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IZVLEČEK
Uvod: Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je nevrodegenerativna bolezen, ki prizadane
spodnje in zgornje motorične nevrone. Povzroči okvaro alfa motoričnih celic in s tem šibkost
skeletnih, bulbarnih in/ali dihalnih mišic. Prizadetost dihalnih mišic lahko vodi v smrt zaradi
dihalne odpovedi. Namen: Želeli smo ugotoviti, ali uporaba izkašljevalnika (IZK) in
neinvazivne mehanske ventilacije (NIMV) pomembno podaljšata preživetje ALS bolnikov v
primerjavi z uporabo samo enega od aparatov. Metode dela: Na Kliničnem inštitutu za klinično
nevrofiziologijo UKC Ljubljana smo zbrali podatke 36 preminulih ALS bolnikov, ki smo jih
nato razdelili v tri skupine glede na to, ali so uporabljali IZK, NIMV ali oba aparata. Zbrali smo
podatke o starosti ob začetku bolezni, datumu začetka bolezni, datumu začetka uporabe vsaj
enega od aparatov in datumu slabega dogodka (smrt ali invazivna mehanska ventilacija). S
statističnim programom smo analizirali preživetje od začetka bolezni do slabega dogodka med
skupinami in čas od začetka uporabe prvega aparata do slabega dogodka. Preverili smo, ali so
starost in skupine dejavniki tveganja za slab dogodek. Na koncu smo še za vsako skupino
preverili, ali sta starost in čas od začetka rabe aparatov do slabega dogodka dejavnika tveganja
za slab dogodek. Rezultati: V celoti se skupine niso razlikovale v preživetju, le bolniki v
skupini IZK so kasneje začeli uporabljati aparat kot ostali. Čas od začetka rabe aparatov do
slabega dogodka je pomembno vplival na tveganje za smrt pri skupini, ki je uporabljala oba
aparata. Razprava in zaključek: Rezultati kažejo, da uporaba obeh aparatov bistveno ne
podaljša preživetja v primerjavi z uporabo samo enega od aparatov. Slabost raziskave je bil
majhen vzorec. Prav tako nismo upoštevali uporabe riluzola in perkutane endoskopske
gastrostome, ki pomembno vplivata na preživetje. V prihodnosti bi bilo smiselno imeti večji
vzorec bolnikov in bolj strukturirano delitev po skupinah glede na prizadetost mišic (bulbarni,
spinalni), različne podtipe (oblike) ALS, uporabo riluzola in perkutane endoskopske
gastrostome. Smiselno bi bilo tudi upoštevati preživetje od začetka bolezni in od postavitve
diagnoze za lažjo primerjavo z ostalo literaturo. Na koncu bi bilo smiselno vključiti tudi
kontrolno skupino.
Ključne besede: amiotrofična lateralna skleroza, izkašljevalnik, neinvazivna mehanska
ventilacija, preživetje

ABSTRACT
Introduction: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease, which
affects the lower and upper alpha motor neurons. Skeletal, bulbar and/or respiratory muscles
may be impaired. Respiratory muscle damage can lead to death by respiratory failure. Purpose:
The purpose of this study was to examine the effect of cough assist (CA) and noninvasive
mechanical ventilation (NIMV) use on survival of ALS patients compared to using only one of
the devices. Methods: The data of 36 patients were obtained at the Clinical Institute of Clinical
Neurophysiology at UKC Ljubljana. The patients were devided into three groups, depending
on which device/devices they used. We collected data of the patients age, when the disease
started, date of the first symptomes, the date they started using at least one of the devices and
the date of the bad outcome (death or invasive mechanical ventilation). Using a statistical
programme, we compared the survival from the start of the disease until the bad outcome
between the gropus and the time they started using the first device until the bad outcome. We
analized, if age and group were a risk factor for a bad outcome. Lastly we analized, if age and
the time of using the devices were a risk factor for a bad outcome for every group separately.
Results: Overall, there was no significant difference in survival between the groups. We did
notice, that the patients in the CA group started using the device later than in the other two
groups. In the group that used both devices, time of use was a risk factor for a bad outcome.
Discussion and conclusion: The results show that there is no significant difference in overall
survival, no matter the device used. The disadvantage of this study was a small sample and no
control group. We also didn't include the use of riluzol and percutaneous endoscopic
gastrostomy. In future studies, the sample should be bigger, the patients should be devided
depending on the muscle impairment (bulbar, spinal), ALS type, riluzol use and percutaneous
endoscopic gastrostomy use. Both survival times (from first symptoms and date of diagnosis)
should also be included, as well as a control group.
Keywords: amyotrophic lateral sclerosis, cough assist, noninvasive mechanical ventilation,
survival
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
ALS

Amiotrofična lateralna skleroza

Bi PAP

Umetna ventilacija z dvostopenjskim nadtlakom (ang. Bilevel positive
airway pressure)

BMN

Bolezen motoričnega nevrona

EMG

Elektromiografija

EPAP

Pozitivni ekspiratorni tlak (ang. Expiratory positive airway pressure)

FVC

Forsirana vitalna kapaciteta

IMV

Invazivna mehanska ventilacija

IPAP

Pozitivni inspiratorni tlak (ang. Inspiratory positive airway pressure)

IZK

Izkašljevalnik

MEP

Maksimalni ekspiratorni tlak

MIP

Maksimalni inspiratorni tlak

MR

Magnetna resonanca

NIMV

Neinvazivna mehanska ventilacija

SMN

Spodnji motorični nevron

ZMN

Zgornji motorični nevron

1 UVOD
Izraz bolezni motoričnega nevrona (BMN) zajema bolezni, pri katerih so prizadeti zgornji
(ZMN) in/ali spodnji motorični nevroni (SMN). Ena od bolezni je amiotrofična lateralna
skleroza (ALS). Sem spadajo tudi bolezni, kjer so prizadeti samo SMN (spinalna mišična
atrofija, progresivna motorična atrofija, multifokalna motorična nevropatija, post radiacijska
lumbosakralna radikulopatija, post-polio sindrom, dedna bulbarna paraliza) in bolezni, kjer so
prizadeti samo ZMN (primarna lateralna skleroza, dedna spastična paraplegija, nevrolatirizem,
Konzo bolezen) (Donaghy, 1999).

