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SINDROMUL DE APNEE ÎN SOMN – INFORMAŢII PENTRU PACIENŢI
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SUNT SOMNOLENT ÎN TIMPUL ZILEI, IAR SOŢIA ÎMI SPUNE CĂ SFORĂI ŞI MĂ OPRESC DES DIN
RESPIRAT NOAPTEA. CE AR PUTEA ÎNSEMNA ACEASTA?
Sforăitul este zgomotul produs prin vibraţia structurilor din partea superioară a aparatului
respirator în mod caracteristic în somn şi mai ales în inspir (la intrarea aerului în căile respiratorii),
datorită îngustării căilor aeriene superioare în timpul somnului. În unele cazuri zgomotul poate fi
distanţă chiar prin pereţi, ceea ce duce la probleme relaţionale.
Structurile care vibrează sunt: uvula (lueta sau “omuşorul”) şi vălul palatin (palatul moale, care
constituie acoperişul cavităţii bucale şi de care atârnă omuşorul). Fluxul de aer care intră pe nas sau
pe gură în somn poate deveni turbulent, străbătând cu greutate căile aeriene superioare, din mai
multe cauze posibile:
- Scăderea elasticităţii pereţilor gâtului, care se accentuează în somn, când muşchii se
relaxează
- Poziţia mandibulei (prea mică sau poziţionată posterior în raport cu restul oaselor feţei, ceea
ce împinge limba şi alte structuri moi spre fundul gâtului)
- Acumularea de grăsime în jurul gâtului, ceea ce comprimă căile respiratorii din exterior, ca un
manşon
- Obstrucţia nazală, care crează turbulenţe la intrarea aerului (polipi, deviaţie de sept, cornete
nazale hipertrofiate)
- Mărirea amigdalelor sau prezenţa unor ganglioni limfatici mari sau a unor tumori care
îngustează gâtul
- Medicamente (somnifere) sau alcool care relaxează muşchii dilatatori ai faringelui şi scad
sensibilitatea la acest nivel
- Poziţia pe spate, care predispune la îngustarea căilor respiratorii.
Uneori, dacă suma acestor factori depăşeşte capacitatea de apărare împotriva asfixiei, gâtul se
poate închide în mod repetat în somn, episoadele de sforăit fiind întrerupte de pauze respiratorii
numite apnei (o apnee = o pauză respiratorie). În timpul stării de veghe suntem capabili să
controlăm voluntar felul în care respirăm, dar în somn suntem pe “pilot automat”, iar factorii care ne
fac vulnerabili la probleme respiratorii ne afectează mai mult decât în stare de veghe.
Sindromul de apnee obstructivă în somn (SAOS) este o condiţie caracterizată prin pauze
respiratorii repetate cu durata de cel puţin 10 secunde în cursul somnului, datorate îngustării
dinamice a căilor aeriene superioare (CAS) până la colabarea lor (astuparea lor completă) în inspir, cu
scădea repetată a conţinutului de oxigen în sânge (desaturări) şi treziri scurte repetate (microtreziri)
ce duc la destructurarea somnului, somnolenţă diurnă şi grave complicaţii cardiovasculare şi
metabolice.Criteriile de diagnostic pentru SAOS:
Subiectiv (simptome)
Obiectiv : OBLIGATORIU
(rezultatul monitorizării nocturne cu aparat tip polisomnograf)
A – Hipersomnolenţă diurnă
≥5 evenimente obstructive/h :
Sau
Apnee obstructivă = oprirea (sau ↓cu peste 90%) a fluxului
B – Cel puţin 2 din
respirator pentru ≥ 10 s, cu efort respirator
următoarele:
Hipopnee obstructivă = ↓ cu >50% a fluxului respirator sau o
Crize de sufocare nocturnă
scădere cu mai puţin de 50%, cu desaturare (↓ a oxigenării) de 3%
Treziri multiple
sau cu microtrezire; definiţie alternativă : ↓cu > 30% a fluxului
Somn non-reparator
respirator cu desaturare de cel puţin 4%
Oboseală
RERA (Respiratory Effort Related Arousal): Microtrezire
Tulburări de concentrare
corticală/vegetativă legată de un efort inspirator evaluabil
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CUM APARE APNEEA ?
