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IZVLEČEK
Uvod: Bolezen motoričnega nevrona ali amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je hitro
napredujoča nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene celice motoričnih nevronov
centralnega in perifernega živčevja. Posledično se pojavijo mišična šibkost, spastičnost
in/ali atrofija skeletnih mišic. Pri nekaterih se bolezen začne z znaki bulbarne okvare in
sicer pojavijo se dizartrija, disfagija, neučinkovit kašelj, zaletavanje, laringospazem in
aspiracija. V času bolezni se razvije tudi šibkost dihalnih mišic, kar povzroči nezadostno
izmenjavo kisika in ogljikovega dioksida. Posledično je potrebna uvedba umetne podpore
dihanja, ki se lahko izvaja na dva načina. Z neinvazivno mehansko ventilacijo (NIV) ali
invazivno mehansko ventilacijo (IMV). Raziskave so pokazale, da NIV izboljša kakovost
življenja in podaljša preživetje bolnikov z ALS. Avtorji v nekaterih člankih navajajo, da
NIV in izkašljevalnik slabše prenašajo bolniki z bulbarno obliko bolezni ALS kot ti s
psevdobulbarno. Namen: Na podlagi podatkov pridobljenih iz zdravstvenih dokumentacij
in spominskih kartic dihalnih aparatov in izkašljevalnikov primerjati vpliv bulbarnih in
psevdobulbarnih znakov na uporabo NIV in izkašljevalnika pri bolnikih z ALS. Metode
dela: Analizirani so bili podatki iz popisov/spominskih kartic ventilatorjev in
izkašljevalnikov 101 bolnika. Demografske podatke smo analizirali z deskriptivno
statistiko, posamezne parametre s t-testom, čas preživetja pa smo ponazorili s pomočjo
krivulje preživetja po metodi Kaplan-Meier in logrank testom. Rezultati: Vključene
bolnike smo razdelili v štiri skupine, glede na bolezenske znake in simptome ob uvedbi
NIV. Podrobneje smo analizirali samo dve skupini, v katerih je bilo 48 bolnikov. Prvo
skupino je sestavljalo 16 bolnikov z bulbarno (brez psevdobulbarnih znakov) obliko
bolezni ALS, med njimi jih je 9 uporabljalo aparat za NIV, 7 jih je odklonilo oziroma ni
prenašalo aparata. V drugi skupini s psevdobulbarno obliko (brez okvare spodnjih
motoričnih nevronov v bulbarni regiji) ALS bolezni pa je bilo 32 bolnikov, med katerimi
jih je 20 uporabljalo NIV, 12 pa jih je NIV odklonilo. Razprava in sklep: Ugotovili smo,
da NIV pomembno vpliva na preživetje bolnikov z bulbarno kot psevdobulbarno obliko
ALS. Pri psevdobulbarni obliki, pri katerih gre za učinkovito uporabo aparata za NIV (več
kot 4 ure/dan), je čas preživetja daljši kot pri bolnikih z bulbarno obliko bolezni. Prav tako
je pri bolnikih s psevdobulbarno obliko bolezni uporaba NIV kasneje priporočena kot pri
bolnikih z bulbarno obliko bolezni, zaradi počasnejšega napredovanja bolezni. Tudi čas od
začetka bolezni do smrti je pri bolnikih s psevdobulbarno obliko bolezni ALS daljši.

Ključne besede: Amiotrofična lateralna skleroza (ALS), okvara zgornjega motoričnega
nevrona (psevdobulbarna oblika), okvara spodnjega motoričnega nevrona (bulbarna
oblika), neinvazivna mehanska ventilacija (NIV), izkašljevalnik.

ABSTRACT
Introduction: Motor neuron disease or amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a
progressive, neurodegenerative disease that affects the motor nervous system.
Consequently the weakness, spasticity and/or atrophy of skeletal muscles appear. In some
cases, the ALS disease starts with bulbar signs such as dysphagia, disartria, ineffective
cough, laryngospazm and aspiration. In time, weaknes of respiratory muscles appears and
contributes to various respiratory complications. Because of that, it is necessary to suggest
artificial respiration support. There are two types - non invasive mechanical ventilation
(NIV) or invasive mechanical ventilation (IMV). Some researches showed, that NIV
improves quality of ALS patient lives and has an impact on their survival. There are
authors that said, that bulbar patients do not tolerate or tolerate NIV worse than
pseudobulbar patients. Purpose: In our research we wanted to compare how bulbar or
pseudobulbar patients reacted on NIV, based on their signs and symptoms. Methods: We
analyzed some parameters from medical documentations and parameters from memory
cards of ventilators for non-invasive ventilation. Demographic datas were analyzed with
descriptive statistics, some of the parameters we analyzed with statistic T-test and the
survival time of patients of both groups, it is presented with survival curve/graph, where
we used the Kaplan-Meier method and logrank test. Results: We divided all patients in
four groups, based on theirs signs and symptoms. We analyzed only 48 patients (two
groups). In the first group, there were 16 patients, that had bulbar type (without
pseudobulbar signs) of ALS disease, 9 of them used NIV, but 7 of them refused or did not
tolerate NIV. In the second group, there were 32 patients with pseudobulbar type (without
lower motor neuron dissfunction in bulbar region) of ALS. Twenty of those patients used
NIV, but 12 of them refused the use of NIV. Discussion and conclussion: We came to the
conclusion, that NIV has a significant impact on the time of survival of bouth groups of
patients (bulbar/pseudobulbar type of disease). The time of survival was longer in a group
of patients with pseudobulbar type than in a group of patients with bulbar type of ALS, if
they used NIV more than 4 hours a day. We also discovered, that the use of NIV was
recommended later in a group of patients with pseudobulbar type than in a group of
patients with bulbar type of disease, because of slower progression of the disease. The time
from the beginning of the disease till death, was also longer in a group of patients with
pseudobulbar type of ALS disease than in a group of bulbar type.
Key words: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), upper motor neuron damage
(pseudobulbar type), lower motor neuron damage (bulbar type), non-invasive mechanical
ventilation (NIV).
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV

