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REZUMAT
Tulburările de somn trebuie recunoscute, diagnosticate şi tratate întrucât pot avea consecinţe grave psiho-com-
portamentale, cardiovasculare, metabolice, pot infl uenţa performanţele intelectuale şi relaţiile sociale. Sindromul 
de apnee în somn (SAS) reprezintă un ansamblu de semne şi simptome determinate de opriri (apnee) sau 
diminuări (hipopnee) ale fl uxului respirator în timpul somnului, anormale ca durată şi număr, care conduc la hi-
poxemie şi/sau hipercapnie. Prin consecinţele pe care le are asupra organismului, pacientul cu SAS necesită o 
abordare pluridisciplinară: pneumologie, neurologie, cardiologie, ORL, endocrinologie, psihiatrie, chirurgie buco-
maxilo-facială. Pacienţii obezi, cu somnolenţă diurnă, sforăitori, la care anturajul relatează apnei nocturne au mare 
suspiciune de sindrom de apnee în somn, în formă obstructivă. Bolile cardiovasculare asociază frecvent şi apnee 
centrală. Algoritmul diagnostic al pacientului cu sindrom de apnee în somn presupune: evaluarea clinică, aplicarea 
chestionarelor de evaluare a somnolenţei, efectuarea poligrafi ei cardio-respiratorii, titrare cu auto-CPAP şi reco-
mandare de tratament la confi rmarea diagnosticului sau efectuarea polisomnografi ei în caz de rezultat ne con-
cludent. Patologia de somn e din ce în ce mai frecvent diagnosticată şi tratată prin conştientizarea personalului 
medical şi a populaţiei despre simptomele sugestive şi riscurile posibile ale sindromului de apnee în somn. În-
drumarea pacienţilor către laboratoarele de somn se impune pentru scăderea morbidităţii şi mortalităţii prin pa-
tologia asociată tulburărilor respiratorii din timpul somnului. 

Cuvinte cheie: tulburări de somn, sindrom de apnee în somn, poligrafi e cardio-respiratorie, 
polisomnografi e, CPAP

ABSTRACT
Sleep disorders should be recognized, diagnosed and treated because they can have serious psycho-behavioral, 
cardiovascular, metabolic consequences, and can infl uence intellectual performance and social relationships. 
Sleep apnea syndrome (SAS) represents a set of signs and symptoms caused by stops (apnea) or slow downs 
(hypopnea) of respiratory fl ow during sleep, abnormal as duration and number, leading to hypoxia and / or hyper-
capnia. Considering the consequences it has on the body, the SAS diagnosed patient requires a multidisciplinary 
approach: pneumology, neurology, cardiology, ENT, psychiatry, dentistry, oral-maxilla-facial surgery. Obese pa-
tients with daytime sleepiness, snoring with nocturnal apnea present great suspicion of sleep apnea, obstructive 
form. Cardiovascular diseases frequently associate central apnea. The investigatory algorithm of the patient pre-
senting sleep apnea syndrome includes: clinical evaluation, the questionnaires for the assessment of sleepiness, 
performing cardiac-respiratory polygraphy, auto-CPAP titration and treatment recommendation to confi rm a diag-
nosis or performing polysomnography in case of inconclusive results. Sleep pathology is becoming more fre-
quently diagnosed and treated by making the medical personnel and the general public being more and more 
aware of suggestive symptoms and possible risks of sleep apnea syndrome. Advising patients to go to sleep 
laboratories is necessary to reduce morbidity and mortality due to associated pathology of respiratory disorders 
during sleep.

Key words: sleep disorders, sleep apnea syndrome, cardio-respiratory polygraphy, 
polysomnography, CPAP
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În ultimul deceniu, odată cu înfi inţarea şi dezvol-
tarea laboratoarelor de somnologie din toată ţara, a 
crescut interesul şi experienţa pneumologilor ro-
mâni privind identifi carea şi tratarea tulburărilor 
res pi ratorii din timpul somnului. 

Somnul reprezintă o stare fi ziologică în care or-
ganismul se reface fi zic şi psihic, iar calitatea lui 
poate fi  infl uenţată de factori individuali (vârstă, 
igiena somnului, ocupaţie, tabieturi, abuz de cafe-
ină, alcool, medicamente), factori din mediul încon-
jurător (zgomot), sociali (inversarea ritmului circa-
dian, loc de muncă în ture) şi nu în ultimul rând 
factori medicali (1). Deprivarea de somn conduce 
în mod principal la tulburări metabolice, cardio res-
piratorii şi neurologice. Tulburări neuro-cognitive 
precum somnolenţă, apatie, lipsă de concentrare, 
iritabilitate, agresivitate apar după 20 de ore de ne-
somn; diplopie, mişcări neregulate, halucinaţii, de-
presie, infecţii după 5-6 zile până la trei săptămâni 
de nesomn; iar decesul poate surveni după 28 de 
zile (2).

