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Abstract 

Background. Pneumothorax - a condition in which there is air in the pleural cavity, it can be spontaneous (primary), 

secondary and iatrogenic. During invasive procedures, such as lung tissue biopsy (transthoracic or transbronchial), 

insertion of a central venous catheter, or positive pressure ventilation, iatrogenic pneumothorax is a complication of these 

procedures. This literature review summarizes the pathophysiological mechanisms of iatrogenic pneumothorax, the 

symptoms that need to be addressed in various interventions near lung tissue, treatment options, and recommendations to 

reduce the incidence of iatrogenic pneumothorax and increase the safety of invasive procedures. 

Aim: to review the literature on the diagnostics and treatment of iatrogenic pneumothorax. 

Methods. Literature analysis was performed using keywords: iatrogenic pneumothorax, pneumothorax treatment, 

pneumothorax during invasive procedures. The literature review is described in evidence-based medicine, using the 

PubMed archive of scientific publications, with priority given to content with the highest level of evidence. The Zotero 

bibliography storage and management program was used to archive and manage literature sources. 

Results and conclusions. Using theoretical analysis methods, 65 publications meeting the inclusion criteria were found. 

36 publications were excluded because did not meet the inclusion criteria. Iatrogenic pneumothorax usually occurs (32-

37% of cases) by lung tissue biopsy, insertion of a central venous catheter, during positive pressure ventilation. The risk 

of developing a complication is greatly increased when a postoperative central venous catheter is inserted outside of 

ultrasound control. The primary symptoms of iatrogenic pneumothorax are pleuritic pain, dyspnea, tachypnea, and 

tachycardia. Confirmation of the diagnosis is based on clinical manifestation and ultrasound examination. In the case of 

iatrogenic pneumothorax, treatment is preferred to visualization. Treatment options include needle insertion during 

thoracostomy or surgical interventions. 

Keywords: iatrogenic pneumothorax, pneumothorax treatment, pneumothorax during invasive procedures. 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Medical Sciences. Nov 30, 2021 - Volume 9 | Issue 7.  Electronic - ISSN: 2345-0592   

 
 

 104 

Jatrogeninis pneumotoraksas, įvykęs intervencinių procedūrų metu: 

literatūros apžvalga 
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Santrauka 

Įvadas. Pneumotoraksas – būklė, kai pleuros ertmėje yra oro, gali būti spontaninis (pirminis), antrinis ir jatrogeninis. 

Invazinių procedūrų metu, pavyzdžiui, atliekant plaučių audinio biopsiją (transtorakalinę arba transbronchinę), įvedant 

centrinį veninį kateterį arba teigiamo slėgio ventiliacijos metu iškyla jatrogeninio pneumotorakso, kaip minėtų procedūrų 

komplikacijos, tikimybė. Ši literatūros apžvalga apibendrina jatrogeninio pneumotorakso patofiziologinius mechanizmus, 

simptomus, į kuriuos būtina kreipti dėmesį atliekant įvairias intervencijas netoli plaučių audinio, gydymo galimybes bei 

rekomendacijas, kurių laikantis siekiama sumažinti jatrogeninio pneumotorakso pasireiškimą bei didinti invazinių 

procedūrų saugumą. 

Tikslas: atlikti literatūros apžvalgą apie pneumotorakso, sukelto jatrogeninių veiksnių, diagnostiką ir gydymą. 

Metodai. Atlikta literatūros analizė, naudojant raktažodžius: jatrogeninis pneumotoraksas, pneumotorakso gydymas, 

pneumotoraksas invazinių procedūrų metu. Literatūros apžvalga aprašyta, remiantis įrodymais grįsta medicina, naudojant 

mokslinių publikacijų archyvą ,,PubMed“, prioritetu laikant aukščiausių įrodymų lygmenį turintį turinį. Literatūros 

šaltiniams archyvuoti bei tvarkyti naudota ,,Zotero“ bibliografijos saugojimo ir tvarkymo programa.  

