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SaO2 – arterinio kraujo įsotinimas deguonimi.

PaO2 – arterinio kraujo parcialinis deguonies slėgis.

PaCO2 – arterinio kraujo parcialinis anglies dvideginio slėgis.

LOPL – lėtinė obstrukcinė plaučių liga.

FiO2 – įkvepiamo oro deguonies koncentracija.
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Įvadas

Deguonies atradimas priskiriamas britų mokslininkui Josephui Priestley, 1774 
m. atradusiam naujas dujas, susidarančias kaitinant gyvsidabrio oksidą. Dar 
anksčiau, 1771 m., deguonį atrado švedų ir vokiečių chemikas, farmacininkas 
Carlas Wilhelmas Scheele, tačiau šio savo atradimo neregistravo. Antoine’as 
Lavoisier šias dujas pavadino „oxygen“, remdamasis graikiškais terminais 
„oxy“ (rūgštis) ir „gen“ (sudarantis), nes buvo žinoma, kad tai yra pagrindinis 
rūgščių komponentas. Lietuvišką terminą „deguonis“ pasiūlė Jonas Jablonskis, 
pabrėždamas, kad šis elementas yra svarbiausias degimo procese.

Pirmą kartą gydymui deguonis sėkmingai panaudotas 1885 m.: gydytojas 
George’as Holtzapple’as iš vakarų Pensilvanijos Yorko ligoninės skyrė 
deguonies sunkiu plaučių uždegimu sergančiam jaunuoliui.

1922 m. Alvanas Barachas išpopuliarino deguonies naudojimą gydant 
gyvybei pavojingą plaučių uždegimą. 1958 m. jis pasiūlė fi zinio krūvio metu 
atsirandantį dusulį palengvinti deguonimi iš nedidelių, lengvų deguonies 
cilindrų. Maždaug tuo pačiu metu panaši idėja apie deguonies papildymą 
krūvio metu kilo ir anglų mokslininkams Clotes’ui bei Gilsonui.

1967 m. Denverio mokslininkų grupė paskelbė darbą apie ilgalaikio gydymo 
deguonimi fi ziologinę ir klinikinę naudą.

Per praėjusį šimtmetį deguonies naudojimas medicinoje labai keitėsi: nuo 
empirines terapijos esant siauram techninių galimybių spektrui iki šiuolaikinės, 
moksliškai pagrįstos deguonies terapijos, kuri plačiai naudojama ligonių 
gydymui ir reabilitacijai.

Deguonis yra dažniausiai medicinoje skiriamas vaistas. Į gydymą deguonimi 
žiūrima kaip į bet kurio kito vaisto skyrimą: šiam gydymui yra nustatytos 
konkrečios indikacijos, jis yra dozuojamas, taip pat vertinamas gydymo 
poveikis. Deguonis skiriamas gydant įvairias ligas, su šio vaisto skyrimu 
susiduria daugelio specialybių gydytojai. Taigi šis leidinys yra skirtas visų 
specialybių gydytojams, gydytojams rezidentams, medicinios studentams ir 
slaugytojoms.

Deguonies apykaita

Deguonis yra būtinas gyvybės palaikymui ir visų gyvų organizmų egzistavimui. 
Tai bekvapės, bespalvės ir beskonės dujos. Į žmogaus organizmą deguonis 
patenka pro plaučius, tai yra plaučiai perneša deguonį iš įkvėpto oro į kraują 
ir išskiria anglies dvideginį, kuris susidaro organizme vykstant fi ziologiniams 
procesams (žr. 1 pav.).

Jūros lygyje (kai atmosferos slėgis 760 mmHg) esančioje aplinkoje deguonis 
sudaro 20,9 proc. Kitos oro sudedamosios dalys yra azotas (78 proc.), 
argonas (0,94 proc.), anglies dvideginis (0,03 proc.), taip pat gali būti nedideli 
kiekiai vandenilio, helio, neono ir kitų dujų. Šių dujų santykis ore nekinta iki 80 
km aukščio ir yra toks pats visose pasaulio šalyse.

Egzistuoja keletas fi ziologinių mechanizmų, kurie reguliuoja kvėpavimą ir 
palaiko žmogaus kraujo dujų sudėtį gana pastovią, svyruojančią nedidelėse 
ribose. 

Ramybės būklėje esančių suaugusių žmonių normalus arterinio kraujo 
įsotinimas deguonimi (SaO2) jūros lygyje yra 96–98 proc., o parcialinis 
arterinio kraujo deguonies slėgis (PaO2) – 75–100 mm Hg.

1 pav. Dujų apykaita plaučiuose.
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Kylant aukščiau jūros lygio, mažėja atmosferos slėgis, o kartu ir deguonies 
parcialinis slėgis ore. Aukštikalnėse gyvena nemaža žmonijos dalis. Šių 
gyventojų SaO2 skiriasi nuo jūros lygyje gyvenančiųjų ir įvairuoja priklausomai 
nuo lyties, amžiaus, etninės grupės bei gyvenamosios vietos. Gyvenančiųjų 
apie 4000 m aukštyje virš jūros lygio ir aukščiau įprastas SaO2 yra apie 88 
proc. Aukštumų gyventojai yra prisitaikę gyventi tokiomis sąlygomis, tačiau 
neaklimatizuotiems žmonėms staiga pakilus į tokį aukštį ir aukščiau, SaO2 
gali kristi žemiau 70 proc. ir sukelti silpnumą, plaučių ar smegenų edemą. 
Ilgas buvimas aukštikalnėse (ir dėl kitų priežasčių atsiradusi hipoksemija) gali 
sukelti plaučių hipertenziją.

Daugelio autorių nuomone, hipoksemija yra nustatoma, kai PaO2 krenta 
žemiau 60 mm Hg ar SaO2 – žemiau 90 proc. Tokia hipoksemija jau sukelia 
audinių bei organų hipoksinį pažeidimą ir yra kliniškai reikšminga. 

Hipoksija yra ne toks specifi nis terminas ir nurodo deguonies stygių tam tikroje 
konkrečioje vietoje (pvz., alveolių ar audinių hipoksija). Hipoksiją gali nulemti 
ne tik ligos, bet ir įvairios kitos priežastys: sumažėjęs parcialinis deguonies 
slėgis aplinkoje (pvz., aukštikalnėse), sutrikusi deguonies cirkuliacija (dėl 
anemijos), sutrikusi kraujo apytaka audiniuose (pvz., buvimas ilgą laiką 
žemoje temperatūroje), sutrikęs ląstelių metabolizmas (pvz., apsinuodijus 
anglies monoksidu).

Normalus arterinio kraujo parcialinis anglies dvideginio slėgis (PaCO2) yra 
apie 34–46 mm Hg. Didesnės reikšmės yra vertinamos kaip patologija, tačiau 
fi ziologinį PaCO2 padidėjimą iki 50 mm Hg gali sukelti tiesiog kvėpavimo 
sulaikymas.

