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Abstract 

Background. Treatment-emergent central sleep apnea (TECSA) is a central-onset apnea that occurs during 

initial treatment for obstructive sleep apnea (OSA) and is diagnosed in 0.56-21.3 % of patients treated for 

OSA. The emergence of TECSA significantly reduces the effectiveness of OSA treatment and patient 

cooperation. 

The aim: to review the pathogenesis, clinic, diagnosis, and treatment of treatment-induced central sleep 

apnea. 

Methods: the literature and data search were performed using PubMed, SpringerLink, ScienceDirect, 

Lithuanian Academic Library (eLaBa), Google Scholar databases. Published research papers and articles 

on the pathogenesis, clinic, diagnosis, and treatment of TECSA syndrome were selected, prioritizing the 

literature in English and Lithuanian, that was not older than 10 years. 

Results. Although the exact mechanism of this disorder is unknown, TECSA pathogenesis is thought to be 

dominated by increased sensitivity of chemoreceptors to hypocapnia, explained by loop gain in combination 

with increased CO2 clearance by opening the upper airways during CPAP therapy and activating the Hering-

Breuer reflex. TECSA presents with typical symptoms of sleep apnea already during treatment of a patient 

with first line OSA treatment and is diagnosed in a PSG study. TECSA is treated by continuing CPAP 

therapy at minimum effective pressure or by replacing CPAP therapy with more modern devices (BiPAP 

or ASV) capable of analyzing the patient’s breathing pattern and adjusting the supplied air pressure 

accordingly. There is currently no drug treatment for TECSA. 

Conclusions: 1. TECSA is a disorder in which episodes of central apnea occur during treatment with OSA 

due to unstable central respiratory regulation, increased CO2 clearance, and lung tissue strain during CPAP 

therapy. 2. TECSA presents with typical symptoms of sleep apnea syndrome in the presence of active OMA 
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treatment with positive pressure therapy. 3. TECSA diagnosis is based on a polysomnography, where five 

or more episodes of central apnea per hour occur after CPAP therapy has resolved obstructive events. 4. 

The main treatment for TECSA is the continuation of CPAP at minimum effective pressure or the change 

of therapy to automatic pressure-regulating devices. 

Keywords: treatment-emergent central sleep apnea, complex sleep apnea, obstructive sleep apnea, central 

sleep apnea, CPAP, BiPAP, ASV. 
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Santrauka 

Gydymo sukelta centrinė miego apnėja (GSCMA) – tai pirminio obstrukcinės miego apnėjos (OMA) 

gydymo metu atsirandanti centrinės kilmės apnėja, diagnozuojama 0,56-21,3 proc. dėl OMA gydomų 

pacientų. GSCMA atsiradimas ženkliai sumažina OMA gydymo efektyvumą bei pacientų kooperaciją. 

Tikslas: apžvelgti gydymo sukeltos centrinės miego apnėjos patogenezę, kliniką, diagnostiką ir gydymą.  

Metodai: literatūros bei duomenų paieška atlikta naudojantis PubMed, SpringerLink, ScienceDirect, 

Lietuvos akademinės bibliotekos (eLaBa), Google Scholar duomenų bazėmis. Ieškota publikuotų 

mokslinių tyrimų ir straipsnių apie gydymo sukeltos centrinės miego apnėjos sindromo patogenezę, kliniką, 

diagnostiką ir gydymą, prioritetizuojant literatūrą anglų ir lietuvių kalbomis, ne senesnę nei 10 metų.  

Rezultatai. Nors tikslus šio sutrikimo mechanizmas nėra žinomas, manoma, jog GSCMA patogenezėje 

vyrauja Hering-Breuer refleksas bei padidėjęs chemoreceptorių jautrumas hipokapnijai, kuris aiškinamas 

atsako kilpos teorija (angl. loop gain) kartu su padidėjusiu CO2 šalinimu, atvėrus viršutinius kvėpavimo 

takus (VKT) CPAP terapijos metu. GSCMA pasireiškia tipiniais miego apnėjos simptomais jau gydant 

pacientą pirmojo pasirinkimo OMA gydymu ir diagnozuojama polisomnografijos tyrimo metu. GSCMA 

gydoma tęsiant CPAP terapiją minimaliu veiksmingu slėgiu arba keičiant CPAP terapiją modernesniais 

prietaisais (BiPAP ir ASV), gebančiais analizuoti paciento alsavimą ir atitinkamai pakeisti tiekiamos oro 

srovės slėgį. Šiuo metu GSCMA neturi medikamentinio gydymo. 