Rezultatai ir išvados. Taikant teorinės analizės metodus, buvo surastos 65 publikacijos, atitinkančios įtraukimo 

kriterijus. 36 publikacijos buvo atmestos, nes neatitiko įtraukimo kriterijų. Jatrogeninis pneumotoraksas dažniausiai 

įvyksta (32-37% atvejų) imant plaučių audinio biopsiją, įvedant centrinį veninį kateterį, teigiamo slėgio ventiliacijos 

metu. Komplikacijos išsivystymo rizika itin padidėja, kai įvedamas poraktikaulinis centrinis veninis kateteris ne 

ultragarso kontrolėje. Pirminiai jatrogeninio pneumotorakso simptomai yra pleuritinis skausmas, dispnėja, tachipnėja ir 

tachikardija. Diagnozės patvirtinimas remiasi klinikiniu pasireiškimu ir ultragarsiniu tyrimu. Jatrogeninio pneumotorakso 

atveju pirmenybė teikiama gydymui, o ne vizualizavimui. Gydymo galimybės apima adatos įvedimą torakostomijos metu 

arba chirurgines intervencijas.  

Raktažodžiai: jatrogeninis pneumotoraksas, pneumotorakso gydymas, pneumotoraksas invazinių procedūrų metu. 
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Įvadas 

Jatrogeninis pneumotoraksas - būklė, netikėtai 

sukelta invazinių procedūrų metu, laikoma kaip tam 

tikrų intervencinių manipuliacijų komplikacija. 

Jatrogeninio pneumotorakso pasireiškimas yra 

tiesiogiai proporcingas atliekamam intervencinių 

procedūrų skaičiui (1). Įprastai nustatoma, kad 

hemodinamiškai nestabiliems pacientams, 

patyrusiems traumą ar tiems, kuriems buvo taikytas 

gaivinimas, dažniau atliekamos intervencinės 

procedūros, todėl tokiu būdu padidėja ir jatrogeninio 

pneumotorakso rizika. Taip pat jatrogeninio 

pneumotorakso tikimybė išauga, kai susiduriama su 

situacijomis, kai prieiga prie vidinės jungo venos yra 

ribota ir norima išvengti manipuliacijos su 

šlaunikaulio venomis (2). Intervencinių procedūrų 

metu reiktų atkreipti išskirtinį dėmesį į atsiradusius 

simptomus: pleuritinį skausmą, dispnėją, tachipnėją, 

sumažėjusius ar išnykusius kvėpavimo garsus. 

Pastebėta, kad oras pleuros ertmėje atsiranda 

dažniau tuomet, kai intervencinės procedūros 

atliekamos ne ultragarso kontrolėje bei specialistų su 

mažesne klinikine patirtimi, todėl ypatingai svarbu 

kalbėti apie jatrogeninio pneumotorakso riziką 

teikiant pagalbą ligoniams tiek aukštesnio, tiek 

žemesnio lygio ligoninėse.  

Ši tema yra aktuali, kadangi turint omenyje galimas 

sunkias komplikacijas po jatrogeninio 

pneumotorakso išsivystymo, tokias kaip lėtinis 

kvėpavimo nepakankamumas, mirtis, svarbu kuo 

daugiau nagrinėti šią būklę, šviesti ne tik medicinos 

personalo darbuotojus, tiesiogiai susijusius su 

intervencijų metu atliekamomis manipuliacijomis, 

bet ir kitus ligoninės darbuotojus. Literatūros 

apžvalga apibendrina jatrogeninio pneumotorakso 

patofiziologinius mechanizmus, simptomus, į 

kuriuos būtina kreipti dėmesį atliekant įvairias 

intervencijas netoli plaučių audinio, gydymo 

galimybes bei rekomendacijas, kurių laikantis 

siekiama sumažinti jatrogeninio pneumotorakso 

pasireiškimą bei didinti invazinių procedūrų 

saugumą. 