ALS

Amiotrofična lateralna skleroza

BMN

Bolezen motoričnega nevrona

FVC

Forsirana vitalna kapaciteta

IMV

Invazivna mehanska ventilacija

MIP

Maksimalni tlak v ustih ob vdihu

NIV

Neinvazivna mehanska ventilacija

SMN

Spodnji motorični nevron

SNIP

Maksimalni tlak v nosu ob sunkovitem vdihu
skozenj

ZMN

Zgornji motorični nevron

1 UVOD
1.1. Amiotrofična lateralna skleroza
Amiotrofična lateralna skleroza ( ALS ) imenovana tudi kot bolezen motoričnega nevrona
je hitro napredujoča nevrodegenerativna bolezen, ki se zaradi propada motoričnih
nevronov v možganih in hrbtenjači kaže z mišično šibkostjo in posledično smrtjo.
Beseda ''amiotrofičen'' znotraj kratice ALS je grškega izvora ter pomeni ''neprehranjenost
mišic''. Povezana je z izgubo signalov, ki jih živčne celice pošiljajo mišičnim celicam.
Druga beseda ''lateralen'' pomeni ''stranski'' in se nanaša

na poškodovano lokacijo v

hrbtenjači, slednja beseda ''skleroza'', ki pomeni ''otrdelost'' pa je povezana z otrdelim
stanjem hrbtenjače v napredujočih fazah same bolezni (Muscular Dystrophy Association,
2011).
V literaturi lahko zasledimo različna poimenovanja bolezni ALS, ki so se oblikovala skozi
zgodovino in različne predele sveta. Najpogostejša imena omenjene bolezni so poleg ALS
(ang. ''Amyiotrophic lateral sclerosis-ALS'') še Lou Gehrigova bolezen in Charchotova
bolezen. Lou Gehrigova bolezen (ang. ''Lou Gehrig's disease'') uporabljajo v Združenih
državah Amerike in sicer po slavnem igralcu bejzbola iz ekipe Yankees, ki je zaradi
omenjene bolezni leta 1941 preminil (Muscular Dystrophy Association, 2011).
Poimenovanje Charchotova bolezen (ang. ''Charcot's disease'') pa izhaja po Francozu JeanMartinu Charcotu, ki je to bolezen kot ALS prvi poimenoval leta 1874 (Oliveira in Pereira,
2009). Pogosto se uporablja tudi izraz bolezen motoričnega nevrona (BMN) (ang. ''Motor
neuron disease-MND''), ki pa je širši izraz in vsebuje bolezni, pri katerih gre za okvaro
motoričnih živcev, vendar ne nujno hkrati zgornjega in spodnjega motoričnega nevrona. V
primeru, da gre izključno za okvaro le spodnjega motoričnega nevrona, potem govorimo o
progresivni mišični atrofiji, pri izolirani okvari zgornjega motoričnega

nevrona pa o

primarni lateralni sklerozi. V večini primerov, kjer prizadetost ni tako strogo omejena na
zgornji ali spodnji motorični nevron, pa je BMN sinonim za ALS. Izraz BMN se pogosto
uporablja v Združenem kraljestvu Velike Britanije, sicer pa je razširjen po vsem svetu
(referenca).
Skupna stopnja incidence po svetu je ocenjena na približno 2 obolela/100.000 prebivalcev,
stopnja prevalence pa je ocenjena na približno 7/100.000 globalno gledano, saj se tako
stopnja incidence kot stopnja prevalence med državami razlikujeta (Oliveira in Pereira,
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2009). Doba preživetja bolnikov z boleznijo ALS od začetka pojava simptomov je v
povprečju 3 leta. Petindvajset odstotkov obolelih preživi 5 let, 10 % pa je takšnih, ki
preživijo do 10 let z boleznijo ALS (Shaw idr., 2014).
Diagnoza ALS bolezni za enkrat še vedno ostaja samo klinična, saj specifičnega testa za
ALS še ni. Poleg kliničnega pregleda, pri potrditvi bolezni najbolj pomaga
elektromiografija. V pomoč pa so še številne druge preiskave: slikovne preiskavemagnetno
pozitronska

resonančno
emisijska

slikanje,

enofotonska

tomografija;

emisijska

elektrofiziološke

računalniška
študije

tomografija,

elektromiografija,

transkranialna magnetna stimulacija; študije prevodnosti živcev, laboratorijski testi,
biopsija mišic in nevropatološke študije, s katerimi izključimo sindrome, ki so podobni
ALS (Wijesekera in Leigh, 2009). Od vsakega primera posebej je odvisno, za katero
preiskavo se bo zdravnik oziroma specialist nevrolog odločil. Med vsemi omenjenimi so
najbolj pogoste MRI, EMG, preiskave prevodnosti živcev ter krvne preiskave (Shaw idr.,
2014).