Išvados: 1. GSCMA tai sutrikimas, kai dėl nestabilios centrinės kvėpavimo reguliacijos, padidinto CO2 

šalinimo ir plaučių audinio pertempimo CPAP terapijos metu, gydant OMA atsiranda centrinės kilmės 

apnėjos epizodai. 2. GSCMA pasireiškia tipiniais miego apnėjos sindromo simptomais, esant aktyviam 

OMA gydymui teigiamo slėgio terapija. 3. GSCMA diagnozuojama polisomnografijos tyrimo metu, kai 

dėl CPAP terapijos išnykus obstrukciniams reiškiniams atsiranda penki ir daugiau centrinės kilmės apnėjos 
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epizodai per valandą. 4. Pagrindinis GSCMA gydymas yra CPAP tęsimas minimaliu veiksmingu slėgiu 

arba terapijos keitimas slėgį automatiškai reguliuojančiais prietaisais.  

 

Raktiniai žodžiai: gydymo sukelta centrinė miego apnėja, kompleksinė miego apnėja, centrinė miego 

apnėja, obstrukcinė miego apnėja, CPAP, BiPAP, ASV. 

 

 

 

Įvadas 

 Obstrukcinė miego apnėja 

(OMA) vis dažniau nustatoma bendrojoje 

populiacijoje ir paveikia apie 15 proc. vyrų ir 

apie 5 proc. moterų [1]. OMA yra siejama su 

kardiovaskuliniu sergamumu bei mirtingumu 

negydant [2]. OMA metu stebimi 

pasikartojantys kvėpavimo sustojimai 

miegant dėl dalinio ar visiško viršutinių 

kvėpavimo takų (VKT) subliuškimo, 

pasireiškiantys kartu su epizodine hipoksija ir 

miego sutrikdymu. Auksinis standartas OMA 

gydyme –  teigiamo slėgio CPAP (angl. 

continuous positive airway pressure) terapija, 

leidžianti išvengti pasikartojančio VKT 

subliuškimo [3].  

Palyginimui, centrinės 

miego apnėjos (CMA) diagnozuojamos tik 

apie 5 proc. pacientų, kuriems atliekami 

miego tyrimai. Šis sutrikimas pasireiškia 

sumažėjusia centrine kvėpavimo reguliacija 

miego metu, kas lemia ventiliacijos 

sumažėjimą ar nebuvimą ir dujų apykaitos 

plaučiuose sutrikdymą [4]. Vis dėlto daliai 

pacientų, gydomų CPAP terapija, dėl OMA 

pasireiškia pakartotiniai CMA priepuoliai. 

Šis reiškinys, kai gydant OMA atsiranda 

CMA epizodai  arba tarpusavyje keičiasi 

OMA ir CMA epizodai, vadinamas gydymo 

sukelta centrine miego apnėja (GSCMA), 

seniau dar žinoma kaip kompleksinė miego 

apnėja [5]. 

Bendrai vertinama, jog 

GSCMA pasireiškia nuo 0,56 proc. iki 20,3 

proc. OMA pacientų [1,6,7,8]. Didelę šio 

skaičiaus variaciją galima paaiškinti 

GSCMA sergamumo tyrimų metodologiniais 

skirtumais (retrospektyvinis ar 

prospektyvinis tyrimas), tiriamosios 

populiacijos dydžio skirtumais bei skirtingais 

stebėjimo periodais [9]. GSCMA buvimas 

ženkliai paveikia OMA gydymą ir pacientų 

norą jo laikytis [10].  

 

Tyrimo tikslas: apžvelgti gydymo sukeltos 

centrinės miego apnėjos patogenezę ir 

galimus ligos mechanizmus, kada pasireiškia 

ir kokios GSCMA klinikinės išraiškos, 

diagnostikos metodus ir gydymo galimybes. 

 

Tyrimo medžiaga ir metodai: buvo 

vykdoma literatūros paieška, apžvalga bei 

analizė. Publikacijų paieška vykdyta anglų ir 

lietuvių kalba duomenų bazėse PubMed, 

SpringerLink, ScienceDirect, Lietuvos 

akademinės bibliotekos (eLaBa), Google 

Scholar. Buvo naudojami tam tikri raktiniai 

žodžiai ir jų deriniai: „complex sleep apnea“, 

„treatment-emergent central sleep apnea“, 

„central sleep apnea“, „adaptive servo-

ventilation“, „CPAP complications“. 

