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Afectarea musculară respiratorie din bolile 
neuromusculare evoluează în paralel cu 
afectarea musculaturii scheletale deși uneori 
nu urmează identic paternul deteriorării 
musculaturii scheletale. În timp, poate să apară 
respirație mai puțin amplă cu hipoventilație 
și tuse slabă, ineficientă, generând 
vulnerabilitatea pacientului pentru infecții 
respiratorii, pneumonii, prin faptul că nu poate 
elimina secrețiile. În același timp, pacientul 
este predispus la atelectazie, obstrucția căilor 
aeriene superioare, aspirație pulmonară la 
care se adaugă efectul mecanic al scoliozei 
progresive.

Este important în acest sens evaluarea 
periodică a musculaturii respiratorii și 
monitorizarea progresiei bolii. 

Această evaluare se bazează pe o anamneză 
detaliată cu obținerea istoricului și evoluției 
până la momentul consultului, examinare 
clinică, teste funcționale respiratorii în stare de 
veghe, polisomnografie și gazometrie.

Recomandările pentru evaluarea periodică 
și monitorizarea pacienților sunt în relație cu 
afectarea neuromusculară. La pacienții cu 
boală Duchenne spirometria se recomandă 
de 2 ori/an atunci când CV este peste 
60% din prezis și MIP/MEP > 60 cm H20 iar 

Evaluarea respiratorie
- investigații în stare de veghe și în somn
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polisomnografia se recomandă anual.
Atunci când CV scade sub 60% din prezis 

este recomandată efectuarea spirometriei la 
3-4 luni și polisomnografiei la interval de 6 
luni, cu individualizarea acestor recomandări 
în funcție de evoluția fiecărui pacient.

Una din aceste recomandări, atunci când 
testele efectuate obiectivează scăderea forței 
musculaturii inspiratorii si expiratorii cu 
afectarea tusei, se referă la inițierea susținerii 
tusei cu dispozitivul de susținere a tusei pentru 
îmbunătățirea clearance-ului mucociliar și 
inflația periodică cu scopul recrutării alveolare. 

De asemenea, înregistrarea SatO2 < 90% peste 
10 % din durata înregistrării la polisomnografie 
sau un patern de desaturări recurente 
în timpul somnului reprezintă indicație 
pentru VNI. Capnografia și determinarea 
CO2 transcutanat contribuie la stadializarea 
insuficienței respiratorii hipercapnice în bolile 
progresive neuromusculare.

Evaluarea periodică respiratorie la pacienții 
neuromusculari se încadrează astfel într-o 
abordare complexă, multidisciplinară și 
permite elaborarea unui plan anticipativ atât în 
progresia bolii cât și a posibilelor complicații.

http://www.romaniansleepjournal.ro/
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Evaluarea 
respiratorie 

periodică 
anticipativă 
care include 

asistarea tusei și 
ventilația nocturnă 
noninvazivă poate 

îmbunătăți calitatea 
și durata vieții

Stadiul 1
Pre-simptomatic

Stadiul 2
Precoce 

ambulant

Stadiul 3
Tardiv 

ambulant

Stadiul 4
Precoce

non-ambulant

Stadiul 5
Tardiv

non-ambulant

Funcție 
respiratorie 

normală

Risc scăzut pentru afectarea 
respiratorie

Risc crescut 
pentru afectarea 

respiratorie

Risc înalt pentru 
afectarea 

respiratorie

Vaccinare 
corespunzătoare 

vârstei și 
calendarului 

vaccinal inclusiv 
vaccinarea anti 

pneumococică și 
antigripală

Evaluare periodică 
multidisciplinară

Evaluare 
respiratorie 

conform 
evoluției bolii

Managementul 
complicațiilor 

respiratorii

St
ar

e 
de

 v
eg

he

Pulsoximetrie

Spirometrie 
în poziție 
șezândă și în 
decubit

De 2 ori pe an dacă FVC>60% din prezis

La interval de 3-4 luni dacă FVC<60% din prezis

Debit maxim 
al tusei (Peak 
cough flow)
valori normale: 

>360 l/min

Presiunea 
inspiratorie 
maximă (MIP) 
și presiunea 
expiratorie 
maximă (MEP)
valori normale: 
80-120 cm H2O