1.2. Značilnosti amiotrofične lateralne skleroze
Progresivna ter huda degeneracija in izguba tako zgornjih kot spodnjih

motoričnih

nevronov v možganih in hrbtenjači sta dve glavni značilnosti ALS bolezni. Posledično
pride do ohromelosti mišic, ki so pod vplivom naše volje in izgube sposobnosti gibanja,
požiranja, govora ter dihanja (The ALS Association, 2017).
Motorični nevroni so živčne celice, ki se nahajajo v možganih, možganskem deblu ter
hrbtenjači. Njihova naloga je kontrola mišic, ki delujejo pod vplivom naše volje.
Motorične nevrone delimo na zgornje in spodnje motorične nevrone. Zgornji motorični
nevroni se nahajajo v možganih in sicer natančneje v motorični skorji in so povezani s
spodnjimi motoričnimi nevroni. Spodnji motorični nevroni se nahajajo v možganskem
deblu in hrbtenjači ter potekajo do mišic, ki jih oživčujejo. Mišice, ki jih oživčujejo so
mišice udov, obraza, žrela, požiralnika ter prsnega koša. Na začenjanje gibanja mišic
vplivajo zgornji motorični nevroni, ki so prav tako vključeni v proces ohranjanja
ustreznega mišičnega tonusa, medtem ko spodnji motorični nevroni nadzorujejo
kontrakcije mišic (Cwik, 2009).
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1.2.1. Znaki zgornje motor - nevronske degeneracije ter spodnje
motor - nevronske degeneracije
Znaki ZMN degeneracije so spastičnost s hiperrefleksijo (85 % primerov), pozitiven
Babinski znak (85 % primerov), šibkost mišic, dizartrija, disfagija, dispneja, emocionalna
labilnost. Med znake SMN degeneracije pa uvrščamo šibkost mišic, mišične atrofije
(vključno z diafragmo), fascikulacije, mišične krče, hiporefleksijo, flakcidnost. Kot
posledice, se pojavijo utrujenost, zaspanost, bolečina, oteženo dihanje, jutranji glavoboli,
pretirano slinjenje (ALS Society of Canada, b.d.).
Mišice, na katere ne moremo zavestno vplivati npr. srčna mišica, mišice mehurja,
gastrointestinalnega trakta, mišice za kontrolo spolnih funkcij, so običajno pri osebah z
ALS ohranjene. Prav tako velja za senzorične funkcije kot so vid, sluh in dotik. ALS
bolezen sama po sebi ne povzroča bolečin, lahko pa se pojavi kot posledica različnih težav
in zapletov znotraj poteka bolezni (mišični krči, nepremičnost) (Muscular Dystrophy
Association, 2011).
Stopnja oškodovanosti mišičja se s progresijo bolezni povečuje in širi na preostale dele
telesa. Tako v poznih fazah lahko bolezen zajame tudi nekatere nehotne mišice (npr.
mišice mehurja) ali dele senzoričnega sistema, kar se posledično kaže z motenim
delovanjem. Pogosto osebe z ALS umrejo zaradi okvar respiratornih funkcij ali drugih
pljučnih zapletov (Wijesekera in Leigh, 2009).

1.3. Tipi bolezni amiotrofične lateralne skleroze
V literaturi navajajo različne tipe ALS in sicer glede na predel telesa, kjer se pojavijo prvi
znaki bolezni pri osebah z ALS.

1.3.1. Začetek bolezenskih znakov v udih
Pri približno dveh tretjinah oseb z ALS se bolezen prične s šibkostjo mišic v enem izmed
udov (ang. ''limb - onset ALS'' ). Omenjena mišična šibkost ni tako močno izražena, da bi
oseba poiskala zdravniško pomoč, kljub temu, da se pojavi nenadoma (Russell in dr.,
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2013). Pred začetkom šibkosti, se redko pojavi usahlost mišic, še prej (nekaj mesecev ali
let) pa se lahko pojavljajo fascikulacije oziroma mišični krči (Wijesekera in Leigh, 2009).

1.3.2. Začetek bolezenskih znakov v bulbarni regiji
Pri eni tretjini bolnikov z ALS se pojavi kot prvi znak bolezni dizartrija. Redko se pojavi
kot prvi znak disfagija (ang. ''bulbar - onset ALS''). Pri večini bolnikov se približno v roku
enega do dveh let razvijejo bolezenski znaki v udih, lahko pa tudi sočasno z dizartrijo.
Kasneje se pridruži tudi pretirano slinjenje (sialoreja) (Wijesekera in Leigh, 2009).
Govor osebe z dizartrijo je nerazločen in upočasnjen, prisotna je lahko nazalnost, kot
posledica šibkosti mišic mehkega neba. Na jeziku so prisotne fascikulacije, vidna je
atrofija in njegovo gibanje je upočasnjeno (Wijesekera in Leigh, 2009).

1.3.3. Začetek bolezenskih znakov v respiratornem predelu
ALS bolezen se prav tako lahko pojavi z respiratornimi težavami (ang. ''respiratory - onset
ALS''), vendar v zelo redkih primerih (pri približno 5 % osebah z ALS boleznijo). Prisotne
so lahko nočne hipoventilacije ali znaki respiratorne okvare (tip 2) npr. ortopneja, dispneja,
jutranji glavoboli, pretirana zaspanost preko dneva itd. (Wijesekera in Leigh, 2009).

1.4. Zdravljenje / obvladovanje bolezni motoričnega nevrona
Bolezen ALS prizadene številna področja posameznikovega življenja in sicer fizično,
komunikacijsko, čustveno, socialno, partnersko, itd. Posledično, zato vpliva tudi na
njegove svojce in bližnje (Oliveira in Pereira, 2009). ALS je sicer neozdravljiva bolezen, a
jo poskušamo lajšati (''What is Amyotrophic Lateral Sclerosis'', 2005). Cilj zdravljenja oz.
obvladovanja je izboljšati ali vsaj ohranjati kakovost bolnikovega življenja in mu
omogočiti čim dlje trajajočo samostojnost (Wijesekera in Leigh, 2009). Največji izziv pri
zdravljenju simptomatike predstavljata dihanje in prehranjevanje.
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1.4.1. Dihanje
Osebe z ALS običajno nimajo težav z dihanjem v začetnih fazah bolezni. Z napredovanjem
bolezni pa dihalne mišice postopoma slabijo in posledično se osebe srečujejo z vedno več
težavami. Pojavljajo se kratka sapa (dispneja) ob naporu oz. aktivnosti (govorjenje,
hranjenje), motnje spanja, hipoksemija, jutranji glavoboli, izčrpanost, zaspanost preko
dneva, ortopneja (Wijesekera in Leigh, 2009).
Najpogosteje uporabljena tehnika za ugotavljanje upadanja dihalne funkcije pri osebah z
ALS je forsirana vitalna kapaciteta (FVC). Pri bolnikih z znatno šibkostjo obraznih mišic
pa imata tehniki MIP (maksimalni tlak v ustih ob vdihu) in SNIP (maksimalni tlak v nosu
ob sunkovitem vdihu skozenj) boljšo učinkovitost dokazovanja okvare dihalne funkcije
(Kiernan idr., 2011).
Dokler dihalne težave oseb z ALS niso obsežne, jih je možno obvladovati z različnimi
vajami kontroliranega dihanja ter s popravki telesne drže (ALS Society of Canada, b.d.). V
primeru močno napredovalega slabenja dihalnih funkcij, in sicer, ko oseba z normalnim
dihanjem ni več sposobna proizvesti zadostne količine kisika za preskrbo telesa, je
potrebno uvesti umetno podporo dihanju. Slednja se lahko izvaja na dva načina – z
neinvazivno (NIV) ali invazivno mehansko ventilacijo (IMV). O možnostih in posledicah
(tako pozitivnih kot negativnih), mora biti bolnik pravočasno oz. že precej zgodaj
informiran, da ima dovolj časa za premislek in odločitev (McCarthy, 2012).
Poznanih je več vrst NIV. Najpogosteje uporabljena je naprava z dvonivojskim pozitivnim
tlakom (BiPaPTM). Na začetku je NIV namenjena le nočni uporabi, saj se takrat največkrat
pojavlja hipoventilacija. Postopoma, z napredovanjem bolezni se uporaba NIV razširi tudi
na dnevna obdobja, ki se s časom podaljšujejo (Wijesekera in Leigh, 2009).
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Slika 1: Aparat za neinvazivno mehansko ventilacijo s spominsko kartico.