Kvėpavimo nepakankamumo tipai. I tipo kvėpavimo nepakankamumas 
nustatomas, kai PaO2 < 60 mm Hg, esant normalioms PaCO2 reikšmėms. 
II tipo kvėpavimo nepakankamumas nustatomas, kai yra hiperkanija, nors 
deguonies saturacija yra normali. Hiperkapnija konstatuojama, kai PaCO2 
viršija normos ribas (34–46 mm Hg).

Arterinio kraujo dujų sudėties tyrimas

Kraujo dujų sudėties vertinimas yra būtinas nustatant indikacijas deguonies 
terapijai bei skiriant gydymą deguonimi. Arterinio kraujo dujų sudėties tyrimas 
yra auksinis standartas vertinant kraujo dujas. Kraujas tyrimui įprastai imamas 

iš a. radialis (žr. 2 pav.) ar a. femoralis., rečiau iš a. brachialis. Šis metodas 
yra standartizuotas. Kraujo dujų analizatorius matuoja PaO2, PaCO2 ir pH, 
o bikarbonatai ir SaO2 suskaičiuojami pagal standartizuotus algoritmus. Tai 
pakankamai saugus tyrimas, komplikacijos retos, tačiau galima infekcija, 
hematoma ar trombozė dūrio vietoje, naudojant arterijos kateterį – nedidelis 
nukraujavimas. Tyrimo netikslumai galimi dėl neteisingos arterinio kraujo 
paėmimo technikos (kai imant kraują iš venos į švirkštą įsiurbiama oro) ar 
kraujo ląstelių pakitusios sudėties (pvz., didelės leukocitozės).

Pulsoksimetrija

Neinvazinė pulsoksimetrija atliekama standartinėse kūno vietose – ant piršto 
(žr. 3 pav.) ar ausies spenelio. Ji matuoja, kaip pro odą praleidžiamos dviejų 
ilgių bangos (660 ir 940 nm), skleidžiamos šviesos diodo ir atitinkančios 
oksigenuotą ir neoksigenuotą hemoglobiną. Nors dažniausiai pulsoksimetrija 
gerai koreliuoja su arterinio kraujo dujų tyrimu, galimi netikslumai 
dėl methemoglobino, bilirubino padidėjusios koncentracijos kraujyje, 
rūkantiesiems – dėl susidariusio karboksihemoglobino, dėl tamsaus odos 
pigmento, dėl odos sustorėjimo ar nelygumų, dėl rankos judesių.

Perkutaninis pO2 matavimas – kai pO2 lygis matuojamas apie odos 
paviršių. Šis metodas tikslus ir gerai koreliuoja su PaO2 tik naujagimiams. 
Deja, suaugusiųjų oda yra nelygi, sustorėjusi, todėl rezultatai netikslūs ir šis 
metodas nenaudojamas suaugusiųjų praktikoje.

2 pav. Kraujo paėmimas iš a. radialis
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Gydymas deguonimi apima dvi stambias kategorijas: pirma, kai deguonis 
skiriamas gydant ūmines ligas ir būkles, antra, kai deguonies skiriama 
ilgalaikiam ergančiųjų lėtinėmis ligomis gydymui.

Deguonis gydant ūmines būkles

Ūminių ligų ir būklių metu deguonis skiriamas, kai kraujo saturacija (Sa ) 
krenta < 90 proc., o parcialinis arterinio kraujo deguonies slėgis (PaO2) < 
60 mm Hg. Staigus saturacijos kritimas < 80 proc., o PaO2 < 45 mm Hg gali 
sukelti sąmonės sutrikimus ir smegenų bei kitų organų ir audinių hipoksinį 
pažeidimą. Hipoksemija gali pasireikšti cianoze, nuovargiu, dezorientacija, 
dažnu kvėpavimu, dusuliu, dažnu, retu ar sutrikusiu širdies ritmu, padidėjusiu 
ar sumažėjusiu arteriniu kraujo spaudimu.

Ligoniams, kuriems pasireiškė klinikiniai hipoksemijos požymiai, dūstantiems 
ar kritinės būklės, vos patekus į gydymo įstaigą, atliekama pulsoksimetrija 
kraujo saturacijai įvertinti, o vėliau, atsiradus galimybei, atliekamas ir arterinio 
kraujo dujų tyrimas, kurio metu vertinamas ne tik kraujo įsotinimas deguonimi, 
bet ir anglies dvideginio kiekis bei pH.

Nustačius hipoksemiją, būtina skirti deguonies. Koreguojant hipoksemiją 
reikia nepamiršti sureguliuoti hemoglobino koncentraciją kraujyje, širdies 

išmetamąjį tūrį, gerinti audinių kraujotaką ir plaučių ventiliaciją. Deguonies 
dozė ir jo tiekimo sistemos pasirenkamos priklausomai nuo hipoksemijos 
lygio ir ligos ar būklės, sukėlusios hipoksemiją. 

Deguonis pro kaukę su rezervuaru, tiekiant deguonį 15 l/min. greičiu, 
skiriamas sustojus širdžiai ar esant tamponadai, šokui, sąmonės netekimui, 
anafi laksijai, kraujavimui iš plaučių, galvos traumai, dauginei traumai ar 
kitoms kritinėms būklėms.

Vidutiniu greičiu deguonis tiekiamas nosies kaniulėmis (2–6 l/min.) ar 
veido kaukėmis (5–10 l/min.). Tokių deguonies dozių paprastai pakanka 
gydant bronchinės astmos paūmėjimą, plaučių uždegimą, pneumotoraksą, 
susikaupus skysčiui pleuros ertmėje, plaučių trombinę emboliją, plaučių 
vėžį, pablogėjusias intersticines plaučių ligas, anemiją (kai Hb < 70 g/l), 
pooperacinį dusulį ar ūminį širdies nepakankamumą. Tačiau, jei šių būklių 
metu saturacija yra < 85 proc. ir nėra hiperkapnijos pavojaus, gydymą 
deguonimi rekomenduojama pradėti skiriant deguonies kaukę su rezervuaru 
(greitis 15 l/min.).

Gydant lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (LOPL) paūmėjimą ar kitas ligas, 
kurių metu yra hiperkapnijos pavojus (nutukę ligoniai, kurių kūno masės 
indeksas yra didesnis nei 40; sergantys nervų-raumenų ligomis; kai yra 
deformuota krūtinės ląsta; taip pat ligoniai, kuriems anksčiau buvo nustatyta 
hiperkapnija), deguonis tokiems ligoniams skiriamas mažomis dozėmis, 
dažniausiai naudojant kaukę su Venturi vožtuvu (24 proc. deguonies 
koncentracija skiriant bent 4 l/min. srautą).

Skiriant deguonį siektina saturacija (SaO2) yra 94–98 proc., o ligoniams, 
kuriems yra hiperkapnijos rizika, siektina SaO2 yra 88–92 proc.