Tikslas 

Atlikti literatūros apžvalgą apie pneumotorakso, 

sukelto jatrogeninių veiksnių, diagnostiką ir 

gydymą. 

Metodika 

Publikacijų analizė atlikta naudojant raktažodžius: 

jatrogeninis pneumotoraksas, pneumotorakso 

gydymas, pneumotoraksas invazinių procedūrų 

metu. Išanalizuoti ne senesni kaip 10 metų senumo 

straipsniai. Įtraukimo kriterijai: straipsniai lietuvių ir 

anglų kalba, straipsniai, kuriuose aprašoma 

jatrogeninio pneumotorakso etiologija, simptomai, 

gydymas. Senesnės kaip 10 metų publikacijos 

atmestos. Literatūros apžvalga aprašyta, remiantis 

įrodymais grįsta medicina, naudojant mokslinių 

publikacijų archyvą ,,PubMed“, prioritetu laikant 

aukščiausių įrodymų lygmenį turintį turinį. 

Literatūros šaltiniams archyvuoti bei tvarkyti 

naudota ,,Zotero“ bibliografijos saugojimo ir 

tvarkymo programa.  

 

Rezultatai ir diskusija 

Taikant teorinės analizės metodus, buvo surastos 65 

publikacijos, atitinkančios įtraukimo kriterijus. 36 

publikacijos buvo atmestos, nes neatitiko įtraukimo 

kriterijų (straipsniai buvo ne lietuvių ar anglų kalba 

arba senesni nei 10 metų). 

Epidemiologija ir patofiziologija 

Jatrogeninis pneumotoraksas dažniausiai 

nustatomas šiais atvejais: 32-37% atvejų imant 

plaučių audinio biopsiją (transtorakaliai ir 

transbronchaliai), įvedant centrinį veninį kateterį, 

teigiamo slėgio ventiliacijos metu (3). Vis dėlto 

jatrogeninis pneumotoraksas gali išsivystyti ne tik 

manipuliacijų krūtinės srityje metu, bet ir pilvo (3). 

Yra klinikinių atvejų aprašymų apie jatrogeninio 

pneumotorakso pasireiškimą abipus, kai buvo 

neteisingai įvestas inksto stentas intubuotam 
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pacientui, kvėpuojančiam spontaniškai (4). Kiti 

klinikiniai atvejai apima įvairias būkles, po kurių 

įvyko jatrogeninis penumotoraksas, pavyzdžiui, po 

poliežuvinio nervo stimuliatoriaus įvedimo ar net 

akupunktūros (5,6). Vis dėlto centrinio veninio 

kateterio įvedimas į centrinę poraktikaulinę veną 

išlieka viena dažniausių invazinių procedūrų, kurių 

metu galimas jatrogeninis pneumotoraksas (2, 5). 

Kitos atliekamos procedūros, kurių metu įvyksta 

pneumotoraksas: torakocentezė (pasireiškimo 

dažnis 3-16%), tracheostomija (1%), tarpšonkaulinė 

nervų blokada (8,7%) (1-3,6).  