1.5. Teoretična izhodišča
Študije so pokazale, da uporaba NIV pozitivno vpliva na kakovost življenja oseb z ALS in
podaljšuje njihovo preživetje (Wijesekera in Leigh, 2009). Bolnikom, ki ne prenašajo NIV,
večinoma so to bolniki s hudo bulbarno oškodovanostjo, ali osebam, katerim je uporaba
NIV nezadostna, se ponudi vpeljava IMV (Kiernan idr., 2011) ali pa je na voljo paliativni
način oskrbe - blaženje težav in simptomov z zdravili in sicer sedativi ter opiati (ALS
Society of Canada, b.d.).
Sancho in sodelavci so ugotovili, da je pri bolnikih z bulbarno okvaro uporaba NIV in
izkašljevalnika manj učinkovita (Sancho, et al., 2004). Bolniki, ki bolje prenašajo NIV
imajo daljše preživetje in manj znakov bulbarne prizadetosti (Aboussouan idr., 1997). Ng
in sodelavci pa povzemajo, da NIV podaljša preživetje pri bolnikih z respiratorno
nezadostnostjo in normalno do zmerno motnjo bulbarnih funkcij, pri bolnikih s hudo
bulbarno prizadetostjo pa NIV izboljša kvaliteto življenja, ne podaljša pa preživetja (Ng, et
al., 2017).
V večini raziskav, ki obravnavajo NIV in izkašljevalnik pri bolnikih z bulbarno okvaro,
znakov bulbarne prizadetosti ne ločijo na tiste, ki so posledica okvare zgornjega
6