Pradėjus gydymą deguonimi, saturacija stebima pulsoksimetru, deguonies 
srautas koreguojamas iki norimos saturacijos. Kiekvieną kartą pakeitus dozę 
saturacija stebima mažiausiai 5 min. ir tik vėliau sprendžiama, ar tikslinga 
keisti dozę. Praėjus 30–60 min. nuo deguonies skyrimo pradžios, kartojamas 
arterinio kraujo dujų tyrimas siekiant įvertinti hiperkapniją ir pH.

Visų grupių ligoniams turi būti svarstoma neinvazinės ventiliacijos galimybė, 
jei arterinio kraujo pH yra mažesnis nei 7,35.

Deguonies srauto ir jo tiekimo sistemų laipsniškas keitimas nurodytas 
schemoje. Jei ligonio būklė yra stabili ar gerėjanti, o kraujo dujų rodikliai yra ties 

3 pav. Pulsoksimetrija



13

Deguonies terapija

12

Elena Bernotienė
Rolandas Zablockis

Prailgina ligonių išgyvenamumą.
Sumažina antrinę policitemiją.
Sumažina plaučių hipertenziją ir dešiniųjų širdies dalių pažeidimą.
Apsaugo nuo su hipoksemija susijusių, gyvybei pavojingų širdies  
 ritmo sutrikimų nakties metu.
Pagerina fi zinio krūvio toleranciją bei aktyvumą dienos metu.
Sumažina dusulį.
Pagerina smegenų darbą ir neuropsichologines ligonio reakcijas.
Pagerina raumenų metabolizmą ir kartu padidina kūno masę.
Sumažina hospitalizacijos dažnį. 
Pagerina gyvenimo kokybę.

1 lentelė. Ilgalaikės deguonies terapijos klinikiniai ir fi ziologiniai efektai.

viršutine siektinos normos riba, galima palaipsniui mažinti deguonies srautą 
iki 2 l/min. greičio, skiriant deguonį pro nosies kaniules, ir vėliau nutraukti. 
Sergantiesiems LOPL ar į hiperkapniją linkusiems ligoniams deguonies 
terapiją galima nutraukti tik sumažinus deguonies tiekimą iki 1 l/min. pro 
nosies kaniules ir išliekant stabiliai geriems kraujo oksigenacijos rodikliams.

Ilgalaikė deguonies terapija

Ilgalaikė deguonies terapija skiriama nuolatinę hipoksiją patiriantiems 
ligoniams, t. y. sergantiems lėtinėmis plaučių, širdies, neurologinėmis, skeleto-
raumenų, reumatinėmis ligomis. Dėl šių ligų progresuoja hipoksemija, kuri 
sąlygoja ląstelių ir audinių hipoksiją. Kuo šiems ligoniams gali būti naudinga 
deguonies terapija, parodyta 1-oje lentelėje. 

Indikacijos ilgalaikei deguonies terapijai 

Indikacijos skirti ilgalaikę deguonies terapiją nustatomos tada, kai po 2–4 
savaičių optimalaus medikamentinio gydymo taisyti į: išlieka kvėpavimo 
nepakankamumas. Hipoksemija nustatoma tiriant arterinio kraujo dujas, o ne 
pulsoksimetrijos ar kitu būdu. Pacientas tiriamas ramybės būklės, 30 min. 
kvėpuojantis kambario oru. 

 Venturi 24 proc. 2–4 l/min.  Nosies kaniulė 1 l/min.
 ↕  ↕
 Venturi 28 proc. 4–6 l/min.  Nosies kaniulė 2 l/min.
 ↕  ↕                                                                                                                                 
 Venturi 35 proc. 8–10 l/min.  Nosies kaniulė 4 l/min.
 ↕  ↕
 Venturi 40 proc. 10–12 l/min. arba veido kaukė 5–6 l/min.

↕
 Venturi 60  proc. 12–15 l/min. arba veido kaukė 7–10 l/min.

↕
 Didelės koncentracijos kaukė su rezervuaru 15 l/min.

Schema. Deguonies tiekimo sistemų ir srauto laipsniškas keitimas.

Ligoniai, kuriems ilgalaikė deguonies terapija buvo paskirta paūmėjus ligai, 
turi būti pakartotinai tiriami po 1–3 mėn., nes daliai jų pakartojus tyrimą 
nenustatoma indikacijų tęsti šį gydymą. Paskyrus ilgalaikę deguonies terapiją 
ligos remisijos metu, vėliau ligoniui bent vieną kartą per metus atliekamas 
arterinio kraujo dujų tyrimas ir pakartotinai vertinamos indikacijos ilgalaikei 
deguonies terapijai, pakartotinai nustatoma reikiama deguonies dozė.

Įvertinus arterinio kraujo dujų rodiklius, indikacijos ilgalaikei deguonies 
terapijai skirstomos į absoliučias, dėl lėtinės plautinės širdies, specifi nes 
(miego ir fi zinio krūvio metu) ir paliatyvias.

Absoliučios indikacijos ilgalaikei deguonies terapijai: PaO2 ≤ 55mm Hg ar 
SaO2 ≤ 88 proc.

Ligoniams dėl lėtinės plautinės širdies indikacijos ilgalaikei deguonies 
terapijai yra šios: PaO2 55–59 mm Hg, SaO2 ≤ 89 proc., plaučių arterijos 
hipertenzija, edema dėl širdies nepakankamumo, kraujo hematokritas 
didesnis nei 55 proc.

Specifi nės indikacijos deguonies terapijai: naktinė hipoksemija, kai nėra 
kitų miego sutrikimų; kvėpavimo sustojimas miego metu ir naktinė desaturacija, 
kurio nekoreguoja pastovaus teigiamo  slėgio aparatų naudojimas ar 
neinvazinė plaučių ventiliacija; hipoksemija, atsirandanti fi zinio krūvio metu.
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Ligoniams, kuriems hipoksemija vystosi tik fi zinio krūvio ar miego metu, 
deguonies terapija indikuotina tuo atveju, jei šių būklių metu SO2 krenta 
daugiau nei 4 proc. bazinio lygmens arba PaO2 ≤ 55 mmHg, o SaO2 ≤ 88 
proc. Tyrimų duomenimis, net 25–45 proc. sergančiųjų lėtine obstrukcine 
plaučių liga patiria naktinę hipoksemiją, o dieną hipoksemija nenustatoma.

Indikacijų deguonies terapijai nustatymą šių būklių metu, atliekant arterinio 
kraujo dujų tyrimą, apsunkina šių būklių specifi škumas. Miego metu kraujo 
oksigenacijos rodikliai paprastai fi ksuojami atliekant 8 valandų pulsoksimetriją. 
Indikacijos deguonies terapijai fi zinio krūvio metu nustatomos pacientui 
atliekant fi zinį krūvį (veloergometrija ar 6 min. ėjimo testas), kuris yra lygus 
ar kiek didesnis už įprastinį dienos fi zinį krūvį. Fizinio krūvio metu saturaciją 
fi ksuoja portatyvus pulsoksimetras. Idealu, jei prieš krūvį ir po jo tiriamos 
arterinio kraujo dujos.