Tipul tulburării cronice de somn la un pacient 
poate fi  identifi cat prin evaluarea atentă a structurii 
somnului, a ritmicităţii perioadelor de somn/veghe 
în 24 de ore, a frecvenţei şi duratei simptomelor 
res piratorii din timpul nopţii, a gradului de som-
nolenţă diurnă (3). Conform Clasifi cării Interna-
ţionale a Tulburărilor din Timpul Somnului, ediţia 
a II-a (ICSD-II), acestea au fost organizate în trei 
mari categorii, după cum urmează: 

A. Dissomniile – care includ tulburările res-
piratorii de somn, tul burări ce cauzează fi e insomnia, 
fi e somnolenţă ex cesivă, tulburări ale somnului 
datorate factorilor extrinseci sau ale modifi cărilor 
de ritm circadian; 

B. Parasomniile – sunt evenimente ce apar în 
cursul nopţii cum sunt somnambulism, bruxism, 
enuresis, coşmarurile sau „pavor nocturnus“; 

C. Tulburări ale somnului în boli organice şi 
psihice, exemplifi cate în Tabelul 1. (ICSD-II) (4). 

Diversitatea, complexitatea, interferenţa specia-
li tăţilor impun ca echipe multidisciplinare de pneu-
mologi, neurologi, ORL-işti, endocrinologi, psihi-
atri, nutriţionişti, urologi, specialişti în chirurgie 
buco-maxilo-facială să participe la evaluarea şi tra-
tarea pacienţilor cu tulburări de somn. 

Tulburările respiratorii din timpul somnului, de 
care în România se ocupă dominant specialiştii 
pne umologi, reprezintă un grup de afecţiuni carac-
terizate prin modifi carea fenotipului respirator pe 
perioada nopţii şi sunt împărţite în trei mari cate-
gorii, conform ICSD-II (4):

sindromul de apnee/hipopnee în somn de tip • 
obstructiv (SASO);

sindromul de apnee în somn de tip central • 
(SASC);
sindrom de obezitate/hipoventilaţie.• 

Diferenţa fundamentală între primele două cate-
gorii este reprezentată de mecanismul fi ziopatologic 
diferit. În SASO reducerea sau întreruperea com-
pletă a fl uxului de aer oro-nazal, în ciuda efortului 
inspirator prezent, este o consecinţă a modifi cărilor 
anatomice şi a pierderii tonusului musculaturii de 
la nivel orofaringian în timpul nopţii. Colapsul că-
ilor respiratorii superioare (CAS), declanşat de pre-
siunea negativă existentă în timpul inspirului la 
acest nivel, creşte rezistenţa la fl ux şi întrerupe ven-
tilaţia alveolară, rezultând scăderea saturaţiei în 
oxigen şi creşterea ocazională a presiunii parţiale a 
CO2 (6). Hipoxemia conduce la microtreziri frec-
vente şi somn neodihnitor. SASC este o consecinţă 
a disfuncţiei controlului nervos central al respiraţiei, 
cu pierderea efortului ventilator şi lipsa mişcărilor 
toraco-abdominale (7). 

Defi niţiile utilizate pentru evenimentele res-
pi ratorii din cursul somnului sunt următoarele 
(4-8):

– apnee: absenţa fl uxului aerian oro-nazal în 
tim pul somnului, secundară obstrucţiei de căi 
aeriene superioare, cu o durată egală sau mai lungă 
de 10 secunde;

– hipopnee: reducerea în amplitudine a fl uxului 
aerian în timpul somnului cu peste 50% însoţită de 
o desaturare de 3% sau o microtrezire, sau o redu-
cere de 30% însoţită de o desaturare de 4%;

– apnee obstructivă: absenţa fl uxului aerian 
oro-nazal (sau scăderea cu minimum 90% din am-
plitudine), cu persistenţa mişcărilor toraco-pulmo-
nare (Fig. 1 şi 3);

– apnee centrală: întreruperea repetată a fl uxu-
lui orofaringian simultan cu reducerea efortului 
res pirator toraco-abdominal peste 10 secunde, ca 
urmare a lipsei impulsului ventilator generat de 
creier (Fig. 4);

– apnee de tip mixt: debutează ca apnee centrală 
şi se termină ca apnee obstructivă, reluarea efortului 
respirator şi a mişcărilor toraco-abdominale se face 
înaintea reluării fl uxului de aer (Fig. 1); 

– microtrezirea: reacţia de trezire identifi cată 
pe EEG, fără a fi  conştientizată constant de pacient, 
apărută ca o consecinţă a unui eveniment respirator 
care conduce la fragmentarea somnului şi inefi cienţa 
acestuia;

– IAH - indexul de apnee-hipopnee: numărul 
de apnei şi hipopnei pe ora de somn – stă la baza 
de fi nirii şi clasifi cării severităţii SAS: formă uşoară 
– 5-15 evenimente/oră; formă moderată – 15-30 
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de evenimente/oră; formă severă – peste 30 de 
eve nimente/oră; în mod normal IAH e sub 5/oră;

– respiraţia Cheyne-Stokes este caracterizată 
printr-un patern ciclic de tip crescendo-descrescen-
do al ventilaţiei, alternând cu perioade de apnee sau 
hipopnee (Fig. 2).