De 2 ori pe an dacă MIP/MEP >60 cm H2O

La interval de 3-4 luni dacă MIP/MEP <60 cm H2O

End-tidal CO2 
- ETCO2 prin 
capnografie 

În
 ti

m
pu

l s
om

nu
lu

i

Polisomnografie 
și/sau poligrafie 
pentru 
monitorizarea 
cardiorespiratorie

Polisomnografie anuală
dacă FVC>60% din prezis și/sau MIP/MEP >60 cm H2O

Polisomnografie de 2 ori pe an
dacă FVC<60% din prezis și/sau MIP/MEP <60 cm H2O

Teste funcționale respiratorii recomandate la pacienții cu Distrofia Musculară Duchenne
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The respiratory muscle impairment 
evolves in parallel with the skeletal muscle 
impairment, although sometimes it does not 
identically follow the pattern of the skeletal 
muscle deterioration. All these can causes 
less wide breathing with hypoventilation and 
weak inefficient cough, leading to patient’s 
vulnerability for respiratory infections, 
pneumonias, as they cannot eliminate 
secretions. At the same time, patient is 
predisposed to atelectasis, upper airway 
obstruction, pulmonary aspiration along with 
the mechanical effect of progressive scoliosis. 

Therefore, it is important to have a periodic 
assessment of the respiratory muscles and to 
monitor the progression of the disease.

The respiratory assessment is based on 
a detailed anamnesis with obtaining the 
history and disease progression until the 
time of the consultation, clinical examination, 
respiratory functional tests during awakening, 
polysomnography and gasometry.

The recommendations for periodic 
assessment and monitoring of patients are 
related to the neuromuscular impairment. 
In patients with Duchenne disease 
spirometry is recommended twice/year 
when CV is over 60% of the predicted 
value and MIP/MEP > 60cm H20, and 

Respiratory evaluation
- role of awake and sleep tests
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polysomnography is recommended annualy.
When CV decreases under 60% of the 

predicted value performance of spirometry 
is recommended every 3-4 months while 
polysomnography every 6 months, with 
personalization of these recommendations 
depending on the evolution of each patient.

When the performed tests indicate the 
decrease of the inspiratory and expiratory 
muscular strength with impairment of cough, 
one of these recommendations refers to 
initiating cough support by cough assist 
machine for improvement of the mucociliary 
clearance and periodic inflation with the 
purpose of alveolar recruitment. 

Also, recording SatO2 < 90% over 10 % of 
the total recording time of polysomnography 
or a pattern of recurrent desaturation 
during sleep represent an indication for 
VNI. Capnography and determination of 
transcutaneous CO2 contribute to staging 
of the hypercapnic respiratory failure in the 
neuromuscular progressive disease.

Periodic respiratory assessment in 
neuromuscular patients is thus part of a 
complex multidisciplinary approach, allowing 
an anticipative plan in disease progression as 
well as possible complications.

http://www.romaniansleepjournal.ro/
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A structured, 
proactive approach 

to respiratory 
management that 

includes the use 
of assisted cough 

and nocturnal 
ventilation has been 

shown to prolong 
survival

Stage 1 
Presymptomatic

Stage 2
Early 

ambulatory

Stage 3
Late 

ambulatory

Stage 4
Early non-

ambulatory

Stage 5 
Late non-

ambulatory

Normal 
respiratory 

function

Low risk of respiratory 
problems

Increasing risk 
of respiratory 

impairment

High risk of 
respiratory 
impairment

Ensure usual 
immunisation 

schedule 
includes 

23-valent 
pneumococcal 
and influenza 

vaccines

Monitor progress
Trigger 

respiratory 
assessments

Trigger 
respiratory 

investigations 
and 

intervences

A
w

ak
e

Oxyhemoglobin 
saturation by 
pulse
oximetry

Sitting and 
supine FVC

Every 6 month if FVC>60% predicted

Every 3-4 month if FVC<60% predicted

Peak cough 
flow

normal value: 
>360 l/min

Maximum 
inspiratory 
ans expiratory 
pressures

normal value: 
80-120 cm H2O

Every 6 month if MIP/MEP >60 cm H2O

Every 3-4 month if MIP/MEP <60 cm H2O

Awake (end-
tidal carbon 
dioxide 
(ETCO2) 
level by 
capnography 

 D
ur

in
g 

Sl
ee

p

Assessment of 
Gas Exchange 
During Sleep 
(home or 
lab setting) 
polysom-
nography

Polysomnography every year
if FVC>60% predicted and/or MIP/MEP >60 cm H2O

Polysomnolography every 6 month every year
if FVC<60% predicted and/or MIP/MEP <60 cm H2O

Recommended Diagnostic Testing for Pacients with Duchenne Muscular Dystrophy
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