Jatrogeninio pneumotorakso išsivystymo rizika itin 

padidėja, kai įvedamas poraktikaulinis centrinis 

veninis kateteris ne ultragarso kontrolėje, vadinamas 

,,aklasis“ būdas, kai pasikliaujama tik vizualiomis 

anatominėmis paciento kūno sritimis ir žinomais 

punkcijos taškais (3,7). Nustatyti tam tikri techniniai 

faktoriai, lemiantys jatrogeninio pneumotorakso 

pasireiškimą, kai nėra naudojama ultragarso 

kontrolė: neadekvatus anatominių taškų 

identifikavimas, neteisinga įvedimo pozicija, adatos 

įvedimas į antkaulį, adatos galo nematymas įvedimo 

metu, adata per daug nukreipta galvos link, 

negebėjimas išlaikyti adatos stabilioje pozicijoje 

manipuliacijos su pravedėju metu (7). Nemažiau 

svarbu pabrėžti, kad taikant aklą kateterizaciją, 

sėkmingos procedūros tikimybė priklauso nuo 

specialisto pajėgumo ir patirties atlikti intervenciją, 

todėl pastebėta, kad jatrogeninis penumotoraksas 

dažniau įvyksta žemesnio lygio ligoninėse arba 

įstaigose, kur jaunieji specialistai tobulinasi įgūdžius 

(8).  

Diagnostika 

 

Įvykęs jatrogeninis pneumotoraksas gali būti tiek 

besimptomės, tiek gyvybei gręsiančios apraiškos. 

Simptomų pasireiškimas priklauso nuo 

pneumotorakso dydžio, plitimo greičio bei pažeisto 

plaučio būklės. Intervencinių procedūrų metu reiktų 

atkreipti išskirtinį dėmesį į paciento išsakomus 

skundus: pleuritinį skausmą (pasireiškia 88,1% 

atvejų), dispnėją (92%) (9). Nemažiau svarbu 

atsižvelgti į objektyvius požymius: tachipnėją 

(98,8%), tachikardiją (97,7%), hipoksiją, 

hipotenziją, sumažėjusius ar išnykusius kvėpavimo 

garsus. Svarbu paminėti, kad bet koks 

pneumotoraksas gali virsti į įtampos pneumotoraksą 

(9,10).   

Jatrogeninis pneumotoraksas gali būti 

diagnozuojamas kliniškai, vertinant anksčiau 

minėtus simptomus (3,7). Taip pat galimas 

jatrogeninio pneumotorakso diagnozavimas 

ultragarsu, kuris yra greitas, paprastas, labai jautrus 

ir specifiškas. Naudojant ultragarsą kaip diagnostinę 

priemonę bei įtariant jatrogeninį pneumotoraksą, 

svarbu kreipti dėmesį į pleuros paslankumo 

nebuvimą. Tokiu būdu ieškoma ,,taško ženklo“ 

(angl. point sign), kai stebima slenkanti pleura greta 

neslenkančios pleuros (9). Trūkstant pakankamai 

diagnostinių įrodymų apie įvykusį jatrogeninį 

pneumotoraksą, kaip alternatyva galima vertikali 

krūtinės ląstos rentgenografija, kurios jautrumas 

siekia 83% (7, 9). 2,5 cm oro erdvės radiografiniai 

radiniai prilygsta 30% pneumotoraksui (11). 

Krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija yra 

jautresnis diagnostinis metodas nei krūtinės 

rentgenografija, tačiau jos atlikimas užima daug 

laiko, kuris ypač svarbus gelbstint pacientą, patyrusį 

jatrogeninį pnemuotoraksą (9).  

Nors jatrogeninio pneumotorakso diagnozei 

patvirtinti pakanka intervencinės procedūros 

atlikimo fakto bei būdingos simptomatikos 

pasireiškimo, vis dėlto nepraeinant pleuritiniam 

skausmui, jei buvo atliktos pneumotorakso gydymo 

metodikos, svarbu pagalvoti apie galimas kitas 

būkles, su kuriomis reikėtų diferencijuoti jatrogeninį 

pneumotoraksą: miokardo infarktas, miokardo 

išemija, plaučių embolija, perikarditas, pleuritas, 

pneumonija (3, 11).  
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Gydymas 

 

