
kurie virusą perduoda tiesioginio sąlyčio, oro lašelių ar ae-
rozolių būdu [3].

Ši pasaulinė pandemija pasireiškė COVID-19 pneumo-
nijos atvejais ir sukėlė didžiulę apkrovą sveikatos apsaugos 
sektoriui, o ypač − reanimacijos skyriams ir juose dirbančiam 
personalui. Nors pacientai, sergantys COVID sukelta virusine 
pneumonija, į intensyviosios terapijos skyrių patenka su 
skirtingais simptomais, daugeliui prireikia dirbtinės plaučių 
ventiliacijos. Dėl dažnai pasitaikančių pavojingų gyvybei 
komplikacijų, ilgai naudojant dirbtinę plaučių ventiliaciją, 
formuojamos tracheostomos. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti bei įvertinti įrodymais 
grįstą informaciją apie perkutanines ir chirurgines trache-
ostomijas, atliktas sergantiesiems COVID-19 liga. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Taikyta sisteminė mokslinės literatūros bei dokumentų 

apžvalga ir analizė. Duomenų buvo ieškoma Medline (Pub-
Med), Cochrane bei Google Scholar duomenų bazėse. 
Visateksčiai straipsniai atrinkti, jei jų pavadinimas, santrauka 
ar reikšminiai žodžiai nurodė, kad tyrimas tinkamas įtraukti 
į šią apžvalgą. Pasirinktos tik anglų kalba skelbtos publika-
cijos. Vartoti nurodyti raktažodžiai. Atrinkti, išanalizuoti ir 
apibendrinti 23 straipsniai, atitikę tyrimo temą.

 
Tyrimo rezultatai
COVID-19 ligos klinikiniai požymiai dažniausiai pasi-

reiškia po 4-5 dienų nuo infekcinio sąlyčio, nors kai kurie ty-
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rimai parodė, jog požymiai gali pasireikšti ir po 14 dienų [4]. 
Pagrindiniai literatūroje minimi simptomai – karščiavimas, 
kosulys, bendras silpnumas, dusulys, kurie kartais gali būti 
painiojami su sezoninėmis gripo infekcijomis ar paprasčiau-
siu peršalimu. Dažnai simptomai neapsiriboja tik kvėpavimo 
takų infekciją primenančiu vaizdu, o komplikuojasi į daugelį 
organų, gali paveikti virškinamąjį traktą, kepenis, inkstus, 
centrinę nervų sistemą, vėliau sukelti dauginį organų nepa-
kankamumą [5,6]. Didelis klinikinis tyrimas (1099 pacientai) 
buvo atliktas Kinijoje. Šiems pacientams buvo laboratoriškai 
nustatyta COVID-19 liga ir juntami simptomai sugrupuoti 
pagal jų dažnį. Dažniausiai pasitaikė karščiavimas (88,7 %), 
kosulys (67,8 %), nuovargis (38,1 %). Gastrointestinaliniai 
simptomai pasitaikė retai – pykinimas ir vėmimas (5 %), 
viduriavimas (3,8 %) [7]. Svarbu paminėti, jog nors SARS-
CoV-2 gali pažeisti daugelį organų ir sistemų, tačiau  sergant 
sunkia ligos forma dažniausiai pasitaiko kvėpavimo sistemos 
pažeidimas ir ūmus respiracinio distreso sindromas [6,8]. Tai 
parodo, jog viruso baltymai jungiasi su žmogaus organizmo 
baltymais plaučiuose. Šis procesas aktyvuoja žmogaus imu-
ninę sistemą ir sukelia atitinkamą imuninį atsaką, kartais 
net koagulopatijas. Imuninės sistemos  aktyvuoti citokinai 
gali sukelti ,,audrą‘‘, kai išsiskiria didžiuliai šių biologiškai 
aktyvių medžiagų kiekiai ir sukeliama hiperuždegiminė re-
akcija audiniuose. Citokinai gali padidinti oksidacinį stresą, 
pasikeitimus imunokompetentinėse ląstelėse, trombozines 
mikroangiopatijas ir sukelti  neurologinių problemų [9]. 