Să ne gândim la gâtul nostru ca la un tub de cauciuc prin care trebuie să aspirăm aer cu o seringă.
Dacă pereţii tubului nu mai sunt elastici, ci devin moi ca o mănuşă din cauciuc, ce se va întâmpla când
tragem aer? Pereţii vor vibra cu zgomot, iar dacă sunt moi, se vor lipi între ei şi fluxul de aer se va
întrerupe. La fel şi dacă punem un manşon greu peste tub pentru a imita grăsimea din jurul gâtului,
dacă astupăm parţial tubul cu bucăţi de hârtie pentru a imita amigladele sau dacă strângem tubul la
un capăt cu un inel metalic pentru a mima obstrucţia nazală. E foarte simplu, e doar o problemă
mecanică. Acum gândiţi-vă puţin la o metodă simplă de a preveni vibraţia şi închiderea tubului: să
suflăm aer cu presiune pe la celălalt capăt, ca şi cum am sufla într-o mănuşă de cauciuc pentru a o
menţine deschisă. Păstraţi această idee, ea vă va folosi la înţelegerea principiului de tratament
pentru apneea în somn. Bineînţeles, dacă tubul nostru experimental e plin cu „amigdale” din hârtie,
nu vom avea pe unde să suflăm aer şi trebuie să destupăm tubul pentru a-l face permeabil.
Vibraţia pereţilor gâtului în somn nu e doar o problemă estetică şi socială. Deşi există cantităţi
enciclopedice de umor dedicat sforăitului, acesta nu este deloc amuzant pentru persoana în cauză.
Dincolo de jena socială, sforăitul poate fi o adevărată problemă de sănătate. Sforăitul patologic e
numit ronchopatie şi ocupă peste 5% din timpul de somn, cu peste 30 de zgomote pe ora de somn,
cu o intensitate de 45 -60 de decibeli (intensitatea unei conversaţii obişnuite), mai multe nopţi pe
săptămână. Sforăitul habitual desemnează sforăitul ce apare sistematic, în mod curent, dar nu se
însoţeşte de pauze respiratorii de tip apnee.
Sforăitul este o cauză de privare de somn, având drept consecinţe somnolenţa diurnă, tulburările
de concentrare şi comportament cu iritabilitate şi agresivitate, tulburări de dinamică sexuală
(impotenţă), risc de evenimente cardiovasculare acute (+34% pentru infarctul miocardic şi +67%
pentru accidentul vascular). Cel puţin 50% din adulţi sforăie, iar între 60 şi 65 de ani 60% din bărbaţi
şi 40% din femei sforăie frecvent. Sforăitul se poate asocia cu apariţia de pauze respiratorii în somn în
cadrul sindromului de apnee în somn. O persoană care sforăie puternic, este somnolentă în cursul
zilei şi face pauze de respiraţie în somn (atestate de anturaj) trebuie să beneficieze de înregistrarea
parametrilor vitali în somn (poligrafie sau polisomnografie nocturnă) pentru suspiciunea de apnee în
somn.

Văl palatin
Limba
Uvula
Faringe
Laringe

Apneea apare în momentul în care presiunea negativă în inspir (forţa de succţiune) atinge un
prag critic la care se închide faringele. Această presiune critică (între -12 şi -4 mBar) depinde de
anatomia faringelui, de obstrucţia nazală, de poziţia bazei limbii (împinsă în spate către fundul gâtului
în retrogratism, adică la persoanele cu mandibula retrasă faţă de restul feţei), de masa ţesuturilor
moi, de tonusul musculaturii faringiene etc. În timpul apneei obstructive mişcările toraco-abdominale
continuă, încercând să învingă obstrucţia; ele sunt crescendo (adică din ce în ce mai ample) şi în
opoziţie (toracele se mişcă în sens invers faţă de abdomen). E ca şi cu organismul s-ar „lupta” cu un
obstacol, pe care trebuie să-l învingă, până când creierul detectează scăderea oxigenului şi întrerupe
somnul preţ de câteva secunde (micro-trezire), pentru ca gâtul să se deschidă şi aerul să poată intra.