Epidemiologie, factori de risc şi patogeneza SASO
SASO este recunoscut ca una din cele mai 

comune boli respiratorii cronice, cu o prevalenţă ce 
tinde să egalizeze bolile obstructive astm şi BPOC, 
în literatură fi ind întâlnit cu o frecvenţă de 4% la 
bărbaţii şi 2% la femeile de vârsta mijlocie (2,9). 
Prevalenţa IAH peste sau egal cu 5/oră de somn, 
fără a ţine seama de gradul de somnolenţă, este 
estimată la 9% la femei şi 24% la bărbaţii de vârstă 

mijlocie (10). Factorii de risc cei mai importanţi ai 
SASO sunt reprezentaţi de obezitate, vârstă, sex, 
anomalii anatomice craniofaciale, factori hormo-
nali, genetici, tabagism şi consumul de etanol.

Obezitatea este cel mai important factor de risc, 
fi ind prezentă la peste 80% dintre pacienţi. O 
creştere cu 10% a greutăţii este asociată cu o creş-
tere de 6 ori a riscului de apnee (11). Scăderea în 
greutate reprezintă prima indicaţie terapeutică, 
având impact asupra reducerii severităţii indicelui 
de apnee. Prevalenţa SASO creşte cu vârsta, exis-
tând un vârf de diagnostic în jur de 50-59 de ani, 
ul terior constatându-se un platou sau chiar scăderea 
incidenţei, posibil explicate prin creşterea morta li-
tăţii pacienţilor netrataţi cu această afecţiune 
(12,13). Cu toate acestea, intervalul de vârstă se 

TABELUL 1. Clasifi carea internaţională a tulburărilor somnului (modifi cat după ICSD-II) (4,5)
A. DISSOMNII
Tulburări intrinseci ale somnului:
– SASO, SASC;
– tulburări psihofi ziologice ale somnului;
– tulburări de percepere a somnului;
– hipersomnia idiopati că;
– narcolepsia, hipersomnia recidivantă;
– hipersomnia postt raumati că;
– sindromul de hipoventi laţie alveolară centrală;
– mişcările periodice ale braţelor şi picioarelor;
– resless-legs syndrom (sindromul picioarelor nelinişti te).
Tulburări extrinseci ale somnului:
– igiena inadecvată a somnului;
– tulburări ale somnului condiţionate de împrejurimi;
– tulburări legate de înălţime;
– tulburări psihoreacti ve;
– sindromul lipsei de somn;
– tulburări legate de lipsa unui orar de somn;
– tulburări de adormire prin lipsa ritualului obişnuit de somn;
– tulburări legate de alergii alimentare, legate de obligaţia de a 
mânca şi bea, legate de dependenţa de hipnoti ce, de dependenţa 
de sti mulante, de alcoolism şi induse toxic.
Tulburări ale ritmului circadian:
– „jet leg syndrome“ (tulburări legate de fusul orar, legate de 
munca în ture, de acti vitatea neregulată de somn-veghe);
– sindrom cu faze de somn prelungite;
– sindrom cu faze de somn devansate;
– devieri de la ritmul de 24 de ore cu tulburarea fazei somn-
veghe.

B. PARASOMNII:
Tulburări de trezire:
– mahmureală;
– somnambulism;
– „Pavor nocturnus“.
Tulburări de trecere de la starea de veghe la starea de somn:
– mişcări stereoti pe în ti mpul somnului;
– tresăriri la adormire;
– vorbitul în somn;
– cârcei nocturni.
Parasomnii dependente de faza REM:
– coşmaruri;
– paralizia în somn;
– erecţii puternice sau dureroase;
– asistolie;
– comportare anormală.

Alte parasomnii
– bruxism;
– enuresis;
– înghiţitul în ti mpul somnului;
– distonii nocturne paroxisti ce;
– sindromul morţii nocturne inexplicabile;
– sforăitul primar;
– apneea în ti mpul somnului la sugari şi nou-născuţi;
– sindromul de hipoventi laţie central înnăscut;
– „sudden infant death syndrome“;
– miocloniile benigne în ti mpul somnului la nou-născuţi.