motonevrona od tistih, ki so posledica pretežno okvare spodnjega motonevrona. Razlike ob
pretežno bulbarni in psevdobulbarni okvari so opisali le Andersen in sodelavci v majhni
raziskavi, s katero so dokazali izrazitejšo zaporo hipofarinksa in zato slabše prenašanje
izkašljevalnika pri bolnikih z bulbarnimi znaki zaradi okvare spodnjih motonevronov
(Andersen idr., 2017).
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2 NAMEN
Namen raziskave je bil s pomočjo podatkov pridobljenih iz zdravstvene dokumentacije in
spominskih kartic dihalnih aparatov in izkašljevalnikov primerjati vpliv psevdobulbarnih
in bulbarnih znakov na uporabo NIV in izkašljevalnika pri bolnikih z ALS.
Predvidevamo, da bodo bolniki, pri katerih prevladujejo znaki bulbarne okvare zaradi
konstrikcije hipofarinksa ob podtlaku pri uporabi izkašljevalnika le tega težje prenašali,
NIV pa bi lahko slabše prenašali bolniki s psevdobulbarno okvaro zaradi slabše
usklajenosti hotenega dihanja.
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3 METODE DELA
V raziskavo smo s pomočjo podatkov iz popisov vključili bolnike z ALS, ki so vodeni na
Nevrološki kliniki, na Kliničnem inštitutu za klinično nevrofiziologijo v okviru Skupine za
ALS od začetka leta 2003 do junija 2017. Soglasje k izvedbi raziskave je podala Komisija
Republike Slovenije za medicinsko etiko (Priloga 1).
Raziskava je bila izvedena s pomočjo analize podatkov iz popisov in/ali spominskih kartic
ventilatorjev in izkašljevalnikov. Bolnikov zaradi raziskave nismo dodatno vabili na
pregled ali jih kakorkoli dodatno obremenjevali. Analizirali smo demografske in klinične
podatke 101 bolnika, s poudarkom na bulbarne in psevdobulbarne znake ob uvedbi NIV
oziroma v času, ko smo NIV ponudili; ter parametre na ventilatorju in izkašljevalniku.
Bulbarne in psevdobulbarne znake smo točkovali po predhodno pripravljenem
točkovalniku. Glede na znake bolnikov, smo združili dizartrijo, disfagijo ter pretirano
slinjenje in jih oštevilčili glede na resnost oziroma napredovanje. Disfagijo in dizartrijo
smo oštevilčili s številkami 0-3 (0 = ni prisotna, 1 = blaga, 2 = zmerna, 3 = huda), medtem
ko smo pretirano slinjenje oštevilčili z 0 = ni prisotno in 1 = prisotno ter sešteli vsoto. Tako
so bolniki lahko dosegli minimalno število 0 in maksimalno število 7 (huda disfagija +
huda dizartrija + pretirano slinjenje). Na enak način smo analizirali tudi simptome dihalne
nezadostnosti. Ortopnejo in jutranje glavobole smo oštevilčili z 0 = ni prisotno in 1 =
prisotno, medtem, ko dispnejo v mirovanju in dispnejo ob naporu smo oštevilčili z 0 = ni
prisotna, 1 = blaga, 2 = zmerna, 3 = huda.
V našo analizo smo vključili tudi krvne slike bolnikov, pri katerih nas je zanimala
predvsem začetna vrednost parcialnega tlaka ogljikovega dioksida (pCO2) v arterijski krvi,
katerega normalne vrednosti se gibljejo med 4˙9 - 5˙9 kPa in vrednosti parcialnega tlaka
kisika (pO2) v krvi, ki normalno znaša 11-13 kPa.
Glede uporabe ventilatorja in izkašljevalnika smo zbrali podatke o dnevni uporabi in
številu dni uporabe.
Demografske podatke smo analizirali z deskriptivno statistiko. Posamezne parametre med
skupinama bolnikov z bulbarno in psevdobulbarno obliko bolezni smo analizirali s ttestom. Preživetje obeh skupin pa smo med seboj primerjali s krivuljo preživetja po metodi
Kaplan-Meier in logrank testom.
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4 REZULTATI
4.1. Preiskovanci
Na podlagi bolezenskih znakov smo bolnike razdelili v štiri skupine.
Bolnikov z bulbarnimi znaki (brez prizadetosti ZMN v bulbarni regiji) ob uvedbi NIV, je
bilo 16 (kar predstavlja 16 % vseh vključenih), od tega je bilo 9 žensk (56 % od bolnikov z
bulbarnimi znaki) in 7 moških (44 % od bolnikov z bulbarnimi znaki).
Naslednjo skupino so predstavljali bolniki s psevdobulbarnimi znaki (brez znakov okvare
SMN v bulbarni regiji). Ob uvedbi NIV, jih je bilo 32 (32 % vseh vključenih bolnikov).
Skupino je sestavljalo 18 žensk (56 % od bolnikov s psevdobulbarnimi znaki) in 14 moških
(44 % bolnikov psevdobulbarne oblike bolezni).
Tretjo skupino so sestavljali bolniki, pri katerih je šlo za kombinacijo tako bulbarnih kot
psevdobulbarnih znakov. Slednjih je bilo 42 (kar predstavlja 41 % vseh udeleženih
bolnikov). Od tega je bilo 19 žensk (45 % od bolnikov s kombinacijo bulbarnih in
psevdobulbarnih znakov) in 23 moških (55 % od bolnikov s kombinacijo bulbarnih in
psevdobulbarnih znakov).
Zadnjo skupino je sestavljalo 11 bolnikov (11 % od vseh vključenih bolnikov) z znaki, ki
so značilni za spinalno obliko bolezni ALS v času, ko smo uvedli NIV oziroma jim NIV
ponudili. V slednji skupini so bile 3 ženske (27 % od bolnikov spinalne oblike bolezni) in
8 moških (73 % od bolnikov spinalne oblike bolezni). V nadaljnjo analizo smo vključili le
dve skupini in sicer skupino bolnikov z bulbarno okvaro in tisto s psevdobulbarno okvaro.
V teh dveh skupinah je bilo skupno 48 bolnikov, od tega 27 žensk (56 %) ter 21 moških
(44 %).

4.2. Primerjava bolnikov z bulbarno in bolnikov s psevdobulbarno
obliko bolezni
Primerjava bolnikov z bulbarno obliko in bolnikov s psevdobulbarno obliko bolezni ALS
je prikazana v Tabeli 1. Nekateri parametri niso bili normalno porazdeljeni, zato analiza
podatkov vsebuje mediano, 1. in 3. percentil ter najmanjšo in največjo vrednost. Bolnikov
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s psevdobulbarno okvaro je bilo dvakrat toliko kot tistih z bulbarno okvaro. Glede razmerja
spolov, starosti ob začetku bolezni in ob smrti se skupini statistično nista pomembno
razlikovali (Tabela 1). Pomembne statistične razlike prav tako ni bilo med skupinama
glede prisotnosti dizartrije, disfagije, pretiranega slinjenja ter simptomov respiratorne
nezadostnosti v času, ko smo NIV uvedli ali jim jo ponudili.
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Tabela 1 : Demografski podatki in bolezenski znaki pri bolnikih z bulbarno in
psevdobulbarno okvaro. Nekateri parametri niso bili normalno porazdeljeni, zato analiza
podatkov vsebuje mediano, 1. in 3. percentil ter najmanjšo in največjo vrednost

Število bolnikov
Spol (ženske (%) /
moški (%))
Starost ob začetku
bolezni (mediana, 1.3- percentil, najmanjša
in največja vrednost)
(leta)
Starost ob smrti
(mediana, 1.-3percentil, najmanjša in
največja vrednost)
(leta)
Dizartrija, disfagija in
pretirano slinjenje
(število točk)
Simptomi dihalne
nezadostnosti (število
točk )
Število bolnikov, ki je
imela NIV (%)
Starost ob začetku
NIV (mediana, 1.-3percentil, najmanjša in
največja vrednost)
(leta)
pCO2 ob začetku NIV
pO2 ob začetku NIV
Čas od začetka
bolezni do NIV
(mesec)
Čas od NIV do smrti
(mesec)
Čas od začetka
bolezni do smrti
(mesec)
Povprečna uporaba
aparata na dan (ure)

Bolniki z bulbarno Bolniki
s p-vrednost
prizadetostjo
psevdobulbarno
prizadetostjo
16
32
9 (56%) / 7 (44%)
18 (56%) / 14 (44%)
70
65-74
36-88

65
57-70
32-74

0,2427

72
65-74
36-90

68
61-73
36-78

0,5313

3
2-5
0-6
3
1-4
0-6
9 (56%)

3
1-5
0-7
3
2-5
0-7
20 (63%)

0,9635

71
65-74
36-89

67
59-71
35-78

0,3032

6,1
5,1-6,9
4,3-8,5
10,4
8,9-11,6
8,1-12,5
10
7-20
5-53
4
1-13
0-27
21
11-30
8-64
12
5-16
1-18