Patvirtinus jatrogeninio pneumotorakso diagnozę, 

pirmiausiai turi būti nustatyta, ar pacientas yra 

stabilus ar nestabilus. Kitas svarbus žingsnis – 

užtikrinti adekvatų deguonies tiekimą (12). Jeigu 

įvykęs jatrogeninis pneumotoraksas yra labai mažas 

arba mažas, pacientui galimai turėtų užtekti tik 

stebėjimo, netaikant kitų gydymo metodų, tokių kaip 

adatos aspiracija, krūtininis drenažas, krūtinės 

chirurginė intervencija vaizdo pagalba (VATS) arba 

atvira chirurginė intervencija (13,14). Svarbu 

suvokti, kad svarbiau yra gydyti įvykusį 

pneumotoraksą, o ne jį vizualizuoti. Jeigu 

nustatoma, kad pacientas yra nestabilus, pirmas 

gydymo žingsnis turėtų būti aspiracija adata arba 

drenažas tam, kad oras pleuroje būtų sumažintas kuo 

daugiau. Kaip laikina pagalbos priemonė gali būti 

didelio spindžio adatos įvedimas į antrą 

tarpšonkaulinį tarpą ties vidurine raktikaulio linija 

(15,16).  

Dekompresija adata yra pirmas gydymo pasirinkimo 

metodas, leidžiantis sunormalizuoti slėgį 

plaučiuose, pašalinti orą iš pleuros ertmės ir 

pagerinti širdies veiklą. Kolorimetrinė kapnografija, 

nustatanti anglies dvideginį, esantį pleuros erdvėje, 

dažnai naudojamas bei paprastas testas, siekiant 

įvertinti veiksmingą adatos dekompresiją (17,18). 

Rekomenduojama naudoti 10 dydžio, 3,25 colių 

adatą ar kateterį (19). Krūtininis drenažas kaip 

alternatyva aspiracijai adata yra būdas, užtikrinantis 

oro pašalinimą iš pleuros ertmės, tokiu būdu 

išplečiamas plaučių subliuškęs audinys bei 

atkuriamas neigiamas slėgis krūtinės ertmėje. 

Stabiliems pacientams rekomenduojama naudoti 

mažesnio diametro drenus (<14F), sukeliantys 

mažiau skausmo drenažo metu. Nepastebėta didelių 

skirtumų tarp dreno diametro, vertinant drenažo 

sėkmės dažnį ar trukmę (20). Tam, kad būtų 

adekvačiai užtikrinta paciento hemodinamika bei 

kvėpavimo funkcija, turi būti kreipiamas didelis 

dėmesys dreno, kuris įvedamas į krūtinės ertmę, 

naudojimo ir priežiūros galimybėms. Krūtininis 

drenažas gali būti atliekamas rutiniškai palatos arba 

intensyviosios terapijos skyriaus ribose, tačiau 

ypatingai ūmiais atvejais procedūra gali būti 

atliekama priėmimo skyriuje (21).  

Svarbu pabrėžti, kad pirštais atliekama 

torakostomija yra paskutinis jatrogeninio 

pneumotorakso gydymo etapas (22). Ne pirštais 

atliekama torakostomija yra galutinis jatrogeninio 

pneumotorakso gydymo metodas, naudojant 

neigiamą slėgį, sukurtą vandens sandarinimo ar 

siurbimo būdu tam, kad būtų sumažintas oras 

pleuros ertmėje (22, 23). Naudojant šį metodą, į 

antrąjį arba trečiąjį tarpšonkaulinį tarpą įvedami 

drenažiniai vamzdeliai ties vidurine raktikaulio 

linija, vadinama Monaldi pozicija. Alternatyva 

Monaldi pozicijai yra Bulau pozicija, kai vamzdelis 

įvedamas iš priekinės pusės ties vidurine pažasties 

linija į ketvirtąjį ar penktąjį tarpšonkaulinį tarpą 

(23). Kaip jau minėta, jatrogeninis pneumotoraksas 

gali būti gydomas, taikant chirurgines intervencijas 

su vaizdo asistuojama technika arba atviru būdu, 

tačiau tokie metodai naudojami esant ypatingai 

sunkiems atvejams (24-26).  