C. TULBURĂRI ALE SOMNULUI ÎN BOLI ORGANICE/PSIHICE
Tulburări ale somnului în boli psihice:
– schizofrenie (psihoze);
– boli depresive;
– boli anxioase;
– panică;
– eti lism.
Tulburări ale somnului în boli neurologice:
– boli degenerati ve ale creierului;
– demenţă;
– Parkinson;
– insomnia letală familiară;
– epilepsia legată de somn;
– status epilepti cus în ti mpul somnului;
– migrenă legată de somn.
Tulburări ale somnului asociate cu alte afecţiuni medicale: 
– boala somnului;
– ischemia cardiacă nocturnă;
– boli respiratorii obstructi ve cronice;
– astmul nocturn;
– refl ux gastroesofagian nocturn;
– ulcer pepti c;
– fi bromialgie.
Tulburări de alte eti ologii:
– somnul de scurtă durată;
– hipersomnolenţă;
– sindromul de subvigilenţă;
– miocloniile fragmentate;
– transpiraţiile nocturne;
– tulburările apărute la menopauză şi la menstre, ca şi cele în 
ti mpul sarcinii şi după sarcină;
– laringospasmul legat de somn;
– sufocarea în ti mpul somnului.
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extinde, iar în următorii ani medicul trebuie să fi e 
gata de a evoca apnee de somn ca o posibilitate de 
diagnostic şi în faţa copiilor, adolescenţilor sau bă-
trânilor (14). 

Printre modifi cările anatomice care favorizează 
apariţia SASO sunt notate scăderea volumului in-
tern al craniului, retropoziţia mandibulară/maxilară, 
micrognatismul, macroglosia, hipertrofi a de uvulă, 
palat moale sau amigdale (15). Prin scăderea diame-
trului şi permeabilităţii structurilor osoase sau ţesu-
turilor de la nivelul feţei şi gâtului, secundare fi e 
de terminărilor genetice, fi e creşterii depunerii adi-
poase la nivelul gâtului, creşte rezistenţa la fl ux lo-
cală şi conduce la apnee în timpul somnului (7). 
Femeile prezintă o anumită rezistenţă comparativ 
cu bărbaţii la colabarea căilor aeriene în somn şi 
di ferenţe în ceea ce priveşte controlul ventilaţiei, 
fi ind mai protejate până la perioada de menopauză, 
când riscul este de 4 ori mai mare pentru IAH > 5 
(2,16). Riscul de SASO este mai mare pentru asia-
tici şi afroamericani, fapt explicat prin diferenţele 
craniofaciale (16).

Factorii funcţionali care cresc riscul SAS sunt 
re prezentaţi de creşterarea colapsabilităţii CAS, 

care depinde de activitatea muşchilor dilatatori ai 
CAS, infl amaţia locală produsă prin trauma me-
canică secundară sforăitului agravată de fumat sau 
teren alergic sau instabilitatea centrului respira-
tor din timpul somnului (16,17). SASO este aso-
ciat frecvent bolilor endocrine (acromegalie, hi  po-
 tiro i dism, sindromul ovarelor polichistice) sau 
anu  mitor sindroame genetice care asociază ano -
malii craniofaciale, în special la copil. 

Se estimează că 10% dintre tulburările respira-
torii din timpul somnului sunt de origine centrală 
(12). SASC este mai prevalent la vârstnici şi se aso-
ciază cu bolile cardiovasculare. Prevalenţa apneei 
în somn la pacienţii cu insufi cienţă cardiacă sub 
tratament optim a fost de aproximativ 75% pentru 
IAH > 5 /oră, dintre care 40% au fost apnei centrale 
şi 36% obstructive. Mai mult de 50% dintre pacienţi 
au avut un AHI ≥ 15/h (32,8% CSA şi 19,1% OSA). 
CSA pare a fi  un marker de severitate al insufi cienţei 
cardiace (18). Printre consecinţele fi ziopatologice 
ale OSAS s-au identifi cat infl amaţia sistemică, pri-
varea de somn sau fragmentarea lui prin microtreziri 
frecvente şi asocierea de comorbidităţi, în special 
cardiovasculare şi metabolice. Activarea selectivă 

FIGURA 1. Poligrafi e – apnei obstructive şi apnei mixte 
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FIGURA 2. Poligrafi e – respiraţie Cheyne-Stokes 

şi excitarea simpatică, stresul oxidativ, infl amaţia 
sis temică, disfuncţia endotelială şi tulburările meta-
bolice sunt mai puternic legate de complicaţiile 
car dio vasculare în OSAS (18,19). Şi copiii pot pre-
zenta sindrom de apnee în somn, studiile arătând o 
prevalenţă de 1-4%; predomină la fete şi nu există 
neapărat o legătură cu obezitatea sau sforăitul (2,7). 
Părinţii pot relata prezenţa de apnei pe fond de 
sforăit în cursul nopţii, somn agitat, coşmaruri, enu-
resis, respiraţie orală noaptea sau hiperreactivitate, 
tulburări de atenţie şi oboseală în timpul zilei (20). 

