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Inițierea ventilației nocturne
la pacienții neuromusculari

Initiation of nocturnal ventilation in patients
with neuromuscular disease

Ventilaţia non-invazivă asigură suport 
ventilator pentru pacienţii cu insuficienţă 
respiratorie cronică acutizată sau severă, dar 
stabilă. În evoluţia afecţiunilor neuromusculare 
apare deteriorarea progresivă a forței 
musculaturii respiratorii, apar modificări în 
mecanica respiratorie şi toleranța la efort, 
clearance-ul mucociliar, controlul respirației şi 
somn, urmate de  hipoventilație.

Tulburările respiratorii apar iniţial doar 
în timpul somnului prin scăderea activității 
tonice a musculaturii posturale, a musculaturii 
căilor respiratorii superioare şi a muşchilor 
inspiratori accesori şi creşterea rezistenței 
în  căile respiratorii superioare. În acest sens 

Non-invasive ventilation ensures ventilatory 
support to patients with acute or severe, 
but stable, chronic respiratory failure. 
During the evolution of neuromuscular 
conditions, progressive deterioration of the 
respiratory muscle strength occurs, as well as 
modifications in the respiratory mechanics 
and effort tolerance, mucociliary clearance, 
respiration control and sleep, followed by 
hypoventilation.

Breathing disorders initially occur only 
during sleep, by decrease of the tonic activity 
of the postural muscles, upper airway 
muscles, and accessory inspiratory muscles, 
and increase of the resistance in the upper 
airways. Therefore, periodic polysomnographic 

este esențială evaluarea polisomnografică 
periodică, cel puțin o data pe an, pentru 
depistarea şi intervenția terapeutică 
precoce. Iniţierea ventilaţiei noninvazive 
la pacienţii neuromusculari în momentul 
apariţiei hipercapniei nocturne contribuie 
la prezervarea funcţiei respiratorii, creşterea 
calităţii vieţii şi a speranţei de viaţă.

Principalele obstacolele în aplicarea acestei 
terapii ţin de complianţă şi sunt în strânsă 
legatură cu dezvoltarea logistică şi socială. La 
copii poate fi necesară o perioadă mai lungă 
de acomodare cu masca şi creşterea treptată a 
duratei de timp în care aparatul este folosit.

evaluation is extremely necessary at least 
once a year, for early detection and treatment. 
The initiation of non-invasive ventilation 
in patients with neuromuscular diseases 
upon occurrence of nocturnal hypercapnia 
contributes to preservation of the respiratory 
function, improvement of the quality of life 
and life expectancy. 

The main obstacles in the way of this 
therapy are related to compliance, and they 
are strongly connected to the logistic and 
social development. Children may need a 
longer period of adaptation to the face mask 
and a progressive increase of the duration of 
use of the device.
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