1.1 Diagnoza
Diagnoza ALS temelji na kliničnih znakih. Za ALS je značilna prizadetost SMN in ZMN.
Nekateri bolniki lahko kažejo pretežno znake okvare ZMN (spastičnost in mišična šibkost),
okvara SMN pa se pojavi kasneje v poteku bolezni. Obratno se lahko bolezen sprva pokaže s
prizadetostjo SMN, ki se kaže s fascikulacijami, mišično šibkostjo in atrofijo. Pri nekaterih je
bolezen omejena samo na okvaro SMN (progresivna mišična atrofija) ali na ZMN (primarna
lateralna skleroza) (Hardiman et al., 2017). Tipično imajo bolniki težave pri hoji, pobiranju
predmetov in sčasoma pri katerikoli gibalni aktivnosti. Bolniki z bulbarno prizadetostjo imajo
težave z govorom, ki postopoma vodijo v anartrijo, s katero so povezane tudi težave s
požiranjem, kašljem in zaščito dihalnih poti (Benditt, 2002).
Potrebno je izključiti ozdravljive bolezni, ki oponašajo ALS. Imajo podoben začetek kot ALS.
Sem spadajo cervikalna mielopatija, multifokalna motorična nevropatija, spastična parapareza,
miastenija gravis, Lambert-Eaton miastenični sindrom in miozitis z inkluzijskimi telesci. ALS
je progresivna bolezen, ki hitro napreduje. V kolikor se bolezen ne poslabša v nekaj mesecih,
je to lahko razlog za ponovno diagnostično obravnavo (Hardiman et al., 2017).
Z elektromiografijo (EMG) lahko ocenimo razširjenost bolezeni SMN v večih telesnih
segmentih in izključimo druge bolezni, kot je multifokalna motorična nevropatija (Gordon,
2013). Slikovna diagnostika glave in hrbtenjače se izvaja za izključitev možganskih in
hrbtenjačnih vzrokov, kot so možganska kap, multipla skleroza, cervikalna spondiloza, tumorji
in poškodbe možganske baze ali bolezni hrbtenjače (Corcia in Meininger, 2008). Občasno MR
možganov pokaže tudi bilateralne spremembe signalov znotraj kortikospinalnega trakta, ki so
značilne samo za ALS (Gordon, 2013).
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Laboratorijske preiskave krvi in likvorja se izvajajo za izključitev bolezni, ki oponašajo BMN,
in so povezane z diskrazijo plazemskih celic, infekcijskimi boleznimi (humani virus Tlimfocitov tipa 1 in HIV), avtoimunimi boleznimi, endokrinopatijo, kot je hiperparatirodizem,
ter zastrupitvijo s težkimi kovinami (svinec ali živo srebro) (Corcia in Meininger, 2008).
Za raziskovalne namene so določili različne stopnje zanesljivosti diagnoze (Hardiman et al.,
2017). Kriteriji so bili definirani leta 1994 in obnovljeni leta 1998 med delavnicama, ki sta
potekali v El Escorial v Španiji in v Airlie House v ZDA. Ti delavnici sta prispevali k
oblikovanju El Escoral kriterijev in obnovljenih El Escorial kriterijev. V kriterijih so opisane
štiri stopnje bolezni od zanesljive, verjetne, verjetne, ki je laboratorijsko podprta, do možne
prisotnosti bolezni ALS glede na prisotne znake okvare motoričnih nevronov v posameznih
telesnih regijah. Kasneje so bili leta 2008 za diagnozo ALS predlagani še Awaji kriteriji, ki naj
bi omogočili zgodnejšo diagnozo ALS (Malik, Lui in Lomen-Hoerth, 2014). Bolnike delimo v
podskupine glede na stopnjo prizadetosti ZMN in SMN. Druge oblike delitve vključujejo še
telesne regije, kjer se je bolezen najprej pojavila (bulbarna in spinalna), stopnjo verjetnosti
diagnoze glede na El Escorial kriterije in dednost (sporadična ali družinska oblika bolezni)
(Hardiman et al., 2017).

1.2 Značilnosti bolezni
ALS je nevrodegenerativna BMN. Je smrtna in zaenkrat še neozdravljiva nevrodegenerativna
bolezen, za katero je značilna izguba ZMN in SMN v možganih in hrbtenjači (Radunovic et al.,
2017). Bolezen vodi v progresivno degeneracijo motoričnih nevronov v meduli, anteriornem
rogu hrbtenjače in možganski skorji, ki oživčujejo prečnoprogaste mišice. Je najbolj pogosta
BMN, vključuje pa še primarno lateralno sklerozo (1-3 % BMN) in progresivno mišično atrofijo
(10 % BMN). Prevladujoči znaki ZMN predstavljajo boljšo prognozo. Pojavnost je 1.24.0/100.000 oseb bele rase in se povečuje s starostjo. Največja je med 70. in 80. letom in je
večja pri moških kot pri ženskah (Gordon, 2013). Večina bolnikov umre v treh letih po nastopu
bolezni (Gordon, 2013; Corcia in Meininger, 2008). 5-10 % bolnikov pa lahko živi še več kot
10 let (Corcia in Meininger, 2008).
Okvara ZMN se kaže kot spastičnost, mišična šibkost, patološko živahni refleksi in pozitiven
Babinski znak. Čustvena labilnost, imenovana tudi psevdobulbarni učinek (patološki smeh ali
jok), je prav tako posledica okvare kortikospinalnega trakta (Malik, Lui in Lomen-Hoerth,
2014). Znaki okvare SMN pa so atrofija, fascikulacije in zmanjšani ali odsotni refleksi (Gordon,
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2013). Delež bolnikov tekom bolezni razvije bulbarne simptome (Khairoalsindi in
Abuzunadah, 2018). Klinične posledice so progresivna mišična šibkost, ki vodi v smrt, običajno
zaradi dihalne odpovedi. Zaradi različnih pojavnih oblik bolezni in hitrega napredovanja je
težko napovedati čas preživetja ali čas za uvedbo terapij. Na splošno so prvi znaki bolezni na
mišicah okončin, nižja starost, boljša motorična funkcija, večja dihalna kapaciteta, stabilna
telesna teža in daljši interval med pojavom simptomov in diagnozo, povezani z daljšim
preživetjem (Gordon, 2013). Ne glede na obliko bolezni (spinalna ali bulbarna) pacienti
sčasoma izgubijo inervacijo trebušne prepone in interkostalnih mišic, kar vodi v moteno
dihanje. Dihalni zapleti, kot so aspiracijska pljučnica in dihalna odpoved (Benditt, 2002), so
posledica progresivne mišične atrofije in predstavljajo glavni vzrok za smrt ALS bolnikov
(Khamankar et al., 2018).
Kognitivne težave in demenca se lahko pojavijo pri bolnikih z ALS. Pri 30 % bolnikov
simptomi in znaki ne ustrezajo kriterijem za demenco, lahko pa se pojavi spekter kognitivnih
in vedenjskih sprememb, povezanih z disfunkcijo čelnega režnja možganov. Najbolj pogosta
oblika demence je frontotemporalna demenca. Pojavijo se spremembe pri vedenju, osebnosti,
načrtovanju, organizaciji in jeziku ob relativno neprizadetem spominu (Corcia in Meininger,
2008).
Funkcija dihalnih mišic je močan napovednik kvalitete življenja in preživetja (Bourke et al.,
2006). Progresivna degeneracija freničnih motoričnih nevronov vodi v okvaro trebušne
prepone. Okvara trebušne prepone se najprej pokaže kot dihalna nezadostnost v REM fazi
spanja, v kateri je inhibirana funkcija pomožnih dihalnih mišic. Z napredovanjem bolezni pa se
motnje dihanja izrazijo tudi v ostalih fazah spanja (Morelot-Panzini, Bruneteau in GonzalezBermejo, 2019). Jutranji glavobol, šibek kašelj, ortopneja in dispneja ob naporu so zgodnji
simptomi nezadostne predihanosti. Z razvojem bolezni se občutek kratke sape začne pojavljati
pri preprostih opravilih, kot sta oblačenje in hranjenje ter kasneje že pri počitku (Gordon, 2013).