Cele mai frecvente cauze de SASO la copil sunt 
reprezentate de hiperplazii amigdaliene şi adenoidi-
ene, macroglosie sau boli neuromusculare. Criteriile 
de diagnostic ale SASO la copil sunt diferite de 
adult. De aceea examenul clinic este deosebit de 
important pentru ridicarea suspiciunii sindromului 
de apnee în somn, dar confi rmarea sau excluderea 

altor cauze privind tulburările somnului impun o 
înregistrare polisomnografi că în mediu specializat 
(7,21). 

Aspecte clinice şi algoritmul diagnostic al 
pacientului cu SASO

Algoritmul de diagnostic în evaluarea unei sus-
piciuni de SAS constă în: anamneză şi examen cli-
nic, aplicarea chestionarelor privind somnolenţa, 
efec tuarea poligrafi ei cardio-respiratorii sau a poli-
somnografi ei dacă prima a fost irelevantă, ti trare 
auto-CPAP după confi rmarea diagnosticului şi in di-
caţie de terapie ambulatorie, cu control periodic (5).

Frecvent pacienţii se prezintă la medic în urma 
îngrijorării aparţinătorilor (soţ/soţie, partener) care 
sesizează simptomatologia din timpul nopţii, de 
care ei nu sunt conştienţi. Simptomele nocturne cel 
mai frecvent relatate sunt reprezentate de sforăitul 
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intens cauzat de vibraţia părţilor moi ale faringelui, 
apariţia de pauze în respiraţie de durată variabilă 
(apnei) relatate de partener sau perioade de tăcere 
intercalate între perioadele de sforăit, senzaţie de 
sufocare, nicturie, transpiraţii nocturne. Cele mai 
frecvente simptome din timpul zilei relatate de 

pacient sunt: oboseala, lipsa de energie, tulburările 
de memorie sau concentrare, cefalee matinală, som-
nolenţa diurnă excesivă, care pot cauza accidente 
în trafi c sau la locul de muncă, anxietate şi irita-
bilitate, depresie, pierderea interesului, lipsa de do-
rinţă sexuală sau disfuncţie erectilă (14,22). Uneori 

FIGURA 3. Poligrafi e – apnei obstructive şi desaturări 

FIGURA 4. Polisomnografi e – apnei centrale 
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simptomele sunt recunoscute doar în cadrul anam-
nezei, fi ind deseori subestimate de pacienţi. Bărbaţii 
prezintă cu precădere somnolenţă diurnă, sforăit 
zgomotos întrerupt de perioade de apnee relatate de 
parteneră, pe când femeile prezintă în special ce-
falee matinală, oboseală, tendinţă la depresie 
(22,23). Antecedentele personale patologice includ 
adesea hipertensiune arterială sau un infarct mio-
cardic, diabet zaharat, hipercolesterolemie, uneori 
refl ux gastroesofagian, consum de alcool şi tutun, 
accidente la locul de muncă, în familie sau accidente 
rutiere (14). Examenul fi zic poate include frecvent 
obezitate (indicele de masă corporală de peste 30 
kg/m2), chiar dacă până la 30% dintre pacienţii nou 
diagnosticaţi nu sunt supraponderali, un gât scurt şi 
gros (peste 43 cm), valori tensionale ridicate, modi-
fi cări ORL cu evidenţierea uneori de deviaţie de 
sept, modifi cări de palat moale, hipertrofi e amig-
daliană, hipertrofi e de cornete, macroglosie, micro-
gnatism (14,24).

Permeabilitatea căilor aeriene este evaluată cli-
nic prin scorul Mallampati. Un scor de gradul III 

sau IV (când se vizualizează doar cerul gurii, iar 
structurile orofaringelui nu se văd) împreună cu 
obstrucţia nazală au o valoare predictivă pozitivă 
pentru diagnosticul de apnee în somn obstructivă 
(7). 

În evaluarea pacienţilor la risc nu trebuie să 
lipseasă un EKG, o spirometrie, investigaţii ima-
gistice, radiografi e toracică sau RMN de cap şi gât 
(pentru determinarea obstrucţiei de CAS), o pulso-
ximetrie nocturnă (metoda non-invazivă, utilă 
pentru screening, cu o sensibilitate şi specifi citate 
înaltă, care monitorizează desaturările nocturne de 
peste 4% a SpO2 , dar nu poate face diferenţa între 
apneile centrale sau obstructive), ecocardiografi e, 
examen cardiologic, neurologic sau endocrinologic 
(21). La pacienţii cu SASO, factorii predictivi de 
moarte subită de cauză cardiacă sunt: vârsta > 60 de 
ani, AHI > 20/oră, saturaţia medie de oxigen noc-
turnă < 93% şi desaturarea maximă nocturnă de 
78% (25).

