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Endo- és fenotípusok

 Az OSA-s betegek csoportjai, melyek a betegség egyes, klinikai 

relevanciával rendelkező jellemzőinek megjelenése alapján 

különíthetők el.

 A fenotípusok hátterében ideális esetben endotípusok különíthetők 

el és a feno- és endotípusok közötti kapcsolat pontosan 

meghatározható

 Klinikai haszon: Kimenetel, vagy terápiaválasztás szempontjából 

releváns csoportok meghatározása
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Patofiziológiai háttér

 Felső légutak anatómiai jellemzői

 Csökkent felső légúti dilatátor izomfunkció

 Alacsony ébredési küszöb légzési eseményekre

 Instabil légzésszabályozás (high loop gain)MATT 2022



Non-anatómiai patofiziológia

 Csökkent felső légúti dilatátor izomfunkció

 Alacsony ébredési küszöb légzési eseményekre

 Instabil légzésszabályozás (high loop gain)

 Az OSA-s betegek kb 50%-ban van jelen legalább egy a fenti jellemzőkből

 Mérsékelt OSA esetén a nem-anatómiai ok(ok) módosítása hatékony kezelés lehet

 Alacsony ébredési küszöb

- eszopiclone terápia

 Magas hurokerősítés

- acetazolamid terápia
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Sleep Med Rev. 2017

CCC – komplett koncentrikus pharyngealis kollapszus

EDS – excesszív nappali aluszékonyság
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EDS fenotípus

 Fokozott nappali aluszékonyság az OSA-s páciensek kb 60%-át 

jellemzi

 Fokozott cardiovascularis kockázat, kognitív funkciózavar, baleseti 

kockázat

 Terápia:

- CPAP és OA terápia adherencia és compliance magas

- CPAP és OA terápia hatékonysága az aluszékonyságra és CV 

szövődményekre kifejezett
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REM-függő fenotípus

 Jellemző a légzészavar érdemi súlyosbodása / kizárólagos 

megjelenése REM fázisokban

 Fiatalabb életkorú betegek, nagyobb a nők aránya

 CV kockázat emelkedett enyhe OSA esetén is

 Terápia:

- autoCPAP kezelés

- OA hatékonysága alacsonyabb (ellentmondásos eredmények)

- gégészeti műtétek hatékonysága nem igazolt
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OSA-PLM fenotípus

 Kevesebb túlsúlyos páciens

 Alacsony ébredési küszöb, erősen fragmentált alvás

 Fokozott kardiovaszkuláris kockázat 

 Terápia: CPAP 

- alvással összefüggő életminőség javul, jó compliance

- CV kockázatcsökkenés kifejezettebbMATT 2022



CCC fenotípus

 Alvásendoszkópia során komplett koncentrikus garatkollapszus 

figyelhető meg

 OSA-s betegek kb 30%-a

 Nem várható OA alkalmazásától, gégészeti beavatkozástól érdemi 

javulás

 Terápia: CPAP MATT 2022



Pozíciófüggő fenotípus

 Férfiakban gyakrabban megfigyelhető

 Terápia: (auto)CPAP, OA, pozícióterápia
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Női fenotípus

 Mérsékeltebb garat-kollapszibilitás

 Elalvási, átalvási zavar

 Jellemző a légzészavar érdemi súlyosbodása REM fázisokban

 Terápia: (auto)CPAP + inszomnia kezelés

- változó compliance

- alvással összefüggő életminőség javulása várható

- kardiovaszkuláris kockázat csökkenés
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Időskori fenotípus

 Azonos AHI mellett mérsékeltebb nappali aluszékonyság jellemzi, 

mint fiatalabb korban

 Komorbiditások magasabb száma

 A kardiovaszkuláris kockázatfokozódással kevésbé egyértelmű 

kapcsolat

 Várható CPAP adherencia/compliance/terápiás haszon rosszabb, 

szedatívum igény

 Komorbiditások kezelése (pl. szívelégtelenség, obstruktív 

tüdőbetegség)
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UARS - fenotípus

 Fiatalabb páciensek

 AHI magas, mérsékelt deszaturációk

 Fragmentált alvás, de mérsékelt aluszékonyság

 Alvásendoszkópia

 Terápia: 

- CPAP compliance alacsonyabb

- gégészeti ellátás, OA

- CV szövődményekre gyakorolt hatás kérdéses
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Nem értem - fenotípus

 Terápiás protokoll figyelmen kívül hagyása / nem kellő ismerete 

mellett végzett betegellátás

 Alvásdiagnosztikai vizsgálat, alvásendoszkópia nélkül 

kezdeményezett terápia

- ismételt műtétek alvásvizsgálat és/vagy endoszkópia nélkül

- OA alkalmazás endoszkópia és fogászati vizsgálat nélkülMATT 2022



Fenotípusok - kezelési protokoll

 A terápiás protokollok AHI alapján határozzák meg a javasolt 

kezelést

 Alkalmasság megítélésében az AHI döntő faktor

 A non-invazív terápiák még kifejezett felső légúti anatómiai eltérés 

esetén is elsőbbséget élveznek a gégészeti beavatkozásokkal 

szemben (AASM) 

 A kezelés nélküli kilátások, terápiás adherencia/compliance az 

egyes fenotípusok ismerete esetén jobban megítélhetőekMATT 2022