Sergant sunkia COVID-19 pneumonijos forma, galima 
hipoksija. Yra trys pagrindinės hipoksijos priežastys. Pirmoji, 
kai hipoksija išsivysto dėl sumažėjusio ventiliacijos-perfu-
zijos rodiklio (VA/Q) gerai ar prastai ventiliuojamose plau-
čių audinio dalyse. Antroji priežastis − susiformuoja šunto 
fenomenas plaučių audinio dalyse, kurios neišsiventiliuoja, 
o tai sukelia mikrotrombozes ir vaskulinę lizę. Trečioji prie-
žastis – sumažėjęs alveolių ir kapiliarių difuzijos procesas 
[10]. Dėl šių ligos sukeltų pokyčių komplekso pacientui 
reikalinga ilgalaikė dirbtinė plaučių ventiliacija, kurios in-
tubacijos pagalba nerekomenduojama taikyti daugiau nei 
7-10 dienų [11]. Tuomet pasitelkiama tracheostoma, kuri 
yra nepakeičiama, esant ilgalaikiam kvėpavimo funkcijos 
nepakankamumui [12].

Svarbu atsižvelgti į tracheostomos formavimo  aplinkos 
struktūrų anatominius ypatumus. Trachėja sudaryta iš kremz-
linių žiedų,  kurie prasideda ties gerklomis ir pasibaigia ties 
bronchų medžio išsišakojimu. Pirmoji kremzlė vadinama 
krikoidine, ji jungia trachėją su gerklomis. Gerklė yra giliai 
įsispraudusi tarp įvairiausių audinių ir m. sternohyoideus 
(krūtininis poliežuvio raumuo) bei m. sternothyroideus (krū-
tininis skydo raumuo) raumenų, skydliaukė dengia gerklę 
ties antruoju-ketvirtuoju trachėjos kremzliniu žiedu. Vyrų 

trachėja yra platesnė, nei moterų [13]. Šone gerklės kaklinės 
dalies glūdi n. laryngeus recurrens (grįžtamasis nervas). 
Šiuos audinius supa giliosios kaklo fascijos. Abiejuose šo-
nuose nuo fascijinės struktūros glaudžiasi karotidinės arte-
rijos, kurios glūdi karotidinėje makštyje – giliosios kaklo 
fascijos audinio komponente. Čiobrialiaukė ir priekinis tar-
puplautis dengia krūtininę trachėjos dalį, kuri leidžiasi už 
širdies. A. brachiocephalica, atskilusi nuo aortos, kryžiuo-
jasi per trachėją. Kaklo ir gerklės anatomijos išmanymas 
ir suvokimas yra labai svarbus tracheostomos formavimo 
procedūros aspektas. 

Indikacijos tracheostomijai gali būti skirstomos į du 
tipus – skubiosios ir planinės. Skubiosios tracheostomijos, 
pavyzdžiui, ūmi viršutinių kvėpavimo takų obstrukcija, nepa-
vykus atlikti endotrachėjinės intubacijos, po krikotirotomijos, 
esant penetruojančiai gerklų traumai, LeFort III lūžio atveju. 
Planinės tracheostomijos: ilgalaikė priklausomybė nuo ven-
tiliatoriaus, profilaktinė tracheostomija sergantiems galvos 
ir kaklo vėžiu, obstrukcinė miego apnėja, atspari kitiems 
gydymo būdams, lėtinė aspiracija, neuroraumeninės ligos 
bei subglotinės stenozės atveju [14].

 Atviroji chirurginė tracheostomija. Apčiuopiami ir pa-
žymimi anatominiai orientyrai, tokie kaip skydinė kremzlės 
viršutinė įduba,  krikoidinė kremzlė ir krūtinkaulio įduba. 
Tuomet vidurinėje priekinėje kaklo linijoje pažymimas odos 
pjūvis 1–2 cm žemiau krikoidinės kremzlės. Tarp antrojo ir 
trečiojo žiedo daromas pjūvis, įstumiamas tracheostominis 
vamzdelis [14].