1.3 Obravnava
Cilj klinične oskrbe je podaljšati preživetje bolnikov ob čim bolje ohranjeni kvaliteti življenja
(Gordon, 2013). Multidisciplinarni pristop se je izkazal za najbolj učinkovitega pri ALS
bolnikih. V procesu naj bi sodelovali nevrologi, psihologi, dietetiki, pulmologi, fizioterapevti,
logopedi in usposobljene medicinske sestre (Hardiman et al., 2017). Primerjava krivulj
preživetja pri ALS bolnikih v multidisciplinarnih klinikah in splošnih nevroloških klinikah je
3

pokazala, da se je za 29,7 % zmanjšala smrtnost s podaljšanjem mediane preživetja za 7,5
mesecev. Pristop temelji na predpostavki, da je potrebno bolnike z ALS redno spremljati skozi
celoten potek bolezni z namenom prepoznavanja morebitnih težav z motorično funkcijo,
prehranjenostjo ali dihanjem. Multidisciplinarni tim v ALS klinikah mora ustrezno in
učinkovito ukrepati ob nastopu vsake od teh težav (Corcia in Meininger, 2008; Gordon, 2013).
Mnoga zdravila so bila že preizkušena pri ALS bolnikih, vendar riluzol ostaja edina registrirana
učinkovina, odkar je bilo dokazano, da upočasni napredovanje bolezni (Corcia in Meininger,
2008; Malik, Lui in Lomen-Hoerth, 2014). Riluzol zavira izločanje glutamata v sinaptično
špranjo in s tem lahko podaljša preživetje za 3 mesece ob 12-mesečnem spremljanju (MorelotPanzini, Bruneteau in Gonzalez-Bermejo, 2019). Domneva se tudi, da zdravilo stimulira
nastajanje nevrotropnih faktorjev in vpliva na celično sporazumevanje preko številnih ionskih
kanalov (Corcia in Meininger, 2008).
Respiratorna terapija je ena od ključnih delov obravnave ALS zaradi vedno večje prizadetosti
dihalnih mišic z napredovanjem bolezni. Težave z dihanjem so povezane s šibkostjo dihalnih
mišic, kar vodi v težave pri izkašljevanju, bronhialne okužbe in hipoksično/hiperkapnično smrt.
Pregled pljučnih funkcij se svetuje vsake 3 mesece. Klinični pregled naj bi odkril znake okvare
trebušne prepone in hipoventilacije (Corcia in Meininger, 2008). Šibkost trebušne prepone vodi
v dispnejo ob minimalnem naporu, ortopnejo in zmanjšano gibanje prsnega koša (Khairoalsindi
in Abuzinadah, 2018). Nočna hipoventilacija, ki je povezana s hiperkapnijo, se pogosto kaže z
jutranjimi glavoboli, dnevno zaspanostjo in slabo koncentracijo. Laboratorijski testi so potrebni
za preverjanje dihalne funkcije. S spirometrijo, maksimalnim inspiratornim tlakom (MIP) in
nosnim inspiratornim tlakom preverjamo zmogljivost inspiratornih mišic, s spirometrijo in
maksimalnim ekspiratornim tlakom (MEP) pa zmogljivost ekspiratornih mišic. Učinkovitost
dihanja in ob tem izmenjave plinov ocenimo preko plinske analize arterijske krvi, kvaliteto
dihanja med spanjem pa z nočno oksimetrijo, kapnografijo, poligrafijo ali polisomnografijo
(Corcia in Meininger, 2008).
Neinvazivna mehanska ventilacija (NIMV) je utečena oblika terapije za bolnike z dihalno
insuficienco (Gordon, 2013). Nobena nastavitev ventilacije se ni izkazala za bolj učinkovito od
druge. Ventilacija s kontroliranimi volumni, kjer bolnik prejme vnaprej določen volumen zraka,
se ni izkazala za bolj učinkovito kot ventilacija s kontroliranim tlakom, ki omogoča pomoč pri
dihanju z dodatnim tlakom. Prednost slednje nastavitve je, da jo bolniki običajno lažje
prenašajo. Je bolj priljubljena tudi pri bolnikih, ki so popolnoma odvisni od ventilatorja.
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Uporabljajo se lahko vse vrste komercialno dostopnih mask (Morelot-Panzini, Bruneteau,
Gonzalez-Bermejo, 2019). Najbolj uporabljene so obrazne maske in nosne maske. Kljub
mnogim oblikam mask je še vedno težko izbrati ustrezno masko za bolnika, ki uporablja NIMV
več ur na dan, zaradi možnih zapletov, ki se lahko pojavijo (prevelik pritisk, razjede kože,
uhajanje zraka in klavstrofobija) (Fiorentino et al., 2018). Burke et al. (2006) so pokazali, da
NIMV izboljša kvaliteto življenja in podaljša preživetje pri ALS bolnikih z neokvarjeno do
zmerno okvarjeno bulbarno funkcijo. Slednjo trditev so dokazali tudi Carratu et al. (2009).
Umetna ventilacija z dvostopenjskim nadtlakom (ang. Bi-level positive airway preassure – Bi
PAP) je najbolj uporabljena nastavitev NIMV in tudi najbolj raziskana. Ventilator se nastavi
tako, da bolniku potisne zrak v dihalne poti s točno določenim inspiratornim pozitivnim tlakom
(IPAP) in zadrži dihalne poti ob koncu izdiha odprte z ekspiratornim pozitivnim tlakom
(EPAP). Naprava se vklopi, ko bolnik proizvede majhen vdih. Naprava nato prispeva IPAP in
tako omogoči učinkovit vdih za maksimalno 3 sekunde, oz. dokler se pretok zraka ne zmanjša,
pri čemer preide v EPAP. Bolnikovo spontano dihanje vodi napravo iz IPAP v EPAP, kar mu
omogoča lažje in bolj udobno dihanje (Gruis in Lechtzin, 2012). Uporaba vsaj 4 ure dnevno
(zaželeno ponoči) zmanjša dihalno delo, izboljša izmenjavo plinov, izboljša kvaliteto spanja,
podaljša preživetje in lahko izboljša kognicijo, prav tako pa lahko pomaga pri stabilizaciji
telesne teže. Terapija s kisikom se predpisuje le ob okužbi, ko je ventilacija še primerna, sicer
pa vedno skupaj z NIMV (Gordon, 2013). NIMV pomembno podaljša preživetje in upočasni
upad forsirane vitalne kapacitete. V začetnih fazah bolezni je asistenca pri dihanju potrebna
samo ponoči, vendar je z razvojem bolezni sčasoma potrebna tudi podnevi (Malik, Lui in
Lomen-Hoerth, 2014). Kriteriji za uvedbo NIMV vključujejo PaCO2 > 45 mm Hg (6 kPa),
forsirana vitalna kapaciteta (FVC) < 50 %, test nosnega inspiratornega tlaka in MIP < 60 % in