Pasirinkta literatūra, ne senesnė nei 10 metų. 
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Šiame straipsnyje pateikiami apibendrinti 

literatūros analizės rezultatai. 

 

 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Patogenezė 

 GSCMA, tai miego apnėjos 

sindromas, kai pasireiškia CMA klinika arba 

Cheine-Stokes kvėpavimas po to, kai CPAP 

terapijos metu išnyksta VKT obstrukcija 

[3,11]. Tikslus GSCMA mechanizmas nėra 

žinomas, tačiau šiuo metu populiariausia šios 

patologijos teorija – atsako kilpos (angl. loop 

gain, LG) teorija. Atsako kilpa apibūdinama 

kaip santykis tarp trikdžio (pvz. apnėja) ir 

korekcinio atsako (pvz. hiperpnėja). Jei 

korekcinis atsakas yra stipresnis už trikdį 

(LG>1), kvėpavimo centras laikomas 

nestabiliu ir sąlygoja padidėjusį 

chemoreceptorių atsaką [5,9].  

Įprastai kvėpavimo valdyme 

pagrindinę funkciją atlieka chemoreceptoriai. 

Daugeliu atvejų ventiliacija priklauso nuo 

PaCO2 koncentracijos. Asmeniui būdraujant 

elgesio bei neurokompensatoriniai atsakai 

neleidžia išsivystyti apnėjoms, net ir esant 

reikšmingiems PaCO2 koncentracijos 

pokyčiams, tačiau šie apsauginiai 

mechanizmai neveikia miego metu. Būtent 

miego metu pacientui gali pasireikšti apnėja, 

jei PaCO2 koncentracija krenta 2-6 mmHg 

žemiau miego eukapnijos PaCO2 lygio 

[9,12]. CMA simptomatika, tyrimų 

duomenimis, atsiranda esant padidėjusiam 

chemoreceptorių jautrumui. Esant 

padidėjusiam kvėpavimo centro jautrumui, 

atsakas į hiperkapniją būna neproporcingai 

didelis [1]. Pavyzdžiui,  esant didesnei PaCO2 

koncentracijai, asmuo reaguos 

hiperventiliuodamas iki kol chemoreceptoriai 

fiksuos PaCO2 sumažėjimą [8]. Vadinasi, 

asmenys, kurių kvėpavimo centro jautrumas 

didesnis, hiperventiliuos audringiau, 

sumažindami PaCO2 koncentraciją žemiau 

miego eukapnijos lygio ir taip sukeldami 

hipopnėją ir, potencialiai, apnėją [1,13,14]. 

Gydymo sukelta centrinė 

miego apnėja apjungia centrinės miego 

reguliacijos nestabilumą (atsako kilpos 

teorija) ir anatominį polinkį į OSA. 

Naudojant CPAP terapiją panaikinama VKT 

obstrukcija, ko pasekoje pagerėja CO2 

šalinimas. PaCO2 koncentracija greitai krenta 

ir gali pasiekti apnėjos slenkstį, nes 

kvėpavimo centras nesugeba tinkamai 

kompensuoti hipokapnijos. Tokiu atveju, 

pacientui miegant ir esant kontroliuojamai 

OSA, CPAP terapijos metu pasireiškia 

centrinės kilmės apnėjos [15]. 

Kitas potencialus GSCMA 

mechanizmas – tai CPAP terapijos metu 

suaktyvinamas plaučių tempimo (Hering-

Breuer) refleksas dėl per didelio į plaučius 

tiekiamo slėgio. Kai plaučių tempimo 

receptoriai yra stimuliuojami, per klajoklį 

nervą siunčiamas slopinimo signalas į 

kvėpavimo centrą ir sukeliama refleksinė 

centrinė apnėja [15,16].  

 

 

Klinika 

 

Kliniškai, gydymo sukeltos 

centrinės miego apnėjos pacientų fenotipas 

labiausiai atitinka OMA paciento fenotipą ir 

tik pritaikius CPAP terapiją galima atskirti 



Journal of Medical Sciences. Aug 30, 2021 - Volume 9 | Issue 6.  Electronic - ISSN: 2345-0592   
 

37 
 

šias dvi pacientų grupes. Taip pat randama 

sąsaja tarp didesnio sergamumo GSCMA 

esant širdies nepakankamumui (ŠN) [17]. G. 