 

Prognozė 

 

Iš anksčiau paskelbtų mokslinių publikacijų žinoma, 

kad pneumotorakso pasikartojimo rizika per 1-5 

metų stebėjimo laikotarpį yra 23-50%, kai didžiausia 

pasikartojimo tikimybė yra per pirmąjį mėnesį (27). 

Vis dėlto nėra duomenų apie jatrogeninio 

penumotorakso pasikartojimo rizikos tendencijas. 

Įvedus drenažinį vamzdelį, pacientą svarbu 

informuoti, kad vamzdelis bus laikomas tol, kol 

plautis grįš į prieš tai buvusį normalų dydį ir funkciją 

(28). Nemažiau svarbu pacientui, kuris buvo gydytas 
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dėl jatrogeninio pneumotorakso, įspėti, kad 

pasikartojimo rizika yra maža, tačiau pirmas 72 

valandas reikia vengti nardymo ir skraidymo (28, 

29).  Pati dažniausia komplikacija bet kokios kilmės 

pneumotorakso yra įtampos pneumotoraksas (20% 

atvejų) (30-32)  (23). Kita literatūroje minima 

pneumotorakso komplikacija yra nuolatinis oro 

trūkumas dėl nevisiško plaučio atsistatymo po 

įvykusio pneumotorakso. Esant tokiai būklei 

reikalinga chirurginė intervencija (33).  

 

Prevencija 

 

Suvokiant, kad jatrogeninis pneumotoraksas yra 

gyvybei pavojinga būklė, yra be galo svarbu vykdyti 

kvalifikacijos kėlimo kursus šia tematika ligoninės 

personalui. Naujausiose literatūrinėse apžvalgose 

pateikiamos rekomendacijos, skatinant atkreipti 

dėmesį į procedūras, kurių metu yra didelė 

jatrogeninio pneumotorakso rizika, taikyti 

simuliacinius metodus personalo mokymams bei 

kitaip šviesti ligoninėje dirbančius asmenis (34,35). 

Pastebėta, kad vykdant tokius simuliacinius 

mokymus apie centrinę veninę kateterizaciją, buvo 

pagerinta kateterių įvedimo technika, tokiu būdu 

mažinant jatrogeninio pneumotorakso riziką (34-

37). Tokiu būdu mažinama jatrogeninio 

penumotorakso rizika žemesnio lygio ligoninėse, 

kur trūksta tokio tipo patirties ir įgūdžių ne tik 

specialistams, slaugytojams, bet ir besimokantiems 

medikams, tiesiogiai susijusiems su intervencinėmis 

procedūromis (35,36). Atkreipus didesnį dėmesį bei 

susirūpinus jatrogeninio pneumotorakso kaip 

mirtinos komplikacijos reiškiniu, aktyviai pradėti 

taikyti standartizuoti protokolai, švietimo 

priemonės, simuliaciniai mokymai, naujos 

ultragarsinės įrangos pirkimas, grįžtamojo ryšio dėl 

atliktų intervencijų tarp skirtingų ligoninės skyrių 

stiprinimas (2).  

 

Išvados 

 

Jatrogeninis pneumotoraksas dažniausiai įvyksta 

imant plaučių audinio biopsiją, įvedant centrinį 

veninį kateterį. Jatrogeninio pneumotorakso rizika 

itin padidėja, kai įvedamas poraktikaulinis centrinis 

veninis kateteris ne ultragarso kontrolėje. Dažniausi 

simptomai yra pleuritinis skausmas, dispnėja, 

tachipnėja ir tachikardija. Diagnozei patvirtinti 

užtenka klinikinio pasireiškimo bei ultragarsinio 

tyrimo. Profesionali pagalba turi būti kuo skubesnė, 

teikiant pirmenybę gydymui, o ne vizualizavimui. 

Taikoma dekompresija įvedant adatą torakostomijos 

metu, sunkesniais atvejais galima chirurginė atvira 

arba vaizdo pagalba atliekama intervencija.  
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