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Racionálé

- Panaszmentes beteg alvásvizsgálaton – nem érti, hogy 

miért szükséges (pl. jogosítvány)

- Hasonló súlyossági fok mellett van aki aluszékony, van, aki nem.

- Kinek lesznek kardiovaszkuláris társbetegségei és miért?

Szuboptimális kezelés kérdése – heterogén állapot

-nagy, multicentrikus vizsgálatok: OSAS kezelés nem, vagy 

minimálisan csökkenti a kardiovaszkuláris rizikót, halálozást, 

neurokognitív kimenetelt!

OSAS = AHI>5/h?          „One size fits all”

CPAP / BiPAP / MAD / Műtét (az anatómiai út rendezése): végső közös út

Függetlenül az eredettől, klinikumtól, mintázattól
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Endotípusok (patofiziológiai fenotípusok)

A felső légúti anatómia szükséges, de nem mindig elégséges háttér az OSAS kialakulására.

Anatómiai és funkcionális folyamatok eredője

Anatómiai: A felső légutak kollaptibilitása

Funkcionális: Loop gain (gázcserével összefüggő szabályozás)

Arousal threshold (a belégzési erőlködés hatása az apnoe terminálódására)

„Upper airway musclular gain” (UAG) (stádium függő neuromuszkuláris

tónus – felső légutak)

A felső légutak kollaptibilitása

Statikus (csontozat) és dinamikus (lágy szövetek) komponens

Leggyakoribb érintett rész: laterális faringeális fal – retropalatális szinten

zsírfelszaporodás, obezitás, krónikus vibrációs ártalom – gyulladás – beszűkülés

rosztrális folyadékeltolódás, hátonfekvés

Meghatározás: Pcrit
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Loop gain (gázcsere szerepe):

„feedback” kontroll rendszer

Loop gain részei:

Controller gain (kemoreceptorok)

Plant gain (tüdő - gázcsere)

Keringés (circulatory delay - az előző kettő közti összeköttetés)

Ha loop gain nagyobb, min 1: instabil rendszer, periódikus légzés (hiper-reaktív

rendszer)

Ébredési küszöb (arousal threshold) (a belégzési erőlködés hatása az apnoe 

terminálódására)

belégzési erőlködés (Poes, Pepig), ahol az obstruktív esemény arousallal

terminálódik

alacsony küszöb: könnyen ébred

magas küszöb: nehezen ébred

Altatók befolyásolják – BDZ. Nem elméleti ismeret!
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Muscular upper airway gain (UAG) (stádium függő neuromuszkuláris tónus – felső légutak)

A felső légutak átjárhatóságát biztosító izmok szerepe (neuromuszkuláris kompenzáció).

Több, mint 20 izom koordinált mozgása

Legfontosabb: m. genioglossus, fázisos aktivitás belégzés alatt

OSAS-ban működése lecsökken alvás alatt (összevetve kontrolokkal)

Neuromusculáris kompenzáció mértékének megítélés: aktív Pcrit

Nem kompenzálja az anatómiai kollaptibilitásból eredő eltérést
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A különféle patofiziológiai utak szerepe, összefüggései OSAS-ban
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Endotípusok

meghatározása

- Nem rutin klinikai metódus

- CPAP nyomás hirtelen 
csökkentése

- Pcrit és genioglossus aktivitás,
ébredési küszöb (arousal
threshold) meghatározása

- Loop gain meghatározás:
CPAP drop
Percventilláció „túllövése”
az emelkedő CO2 szint 
hatására
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Fenotípusok

Nem minden OSAS-os esetén van fokozott kardio- és cerebrovaskuláris kockázat, 

vagy alakul ki kognitív érintettség

Nem mindenki aluszékony

Következmény: 

1.: Kiválasztani a veszélyeztetetteket

Fenotípusok keresése (személyre szabott terápia)

2.: Mindenkit kezelni

De: Nagy, multicentrikus vizsgálatok nem igazolják a rizikócsökkenést,

hatást a vérnyomásra, stb. Minden összeátlagolnak…
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PAP

Disturbed sleep: 33%

Minimally symptomatic: 25%

Sleepy: 42%

Icelandic Sleep Cohort
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Fenotípus – kockázat összefüggés

Miért lehet fontos
a fenotíousok
ismerete?
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Változatok egy témára, avagy annyi fenotípus, ahány osztályozási elv

A rassz szerepe:

kaukázusi vs. kínai

Kinaiaknál az anatómiai háttér lényegesebb, mint az egyéb folyamtok

Kollaptibilisebb faringeális légútak

Loop gain, arousan, stb. kevésbé szerepel okként.