Kai vamzdelis yra vietoje, jis prijungiamas prie anes-
tezijos kontūro ir patvirtinamas CO2 iškvėpimo pabaigoje. 
Tracheostominis vamzdelis tvirtinamas minkštu kaklo lai-
kikliu ir prisiuvamas prie priekinės kaklo odos iki pirmojo 
tracheostominio vamzdelio keitimo, praėjus penkioms die-
noms po operacijos [15]. 

Perkutaninė tracheostomija. Atliekant perkutaninę 
tracheostomiją, taikomas dilatacinis procesas, naudojant 
modifikuotą Seldingerio metodiką, kontroliauojant bron-
choskopu [14].

 Perkutaninė ir chirurginė tracheostomija. Atlikta 
daugybė tyrimų, kuriuose gretinami dviejų metodų rezultatai, 
kurie rodo keletą galimų pranašumų kiekvienos technikos 
atžvilgiu. E. Oliver ir kt. atliktoje metaanalizėje, į kurią 
buvo įtraukta 14 tyrimų (1273 pacientai), pranašumą turėjo 
chirurginiu būdu atlikta tracheostomija. Buvo gretinamos 
ankstyvosios ir vėlyvosios tracheostomijos komplikacijos. 
Ankstyvųjų (iki 2 savaičių) komplikacijų (pvz.: kraujavimas, 
infekcija, deguonies desaturacija <90 %, vamzdelio okliu-
zija, pneumotoraksas, stemplės pažeidimas, kraujavimas, 
reikalaujantis kraujo komponentų transfuzijos) dažnis buvo 
didesnis, atliekant perkutaninę dilatacinę tracheostomiją. 
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Vėlyvųjų komplikacijų (trachėjos kutaninė fistulė, subglo-
tinė stenozė, trachėjos stenozė ir kt.) dažnis tarp tiriamųjų 
grupių reikšmingai nesiskyrė. Straipsnyje akcentuojama ir 
išvadose teigiama, jog chirurgų ir kritinės priežiūros spe-
cialistų komandinis dialogas yra būtinas, norint pasirinkti 
tinkamą tracheostomijos metodą konkrečiam pacientui [16]. 

 Tracheostomijos tipo pasirinkimo sergantiesiems 
COVID-19 liga rekomendacijos. Kalbant apie tracheos-
tomijos tipo pasirinkimą sergantiesiems COVID-19 liga, 
tyrimų rezultatai įvairiapusiški. A. Ferro atliktoje sisteminėje 
apžvalgoje ir metaanalizėje buvo vertinama tracheostomijų 
taikymo baigtis, mirtingumo dažnio palyginimas, dekanu-
liacija, komplikacijos bei laikas iki dekanuliacijos, atliekant 
perkutaninę ir chirurginę tracheostomiją, tačiau skirtumo tarp 
dviejų tiriamųjų grupių vertinant šiuos veiksnius nebuvo 
rasta [17].

C. Botti ir kt. retrospektyviame tyrime, į kurį buvo 
įtraukti 47 pacientai, paveikti COVID-19 ligos sukelto 
sunkaus respiracinio sindromo, buvo vertintas komplika-
cijų dažnis, santykinė rizika ir nauda, lyginant perkutaninę 
dilatacinę tracheostomiją su chirurgine. Tyrimo išvada pa-
rodė, jog atliekant perkutaninę dilatacinę ar atvirą chirur-
ginę tracheostomiją, vyrauja panašus komplikacijų dažnis, 
tačiau pirmenybė galėtų būti teikiama atvirajai chirurginei 
tracheostomijai, jei yra specialistų – ANG chirurgų, nes at-
liekant perkutaninę dilatacinę tracheostomiją, galima sukelti 
ilgesnę apnėją, be to, jos metu generuojama didesnė aero-
zolio ekspozicija. Autoriai rekomenduoja apsvarstyti, kurį 
metodą pasirinkti, atsižvelgiant į procedūrą galinčių atlikti 
specialistų patirtį [18].