Nigam ir bendraautorių atlikto tyrimo 

duomenimis, CMA epizodai pasireiškė 18 

proc. OMA pacientų, sergančių ŠN, ir tik 

0,56 proc. OMA pacientų, nesergančių ŠN 

[18].  

GSCMA pasireiškia 

panašiais į OMA simptomais, išskyrus 

knarkimą, kuris įprastai nepertraukia miego ir 

yra pašalinamas atveriant VKT. Tipiniai 

miego apnėjos sindromo simptomai pateikti 1 

lentelėje. 

 

1 lentelė. Obstrukcinės miego apnėjos sindromo simptomai [3]. 

Simptomai dieną Simptomai naktį 

• Padidėjęs mieguistumas 

• Galvos skausmas rytais 

• Sutrikusi atmintis, dėmesys 

• Depresija 

• Dirglumas, nuotaikos kaita 

• Rėmuo 

• Sumažėjęs lytinis potraukis 

• Aukštas arterinis kraujo spaudimas rytais 

• Knarkimas 

•Artimųjų pastebimi kvėpavimo sustojimai 

• Neramus miegas, dažni prabudimai 

• Impotencija 

• Prakaitavimas 

• Dažnas noras šlapintis 

• Širdies ritmo sutrikimai 

 

  

 

Diagnostika 

  

 Kliniškai vertinant miego 

apnėjos buvimą visada svarbu atkreipti 

dėmesį į klinikinius simptomus. Taip pat 

svarbu išsiaiškinti padidėjusį paciento 

mieguistumą (daugiausia naudojama 

Epworth mieguistumo skalė), pateikiami 

gyvenimo kokybės klausimynai [3].  

Norint patvirtinti diagnozę 

vien tik klinikinio vaizdo ir klausimynų 

neužtenka – reikalinga atlikti 

polisomnografinį (PSG) tyrimą. Gydymo 

sukeltos centrinės miego apnėjos 

diagnostikos pagrindiniai kriterijai yra PSG 

metu diagnozuota OMA (bent penki 

kvėpavimo obstrukcijos atvejai per miego 

valandą), kurią gydant CPAP matomas 

reikšmingas obstrukcinių reiškinių 

sumažėjimas ir naujos CMA, nesusijusios su 

kita gretutine liga ar vartojamu medikamentu, 

atsiradimas bent penkis kartus per valandą 

(CMA reiškinių atsiradimas OMA fone PSG 

tyrimo metu pavaizduotas 2 pav.) [1]. 
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(a) 

 
(b) 

2 pav. (a) Diagnostinė polisomnografija su obstrukcijos požymiais (rodyklės). Parametrai iš viršaus į 

apačią: akys, elektroencefalografija (EEG), smakras, elektrokardiografija (EKG), knarkimas, nazalinis 

slėgis, terminė oro srovė, krūtininės ir abdominalinės pastangos, kojų judesiai, saturacija, širdies 

susitraukimų dažnis (ŠSD). (b) Centrinės apnėjos reiškinių atsiradimas CPAP terapijos metu (rodyklės). 

Parametrai iš viršaus į apačią: EEG, akys, smakras, EKG, knarkimas, kojų judesiai, CPAP, oro tėkmė, 

krūtininės ir abdominalinės pastangos, IPAP, saturacija, nutekėjimas, kvėpavimo dažnis (KD), ŠSD [1]. 
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Atvejais, kai CMA yra susijusi su kitais 

veiksniais, CMA ir OMA yra 

diagnozuojamos kaip atskiros ligos ir 

GSCMA nediagnozuojama [3].  

 Įtarus GSCMA, 

rekomenduojama iki kelių mėnesių stebėti 

centrinės miego apnėjos simptomatiką 

gydant CPAP. Tyrimų metu nustatyta, jog 

daliai pacientų CMA reiškiniai gydant OMA 

ilgainiui išnyksta, todėl diagnozuoti GSCMA 

šiai pacientų grupei nėra tikslinga [19].   