SaO2 < 90 % za več kot 5 % časa merjenja ponoči ob odsotnosti spalne apnoe (Corcia in
Meininger, 2008; Gruis, in Lechtzin, 2012, Georges et al., 2017).
Invazivna mehanska ventilacija (IMV) lahko podaljša preživetje, vendar je potreben 24-urni
nadzor, je draga in jo izbere manj kot 5 % bolnikov. Poleg tega z uvedbo IMV bolniki ne morejo
več komunicirati preko govora (Gordon, 2013). Propadanje motoričnih nevronov kljub IMV
napreduje, zato prognoza za IMV ostaja slaba (Corcia in Meininger, 2008).
Pogost simptom pri bolnikih z ALS s šibkimi dihalnimi mišicami je nezmožnost učinkovitega
kašlja. Učinkovit kašelj je odvisen od funkcije inspiratornih in ekspiratornih mišic ter mišic
zgornjih dihalnih poti. Vse te mišice so lahko prizadete v sklopu ALS (Senent et al., 2011).
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Izkašljevalnik (IZK) se uporablja kot neinvazivna oblika zdravljenja, ki pomaga bolniku pri
izkašljevanju. IZK pomaga pri kašlju tako, da s pozitivnim inspiratornim tlakom poveča vdih,
nato hitro preklopi na negativen tlak. Hiter preklop med tlakoma povzroči hiter ekspiratorni
pretok iz pljuč in poveča izločanje sekreta (Rafiq et al., 2015). Maksimalen pretok med kašljem
je meritev, ki pokaže bolnikovo sposobnost izločanja respiratornega sekreta s kašljem.
Vrednosti pod 2.7 L/s kažejo na neučinkovit kašelj (Sancho et al., 2016). Pri pacientu s hudo
okvaro bulbarnih in ekspiratornih mišic lahko IZK izboljša kvaliteto življenja in prepreči
traheotomijo v primeru akutne infekcije dihalnih poti (Lahrmann et al., 2003). ALS bolniki z
bulbarno okvaro sicer slabo prenašajo uporabo IZK (Sancho et al., 2016; Rafiq et al., 2015).
Malo je raziskav, ki bi dokazale podaljšanje preživetja ALS bolnikov z uporabo samo
izkašljevalnika. Khamankar in sodelavci (2018) so v svoji raziskavi pokazali, da uporaba IZK
pomembno podaljša preživetje tistih ALS bolnikov, ki so ali niso poleg tega uporabljali tudi
NIMV (Bi PAP). Niso pa uspeli pokazati statistično pomembne razlike v preživetju med
bolniki, ki so uporabljali samo IZK, in bolniki, ki niso uporabljali nobenega od aparatov.
V literaturi nismo zasledili študije, ki bi primerjala preživetje bolnikov z ALS, ki so uporabljali
samo IZK ali samo NIMV, in tistih, ki so uporabljali tako IZK kot NIMV.
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2 NAMEN
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali uporaba IZK in NIMV pomembno podaljša
preživetje bolnikov z ALS v primerjavi s preživetjem tistih ALS bolnikov, ki so uporabljali
samo IZK ali samo NIMV.
Hipoteza je bila, da uporaba IZK in NIMV pomembno podaljša preživetje bolnikov z ALS v
primerjavi s preživetjem ALS bolnikov, ki so uporabljali samo IZK ali samo NIMV.
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3 METODE DELA
Diplomsko delo je zasnovano kot retrospektivna študija. Uporabili smo raziskovalno metodo
dela v obliki statistične analize podatkov iz dokumentacije bolnikov. Podatke za analizo smo
pridobili iz Kliničnega inštituta za klinično nevrofiziologijo na Univerzitetnem kliničnem
centru (UKC) Ljubljana v času od januarja do marca 2019. Pridobivanje podatkov je odobrilo
vodstvo inštituta (Priloga 1).
Iz baze podatkov IP2 smo vzeli podatke bolnikov, ki so bili diagnosticirani z boleznijo ALS in
so umrli do konca leta 2018. Pridobili smo podatke bolnikov, ki so prejeli IZK in/ali NIMV od
leta 2013 do 2018. Vključili smo bolnike, ki so uporabljali pri svojem zdravljenju NIMV vsaj
4 ure na dan vsaj 3 mesece, da je NIMV lahko imela pomemben učinek (Khamankar et al.,
2018). Zaradi pomanjkanja podatkov o rabi IZK smo v raziskavo vključili vse bolnike, ki so
uporabljali IZK, ne glede na trajanje uporabe. Za vsakega bolnika smo pridobili podatke o
datumu rojstva, datumu pojava prvih znakov bolezni, datumu začetka uporabe IZK in/ali NIMV
in datumu smrti oz. datumu, ko so za zdravljenje začeli uporabljati IMV. Smrt oz. IMV bomo
v nadaljevanju besedila imenovali slab dogodek. Preživetje smo računali od pojava prvih
znakov bolezni do slabega dogodka. V kolikor so bolniki uporabljali oba aparata, smo kot
začetek uporabe upoštevali datum, ko so začeli uporabljati prvi aparat (IZK ali NIMV).
Izključili smo tiste bolnike, ki niso ustrezali kriterijem rabe aparata (NIMV). Poleg tega smo
izključili tudi bolnike, ki niso imeli znanega datuma rojstva, datuma smrti, datuma začetka
bolezni in datuma prejetja aparata/ov. Iz pridobljenih datumov smo za ustrezne preiskovance
izračunali starost ob pojavu bolezni, čas od prvih znakov bolezni do slabega dogodka, čas od
prvih znakov bolezni do začetka rabe aparata/ov in čas od začetka uporabe aparata/ov do
slabega dogodka. Starost bolnikov smo navajali v letih, ostale čase pa smo navajali v mesecih.
Bolnike smo razvrstili v tri skupine. V prvo skupino smo uvrstili bolnike, ki so za zdravljenje
ALS prejeli IZK (skupina IZK). V drugo skupino smo uvrstili bolnike, ki so za zdravljenje ALS
prejeli NIMV (skupina NIMV). V tretjo skupino pa smo uvrstili bolnike, ki so za zdravljenje
ALS prejeli IZK in NIMV (skupina IZK + NIMV) v času bolezni.
Podatke smo nato statistično analizirali v programu SPSS 25.0 (NY: IBM Corp.). Kot prvo
analizo smo naredili Kaplan-Meier analizo preživetja in Log rank test, pri čemer smo primerjali
čas od prvih znakov bolezni do slabega dogodka med skupinami in čas od začetka rabe
aparata/ov do slabega dogodka med skupinami. Nato smo izvedli prvi Cox regresijski model za
8