Pentru a facilita screeningul, identifi carea şi 
diag nosticul SAS, este utilă evaluarea gradului de 
somnolenţă diurnă prin aplicarea chestionarelor 
validate, ca de exemplu (26):

– Scala de Somnolenţă Stanford (SSS) – pacientul 
este rugat să-şi defi nească somnolenţa pe o scară de la 
1 (treaz, activ, atent) la 7 (adoarme frecvent, difi cil de 
a rămâne treaz).

– Scala de Somnolenţă Epworth (ESS) – pa-
cientul notează cu puncte de la 0 la 3 (niciodată, rar, 
adesea şi frecvent) răspunsul la întrebări simple despre 
apariţia somnolenţei. Valorile scorului ESS pot varia 
între 0 şi 24 de puncte. Peste 10 puncte se recomandă 
consultul unui specialist în somnologie (27). 

– Testul de înregistrare a latenţei somnului prin 
determinări multiple (Multiple Sleep Latency Test – 
MSLT) permite aprecierea timpului scurs până ce 
pacientul adoarme în timpul zilei, într-o cameră în-
tunecoasă, cu temperatură normală. Se cronome-
trează intervalul de timp până la dormire pe traseul 
EEG. Conform American Sleep Disorders Asociation 
(1992), adormirea într-un interval de: 10-15 minute 
refl ectă somnolenţă uşoară; 5-10 minute – somnolenţă 
moderată; sub 5 minute – somnolenţă avansată. SASO 
este asociat cu latenţe sub 10 minute. Testul MSLT 
permite diagnosticul diferenţial al SASO cu 
narcolepsia (28).

Metodele de diagnostic ale SAS includ poli-
somnografi a, care reprezintă gold-standard de di-
ag nostic şi poligrafi a cardio-respiratorie, care se 
poate efectua în condiţii de ambulator (8). În funcţie 
de numărul şi de complexitatea parametrilor înre-
gistraţi, se stabileşte şi performanţa laboratorului 
de somn. 

FIGURA 5. 
Poligraf cardio-
respirator

FIGURA 6. 
Auto-CPAP
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Gender: M Weight: 106

Birth Date: 3-6-1962 Height: 178

Pati ent Age: 48 years Body Mass Index: 33,5

Pati ent ID:

Study Number: 518 Device Serial Number: 2000002864

Study Date: 1/30/2011 at 10:45:47 PM Stardus Type: Stardust II

Time in Bed (TIB): 448 minutes

Code
Index

(#/hour)

Total 
Number 
of Evean

Mean
durati on

(sec)

Max
durati on

(sec)

Events by Positi on

Supine (#)       Non-Supine (#)

Central Apneas CA 6.3 47 25.6 93 2 45

Obstructi ve Apneas OA 33.3 249 18.8 118.5 87 162

Mixed Apneas MA 9.1 68 21.8 78.5 15 53

Hypopneas HY 29.9 223 28.2 59.5 32 191

Total 78.6 587 23.3 118.5

Time in Positi on 107.6 340.4

AHI in Positi on 75.8 79.3

Total Soring Evengt Flags 574

Snore Flags Index (#/hour) 76.9

< 95% (minutes) 281

< 90% (minutes) 55.5

< 85% (minutes) 36.5

< 80% (minutes) 28.5

< 75% (minutes) 20.5

< 70% (minutes) 13

< 60% (minutes) 4

< 50% (minutes) 0

Snoring

Events

Oximetry distributi on

Total Dur (min) < 97 361.5

Average (%) 91

Desat Index (#/hour) 63.7

Desat Max (%) 50

Desat Max dur (sec) 107

Lowest SpO2 (> 2 sec) (%) 44

# Episodes (> 5 min) < 88% 0

Longest dur (min) SpO2 < 88% 4.9

Mean HR (BPM) 63.2

# of LHR 8

LHR min (BPM) 44

# of HHR 14

HHR max (BPM) 113

Heart Rate

FIGURA 7. Raport fi nal al unei 
înregistrări poligrafi ce 

Înregistrarea de tip polisomnografi c include: 
înregistrarea activităţii electrice a creierului (canale 
EEG cu identifi carea stadiilor somnului), electro-
oculograma (EOG), care monitorizează mişcările 
oculare, electromiograma mentonului pentru iden-
tifi carea atoniei din somnului REM, electromiogra-
ma tibială anterioară, care înregistrează mişcarea 
mem   brelor, monitorizarea fl uxurilor de aer la nas/
gură, mişcările toracelui şi abdomenului, poziţia 
corpului, EKG, SpO2, sforăitul, poziţia corpului în 
somn, ur mărirea video a pacientului în timpul 