5,8
5,1-6,9
4,2-10,4
10,4
9,0-11,8
6,7-12,4
28
13-40
5-62
10
2-17
0-34
35
23-54
7-91
15
8-21
1-24

0,9412

p-vrednost označena s krepko pisavo in zvezdico je p<0,05
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0,1546
0,6891

0,6410
0,0132*
0,1877
0,0130*
0,1015

Pri obeh skupinah je več kot polovica bolnikov (56 % bolnikov z bulbarno okvaro in 63 %
teh s psevdobulbarno okvaro) uporabljala aparat za neinvazivno mehansko ventilacijo.
Med bolniki z bulbarno okvaro je 7 (44 %) bolnikov NIV preprosto odklonilo (3 bolniki), 4
pa uporabe aparata niso prenašali. Med bolniki s psevdobulbarno prizadetostjo je uporabo
aparata zavrnilo 12 ( 37 % ) bolnikov: 9 bolnikov je uporabo NIV preprosto odklonilo,
medtem, ko je 3 bolniki niso prenašali in so zato odklonili uporabo aparata. Starost
bolnikov, ko so začeli uporabljati NIV se med skupinama ni statistično pomembno
razlikovala, prav tako se med skupinama nista razlikovali vrednosti pO2 in pCO2 ob uvedbi
NIV. Statistično pomembna razlika pa se je pokazala med skupinama, ko smo primerjali
čas od začetka bolezni do NIV (p = 0,0132) in čas od začetka bolezni do smrti (p =
0,0130). Čas, ki je pretekel od začetka bolezni do uvedbe aparata za neinvazivno mehansko
ventilacijo, se je pri bolnikih z bulbarno obliko bolezni ALS gibal od 5 do 53 mesecev.
Osrednja vrednost je znašala 10 mesecev, medtem, ko je pri 50 % bolnikov uporaba NIV
bila svetovana med 7-20 mesecev po začetku bolezni. Pri bolnikih s psevdobulbarno
okvaro pa je analiza podatkov pokazala, da je bila uporaba aparata svetovana bolnikom v
roku od 5 do 62 mesecev od začetka bolezni. Približno 50 % bolnikom je bila uporaba NIV
svetovana v roku od 13 do 40 mesecev od začetka bolezni, kar pomeni, da je pri bolnikih s
psevdobulbarno okvaro v povprečju čas do uvedbe NIV daljši. Dnevna uporaba NIV se
med skupinama statistično ni pomembno razlikovala, prav tako ne čas od uvedbe NIV do
smrti (Tabela 1).

4.3. Preživetje preiskovancev
Primerjali smo še krivulje preživetja s Kaplan-Meier-jevo metodo. Krivulji preživetja od
začetka bolezni do smrti, sta statistično pomembno različni med skupinama bolnikov z
bulbarno in psevdobulbarno okvaro (p = 0,0060) (Slika 1). V skupini bolnikov z bulbarno
okvaro je 50 % bolnikov umrlo po 21 mesecih od začetka pojava bolezni, medtem, ko je
pri bolnikih s psevdobulbarno okvaro omenjeni čas znašal 35 mesecev.
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Slika 2: Primerjava časa preživetja od začetka bolezni motoričnega nevrona do smrti, med
bolniki z bulbarno in bolniki s psevdobulbarno okvaro.

Krivulji preživetja pa se ne razlikujeta, ko primerjamo čas od uvedbe NIV do smrti (p =
0,2986) (Slika 2). Petdeset odstotkov bolnikov z bulbarno obliko bolezni je umrlo do 7.
meseca od uvedbe aparata za NIV, petdeset odstotkov bolnikov s psevdobulbarno obliko
pa do 8. meseca od uvedbe NIV.
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Slika 3: Primerjava časa preživetja od uvedbe NIV do smrti med skupino bolnikov z
bulbarno in skupino bolnikov s psevdobulbarno okvaro.

4.4. Učinkovita uporaba neinvazivne mehanske ventilacije znotraj
obeh skupin
Petdeset odstotkov bolnikov z bulbarno okvaro in 47 % teh s psevdobulbarno okvaro, je
NIV uporabljalo dnevno 4 ure ali več (Tabela 2). Med temi ni bilo statistično pomembne
razlike, ko smo primerjali čas od začetka bolezni do začetka NIV, čas od NIV do smrti in
čas od začetka bolezni do smrti.
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Tabela 2 : Bolniki z bulbarno in psevdobulbarno prizadetostjo, ki so NIV uporabljali vsaj 4
ure dnevno
Bolniki z bulbarno Bolniki
prizadetostjo
psevdobulbarno
prizadetostjo

s pvrednost

Število bolnikov, ki je imelo NIV > 4h/ 8 (50%)
dan (%)

15 (47%)

0,6515

Čas od začetka bolezni do začetka NIV 12
(mesec) (mediana, 1-3 percentil,
6-27
najmanjša-največja vrednost)

19

0,2281

13-50

5-53

5-62

Čas od NIV do smrti (mesec) (mediana, 12
1-3
percentil,
najmanjša-največja
3-19
vrednost)

Čas od začetka bolezni do smrti (mesec)

15

0,4334

8-23

1-27

1-34

25

33

(mediana, 1-3 percentil, najmanjša- 17-43
največja vrednost)
11-64

0,1930

23-73
17-91

4.5. Primerjava obeh skupin glede neučinkovite rabe ali zavrnitve
neinvazivne mehanske ventilacije
Ko smo primerjali bolnike, ki NIV niso uporabljali ali pa je bila njihova raba manjša od 4
ur dnevno, smo ponovno izračunali statistično pomembno razliko med bolniki z bulbarno
okvaro in temi s psevdobulbarno okvaro, glede časa od začetka bolezni do začetka NIV
(p = 0,0305) in časa od začetka bolezni do smrti (p = 0,0087) (Tabela 3).
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Tabela 3 : Primerjava časa od začetka bolezni do uvedbe NIV med skupinama bolnikov z
bulbarno in psevdobulbarno prizadetostjo, ki so NIV uporabljali manj kot 4 ure dnevno ali
so NIV zavrnili.
Bolniki z bulbarno Bolniki s psevdobulbarno pprizadetostjo
prizadetostjo
vrednost
Čas od začetka bolezni do 9
začetka NIV (mesec)
7-20
(mediana,
1-3
percentil,
7-23
najmanjša-največja vrednost)