Paliatyvios indikacijos deguonies terapijai – kai esant terminalinėms 
įvairių ligų stadijoms dusulio negali palengvinti jokios kitos priemonės. Tuomet 
gausus deguonies įkvėpimas gali sumažinti kitais būdais nepagydomą dusulį.

Ilgalaikės deguonies terapijos tikslas yra padidinti SaO2 > 90 proc. ar 
PaO2 > 60 mm Hg, bet nepadidinti PaCO2 >10mm Hg ir nesumažinti pH < 
7,25.

Deguonies dozės ilgalaikei terapijai 
nustatymas

Kiekvienam ligoniui ilgalaikės deguonies terapijos dozė nustatoma individualiai 
skiriant deguonį nedidele srove ir pulsoksimetru stebint saturacijos rodiklius. 
Pasiekus norimą saturaciją, deguonies dozės teisingas pasirinkimas 
įvertinamas pakartotiniu arterinio kraujo dujų tyrimu, kartu nustatoma, ar 
neatsirado hiperkapnija bei acidozė. Įprastai ramybėje reikiama deguonies 
srovė neviršija 4 l/min. 2-oje lentelėje pateikiami apytikriai deguonies srautai, 
kurie skiriasi priklausomai nuo pradinio hipoksemijos lygio. 

Ligoniams, kuriems hipoksemija nustatyta ramybėje būdravimo metu, miegant 
hipoksemija dar labiau sustiprėja, nes tuomet labiau sutrinka dujų apykaita. 
Jei nėra kitų miego metu atsirandančių kvėpavimo sutrikimų, hipoksemijos 
korekcijai miego metu paprastai rekomenduojama įprastinę dienos ramybės 
dozę sustiprinti 0,5–1 l/min. deguonies srove. Ar teisingas toks pasirinkimas, 

PaO2 be deguonies
(mm Hg) FiO2 (proc.) Deguonies srovės greitis

(l/min.)

50 24 1
45 28 2
40 32 3
35 35 4

2 lentelė. Rekomenduojamas deguonies srovės greitis.

patvirtinama pulsoksimetrijos monitoravimu 8 val. miego metu. Jei reikia, 
dozė koreguojama keletą kartų, kol pasiekiama norima saturacija.

Fizinio krūvio metu hipoksemija taip pat sustiprėja. Deguonies dozė, kurios 
reikia fi zinio krūvio metu atsirandančiai hipoksemijai koreguoti, nustatoma 
pacientui atliekant fi zinį krūvį (veloergometrija arba 6 min. ėjimo testas). 
Fizinio krūvio metu (žr. 4 pav.) pacientui deguonies tiekimas dozuojamas taip, 
kad SO2 būtų  > 90 proc., SO2 monitoruojama pulsoksimetru (žr. 5 pav.).

Tyrimais įrodyta, kad papildoma deguonies terapija fi zinio krūvio ir miego 
metu gali apsaugoti nuo plaučių arterijos hipertenzijos ir didesnio plaučių 
kraujagyslių rezistentiškumo didėjimo.

Tiek nustatant deguonies terapijos dozę ramybės būklės, tiek miego ar fi zinio 
krūvio metu, ligonis turi būti tiriamas naudojant tuos deguonies šaltinius (žr. 
sk. Deguonies šaltiniai) ir tas jo tiekimo sistemas (žr. sk. Deguonies tiekimo 

4 pav. Deguonies dozavimas fi zinio 
krūvio metu.

5 pav. Pulsoksimetrija fi zinio krūvio metu.
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sistemos), kurias vėliau naudos 
namuose (žr. 6 pav.).

Kelionės lėktuvu. Prie specifi nių 
situacijų, kai deguonies skyrimas 
turėtų būti koreguojamas, galima 
priskirti keliones lėktuvu. Skrydis 
lėktuvu atitinka pakilimą į maždaug 
2000 m virš jūros lygio. Sveikų žmonių 
saturacija tokiame aukštyje krenta iki 
90 proc., sergančiųjų pakinta labiau. 
Daugumai ligonių, naudojančių 
deguonį, kelionės lėktuvu yra saugios, 
tačiau ligonis turi būti perspėtas, kad 
skrydžio metu deguonies srovės greitį 
reikia padidinti 1–2 l/min. Idealu, kad 

7 pav. Suspausto deguonies cilindrai.

skrydžio metu ligonio PaO2 rodiklis išliktų didesnis nei > 50 mm Hg. Tai gali 
būti pasiekiama ir tiems, kurių hipoksemija ramybės būklės metu jūros lygyje 
yra vidutinė ar išreikšta ir yra koreguojama 3 l/min. deguonies srove ar 31 
proc. deguonimi pro Venturi kaukę. Ligonių, kurių PaO2 ramybės būklės metu 
jūros lygyje yra daugiau nei >70 mm Hg, kelionė lėktuvu gali būti sėkminga ir 
be papildomo deguonies, tačiau turi būti gerai įvertintos kitos ligos, dėl kurių 
skrydžio metu gali sutrikti deguonies pasiskirstymas audiniuose (anemija, 
širdies nepakankamumas). Oro linijų darbuotojai turi būti perspėti apie 
keleivį, kuriam skrydžio metu reikės deguonies, arba, kad ligonis keliaus su 
skrydžiams sertifi kuotu asmeniniu deguonies šaltiniu.

Ilgalaikės deguonies terapijos trukmė. Paskyrus ilgalaikę deguonies 
terapiją, deguonimi turi būti kvėpuojama ne trumpiau kaip 15–19 val. per parą, 
įskaitant ir miego laiką. Tyrimais įrodyta, kad kvėpavimo deguonimi 12 val. per 
parą nepakanka, kad būtų sušvelninta plaučių arterijos hipertenzija ir pasiekti 
kiti teigiami klinikiniai efektai. Nuolatinis 24 val. per parą deguonies skyrimas 
yra praktiškai neįmanomas, taigi 15–19 val. per parą yra optimaliausias laikas.

6 pav. Deguonies dozės parinkimas 
stacionare naudojant deguonies 
koncentratorių.

Deguonies šaltiniai

Nors apie deguonies panaudojimą medicinoje žinoma nuo to laiko, kai 
Josephas Priestly atrado deguonį, tačiau šis gydymo metodas pradėtas 
plačiai naudoti tik nuo 1888 m., sukūrus suspausto deguonies cilindrus. 
Ligoninėse skystas deguonis naudojamas nuo 1900 m., bet ambulatorinėmis 
sąlygomis gydymas deguonimi pradėtas plačiau taikyti tik 1974 m., 
sukonstravus deguonies koncentratorių. Šiuo metu tiek gydymo įstaigose, 
tiek ambulatorinėmis sąlygomis yra naudojami trijų rūšių deguonies šaltiniai: 
suspausto deguonies cilindrai, skysto deguonies sistemos ir deguonies 
koncentratoriai. Šios sistemos skiriasi savo dydžiu, mobilumu, pripildymo 
ir aptarnavimo galimybėmis bei kaina. Kartu su šiais deguonies šaltiniais 
naudojamos įvairios deguonies tiekimo sistemos.

