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Tlen NIE JEST lekiem na hipowentylację w chorobach nerwowo-mięśniowych 
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W przypadku postępującej niewydolności oddechowej, występującej u osób ze schorzeniem 
nerwowo-mięśniowym, wczesną oznaką hipowentylacji są nieprawidłowe wyniki badania 
nocnej oksymetrii. W trakcie spania płasko w pozycji leŜącej występują znaczące okresy 
obniŜonego poziomu tlenu we krwi (hipoksemii) oraz, dodatkowo, obniŜenie pojemności 
Ŝyciowej (VC), maksymalnej siły wdechu (MIF) oraz maksymalnej siły wydechu (MEF). 
ObniŜona saturacja tlenem  (SaO2) w połączeniu ze zwiększoną retencją dwutlenku węgla 
(CO2), czyli hiperkapnią, stanowią cechy charakterystyczne hipowentylacji. Jest to czasami 
nazywane zaburzeniami pompy oddechowej (ang. ventilatory pump failure), spowodowanymi 
osłabieniem mięśni oddechowych. 

Pacjenci z chorobami nerwowo-mięśniowymi, u których rozwija się postępująca 
niewydolność oddechowa, spowodowana osłabieniem mięśni oddechowych, mogą umrzeć, 
jeśli nie zastosuje się u nich mechanicznej wentylacji. Często trudno przewidzieć tempo 
progresji. U niektórych pacjentów, zagraŜająca Ŝyciu niewydolność oddechowa z powodu 
hiperkapnii wydaje się pojawiać nagle. Mogą oni jednak nie zdawać sobie sprawy ze 
stopniowo narastających oznak i objawów, szczególnie z powodu małej aktywności fizycznej, 
jak i braku regularnego przeprowadzania prostych testów oddechowych. 

Podawanie tlenu nie wspomaga osłabionych mięśni oddechowych, ale daje zarówno 
pacjentowi, jak i lekarzowi, fałszywe przekonanie o prawidłowości leczenia. Niedostateczna 
wentylacja jest mylona z zaburzeniami w przepływie tlenu. W gruncie rzeczy, podawanie 
tlenu moŜe tylko maskować problem. Podawanie tlenu stwarza równieŜ niebezpieczeństwo 
spowodowania zatrzymania czynności oddechowej. Tlen nie leczy hipowentylacji. Poprawi 
wysycenie krwi tlenem (SaO2), ale nie hipowentylację i moŜe zwiększyć niebezpieczeństwo 
śmierci z powodu ostrej niewydolności oddechowej. 

W hiperkapnicznej postaci niewydolności oddechowej, spowodowanej hipowentylacją, SaO2 
spada wskutek wzrostu CO2. Pęcherzyki płucne (maleńkie jednostki wymiany gazowej) 
powinny z kaŜdym wydechem usunąć większość dwutlenku węgla. Zamiast tego, w 
przypadku hipowentylacji, CO2 gromadzi się, powodując zmniejszenie miejsca na tlen w 
pęcherzykach płucnych. Zastosowanie mechanicznej wentylacji przy uŜyciu powietrza,  
zmniejsza ilość CO2 w pęcherzykach płucnych, poprawia SaO2 i pozwala odpocząć mięśniom 
oddechowym. Respirator powinien być tak ustawiony, aby osiągnąć prawidłową SaO2, przy 
uŜyciu normalnego powietrza. Przy podawaniu tlenu, niewłaściwe jest stosowanie 
nieinwazyjnej oksymetrii w celu określenia, czy wspomagana wentylacja jest wystarczająca; 
niezbędne jest powtarzane pobieranie krwi tętniczej do pomiaru ABG.  

Gdy niewydolność oddechowa występuje u pacjentów  z chorobami nerwowo-mięśniowymi 
(stwardnienie zanikowe boczne - SLA, post polio, rdzeniowy zanik mięśni - SMA, dystrofia 
mięśniowa, itp.), u których występują dodatkowe schorzenia dróg oddechowych 
upośledzające przepływ tlenu, ustawienia respiratora naleŜy wyregulować tak, aby: 
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• zapewnić wygodę pacjentowi;  
• osiągnąć SaO2 na poziomie 95%  lub wyŜszym przy stosowaniu normalnego 

powietrza (moŜe to być mierzone przy uŜyciu oksymetru zakładanego na palec);  
• wspomagać pacjenta w efektywnym kaszlu i usuwaniu wydzieliny;  
• zapewnić poprawę mówienia (jeśli komunikacja głosowa jest moŜliwa).  

Osoby stosujące nieinwazyjną nosową wentylację (NPPV) przy pomocy urządzenia 
wytwarzającego dwustopniowe dodatnie ciśnienie, często uŜywają nieodpowiednich ustawień 
respiratora; pacjenci ci często nie są monitorowani klinicznie ani przy pomocy oksymetrii. 
Ciśnienie przy wydechu (EPAP) jest często ustawiane na zbyt wysokim poziomie – 
zazwyczaj nie powinno przekraczać 3-4 cm H2O; wartość ciśnienia przy wdechu (IPAP) jest 
ustawiana zbyt nisko – zazwyczaj powinno wynosić co najmniej 12-16 cm H2O i zapewniać 
osiągnięcie saturacji tlenem na poziomie 95% lub wyŜszym. Pewne sytuacje mogą wymagać 
podawania tlenu, jak np. zapalenie płuc w wyniku infekcji lub zachłyśnięcia się. Gdy ma to 
miejsce w przypadku pacjentów z osłabionymi mięśniami oddechowymi i hipowentylacją, 
naleŜy zapewnić im zarówno wspomaganą wentylację, jak i tlenoterapię, oraz monitorowanie 
przy pomocy pomiarów ABG. 
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