31

Čas od začetka NIV do smrti 1
(mesec)
0-6
(mediana,
1-3
percentil,
0-9
najmanjša-največja vrednost)

2

Čas od začetka bolezni do smrti 16
(meseci)
8-21
(mediana,
1-3
percentil,
8-30
najmanjša-največja vrednost)

37

0,0305*

9-37
6-57
0,1913

1- 14,
0-26
0,0087*

23-52
7-57

p-vrednost označena s krepko pisavo in zvezdico je p<0,05
Posebej smo primerjali bolnike z bulbarno okvaro, ki so NIV uporabljali manj kot 4 ure s
tistimi, ki so jo uporabljali več kot 4 ure. Bolniki z bulbarno okvaro, ki so NIV uporabljali
več kot 4 ure dnevno so v 50 % umrli v roku 3-19 mesecev od začetka uvedbe NIV,
medtem, ko so bolniki, ki so zavrnili uporabo NIV, oziroma so aparat uporabljali manj kot
4 ure na dan, umrli v roku 0 - 6 mesecev od uvedbe NIV. Razlika je statistično pomembna
(p = 0,0134) (Tabela 4). Podobno smo primerjali še bolnike s psevdobulbarno okvaro.
Tisti, ki so NIV uporabljali 4 ali več ur na dan, so v 50 % umrli v roku 8 - 23 mesecev po
uvedbi NIV. Tisti, ki so uporabo aparata odklonili, oziroma so ga uporabljali manj kot 4
ure dnevno, je 50 % omenjenih bolnikov umrlo v roku 1 - 14 mesecev. Razlika je tudi pri
tej skupini statistično pomembna (p = 0,0176) (Tabela 4).
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Tabela 4: Primerjava časa od uvedbe NIV do smrti med bolniki, ki so NIV uporabljali
manj kot 4 ure dnevno in tistimi, ki so uporabljali več kot 4 ure dnevno.
Oblika okvare

Bolniki, ki so uporabljali
NIV>4h/dan
(meseci)
(mediana, 1-3 percentil,
najmanjša-največja
vrednost)

Bolniki, ki so uporabljali p-vrednost
NIV<4h/dan
(meseci)
(mediana, 1-3 percentil,
najmanjša-največja
vrednost)