Suspausto deguonies cilindrai. Tai pirmosios sistemos, sukonstruotos 
ambulatoriniam naudojimui. Būdamos santykinai pigios jos dažniausiai 
naudojamos mažiau ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse (apie 90 proc.). Joms 
nereikalingas elektros šaltinis. Suspausto deguonies cilindrai, naudojami 
namų sąlygomis, gali būti įvairių dydžių − nuo didžiausių iki mažiausių (žr. 
7 pav.). Didieji cilindrai yra sunkūs, sveria apie 70–80 kg, todėl naudojami 
stacionariai. Tiekiant deguonį 2 l/min. greičiu jie gali būti naudojami 57 val., t. y.
apie 2,5 paros. Jie nėra patogūs, nes reikia dažnai keisti arba vienu metu 
turėti kelis cilindrus namuose. Iš šių sistemų tiekti deguonį galima iki 15 l/min. 
greičiu.
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Srovės greitis ( l/min.) Tiekiamo deguonies koncentracija (proc.)
< 2 > 95

3 – 5 90–95
> 5 < 90

3 lentelė. Deguonies koncentracijos priklausomybė nuo srovės greičio.

Lengvesni bei mažesni cilindrai, sveriantys 5–8 kg, yra portatyvūs (žr. 
8 pav.). Kai deguonies srovė yra 2 l/min., juos galima naudoti apie 5 val. 
Tinka trumpoms išvykoms iš namų, kai nereikia didelių deguonies dozių (2 ar 
mažiau l/min.). Šių sistemų transportavimui reikalingas krepšys ar specialus 
vežimėlis, tačiau dėl pastarojo naudojimo kyla nepatogumų, ypač keliaujant 
automobiliu. Tam, kad sumažintų suspausto deguonies cilindrų svorį, kai kurie 
gamintojai sukonstravo aliuminio cilindrus, kurie yra apie 50 proc. lengvesni 
nei tokio pat dydžio plieno cilindrai.

Skysto deguonies sistemos. Šios
sistemos buvo sukurtos tam, kad kuo 
mažesnio tūrio inde būtų galima sutalpinti 
didelį kiekį deguonies: iš 1 litro skysto 
deguonies gaunama apie 860 litrų 
dujinio deguonies. Skysto deguonies 
sistemos taip pat gali būti stacionarios ir 
portatyvios. Stacionarios sistemos sveria 
apie 50 kg. Tipinė skysto deguonies 
sistema talpina daugiausia 40 l skysto 
deguonies (33600 l dujinio deguonies). 
Tiekiant deguonį 2 l/min. greičiu, gali būti 
naudojamos iki 11 dienų.

8 pav. Portatyvūs suspausto deguonies cilindrai.

9 pav. Skysto deguonies sistemos.

Portatyvios sistemos yra lengvesnės ir mažesnės − sveria 3–4 kg, todėl 
galima nešioti specialiame krepšyje ar kuprinėje. Jos tiekia deguonį 2 l/min. 
greičiu, t. y. nuo 6 iki 10 valandų, tinka išvykoms iš namų, kelionėms. Be to, 
yra galimybė užpildyti portatyvias sistemas iš stacionarių, ir tai išplečia skysto 
deguonies sistemų panaudojimo galimybes (žr. 9 pav.).

Nepatogumų gali sukelti „užšalę“ vožtuvai, jei deguonies srovė viršija 8 l/min., 
todėl deguonį iš šių sistemų galima naudoti tik mažesniu nei 8 l/min. greičiu. 
Neatsargiai pildant portatyvias sistemas iš stacionarių, galimos nušalimo 
žaizdos. Nenaudojant sistemos, skystas deguonis gali nugaruoti. Naudojimą 
riboja ir didelė skysto deguonies kaina.

Deguonies koncentratoriai

Šie įrenginiai dėka specialių molekulinių fi ltrų koncentruoja deguonį 
iš aplinkos oro. Pirmasis deguonies koncentratoriaus prototipas buvo 
išbandytas 1973 metais. Tobulėjant technologijoms buvo konstruojami nauji, 
efektyvesni ir kompaktiškesni deguonies koncentratoriai. Dabar ekonomiškai 
išsivysčiusiose šalyse tai populiariausia deguonies sistema deguonies 
terapijai ambulatorinėmis sąlygomis. 

Koncentratorių generuojamo deguonies koncentracija siekia 90–98 proc., 
įprasta deguonies srovė − iki 5 l/min., tačiau yra koncentratorių, generuojančių 
iki 10 l/min. deguonies srovę. Didėjant srovės greičiui, gaminamo deguonies 
koncentracija mažėja. Srovės greičio ir deguonies koncentracijos tarpusavio 
priklausomybė pateikta 3-ioje lentelėje. 

Priklausomai nuo dydžio ir mobilumo deguonies koncentratoriai gali būti kelių 
rūšių.

Stacionarūs deguonies koncentratoriai dažniausiai naudojami ilgalaikei 
deguonies terapijai namuose. Jų naudojimą riboja tai, kad šie įrenginiai 
gali būti naudojami tik ten, kur yra elektros šaltinis. Šiuolaikiniai deguonies 
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koncentratoriai sveria apie 15 kg, naudoja mažai elektros energijos, palyginti 
netriukšmingi ir sąlyginai nebrangūs. Ratukai leidžia laisvai transportuoti 
deguonies koncentratorių į bet kurią gyvenamosios patalpos vietą, o iki 15 
m deguonies tiekimo vamzdelių sistema leidžia laisvai judėti kambario ribose 
(žr. 10 pav.).

Sukurti stacionarūs deguonies koncentratoriai, kurie gali pripildyti portatyvius 
cilindrus suspaustu deguonimi. Turėdamas tokią sistemą ligonis gali būti 
mobilesnis – gali tęsti deguonies terapiją ne tik namuose, bet ir išvykęs iš 
namų. Ramybės būklės ligonis gali naudotis deguonies koncentratoriumi, 

10 pav. Deguonies koncentratoriai.

11 pav. Deguonies koncentratorius su portatyvaus deguonies cilindro 
užpildymo sistema.

o fi zinio krūvio ir išvykų metu − užpildomu portatyviniu deguonies cilindru. 
Norint kuo ilgiau naudoti deguonį iš portatyvinio deguonies cilindro, jie dažnai 
naudojami su deguonį tausojančiomis sistemomis (pvz., intermituojančios 
srovės reguliatoriais), kurios leidžia sutaupyti deguonį ir ilgesnį laiką būti ne 
namuose (žr. 11 pav.).