Panašūs rezultatai stebimi ir A. Rovira ir kt. daugiacen-
triame daugiadalykiame retrospektyviame stebėjimo kohor-
tiniame tyrime, kuriame dalyvavo 201 COVID-19 ligos su-
keltu pneumonitu sergantis pacientas. Šioje grupėje pacientų, 
kuriems buvo atlikta perkutaninė dilatacinė tracheostomija 
(124 pacientai), gydymo baigtis nesiskyrė nuo tų, kuriems 
ji buvo suformuota chirurginiu būdu (77 pacientai)  [19].

C. Chiesa-Estomba ir kt., atlikę tracheostomijos  CO-
VID-19 pacientams tarptautinių gairių  sisteminę apžvalgą, 
rado rekomendacijų prieš ir už abu metodus [20]. Šešios na-
grinėtos gairės nenurodė, kuri technika yra rekomenduojama, 
3 gairėse buvo rekomenduojama atviroji tracheostomija, 
1 perkutaninė tracheostomija ir 6 gairės rekomendavo abi 
technikas. Literatūroje nėra duomenų apie aerozolių difuziją 
ar lašelius perkutaninės ar atviros tracheostomijos metu. 
SARS-CoV1 protrūkio metu žemo lygio įrodymai buvo pa-
lankūs atvirajai tracheostomijai.

E. Yeung ir kt. straipsnyje rašoma, jog įtakos technikos 
pasirinkimui turėjo pacientų ir išteklių veiksniai, suformavę 
COVID-19 pacientų mišrią, atviros ir perkutaninės trache-

ostomijos kohortą. Pirminiai duomenys rodo, kad atviroji 
tracheostomija  COVID-19 pacientams tokia pat palanki, 
kaip perkutaninė ir yra saugi gydytojams [21].

J. Riestra-Ayora ir kt. atliktos perspektyvinės analizės, 
kurioje buvo lyginamas 27 COVID-19 liga sergančių  pa-
cientų perkutaninės bei atviros tracheostomijos saugumas 
ir prognostiniai klinikiniai žymenys,  rezultatai parodė, jog 
metodai yra vienodai saugūs. Infekcijos atvejų chirurgams 
nebuvo [22]. Lieka neaišku, atviroji ar perkutaninė trache-
otomija paskleidžia mažiau aerozolinių virusų dalelių, tad 
kiekviena procedūra galėtų būti atliekama tol, kol bus gauta 
daugiau duomenų [23].

 
Išvados
1.  Sergantiesiems COVID-19 liga atliekant chirurginę 

ar perkutaninę tracheostomiją, reikšmingo skirtumo kom-
plikacijų dažniui, pacientų gydymo baigtims bei personalo 
užkrečiamumui nebuvo. 

2. Sprendimą, kurį metodą pasirinkti, turi priimti paci-
entą gydantis gydytojas, atsižvelgęs į paciento būklę, įverti-
nęs turimus išteklius, komandos kompetencijas bei medicinos 
gydytojų specialistų prieinamumą. 
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Summary
Tracheostomy is one of the most performed surgical procedu-

res in patients with acute respiratory failure and requiring long-
term artificial lung ventilation. Tracheostomy is a surgical pro-
cedure in which an opening is made in the trachea through which 
the patient can breathe on his own or with the aid of a respiratory 
device. Tracheostomies are traditionally performed in the opera-
ting room according to standard surgical principles. In 1985, Cia-
glia and colleagues described percutaneous dilated tracheostomy 
(PDT), a tracheostomy performed using a modified Seldinger tech-
nique using bronchoscopy. Various scientific articles compare the 
advantages, disadvantages, indications, availability of these two 
tracheostomy techniques, with a focus on the frequency of compli-
cations, patient outcomes, and staff competence. During the CO-
VID-19 pandemic, scientific findings recommending a particular 
choice of tracheostomy method are of relevance to professionals, 
working in intensive care units with patients requiring long-term 
artificial lung ventilation.

Conclusions. 1. Based on the data presented in the submitted 
articles, there was no significant difference in the incidence of com-
plications, patient outcomes, and staff infectivity during surgical or 
percutaneous tracheostomy between patients with COVID-19 dis-
ease. 2. The decision on which method to choose should be made 
by the treating physician, considering the patient’s condition, the 
available resources, the competencies of the team, and the availa-
bility of medical professionals.
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