Bulbarna

12

1

3-19

0-6

1-27

0-9

15

2

8-23

1-14

1-34

0-26

Psevdobulbarna

0,0134*

0,0176*

p-vrednost označena s krepko pisavo in zvezdico je p<0,05
Želeli smo analizirati tudi podatke glede uporabe izkašljevalnika. V skupini bulbarne
oblike bolezni motoričnega nevrona so izkašljevalnik uporabljali le 3 bolniki, medtem ko
pri bolnikih s psevdobulbarno obliko bolezni je napravo uporabljalo 11 bolnikov. Glede
dnevne uporabe in števila dni uporabe je bilo premalo podatkov, da bi jih vključili v
analizo.
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5 RAZPRAVA
V naši raziskavi smo želeli s pomočjo analize podatkov pridobljenih iz zdravstvene
dokumentacije in spominskih kartic dihalnih aparatov ter izkašljevalnika, primerjati vpliv
bulbarnih in psevdobulbarnih znakov na uporabo NIV in izkašljevalnika pri ALS bolnikih.
Skupini se statistično pomembno razlikujeta v času, ki preteče od začetka bolezni do
uvedbe NIV in v času od začetka bolezni do smrti. Bolniki s psevdobulbarno okvaro
bistveno kasneje razvijejo respiratorno nezadostnost, ki posledično zahteva uvedbo NIV.
Mediana preživetja je pri bolnikih s psevdobulbarno prizadetostjo večja za 18 mesecev
(mediana bulbarnih bolnikov = 10 mesecev; mediana psevdobulbarnih bolnikov = 28). Na
račun daljšega časa, ki ga potrebujejo bolniki s psevdobulbarno okvaro do uvedbe NIV, se
podaljša tudi čas do smrti. Iz tega sledi, da pride pri bolnikih z bulbarno okvaro hitreje do
motenj dihanja, kar je najverjetneje posledica hitrejšega propada motoričnih nevronov, ki
oživčujejo trebušno prepono. Walhout in sodelavci navajajo, da imajo bolniki z okvaro
spodnjih motoričnih nevronov v možganskem deblu (bulbarni bolniki) hitreje okvarjene
tudi motonevrone zgornjih cervikalnih motonevronov, med katere sodijo tudi C3 do C5. Iz
teh segmentov namreč izhajata frenična živca, ki oživčujeta glavno respiratorno mišicoprepono. Ena od teorij napredovanja bolezni ALS je, da se bolezen širi iz segmenta na
segment, podobno kot prionske bolezni (Walhout et al., 2018). Bolezen se v enem letu v
47 % razširi na roke, vmes pa so segmenti, iz katerih izhajajo frenični živci (Ravits, 2009).
Različne raziskave so pokazale, da NIV podaljša preživetje bolnikov z ALS (Hadjikoutis,
Wiles, 2001). Aboussouan in sodelavci so odkrili, da imajo bolniki, ki bolje prenašajo
NIV, daljše preživetje in manj znakov bulbarne okvare (Aboussouan, et. al. 1997). Ng in
sodelavci pa so ugotovili, da NIV podaljša preživetje pri bolnikih z respiratorno
nezadostnostjo in normalno do zmerno motnjo bulbarnih funkcij, pri bolnikih s hudo
bulbarno okvaro pa NIV izboljša kvaliteto življenja, ne podaljša pa preživetja (Ng, et al.,
2017).
V naši raziskavi je NIV pomembno podaljšala življenje obeh skupin, tako bolnikov z
bulbarno, kot bolnikov s psevdobulbarno okvaro glede na te, ki NIV niso uporabljali. V
nasprotju z našo študijo so Farrero in sodelavci odkrili, da se čas preživetja bulbarnih
bolnikov, ki dobro prenašajo NIV v primerjavi s tistimi, ki ne prenašajo NIV, ne razlikuje
(Farrero, et. al. 2005). Statistično pomembne razlike v času od uvedbe NIV do smrti pa
nismo potrdili med tistimi z okvaro spodnjega motoričnega nevrona (bulbarna okvara) in
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tistimi z okvaro zgornjega motoričnega nevrona (psevdobulbarna okvara) v bulbarni regiji.
V literaturi podobne študije za primerjavo nismo našli. Pri primerjavi obeh skupin, kjer so
bolniki NIV uporabljali več kot 4 ure dnevno (učinkovita uporaba), je čas preživetja pri
psevdobulbarnih bolnikih daljši (mediana bulbarnih bolnikov = 12 mesecev, mediana
psevdobulbarnih = 33 mesecev ). Ob uvedbi NIV, se bolniki iz obeh skupin statistično
pomembno niso razlikovali. Bili so primerljive starosti, imeli so podobne vrednosti plinske
analize arterijske krvi (pO2 in pCO2), izražene znake respiratorne insuficience in prisotnost
dizartrije, disfagije ter pretiranega slinjenja.
Mnogi bolniki s šibkostjo bulbarnih mišic slabo prenašajo NIV in izkašljevalnik
(Andersen, et al., 2017). V naši raziskavi je v skupini bolnikov z bulbarno okvaro aparat za
NIV zavrnilo kar 44 % bolnikov, medtem, ko je v skupini bolnikov s psevdobulbarno
okvaro uporabo aparata zavrnilo 37 %. V literaturi ni podatka o tem, kako NIV uporabljajo
bolniki z okvaro zgornjega ali spodnjega motonevrona v bulbarni regiji. V naši raziskavi
statistično pomembne razlike med skupinama nismo ugotovili.
Običajno je NIV na začetku namenjen le nočni uporabi, saj se takrat zaradi inhibicije
motonevronov med spanjem, najhitreje pojavi hipoventilacija. Uporaba NIV se z
napredovanjem bolezni razširi tudi na dnevna obdobja, ki postanejo čedalje daljša
(Wijesekera in Leigh, 2009).
S pomočjo analize podatkov, smo ugotovili, da so bolniki tako bulbarne kot
psevdobulbarne okvare, aparat uporabljali tako po dnevi kot ponoči. Med skupinama ni
bilo statistično pomembne razlike (p = 0,1015). Mediana povprečne uporabe aparata je pri
bulbarnih bolnikih znašala 12ur/dan, medtem, ko je pri psevdobulbarnih mediana znašala
15ur/dan. Pri 2 psevdobulbarnih bolnikih je bila uporaba NIV potrebna čez ves dan (24ur),
medtem, ko so bolniki bulbarne prizadetosti uporabljali NIV največ 18ur/dan (Tabela 1).
Sancho in sodelavci so ugotovili, da je pri bolnikih z bulbarno okvaro, uporaba NIV in
izkašljevalnika manj učinkovita. Najverjetneje gre to na račun večjega odstotka bolnikov,
ki NIV ne prenašajo. Eden od možnih vzrokov je pojav kolapsa denerviranih mišic
zgornjih dihal. Pri okvari ZMN pa je lahko laringealni spazem (Sancho, et al., 2004). Za
čiščenje dihalnih poti (aspirirane hrane, sline, bronhialnega sekreta) je potreben učinkovit
kašelj, za kar so potrebni globok vdih (inspiratorne mišice), pravočasna zapora glotisa in
tvorba zadostnega ekspiratornega pretoka. Okvara spodnjega motoričnega nevrona
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zmanjša moč posameznih mišičnih skupin, kar preprečuje učinkovit kašelj. Ti bolniki zato
za učinkovito čiščenje dihalnih poti potrebujejo izkašljevalnik. Poleg tega mora biti
požiranje, dihanje in kašljanje tudi usklajeno. Pri bolnikih s psevdobulbarno okvaro je
usklajenost sodelujočih mišic lahko motena, predvsem na račun zmanjšane kortikospinalne
inhibicije na motonevrone dihalnih mišic (Hadjikoutis, Wiles, 2001).
Izkašljevalnik je v naši raziskavi uporabljalo 14 bolnikov iz obeh skupin in sicer 3 bolniki
z bulbarno okvaro in 11 bolnikov s psevdobulbarno okvaro. Glede na to, kakšna je
učinkovitost, oziroma kateri bolje prenašajo, smo imeli premalo podatkov za primerjavo.
Na podlagi literature je znano, da je pri uporabi izkašljevalnika potrebna previdnost pri
bulbarnih bolnikih zaradi prisotnosti laringealnega spazma (Sancho, et al., 2004).
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6 ZAKLJUČEK
NIV statistično pomembno podaljša življenje tako pri bulbarnih kot psevdobulbarnih
bolnikih bolezni motoričnega nevrona. Pri bolnikih z bulbarno okvaro je NIV vpeljana
prej, kot pri bolnikih s psevdobulbarno okvaro, zaradi hitrejšega napredovanja oziroma
slabšanja bolezni glede na to, da med skupinama ni bilo pomembne razlike na podlagi
znakov in simptomov bolezni, plinske analize arterijske krvi in starosti ob uvedbi NIV.
Glede preživetja, med skupinama ni statistično pomembne razlike, gledano na čas, ki
preteče od uvedbe NIV do smrti. Glede uporabe izkašljevalnika in njegovega vpliva na
izboljšanje oziroma potek bolezni med skupinama, je bilo premalo podatkov za natančno
analizo.
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8 PRILOGE
8.1. Ocena etičnosti predložene raziskave
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