čas od prvih znakov bolezni do slabega dogodka, kjer smo vključili skupino in starost ob pojavu
bolezni. Na koncu smo naredili še Cox regresijski model za čas od prvih znakov bolezni do
slabega dogodka za vsako skupino posebej, kjer smo vključili starost ob začetku bolezni in čas
od začetka rabe aparata/ov do slabega dogodka. Kot stopnjo tveganja smo vzeli vrednost α =
0.05.
Dovoljenje za izvedbo in objavo izsledkov diplomskega dela je potrdila tudi Komisija
Republike Slovenije za medicinsko etiko (številka dokumenta: 0120-78/2019/5) (Priloga 2).
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4 REZULTATI
Prvotno smo iz baze podatkov IP2 zbrali podatke 73 že preminulih bolnikov z ALS.
Upoštevajoč izključitvene kriterije smo iz prvotnega nabora 73 preiskovancev izključili 37
preiskovancev, ostalo je 36 preiskovancev, ki so ustrezali pogojem raziskave. Od tega je bilo
22 moških in 14 žensk, z mediano starosti 62 let in razponom od 37 do 86 let.
Bolnike smo nato razvrstili v tri skupine. V prvo skupino smo uvrstili bolnike, ki so za
zdravljenje ALS prejeli IZK (8 bolnikov). V drugo skupino smo uvrstili bolnike, ki so za
zdravljenje ALS prejeli NIMV (11 bolnikov). V tretjo skupino pa smo uvrstili bolnike, ki so za
zdravljenje ALS prejemali IZK in NIMV (17 bolnikov). Z izjemo 4 bolnikov v skupini
IZK + NIMV, ki so pred smrtjo uporabljali tudi IMV, se pri ostalih kot slab dogodek šteje
datum smrti. V Tabeli 1 so prikazani demografski podatki skupin.
Tabela 1: Demografski podatki

Moški/ženski spol
Starost ob začetku
bolezni (leta)
Čas od prvih znakov
ALS do slabega
dogodka (meseci)
Čas od uvedbe
aparata do slabega
dogodka (meseci)
Čas od prvih znakov
ALS do uvedbe
aparata (meseci)

Skupina IZK
(n = 8)
6/2

Skupina NIMV
(n = 11)
10 / 1

Skupina IZK + NIMV
(n = 17)
6 / 11

61 (43-72)
37-86
41 (36-70)
13-99

66 (59-72)
40-78
36 (25-51)
18-91

61 (50-68)
38-78
40 (28-58)
16-80

7 (3-9)
0-11

14 (8-19)
7-29

14 (7-25)
0-32

38 (28-65)
13-96

30 (13-35)
4-62

26 (16-42)
4-57

Skupina IZK – skupina bolnikov, ki so uporabljali le izkašljevalnik, Skupina NIMV – skupina
bolnikov, ki so uporabljali le neinvazivno mehansko ventilacijo, Skupina IZK + NIMV –
skupina bolnikov, ki so uporabljali izkašljevalnik in neinvazivno mehansko ventilacijo.
Podatki so prikazani z mediano (25. percentil, 75. percentil) in razponom.

10

Najprej nas je zanimalo, ali imajo skupine vpliv na preživetje. V ta namen smo naredili KaplanMeier analizo preživetja, kjer smo primerjali preživetje od pojava bolezni do slabega dogodka
(Slika 1).

Slika 1: Kaplan-Meier krivulja preživetja glede na čas od pojava bolezni do slabega dogodka
pri bolnikih, ki so uporabljali le izkašljevalnik (skupina IZK), le neinvazivno mehansko
ventilacijo (skupina NIMV) ali oba aparata (skupina IZK+NIMV)
Tabela 2: Kaplan-Meier analiza preživetja glede na čas od pojava bolezni do slabega
dogodka pri bolnikih, ki so uporabljali le izkašljevalnik (skupina IZK), le neinvazivno
mehansko ventilacijo (skupina NIMV) ali oba aparata (skupina IZK+NIMV), izražena z
mediano in 95% intervalom zaupanja
Skupina

Mediana (meseci)

95 % Interval zaupanja

Skupina IZK

41

25-57

Skupina NIMV

36

20-51

Skupina IZK + NIMV

40

36-43

Skupaj

40

35-44
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Iz slike 1 je razvidno, da so bolniki v skupini IZK živeli najdlje, sledila je skupina NIMV in na
koncu skupina IZK + NIMV, vendar Log rank test ni pokazal, da bi bila ta razlika statistično
značilna (p = 0.470). Največjo mediano preživetja je imela skupina IZK (Tabela 2).
Sledila je še primerjava časa od začetka uporabe apatara/ov do slabega dogodka med skupinami.
To smo prav tako naredili s Kaplan-Meier analizo (Slika 2).