Portatyvūs deguonies koncentratoriai pradėti naudoti 1990-
ųjų viduryje. Jie skiriasi nuo stacionarių deguonies koncentratorių savo 
techninėmis savybėmis − yra lengvesni nei stacionarūs, sveria apie 7 kg, 
ir, svarbiausia, gali veikti ne tik gaudami energiją iš elektros tinklo, bet ir iš 
automobilio maitinimo šaltinio ar kraunamų baterijų (žr. 12 pav.). Turi ratukus 
ir transportavimui skirtą rankeną. Dėka šių savybių gali būti naudojamas 
ilgalaikei deguonies terapijai namuose ir kelionėse. Namuose ir keliaujant 
automobiliu deguonis gali būti naudojamas neribotą laiką, o išvykose, kai 
naudojama akumuliatorinė energija, gali veikti iki 2 valandų. Portatyvūs 
deguonies koncentratoriai generuoja deguonies srovę iki 3 ar net 5 l/min., 
dažniausiai deguonies srautas yra pulsinis (deguonis tiekiamas tik įkvėpimo 
fazėje) ar nuolatinis.

Nešiojami deguonies koncentratoriai yra dar lengvesni − sveria 
apie 2 kg ir nešiojami specialiame krepšyje. Energiją gauna iš kraunamos 
baterijos, kuri gali būti kraunama iš elektros tinklo namuose ar automobilyje. 
Koncentratoriaus naudojimo trukmė su pakrauta baterija – apie 3 valandas. 

12 pav. Portatyvūs deguonies koncentratoriai.
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Naudojimo laiką prailgina kartu nešiojamos papildomos baterijos. Deguonies 
srovę jie generuoja 1–5 l/min. Dažniausiai pritaikyti naudoti su tausojančia 
deguonies tiekimo sistema, kai deguonis tiekiamas tik įkvėpimo metu 
(pulsiniu rėžimu). Šios lengvos ir patogios nešioti sistemos leidžia ligoniui 

išlikti mobiliam, keliauti, dalyvauti reabilitacinėse programose (žr. 13 pav.).

Deguonies koncentratoriai – labiausiai techniškai tobulėjantys deguonies 
šaltiniai. Kasmet sukuriami vis naujesni, turintys geresnes technines savybes 
ir plačiau pritaikomi. Sukūrus lengvesnius, ilgiau naudojamus, lengvai 
pakeičiamus ir nebrangius akumuliatorius, būtų galima dar efektyviau  naudoti 
portatyvius ir nešiojamus deguonies koncentratorius.

Deguonies tiekimo sistemos

Nuolatinės srovės dviguba nosies kaniulė. Ši sistema dar gali būti 
vadinama nosies kateteriu ar tiesiog – „ūsais“ (žr. 14 pav.). Tai dažniausiai 
ligonių naudojama deguonies tiekimo sistema. Ja galima naudotis tiek 
ligoninėje, tiek ir ambulatorinėmis sąlygomis. Pro nosies kateterį 100 proc. 
deguonis tiekiamas maža srove. Nosies ertmėje grynas deguonis maišosi su 
atmosferos oru, kuriame yra apie 20 proc. deguonies. Kiekvienas deguonies 
srauto litras per minutę padidina įkvepiamo oro deguonies koncentraciją 
(FiO2) 3–4 proc. Jei deguonis tiekiamas 1 l/min. greičiu, tai deguonies 
koncentracija įkvepiamame ore padidėja iki 24 proc., jei 2 l/min. – padidėja iki 
28 proc., jei 3 l/min. – padidėja iki 32 proc. ir t. t. Tačiau didesnis nei 6 l/min. 
deguonies srautas, naudojant „ūsus“, nebedidina deguonies koncentracijos 

13 pav. Nešiojamas deguonies koncentratorius.

14 pav. Nosies kaniulė ir jos dėvėjimas.

įkvėpiamame ore. Kiekvienam ligoniui FiO2 yra individuali ir priklauso nuo 
nosies anatomijos, šnervių formos, kvėpavimo ypatumų, nosies kateterio 
formos ir modelio. Deguonies frakciją įkvepiamame ore galima apskaičiuoti 
pagal formulę: FiO2 = 20 + (4 x O2 l/min.).

Deguonis pro nuolatinės srovės dvigubą nosies kaniulę gali būti tiekiamas nuo 
0,5 iki 6 l/min. greičiu. Šios sistemos naudojamos, kai reikia mažų ir vidutinių 
deguonies dozių, yra paprastos, pigios, gerai toleruojamos ligonių. Jas galima 
pasirinkti pagal formą, dydį, medžiagą, iš kurios pagamintas kateteris.

Veido kaukė. Naudojamos, kai reikia vidutinių deguonies dozių. 
Ambulatorinėje praktikoje rekomenduojamos tiems ligoniams, kuriems dėl 
pažengusios ligos yra ryški hipoksemija ir jos korekcijai reikalinga didesnė 
FiO2. Taip pat jos rekomenduojamos ligoniams, kvėpuojantiems pro burną 
ar blogai toleruojantiems nosies kateterius, kai jie dirgina nosies gleivinę ar 
sukelia kraujavimą iš nosies.
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Kaukės gali būti įvairių formų ir tūrių (nuo 100 ml iki 300 ml) (žr. 15 pav.). Pro 
jas deguonis gali būti tiekiamas iki 10 l/min. greičiu, tačiau ne mažesniu nei 
5 l/min. Tokie deguonies srautai padidina FiO2 net iki 55 proc. Šių sistemų 
trūkumas – jos mažiau komfortiškos nei nosies kateteriai, rasoja, labiau riboja 
ligonį, trukdo bendrauti, valgyti.

Venturi kaukė. Venturi kaukės naudojamos, kai reikalinga didesnė deguonies 
koncentracija ir tikslesnis dozavimas, norint išvengti CO2 retencijos (žr. 16 
pav.). Deguonies kiekis tokia kauke reguliuojamas labai tiksliai. Palaikoma 
pastovi FiO2. Priklausomai nuo modelio FiO2 gali būti palaikoma 24–60 proc. 
ribose (24, 28, 35, 40 ir 60 proc.) (žr. 17 ir 18 pav.).

Didelės koncentracijos kaukė su rezervuaru. Šio tipo kaukės tiekia 
didelės koncentracijos deguonį. Kai deguonies tiekimo greitis 10–15 l/

15 pav. Įvairios veido kaukės.

16 pav. 24 proc. Venturi kaukė. 17 pav. Įvairūs Venturi kaukių vožtuvai.

18 pav. Įvairios Venturi kaukės su reguliuojamu vožtuvu.

min, deguonies koncentracija būna 69–90 proc. Taigi tiekiamo deguonies 
dozavimas nėra labai tikslus, nes priklauso nuo deguonies tiekimo greičio ir 
ligonio kvėpavimo rodiklių. Naudojama dažniausiai tada, kai nėra hiperkapnijos 
pavojaus ir reikalingi dideli deguonies srautai (žr. 19 pav.).

