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REZUMATE / ABSTRACTS

Slăbiciunea mușchilor respiratori este 
principalul contributor la dezechilibrul 
respirator la pacienții cu boli neuromusculare. 
În stadiile avansate de boală, pacienții 
dezvoltă o insuficiență respiratorie datorată 
slăbiciunii musculare, aceasta fiind cauza 
principală de deces la acești pacienți. 
Slăbiciunea musculaturii respiratorii determină 
hipoventilație alveolară inițial nocturnă, 
și ulterior insuficiență respiratorie diurnă. 
Semnele și simptomele precoce ale slăbiciunii 
musculaturii respiratorii sunt inițial discrete, 
respectiv: dispnee de efort, ortopnee, insomnie, 
cefalee matinală, reducerea apetitului, depresie, 
anxietate și fatigabilitate marcată.

Respiratory muscle weakness is the main 
contributor to respiratory imbalance in 
patients with neuromuscular diseases . In 
the advanced stages of the disease, patients 
develop a chronic respiratory failure due 
to muscle weakness, which is the principle 
cause of death among these patients. 
Respiratory muscle weakness ultimately 
causes alveolar hypoventilation, initially 
nocturnal, and later daytime respiratory 
failure. The signs and symptoms of early 
respiratory muscle weakness are discrete, 
namely: dyspnoea on effort, orthopnoea, 
insomnia, morning headache, loss of appetite, 
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Managementul insuficienței respiratorii 
în bolile neuromusculare necesită utilizarea 
VNI pentru asistarea musculaturii respiratorii, 
în scopul corectării hipoventilației 
alveolare și a schimburilor gazoase. VNI 
încetinește declinul capacității vitale 
forțate, îmbunătățind astfel calitatea vieții 
pacienilor și crește supraviețuirea. Suportul 
ventilator noninvaziv trebuie introdus 
în managementul pacienților cu boli 
neuromusculare cât mai precoce, la apariția 
primelor semne de insuficiență respiratorie, 
fiind probabil cea mai eficientă terapie 
în prelungirea supraviețuirii pacienților 
neuromusculari.

depression, anxiety, and marked fatigue. 
The management of respiratory failure in 

neuromuscular diseases requires the use of 
Noninvasive ventilation (NIV) to assist the 
respiratory muscles in order to correct the 
alveolar hypoventilation and ameliorate gas 
exchange. NIV thus slows down the decline 
of forced vital capacity thereby improving the 
patient’s quality of life and increases survival. 
NIV support should be offered to all patients 
who present with early signs of ventilatory 
failure as it is probably the most effective 
amongst treatments in prolonging life in 
neuromuscular patients.