Slika 2: Kaplan-Meier krivulja preživetja glede na čas od uporabe aparatov do slabega
dogodka pri bolnikih, ki so uporabljali le izkašljevalnik (skupina IZK), le neinvazivno
mehansko ventilacijo (skupina NIMV) ali oba aparata (skupina IZK+NIMV)

Iz slike 2 je razvidno, da so bolniki v skupini IZK aparat uporabljali bistveno krajši čas kot v
ostalih dveh skupinah. Log rank test je pokazal, da obstaja statistično pomembna razlika v času
uporabe aparata/ov do slabega dogodka (p < 0,001) v IZK skupini v primerjavi z ostalima
dvema skupinama (NIMV in IZK + NIMV). Pojavnost slabega dogodka je v prvi skupini
hitrejša.
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Naslednja analiza je bila Coxov regresijski model, kjer je bila časovna spremenljivka čas od
prvih znakov bolezni do slabega dogodka, dejavniki tveganja pa so bile skupine in starost
bolnikov (Tabela 3).
Tabela 3: Cox regresiki model, kjer je časovna spremenljivka čas od prvih znakov bolezni do
slabega dogodka, faktorji tveganja pa uporaba aparatov (bolniki, ki so uporabljali le
izkašljevalnik (skupina IZK), le neinvazivno mehansko ventilacijo (skupina NIMV) ali oba
aparata (skupina IZK+NIMV) in starost bolnikov
Skupina

p-vrednost

Exp.(B)

95 % interval
zaupanja za Exp(B)

Skupina IZK

0,680

Skupina NIMV

0,730

0,854

0,349-2,093

Skupina
IZK + NIMV

0,528

1,286

0,588-2,814

Starost (leta)