somnului (29,30). Polisomnografi a (PSG) permite 
diagnos ticul şi evaluarea stadiilor de somn şi veghe, 
a ti pului şi numărului de apnei şi hipopnei, corelarea 
lor cu microtrezirile, urmărirea ritmului cardiac 
(Fig. 4). Se efectuează de către specialişti antrenaţi, 
cu experienţă în analiza EEG şi în analiza tulburări-
lor de respiraţie. Evaluarea video a comportamen-
tului în timpul somnului poate diagnostica alte 
tulbu rări de somn, nelegate de respiraţie precum 
para     som niile, narcolepsia, sindromul picioarelor  
ne liniştite şi miş carea periodică a membrelor (31). 
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Totuşi, această investigaţie este scumpă, solicită 
personal califi cat şi este mare consumatoare de 
timp, motiv pentru care se desfăşoară doar în puţine 
centre în România.

Poligrafi a cardio-respiratorie este o metodă 
simplă, ieftină şi puţin laborioasă folosită pentru 
diagnosticul SAS, identifi când la fel de sigur pre-
zenţa şi caracterul apneilor sau hipopneilor (7,32). 
Se realizează prin înregistrarea continuă, pe durata 
unei nopţi, a fl uxului aerian oro-nazal sau nazal, a 
sforăitului, mişcărilor respiratorii şi abdominale, a 

pulsoximetriei cu SpO2 şi alura ventriculară, a po-
ziţiei corpului (Fig. 5). Rezultatul se elaborează 
după evaluarea manuală a traseului descărcat în 
calculator şi cuprinde date despre indexul de apnei/
hipopnei, indexul de desaturări, durata şi valoarea 
medie a acestora, indexul de sforăit, variabilitatea 
ratei cardiace în funcţie de poziţia corpului (Fig. 7). 
Dezavantajul major al metodei este lipsa EEG şi a 
certitudinii că pacientul doarme, putându-se subes-
tima severitatea diagnosticului. De aceea este esen-
ţial, ca a doua zi după înregistrare, să întrebăm pa-

Pati ent Name:

Gender: M Weight:

Birth Date: 3/6/1962 Height:

Pati ent Age: 48 years Body Mass Index:

Pati ent ID

Study Number: 520 Device Serial Number: 2000002864

Study Date: 2/2/2011 at 10:14:15 PM Stardust Type: Stardust II

Time in Bed (TIB): 546 minutes Pressure Therapy Unit:

Code
Index

(#/hour)

Total 
Number 
of Events

Events by Positi on

Supine (#)       Non-Supine (#)

Non-responsive Apneas/Hypopneas NR 0 0 0 0

Obstructi ve Apneas OA 1.6 15 5 10

Hypopneas HV 2.1 19 8 11

Total Apneas and Hypopneas AH 3.7 34 13 21

Flow Limitati on FL 1.4 13 0 13

Snore SN 26.9 245 32 213

Time in Positi on (minutes) 124.4 421.6

AHI in Positi on  (#/hour) 6.3 3

< 95% (minutes) 82.5

< 90% (minutes) 2

< 85% (minutes) 1

< 80% (minutes) 0

< 75% (minutes) 0

< 70% (minutes) 0

< 60% (minutes) 0

< 50% (minutes) 0

Oximetry

Event Flags

Total Dur (min) < 97 509

Average (%) 95

Desat Index (#/hour) 4.4

Desat Max (%) 11

Desat Max dur (sec) 35

Lowest SpO2 (> 2 sec) 80

# Episodes (> 5 min) < 88% 0

Longest dur (min) SpO2 < 88% 1

Mean HR (BPM) 63.2

# of LHR 2

LHR min (BPM) 44

# of HHR 8

HHR max (BPM) 91

Heart Rate

FIGURA 8. Raport fi nal al 
titrării cu auto-CPAP
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cientul despre calitatea somnului din noaptea 
înregistrării (32,33).

Tratamentul SASO
Toţi pacienţii cu SASO ar trebui consiliaţi despre 

benefi ciile terapiei şi riscurile de a merge mai 
departe fără tratament. Strategia terapeutică are trei 
direcţii: comportamental, medical şi chirurgical.

Odată un pacient diagnosticat cu SASO, cu un 
IAH sub 15 evenimente/oră, primeşte indicaţii 
privind regimul igieno-dietetic (cu scădere pon-
derală, evitarea consumului de alcool, sedative sau 
excitante seara), privind igiena somnului şi asi-
gurarea unei poziţii adecvate în timpul nopţii (ex. 
evitarea decubitului dorsal la cei la care evenimen-
tele se produc dominant în poziţie supină), evaluare 
ORL sau chirurgie buco-maxilo-facială pentru asi-
gurarea dezobstrucţiei CAS (ex. tonsilectomie), 
pro   teze pentru arcadele dentare etc. (34). 80% 

dintre pacienţi au indicaţie de scădere ponderală. 
Chirurgia bariatrică este recomandată la pacienţii 
cu BMI: de 40 kg/m2, studiile arătând că o scădere 
cu 10% a greutăţii se asociază cu o scădere de 26% 
a IAH (34).