Tracheostominė kaukė. Naudojama deguoniui tiekti, kai pacientui atlikta 
tracheostomija (žr. 20 pav.).

Deguonies srauto reguliatoriai

Su visų tipų deguonies šaltiniais turi būti naudojami deguonies srauto 
reguliatoriai, padedantys tiksliai dozuoti deguonį (žr. 21 pav.). Reguliatoriai 
gali būti įvairių tipų. Didesniems deguonies srautams dozuoti skirti 
reguliatoriai negali būti naudojami, kai skiriamos mažos deguonies dozės, 
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19 pav. Kaukė su rezervuaru. 20 pav. Tracheostominė kaukė.

21 pav. Įvairūs deguonies srauto reguliatoriai.

nes jie nepakankamai „jautrūs“ mažesnėms dozėms ir deguonies dozės 
nebus tikslios, kaip pavyzdžiui, 21 pav. pirmasis pavaizduotas reguliatorius 
netinkamas skiriant mažesnį nei 2 l/min. deguonies srautą.

Deguonies drėkintuvai

Deguonies drėkintuvus visada rekomenduojama naudoti, kai reikalingas 
nuolatinis didesnis nei 4 l/min. deguonies srautas. Svarbu prisiminti, jog 
drėkinimui galima naudoti tik distiliuotą vandenį (žr. 22 pav.).

Deguonį tausojančios sistemos

Elektroninės deguonį tausojančios sistemos yra kontroliuojamos 
įkvėpimu. Šios elektroninės sistemos fi ksuoja kvėpavimo fazes ir tiekia deguonį 
tik ankstyvoje įkvėpimo fazėje. Jas naudojant, iškvėpimo metu deguonies 
tiekimas nutraukiamas ir taip sutaupoma apie 50–90 proc. deguonies. 
Įkvėpimu kontroliuojamos sistemos (intermituojančios srovės) gali būti įvairių 
rūšių – jos skiriasi deguonies tiekimo greičiu, trukme, kiekiu (pulsinis ir pagal 
poreikį rėžimai) (žr. 23 pav.). Pagrindiniai šių sistemų trūkumai – keliamas 
triukšmas bei nemaža kaina.

22 pav. Deguonies drėkintuvai.
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Kaniulės su rezervuarais. Tai netoli nuo kvėpavimo takų pritvirtintos 
nedidelės (apie 20 ml) ertmės, sulaikančios pradinę iškvepiamų dujų porciją, 
kuri grįžta iš nosies ertmės. Rezervuaras nuolat papildomas deguonimi iš 
deguonies šaltinio. Kaupiant deguonį tokiuose rezervuaruose deguonies 
frakcija padidinama kito įkvėpimo metu. Kai FiO2 padidėja, galima sumažinti 
deguonies srovę. Taip sutaupoma nuo 50 iki 75 proc. deguonies, palyginti su 
nuolatinės srovės tiekimo sistemomis.

Galimos dviejų rūšių kaniulės su rezervuarais:  rezervuaras pritvirtintas po 
nosimi arba ant krūtinės (žr. 24 pav.). Dalis ligonių šių sistemų atsisako dėl 
jų dydžio ar išvaizdos, tačiau kaniules su rezervuarais yra paprasta naudoti 
ir prižiūrėti, jų kaina maža, o efektyvumas didelis. Ypač jos tinka, kai reikia 
sumažinti deguonies sunaudojimą iš portatyvinių sistemų kelionių metu. 

23 pav. Įvairūs intermituojančios srovės reguliatoriai

24 pav. Kaniulės su rezervuarais.

Naudojant deguonį tausojančias sistemas, sumažėja deguonies srovė, 
todėl ligoniui reikiama deguonies dozė nustatoma pakartotinai (jei anksčiau 
naudojo nuolatinės srovės sistemą). Ligonio oksigenacija tiriama tiekiant 
deguonį šiomis sistemomis įvairaus aktyvumo metu (ramybės būklės, fi zinio 
krūvio, miego metu) ir nustatant deguonies srovę pagal klinikines indikacijas. 
Tyrimo metu naudojamos tos sistemos, kurios ir vėliau bus naudojamos.

Transtrachėjinis deguonies tiekimas. Tai invazinis deguonies tiekimo 
metodas, kai deguonis tiekiamas tiesiog į trachėją: kateteris įkišamas į kaklinę 
trachėjos dalį tarp antro ir trečio trachėjos pusžiedžio (žr. 25 pav.). Kadangi 
šis metodas invazinis, reikalingas specialus gydytojų pasiruošimas. Šios 
sistemos gali būti naudojamos su deguonį tausojančiomis sistemomis, taip 
sumažinamas sunaudojamo deguonies kiekis. Pro transtrachėjinį kateterį 
deguonis tiekiamas ištisas 24 val. Taip skiriant deguonį pagerėja fi zinio krūvio 
tolerancija, nedidėja kvėpavimo raumenų atliekamas darbas. Šis deguonies 
tiekimo būdas ypač tinka ligoniams, kuriems nepadeda deguonies terapija 
pro nosies kateterį. Transtrachėjiniu būdu tiekiant deguonį sutaupoma 30–60 
proc. deguonies.

Kandidatai transtrachėjiniam deguonies tiekimui − norintys išlikti aktyvūs 
ligoniai; kai nepadeda pro nosies kateterį tiekiamas deguonis. Tačiau ligonis 
turi būti gerai apmokytas naudotis tokia sistema, prižiūrėti kateterį; ligos 
paūmėjimai neturi būti dažni, o medicinos įstaiga pasiekiama greičiau nei 

25 pav. Transtrachėjinis deguonies tiekimas (pagal Christopher, 2003).
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per 2 val. Absoliučios kontraindikacijos transtrachėjiniam deguonies tiekimui: 
subglotinė stenozė ar balso stygų paralyžius, diafragmos išvarža, išreikšta 
koagulopatija, nekompensuota kvėpuojamoji acidozė, nesugebėjimas 
apsitarnauti. Santykinėms kontraindikacijoms priskiriama: didelių 
kortikosteroidų dozių vartojimas (> 30 mg/d.), cukrinis diabetas, jungiamojo 
audinio ligos, didelio laipsnio nutukimas. Transtrachėjinio deguonies tiekimo 
komplikacijos retos. Tai gali būti: kateterio iškritimas, bakterinis celiulitas, 
poodinė emfi zema, kosėjimas krauju, gleivių susikaupimas. Svarbiausi 
sistemos trūkumai – didelis vietinės infekcijos pavojus, gleivių kamščio apie 
kateterį susidarymas, trachėjos užsikimšimo galimybė bei gana didelė kaina. 

Transtrachėjinis deguonies tiekimas išsprendžia kosmetines ir fi ziologines 
problemas, nes išoriškai nepastebima, kad yra naudojamas deguonis, 
išvengiama nosies ir ausų dirginimo, kuris gali kilti dėl naudojamo nosies 
kateterio, tiesiai į trachėją tiekiamas deguonis sumažina kvėpavimo raumenų 
darbą, minutinę ventiliaciją, padidina fi zinio krūvio toleranciją, sumažina 
dusulio jausmą.