0,012

1,041

1,009-1,074

Iz tabele 3 je razvidno, da skupine ne vplivajo na tveganje za slab dogodek (p > 0.05). Za starost
pa se je pokazalo, da statistično značilno vpliva na tveganje za smrt (p = 0.012). Razmerje med
tveganji (stolpec Exp(B)) pri spremenljivki starost je enako 1.041, kar pomeni, da se za vsako
leto starosti tveganje za slab dogodek poveča za 4.1 %.
Na koncu smo naredili tri analize Cox regresijkega modela za vsako skupino posebej, kjer je
bila časovna spremenljivka čas od prvih znakov bolezni do slabega dogodka, kot dejavnike
tveganja pa smo vključili starost in čas od začetka rabe aparata/ov do smrti. Starost se pri nobeni
skupini ni pokazala za statistično pomemben dejavnik tveganja, zato je nismo prikazali v tabeli
4.
Tabela 4: Cox regresijski model po skupinah, kjer je časovna spremenljivka čas od prvih
znakov bolezni do slabega dogodka, faktor tveganja pa čas od začetka rabe aparatov do smrti
Cox regresijski
p-vrednost
Exp.(B)
95 % interval
modeli
zaupanja za Exp(B)
1. Skupina IZK
0,728
0,933
0,632-1,378
2. Skupina NIMV
0,063
0,877
0,764-1,007
3. Skupina
0,020
0,905
0,832-0,985
IZK + NIMV
Skupina IZK - bolniki, ki so uporabljali le izkašljevalnik, Skupina NIMV – bolniki, ki so
uporabljali le neinvazivno mehansko ventilacijo, Skupina IZK+NIMV – bolniki, ki so
uporabljali izkašljevalnik in neinvazivno mehansko ventilacijo.
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Iz tabele 4 je razvidno, da pri skupini IZK in skupini NIMV čas rabe aparata do slabega dogodka
ne vpliva na preživetje. Za skupino IZK + NIMV pa se je pokazal statistično pomemben vpliv
na preživetje (p = 0,020). Slednji rezultat pomeni, da prej kot bolniki začnejo z uporabo
aparatov, boljše možnosti za preživetje imajo. Za vsak mesec, ko uporabljajo aparate, se
zmanjša tveganje za slab dogodek za 9,1%. Pri skupini IZK + NIMV je potrebno upoštevati, da
smo kot začetek rabe aparata uporabili čas tistega aparata, ki ga je bolnik začel uporabljati prej,
tako smo poenotili začetek zdravljenja med skupinami. Večina (14) bolnikov je najprej začela
uporabljati NIMV, ostali (3) pa IZK.
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5 RAZPRAVA
NIMV in IZK se v praksi pogosto uporabljata za podaljšanje preživetja in izboljšanje kakovosti
življenja pri bolnikih z ALS. Nobena raziskava pa še ni ovrednotila učinkovitosti kombinacije
IZK in NIMV v primerjavi z uporabo samo enega od aparatov na preživetje bolnikov z ALS.
Iz zbranih podatkov nam ni uspelo potrditi, da obstaja statistično pomembna razlika v času
preživetja ALS bolnikov, ki so uporabljali IZK in NIMV, v primerjavi s tistimi, ki so uporabljali
samo enega od aparatov. Statistično pomembna razlika se kaže le za obdobje od uvedbe
aparatov do slabega dogodka, kjer imajo najkrajši čas bolniki iz skupine IZK. Že v literaturi
(Bourke et al., 2006, Charratu et al., 2009) so podatki, da NIMV podaljša preživetje, zato bi
glede na naše podatke lahko sklepali, da samo uvedba IZK za podaljšanje preživetja ni dovolj.
Možno je tudi, da so bili v skupini IZK bolniki, ki bi hkrati z IZK potrebovali tudi NIMV, pa
ga niso prenašali in ga zato tudi niso uporabljali, zato je bilo njihovo preživetje po uvedbi IZK
krajše, kot bi morda bilo z NIMV. Po drugi strani pa so bili v skupini IZK bolniki, ki so imeli
počasnejši potek bolezni, saj se je potreba po uvedbi pripomočkov pojavila pozno v času
bolezni (mediana uvedbe IZK je bila 38 mesecev po prvih znakih), medtem ko je bilo trajanje
bolezni (od prvih znakov do slabega dogodka) v skupini NIMV 36 mesecev in v skupini
IZK + NIMV 40 mesecev. Glede na počasen potek bolezni v skupini IZK in odsotnost potrebe
po uvedbi NIMV je funkcija trebušne prepone najverjetneje ohranjena. Mehanizem dihalne
odpovedi bi lahko bil pri teh bolnikih drugačen, na primer motnja v delovanju dihalnih centrov
v možganih. Preživetje od prvih znakov bolezni pa se ne razlikuje glede na skupini, ki sta
uporabljali NIMV, ki preživetje podaljša. Prav tako nimamo podatkov, kolikšna je bila dejanska
raba IZK in kako učinkovita, medtem ko smo v skupinah NIMV in IZK + NIMV določili med
vključitvenimi dejavniki učinkovito rabo NIMV (vsaj 4 ure dnevno vsaj 3 mesece). Ne nazadnje
je naš vzorec majhen, tako da bi se lahko razlika povsod statistično ne izrazila.
V skupini IZK + NIMV se je pokazalo, da čas uporabe aparatov do slabega dogodka statistično
pomembno vpliva na preživetje. Od začetka bolezni do slabega dogodka pa se po preživetju
skupina IZK + NIMV ne loči od drugih dveh skupin. To je skupina, pri kateri so se težave z
dihanjem najhitreje razvile, hkrati pa smo jim proporcionalno glede na trajanje bolezni z aparati
najbolj podaljšali življenje (35 % trajanja bolezni, pri IZK skupini pa le za 17 %).
Iz literature vemo, da NIMV pomembno podaljša preživetje. Burke in sodelavci (2006) so
izvedli randomizirano kontrolirano študijo, v kateri so primerjali preživetje in kvaliteto
življenja 41 bolnikov z ALS. Povprečna starost bolnikov je bila 63,4 let. Ena skupina je
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prejemala NIMV (22), druga pa samo ostalo podporo (19) (cepljenje proti pljučnici in gripi,
učenje primernih tehnik za izkašljevanje glede na bulbarno in dihalno funkcijo, nasveti glede
drže, prilagoditev postelje in spanja, paliativna oskrba). Glede na celoten vzorec so imeli bolniki
v skupini z NIMV pomembno boljšo kvaliteto življenja in daljše preživetje z mediano 219 dni
(za lažjo primerjavo z našimi rezultati to pomeni 7,3 meseca) v primerjavi s skupino, ki je
prejemala standardno zdravljenje z mediano 171 dni (5,6 meseca).
Carratu in sodelavci (2009) so 72 bolnikov z ALS razdelili v tri skupine: kontrolna skupina
bolnikov s FVC > 75 %, brez opravljene polisomnografije (skupina 1), 28 bolnikov je imelo
FVC < 75 % in nočno dihalno insuficienco, izmerjeno s polisomnografijo. 16 od teh je zato
prejelo NIMV (skupina 2), ostalih 12 pa je NIMV zavrnilo ali pa je niso prenesli (skupina 3).
Povprečna starost bolnikov ob pojavu bolezni je bila 54,9 let. Primerjali so 1-letno preživetje
bolnikov v skupinah. Pokazali so statistično pomembno razliko v številu preživelih bolnikov
po 1 letu med skupino 2 in skupino 3 (12/16 vs 4/12; χ2 = 5,32; p = 0,02), medtem ko se ni
pokazala statistično pomembna razlika v preživetju med bolniki s FVC < 75 % in bolniki s
FVC > 75 % (37/44 vs 12/16; χ2 = 0,408; p = 0,5).
Sanjuan-Lopez in sodelavci (2014) so izvedli retrospektivno študijo, v kateri so preučili
preživetje 114 ALS bolnikov, ki so bili sprejeti v njihov center med januarjem 2000 in
decembrom 2010. Bolnike so ocenili na začetku študije in ponovno najkasneje do maja 2011.
Bolniki so bili stari v povprečju 67,3 let z razponom 30-88 let. Pri 43 bolnikih je bila NIMV
indicirana. Od teh je 37 bolnikov nadaljevalo z uporabo NIMV, 6 bolnikov pa je moralo
preklopiti na IMV. Skupno je 7 bolnikov prejemalo IMV, 1 brez predhodne uporabe NIMV.
IZK je bil uporabljen pri 15 bolnikih, v 1 primeru brez hkratne uporabe NIMV. 70 bolnikov ni
prejemalo nobene oblike dihalne podpore. Do časa ponovnega zbiranja podatkov je preminilo
106 bolnikov. Mediana preživetja 37 bolnikov, ki so uporabljali samo NIMV brez IMV, je bila
19,7 mesecev. Med temi bolniki in 70 bolniki, ki niso uporabljali nobene oblike ventilatorne
podpore, se ni pokazala statistično pomembna razlika v preživetju. Slednji so imeli mediano
preživetja 18,9 mesecev.
Khamankar in sodelavci (2018) so preučevali preživetje preminulih 474 ALS bolnikov. 403 so
uporabljali NIMV (Bi PAP), 71 pa ne. Po potrebi je bil bolnikom predpisan tudi IZK. Mediana
preživetja za vse uporabnike NIMV (403) je bila 21,03 mesecev, kar je pomembno več kot pri