Pacienţii la care IAH depăşeşte 15 evenimente/
oră sau mai mare de 5, dar cu fenomene de som-
nolenţă diurnă şi/sau comorbidităţi cardiovasculare 
au indicaţia de titrare CPAP. Terapie constă în uti-
lizarea unui aparat numit CPAP (continuous positive 
airway pressure), care furnizează aer cu presiune 
pozitivă continuă în căile aeriene printr-un ansamblu 
de tubulatură şi mască (Fig. 6) (35). Scopul trata-
mentului este menţinerea deschisă a CAS în timpul 
somnului, suprimarea apneilor, hipopneilor, micro-
trezirilor şi hipoventilaţiei în toate stadiile somnului, 
stabilizarea curbei oximetriei nocturne, abolirea sfo-
răitului. Efectul este obţinerea unui somn odihnitor şi 
îmbunătăţirea performanţelor fi zice şi psihice şi cog-
nitive ale pacientului (5,21,35). Reglarea presiunii de 
insufl are la care sunt suprimate apneile/hipopneiile în 
toate stadiile somnului cu aparatul CPAP se face fi e 
manual, fi e automat (auto-CPAP). Valorile acesteia 
sunt cuprinse de obicei între 5 şi 15 cm H2O. O titrare 
bună reduce IAH sub 10/oră sau reduce cu peste 75% 
din evenimentele iniţiale în cazul SAS sever (7). 
Pentru a creşte complianţa pacienţilor la tratament, 
este important să primească toate informaţiile necesare 
privind boala, riscurile, modalitatea de terapie, avan-
tajele şi rezultatele aşteptate asupra calităţii vieţii. De 
asemenea, echipamentul trebuie să fi e bine ales pentru 
pacient, masca să fi e bine adaptată la conformaţia fe-
ţei, să nu existe pierderi aeriene pe lângă mască, pre -
siunea să crească treptat până la nivelul stabilit (ram-

FIGURA 9. Traseu din timpul titrării auto-CPAP

P 4 5 6 7 8 9 10 11
MaP 927.1 306.7 235.0 167.8 28.4 9.1 19.0 0.0
% 54.8 18.1 13.9 9.9 1.7 0.5 1.1 0.0
FL 0.8 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VS 5.9 13.3 15.1 9.7 21.1 33.0 3.2 0.0
OA 0.1 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
CA 0.1 0.0 0.3 2.5 2.1 0.0 0.0 0.0
H 0.8 0.6 0.8 1.1 2.1 0.0 3.2 0.0
RE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AHI 1.0 0.6 1.1 4.7 4.2 0.0 3.2 0.0

6/21/2013 - 6/24/2013

90%
FIGURA 10. Sumar al evenimentelor respiratorii 
restante după autotitrare în funcţie de presiunea CPAP
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pă de lansare) sau să se folosească umidifi catoare ce 
previn apariţia iritaţiilor nasofaringiene (36). Eva-
luarea efi cienţei terapiei urmăreşte numărul de eveni-
mente respiratorii reziduale, presiunea maximă la care 
sunt corectate 90% din evenimente şi pierderile de aer 
pe lângă mască (Fig. 8 şi 9). Terapia cu CPAP trebuie 
să fi e de minimum 4-6 ore pe noapte pentru a fi  efi -
cientă prin reducerea somnolenţei, a evenimen-telor 
cardiovasculare şi creşterea calităţii vieţii (35). Eva-
luarea terapiei se face periodic la 1-3 luni cu ur mărirea 
complianţei la aparat, gradul de somnolenţă, IAH 
rezidual, pierderilor aeriene, efectelor adverse (Fig. 10). 

Cele mai frecvente efecte adverse sunt reprezentate 
de: disconfort, iritaţii sau ulceraţii locale de la mască, 

pierderi aeriene nedorite, iritaţie oculară, congestie 
nazală, uscăciunea mucoasei nazale, distensie gastrică. 
Reajustarea sistemelor de prindere ale măştii, re eva lu-
area întreţinerii sau aplicării măştii, adjuvante locale, 
educaţia pacientului pot corecta aceste neajunsuri. În 
ciuda recomandării generale a CPAP, în managemen-
tul bolii există îngrijorări în rândul specialiştilor pri-
vind acceptarea pe termen lung a terapiei. Complianţa 
pa cienţilor pe termen lung variază între 30 şi 80% şi 
este corelată cu severitatea bolii şi rapiditatea instalării 
efectelor pozitive (diminuarea somnolenţei diurne, 
îm bunătăţirea calităţii somnului şi creşterea vigilenţei 
în timpul zilei) (36).  
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