Deguonies šaltinio pasirinkimas keliaujant

Keliaujant automobiliu pirmas pasirenkamas deguonies šaltinis yra portatyvus 
deguonies koncentratorius, kuris gali būti prijungtas prie automobilio elektros 
šaltinio. Taip pat gali būti naudojami portatyvūs skysto deguonies indai.

Keliaujant autobusu trumpoms kelionėms gali būti naudojami tiek 
portatyvūs deguonies koncentratoriai, tiek portatyvūs suspausto deguonies 
cilindrai ar skysto deguonies indai. Ilgesnėms kelionėms reikėtų rinktis 
portatyvų deguonies koncentratorių ir rezervuoti vietą autobuse netoli 
vairuotojo, kad būtų galima pakrauti deguonies koncentratorių iš autobuso 
energijos šaltinio.

Keliaujant traukiniu trumpoms kelionėms tinka portatyvūs deguonies 
koncentratoriai ir skysto deguonies indai. Ilgesnėms kelionėms reikėtų rinktis 
portatyvų deguonies koncentratorių, kadangi traukinyje yra galimybė prijungti 
jį prie elektros šaltinio. Apie traukinio vietas, kuriose yra elektros prieiga, 
reikėtų išsiaiškinti rezervuojant bilietus.

Keliaujant laivu geriausias deguonies šaltinis yra portatyvūs deguonies 
koncentratoriai, nes visose laivo kajutėse yra galimybė prijugti deguonies 

koncentratorių prie elektros tinklo.

Skrendant lėktuvu skysto deguonies indai nenaudojami. Deguonies 
tiekimui skirti suspausto deguonies cilindrai ar skrydžiams specialiai sertifi kuoti 
portatyvūs deguonies koncentratoriai, neseniai pradėti naudoti skrydžių metu. 
Naujuose oro laineriuose jau yra įrengtos specialios vietos, kuriose sėdint 
galima prijungti deguonies koncentratorių prie energijos šaltinio.

Ilgalaikės deguonies terapijos 
nepageidaujamas poveikis

Deguonies toksiškumo sukelti reiškiniai. Ilgai veikiant didelės 
koncentracijos deguoniui, toksiškumą sąlygoja susidarę laisvieji radikalai. 
Tai dažniausiai įvyksta, kai FiO2 yra didesnė nei 50 proc. Tokiu atveju 
išsenka antioksidantinės sistemos ir pažeidžiamas plaučių audinys. Galimos 
šios ūminės reakcijos: trachėjos ir bronchų dirginimas, mukociliarinio 
klirenso sutrikimas, gyvybinės plaučių talpos mažėjimas dėl rezorbcinių 
atelektazių. Toliau veikiant didelės koncentracijos deguoniui atsiranda 
alveolinės hemoragijos, sutrinka surfaktanto gamyba, atsiranda alveolinė 
edema, galiausiai vystosi respiracinio distreso sindromas. Ilgalaikės 
deguonies terapijos metu, kai naudojamos mažos deguonies dozės, tokių 
nepageidaujamų reiškinių praktiškai nebūna, tad ilgalaikės deguonies 
terapijos paskyrimas toksiškumo požiūriu yra saugus.

Anglies dvideginio retencija. Anglies dvideginio retencija, gerai nutitravus 
deguonies dozę (PaO2 − 60–65 mm Hg), yra retas reiškinys. Šis reiškinys taip 
pat retas, kai FiO2 − 35–40 proc. Dažniau pasitaiko, kai deguonies terapija 
skiriama ligai paūmėjus ar esant didesniems deguonies srautams. Anglies 
dvideginio retencijos mechanizmas nėra visiškai aiškus. Manoma, kad ji 
gali atsirasti sumažėjus kvėpavimo centro jautrumui anglies dvideginiui. Kiti 
duomenys rodo, kad hiperkapnija atsiranda sutrikus ventiliacijai ir perfuzijai, 
kurias lėmė hipoksemijos metu atsiradę kraujagyslių spazmai. Hiperkapnijos 
klinikiniai požymiai: šiltos periferinės galūnių dalys su išsiplėtusiu kraujagyslių 
tinklu, gero prisipildymo pulsas, mieguistumas, suglebimas, tremoras, 
sumišimas, koma.

Nelaimingi atsitikimai naudojant deguonį. Nelaimingi atsitikimai 
įvyksta, kai deguonis naudojamas neteisingai. Jeigu rūkoma naudojant 
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deguonį, dažniausiai įvyksta gaisras. Būtina ilgalaikės deguonies terapijos 
sąlyga − ligonis ir šeimos nariai privalo nerūkyti. Rūkyti draudžiama asmenims, 
esantiems mažesniu nei 4,5 metro atstumu nuo deguonies šaltinio. Siekiant 
išvengti gaisro ar suspausto deguonies cilindro sprogimo, rekomenduojama 
deguonies sistemų nelaikyti greta įkaitusių daiktų ar ugnies.

Deguonies sistemos turi būti gerai fi ksuotos, kad atsitiktinai nenukristų 
ir deguonies cilindrai neatsijungtų nuo reguliavimo sistemų. Neatsargiai 
naudojant skysto deguonies indus, dėl labai žemos skysto deguonies 
temperatūros (-182 ºC) gali atsirasti nušalimo žaizdos. Tai dažniausiai įvyksta 
pildant portatyvines skysto deguonies sistemas iš stacionarių, kai skystas 
deguonis patenka į aplinką ar ant metalinių sistemos konstrukcijų.

Kiti nepageidaujami reiškiniai naudojant deguonį. Naudojant deguonį 
pro nosies kaniulę gali išsausėti nosies gleivinė, o tai gali sukelti sudirginimą 
ar net kraujavimą iš nosies. Polivinilinės ar lateksinės nosies kaniulės gali 
sukelti alergines reakcijas, kurios gydomos kortikosteroidų tepalais, taip pat 
pakeičiant nosies kaniules kitomis.

Kai kuriems ligoniams kyla psichologinių ar socialinių problemų naudojant 
ilgalaikę deguonies terapiją ambulatorinėmis sąlygomis. Vieni deguonies 
terapijos paskyrimą sieja su terminaline ligos stadija, kiti jaučiasi nejaukiai 
visuomenėje su nosies kaniule ar nešamu deguonies cilindru. Dalis ligonių 
vengia ilgalaikio deguonies naudojimo, nes bijo „priprasti“ naudoti deguonį. 
Tokiems ligoniams gali pagelbėti išsamus deguonies terapijos naudos 
išaiškinimas akcentuojant, kad deguonies terapija yra priemonė, prailginanti 
jų gyvenimą.

Padėka

Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 
Pulmonologojos ir alergologijos skyriaus ligoniams už bendradarbiavimą 
rengiant šį leidinį.
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