bolnikih, ki niso uporabljali NIMV (mediana 13,84 mesecev). Ne glede na to, ali so uporabljali
NIMV, so bolniki, ki so uporabljali IZK, živeli pomembno dlje kot tisti, ki ga niso uporabljali
(mediana 24,38 mesecev vs 14,87 mesecev). Preživetje bolnikov, ki so uporabljali IZK in
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NIMV (183) je bilo 25,73 mesecev, kar je bilo statistično značilno dlje kot pri tistih, ki niso
uporabljali nobenega od aparatov (n = 56, mediana 13,68 mesecev). Pokazala se je tudi
statistično značilna razlika med bolniki, ki so uporabljali oba aparata, in bolniki, ki so
uporabljali samo NIMV (n = 218, mediana 25,73 mesecev vs 15,00 mesecev). Ni pa bilo
statistično značilne razlike med bolniki, ki so uporabljali samo izkašljevalnik (17) in tistimi, ki
niso uporabljali nobene naprave (mediana 14,17 mesecev vs 13,68 mesecev).
Manj je znanega o vplivu uporabe IZK na preživetje pri bolnikih z ALS. IZK pomembno
izboljša maksimalni pretok zraka med kašljem in saturacijo v krvi pri vseh skupinah bolnikov,
ki imajo težave s čiščenjem dihalnih poti. Z njegovo uporabo naj bi se uspešno preprečevalo
hospitalizacije, pljučnice, epizode dihalnih odpovedi in traheotomije pri pacientih z
Duchennovo mišično distrofijo, spinalno mišično atrofijo in ALS. Iz tega razloga se uporablja
kot dodatek NIMV in lahko pripomore k preprečevanju dihalnih zapletov, predvsem okužb in
atelektaz, ki nastanejo zaradi težav z izločanjem sekreta iz dihalnih poti. (Winck et al., 2004).
Senent in sodelavci (2011) so primerjali učinkovitost tehnik manualno asistiranega kašlja in
instrumentalno asistiranega kašlja. Preučevali so 16 bolnikov, ki so pred začetkom raziskave
uporabljali mehansko ventilacijo vsaj 2 meseca in so nadaljevali z uporabo tudi med raziskavo.
Pri vsakem bolniku so izvedli 7 različnih tehnik asistiranega kašlja (3 manualne in 4
inštrumenalne tehnike). Mediana starosti ob začetku bolezni je bila 63 let. Glede na meritve
maksimalnega pretoka zraka med kašljem so se inštrumentalne tehnike izkazale za bolj
učinkovite kot manualne, tako pri bulbarnih kot nebulbarnih bolnikih. Po subjektivni oceni
bolnikov se je IZK izkazal za najbolj učinkovitega pri odstranjevanju sputuma iz dihalnih poti.
Rafiq in sodelavci (2015) so primerjali učinkovitost IZK in tehniko nalaganja zraka na
preprečevanje infekcij dihalnih poti. Povprečna starost preiskovancev je bila 62,2 leti. Vsem
preiskovancem je bila predpisana NIMV in so bili randomizirani v skupino z IZK (19) ali v
skupino s tehniko nalaganja zraka (21). Kot primarni izid so preiskovalci šteli število dni s
prisotnimi simptomi infekcije, ki je potrebovala zdravljenje z antibiotiki. Kot sekundarni izid
pa so spremljali preživetje v obeh skupinah. Po 12 mesecih je bilo še živih 13 preiskovancev v
skupini s tehniko nalaganja zraka in 6 v skupini z IZK. Mediana preživetja za bolnike, ki so
uporabljali NIMV in tehniko nalaganja zraka, je bila 535 dni (17,8 mesecev), primerjalno s
skupino, ki je uporabljala NIMV in IZK, kjer je bila mediana 478 dni (15,9 mesecev), vendar
razlika ni bila statistično značilna.
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Mediana starosti ALS bolnikov ob začetku bolezni v naši raziskavi (62 let) se ujema z večino
raziskav (Bourke et al., 2006; Carratu et al., 2009; Sanjuan-Lopez et al., 2014; Senent et al.,
2011; Rafiq et al., 2015) ne glede na predmet preiskovanja. Težje primerljivi pa so časi
preživetja. Preživetje v naši raziskavi se približuje nekaterim raziskavam (Rafiq et al., 2015;
Khamankar et al., 2018), hkrati pa krepko presega preživetje v drugih raziskavah (Burke et al.,
2006; Sanjuan-Lopez et al., 2014). Nastale razlike v preživetju so lahko posledica večih
dejavnikov, kot sta dogodek, od katerega so avtorji merili preživetje (od prvih znakov bolezni,
od diagnoze bolezni, 1-letno preživetje) in velikost vzorca preiskovancev. V preteklih letih se
je kvaliteta zdravljenja ALS bolnikov izboljšala, kar tudi lahko pripomore k podaljšanju
preživetja v novejših raziskavah. Bistveno so se razlikovali tudi predmeti raziskovanja in
kriteriji, ki so jih avtorji upoštevali v svojih raziskavah.
Strukturno se naša raziskava najbolj ujema z raziskavo Khamankar in sodelavcev (2018), ki pa
so uspeli pokazati, da obstaja statistično pomembna razlika v preživetju ALS bolnikov, ki so
uporabljali IZK in NIMV, in bolniki, ki so uporabljali samo NIMV. Slednji rezultat je lahko
spodbuda, da namen naše raziskave ni brezpredmeten.
Slabost naše raziskave je predvsem majhna velikost vzorca. Nismo upoštevali tudi vpliva
riluzola in perkutane endoskopske gastrostome, ki dokazano vplivata na preživetje (Malik, Lui
in Lomen-Hoerth, 2014; Khairoalsindi in Abuzinadah, 2018). V prihodnosti bi bilo smiselno
imeti večji vzorec preiskovancev. Slednje bi morali opredeliti glede na prizadetost mišic
(bulbarni, spinalni), različne podtipe (oblike) ALS in upoštevati obe možnosti za čas preživetja
(od prvih znakov in od postavitve diagnoze) za lažjo primerjavo z drugimi raziskavami.
Potreben bi bil tudi vključitveni kriterij za uspešno rabo IZK. Na koncu bi bilo dobro imeti tudi
kontrolno skupino, v kateri bolniki aparatov ne bi uporabljali, seveda pa je tako skupino zaradi
etičnih razlogov težko oblikovati. Po drugi strani pa je kontrolna skupina iz preteklosti lahko
neprimerna, saj lahko slabša ostala oskrba (manj timskega dela, manjši delež vstavljenih
perkutanih enoskopskih gastrostom, riluzol, cepljenje, respiratorna fizioterapija itd.) vpliva na
preživetje in rezultate študije.
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6 ZAKLJUČEK
ALS je nevrodegenerativna bolezen, za katero je značilna prizadetost SMN in ZMN. Spada v
skupino bolezni motoričnega nevrona. Bolezen se kaže s šibkostjo mišic ekstremitet, bulbarnih
in dihalnih mišic. Pri dihalni nezadostnosti bolniki uporabljajo NIMV, ki dokazano podaljša
preživetje in olajša dihanje, ter IZK, ki pomaga pri čiščenju dihalnih poti.
Rezultati so pokazali, da ni statistično pomembne razlike v preživetju med skupinami, ki
uporabljajo samo IZK, samo NIMV ali IZK in NIMV skupaj. Ugotovili smo le, da so bolniki v
IZK skupini začeli uporabljati aparat bistveno kasneje kot v ostalih dveh skupinah in da čas od
začetka rabe aparata do slabega dogodka pomembno vpliva na preživetje bolnikov, ki so
uporabljali oba aparata. Preživetje od prvih znakov bolezni se ni bistveno razlikovalo pri
skupinah, ki sta uporabljali NIMV.
Nismo uspeli potrditi hipoteze, da hkratna uporaba IZK in NIMV bistveno podaljša preživetje
ALS bolnikov v primerjavi s tistimi, ki so uporabljali samo enega od aparatov. Literatura pravi,
da uporaba NIMV podaljša preživetje, zato glede na naše podatke lahko sklepamo, da samo
uvedba IZK ni dovolj za podaljšanje preživetja.
Slabosti naše raziskave je bilo več. V prvi vrsti je bil naš vzorec zelo majhen. Prav tako nismo
upoštevali uporabe riluzola in perkutane endoskopske gastrostome. V prihodnosti bi bilo
smiselno imeti večji vzorec, v katerem bi bolnike delili glede na prizadetost mišic (bulbarni,
spinalni), različne podtipe (oblike) ALS, uporabo riluzola in perkutane endoskopske
gastrostome. Smiselno bi bilo upoštevati čas preživetja glede na prve znake bolezni in glede na
čas od postavitve diagnoze za lažjo primerjavo z drugimi raziskavami. Smiselno bi bilo imeti
tudi kontrolno skupino z bolniki, ki niso uporabljali nobenega od aparatov.
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8 PRILOGE
8.1 Soglasje za zbiranje podatkov na Kliničnem inštitutu za klinično
nevrofiziologijo UKC Ljubljana

8.2 Odobritev Komisije RS za medicinsko etiko