 

 

Gydymas 

Pirmaeilis GSCMA gydymas 

– tai CPAP terapijos tęsimas. Remiantis 

anksčiau minėtais GSCMA sukeliančiais 

mechanizmais, pagrindinis gydymo CPAP 

tikslas yra išvengti sukelti hiperventiliaciją ar 

hipokapniją [12]. Tam CPAP terapijos metu 

siekiama parinkti mažiausią tiekiamo oro 

slėgį, panaikinantį obstrukciją, tačiau 

nesukeliantį centrinio kvėpavimo slopinimo 

[3]. Cassel W. ir bendraautoriai 

prospektyvinio tyrimo metu nustatė, jog trijų 

mėnesių gydymo CPAP laikotarpiu pacientų, 

kuriems pasireiškia CMA epizodai, mažėjo 

nuo 12,2 proc. iki 6,9 proc. [6]. 

Tiems, kuriems tęsiant 

CPAP gydymą centrinės kilmės apnėjos 

neišnyko, galima spręsti apie 

individualizuotų prietaisų, kontroliuojančių 

ventiliaciją, naudojimą. Šiuo metu 

dažniausiai naudojama BiPAP terapija 

(tiekiamas dviejų lygių oro slėgis, 

spontaniniam kvėpavimui užtikrinti). 

Prietaisui nustačius spontaninio kvėpavimo 

nepakankamumą, įjungiamas apnėjos 

perspėjimas arba priverstinės ventiliacijos 

režimas ir ASV (adaptyvios 

servoventiliacijos) prietaisai. Iš šių gydymo 

metodų efektyviausia yra ASV terapija, 

kurios metu ASV prietaisas analizuoja 

miegančio paciento kvėpavimą įkvėpimo 

metu ir atitinkamai keičia nustatymus [20]. 

Naujausi ASV prietaisai geba atskirti atvirų 

ar uždarų VKT apnėją bei keisti oro slėgį, 

priklausomai nuo individualių paciento 

kvėpavimo parametrų. Nustatyta, jog ASV 

terapija tinkama ne tik gydant GSCMA, bet ir 

CMA su ar be Cheyne-Stokes kvėpavimu, o 

terapinis efektas gali būti matomas jau 

pirmąją gydymo naktį [21, 22]. 

Tyrimai dėl GSCMA 

gydymo medikamentais šiuo metu yra riboti, 

tikslinio medikamentinio gydymo šiai 

patologijai nėra. Kai kurie tyrimai parodė, jog 

trazodonas ir eszopiklonas padidina ribą, 

kuomet įvyksta prabudimai dėl kvėpavimo 

pastangų OMA pacientams. Todėl šie 

medikamentai gali būti potencialus GSCMA 

gydymo būdas, tačiau tam reikalingi didelės 

imties klinikiniai tyrimai [23, 24]. 

 

 

Išvados 

 

1. Gydymo sukelta centrinė miego 

apnėja (seniau vadinta kompleksine 

miego apnėja) – tai terminas, 

apibūdinantis centrinę miego 

apnėją, pasireiškiančią gydant 

obstrukcinę miego apnėją CPAP 

terapija. Šio sutrikimo mechanizmas 

labiausiai susijęs su nestabilia 

centrine kvėpavimo reguliacija, 
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CPAP terapijos poveikiu anglies 

dvideginio šalinimui ir refleksiniu 

kvėpavimo veiklos slopinimu dėl 

plaučių audinio pertempimo. 

 

2. GSCMA pasireiškia tipiniais miego 

apnėjos sindromo simptomais, 

tačiau knarkimas šio sutrikimo metu 

žymiai retesnis dėl jau taikomos 

teigiamo slėgio terapijos. 

 

3. GSCMA diagnostikoje auksinis 

standartas – polisomnografinis 

tyrimas, kurio metu fiksuojami bent 

penki centrinės kilmės apnėjos 

epizodai, kai yra aktyviai gydoma 

obstrukcinė miego apnėja CPAP 

terapija. 

 

4. Daugelis GSCMA atvejų sėkmingai 

išgydomi tęsiant CPAP terapiją, 

tačiau svarbu, jog tiekiamo oro 

slėgis būtų mažiausias, 

panaikinantis kvėpavimo takų 

obstrukcijos reiškinius. Tiems, kam 

CPAP terapija išlieka 

neveiksminga, reikia svarstyti 

pažangesnių prietaisų, teikiančių 

BiPAP ar ASV terapiją, naudojimą. 

Šiuo metu medikamentinio gydymo 

GSCMA nėra, tačiau trazodonas ar 

eszopiklonas gali turėti poveikį 

aukštinant prabudimo slenkstį. 
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