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În mod fiziologic, în timpul somnului REM 
se produce inhibarea motoneuronilor spinali 
cu atonia musculară caracteristică din acest 
stadiu de somn. Atonia musculaturii respiratorii 
are importante consecințe asupra respirației. 
Efectele somnului asupra respirației conduc 
la scăderea ventilației pe minut, scăderea 
capacității reziduale funcționale, creșterea 
rezistenței în căile respiratorii superioare.

Primele semne ale insuficienței respiratorii la 
copiii cu diferite sindroame genetice, obezitate, 
paralizie cerebrală, afecţiuni neurologice sau 
musculare se observă de obicei în timpul 
somnului cand apare hipoventilatia, apnee 
obstructiva în somn, apnei centrale sau 
hipopnei. 

Evaluarea funcției respiratorii în timpul 
stării de veghe nu depistează modificările 
în schimbul de gaze din timpul somnului. 
Polisomnografia (PSG) reprezintă o extensie a 
evaluării clinice care furnizează date fiziologice 
importante cu privire la multe aspecte ale 
funcției respiratorii în timpul somnului.

La copiii cu miopatii congenitale sau boli 
neuromusculare, evaluarea PSG periodică, 
cel puțin o dată pe an, este esențială pentru 
depistarea și intervenția terapeutică precoce. 
Ventilatia non-invaziva initiata precoce, încă 
din momentul în care hipercapnia apare doar 
în timpul noptii, crește calitatea vietii, reduce 
simptomele și scade riscul de internări și 
întârzie apariția diurnă a hipercapniei.
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Physiologically during REM sleep spinal 
motor neurons are inhibited creating muscular 
atony characteristic for this sleep stage. 
Respiratory muscle atony has important 
consequences on breathing. Sleep effects on 
breathing include a lower ventilation rate per 
minute, a drop in functional residual capacity 
and an increase of resistance in the upper 
airway. 

The first signs of respiratory insufficiency 
during vigil states in children with various 
genetic syndromes, obesity, cerebral palsy, 
neurologic or muscular disorders are observed 
usually during sleep when hypoventilation, 
obstructive sleep apnoea, central apnoea or 
hypopnoea happen.

Respiratory function tests during vigil 
state does not detect gas changes that 
happen while sleeping. Polysomnography 
(PSG) represents an extension of the clinical 
evaluation that provides clinicians with 
important information regarding many aspects 
of respiratory functions during sleep. 

In children with congenital myopathy or 
muscular disorder periodic PSG evaluation – 
at least once a year- is essential for screening 
and early therapeutic intervention. Early 
non-invasive ventilation, from the moment 
hypercapnia is detected during night time, 
improves quality of life, reduces symptoms, 
decreases hospital admittance risk and delays 
the onset of diurnal hypercapnia. 
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