SLEEP J 2019, 1-9 

Nemi különbségek

Nőknél alacsonyabb loop gain, alacsonyabb arousal threshold (Non-REM-ben) 

SLEEP J 2020, 1-8

Idősek – külön fenotípos

Anatómiai háttér (felső légúti kollapszibiliás kifejezettebb), valamint légzésszabélyozás

változása is

SLEEP 2014;37(7): 1227-1236
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A T90 szerepe a magas rizikójú betegek kiválasztásában

T90>20%: magasabb mortalitás

Clin Resp J 2020;14: 1166-1175

Aluszékony fenotípus és vérnyomás

A CPAP terápia hatásossága / elfogadottsága nagyobb

Int J Med Sci 2014;11(7): 713-720

Súlyos OSAS vs. súlyos REM OSAS, Proteomika

92 fehérje vizsgálat

REM OSAS.ban anti-inflammátoros fehérjék szintje alacsonyabb 

(Sirt2, LAP-TGF-b1, Axin1) J Seep Res 2020;29_e13041
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PSG alapú fenotipizálás

Számos vizsgálat

Alapvető PSG paraméterekre alapul (AHI, deszaturáció, arousal, fragmentáció, PLMS, stb.)

Fokozott kollapszibilitás, hosszabb apnoék Rövid apnoék, Alacsony AT 
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Poligráfiás, poliszomnográfiás mintázatok

Folyamatos

Folyamatos + fázisos 

Fázisos – testhelyzet

Fázisos – REM

„Ébredős”

Irreguláris

Sporadikus

COPD + OSAS
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REM függő mintázat és következményei

OSAS esetek 14-36%-a

Női dominancia

Nőknél  a Non-REM OSAS kisebb valószínűséggel alakul ki

Progeszterom szerepe a genioglosszus aktivitásra

Fiatalabb korosztályban, nem obezekben

REM OSAS prevalenciája csökken a testsúly növekedéssel párhuzamosan

Korosodással csökken a prevalencia

Magas kardiovaszkuláris, non-dipper hipertónia és diabetes kockázat

Az EDS nagyobb lehet, mint Non-REM OSAS-ban

A szokásos minimálisan elvárható CPAP használat nem megfelelő

REM predominancia az alvás második felében

4 órai használattal nem védettek. Elvárható: 7 óra

Újabb adalék: miért nem jók a nagy kardiovaszkuláris rizikóvizsgálatok
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Poliszomnográfiás mintázatok információtartalma (endotípus meghatározás)

Dominálóan OA pattern: magas UA 

kollapszibilitás, Pcrit nagyobb, mint 2 vízcm

UARS mintázat: alacsony UA kollapszibilitás

Pcrit kissebb, mint -2 vízcm

A terápiás CPAP nyomás felhasználása: 8 vízcm-ig alacsony UA kollapszibilitás
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Magas LG mintázat: dominálóan OA,

centrális/kevert elemekkel 

(magas LG: periodikusság, alacsony

CO2: centrális)

Ilyen még: OSA-CSB minta

Non-REM OSA

LG és mintázat összefüggése
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Alacsony arousal threshold típus, 

UARS minta

Minimális változásra terminálódás

Magas arousal threshold, hosszú apnoék, 

kifejezett deszaturációk

Terminálódás csak nagyobb behatásra
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Konklúzió

Mi a jelentősége, értelme a fenotípusok keresésének?

Magas rizikójú csoportok kiválasztása 

Terápiás stratégiák kialakítása

Mikor műthető, mikor nem?

CPAP / BiPAP módozatok – mintázat

Egyén – gyógyszeres - terápiák

Személyre szabott terápia
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