La reluarea respiraţiei apare sforăit puternic dat de viteza mare a aerului care intră, micro-trezire,
tahicardie (creşterea frecvenţei cardiace) şi creşterea tonusului muscular. De asemenea creşte nivelul
adrenalinei (semnal de luptă şi fugă) şi tensiunea arterială. Fenomenul se repetă de sute de ori pe
noapte. Persoanele care suferă de apnee, în loc să meargă la culcare pentru un somn liniştit, merg de
fapt la luptă: la o luptă cu o forţă care-i sufocă în mod repetat în somn.
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TRANSPIR MULT NOAPTEA, MĂ AGIT IN SOMN, MĂ TREZESC SUFOCAT ŞI URINEZ DES NOAPTEA.
EXISTĂ EXPLICAŢII LEGATE DE APNEEA MEA?
Manifestările apneei în somn ţin de efectele pe care oprirea repetată a respiraţiei o are
asupra organismului.
Manifestările diurne (din timpul zilei) includ:
• Somnolenţa diurnă excesivă: persoanele afectate de apnee adorm cu uşurinţă, nu numai în
condiţii monotone, ci chiar în situaţii în care adormirea este periculoasă sau contraproductivă
(la volan, în timpul activităţilor riscante, la muncă, la petreceri). Somnolenţa se datorează
întreruperii somnului datorită microtrezirilor nocturne asociate cu apneile. Persoanele
afectate de apnee sunt private cronic de somn, pentru că în fiecare noapte creierul nu
reuşeşte să parcurgă toate stadiile de somn, el fiind obligat să rămână în stadii superficiale
pentru a a asigura reluarea respiraţiei. Pe lângă somnolenţă, privarea parţială de somn duce
la tulburări de concentrare şi de memorie şi de asemenea la iritabilitate, scăderea toleranţei
la frustrare, ostilitate, depresie.
• Probleme cardiovasculare: hipertensiunea arterială este foarte strâns asociată cu apneea în
somn. Apneea este dea mai comună cauză de hipertensiune secundară. Pauzele respiratorii
nocturne produc descărcări de adrenalină, ale cărei efecte persistă şi diurn, ducând la
creşterea persistentă a tensiunii arteriale. Apneea predispune la evenimente cardiovasculare
acute cum ar fi infarctul de miocard şi accidentele vasculare cerebrale. La mulţi pacienţi cu
tulburări de ritm cardiac cum ar fi fibrilaţia atrială recurentă se descoperă în cadrul bilanţului
de investigaţii pentru fibrilaţie prezenţa apneei în somn.
• Tulburări metabolice: apneea perturbă echilibrul hormonal şi metabolic al organismului,
astfel încât se asociază cu creşterea glicemiei şi cu modificări patologice ale lipidelor
• Tulburări de dinamică sexuală: lipsa de oxigen din cursul nopţii şi perturbarea arhitecturii
somnului produc impotenţă la bărbaţi şi frigiditate la femei
• Cefaleea matinală (durerea de cap la trezire) se explică prin creşterea cantităţii de dioxid de
carbon (CO2) în sînge, numită hipercapnie. CO2 este unul din cei mai puternici vasodilatatori
naturali, iar vasodilataţia excesivă la nivelul meningelui se manifestă prin cefalee.
• Edemele: pacienţii cu apnee severă au edeme periferice (picioare umflate), din cauza alterării
distribuţiei lichidelor în corp.
Manifestări nocturne:
• Pauzele respiratorii atestate de anturaj sunt foarte sugestive pentru apneea în somn. Pauzele
durează zeci de secunde, sunt însoţite de mişcări toracice şi abdominale care par să forţeze
intrarea aerului, iar reluarea respiraţiei se face cu un sforăit exploziv.
• Transpiraţiile nocturne: semnifică activarea sistemelor de alarmă şi apărare împotriva asfixiei.
Somnul agitat apare prin schimbarea poziţiei de somn, pentru a putea respira mai bine. Unii
pacienţi declară că în ultimul timp şi-au schimbat în mod spontan poziţia în somn şi dorm cu
faţa în jos, probabil în încercarea instinctivă de a ameliora tulburările respiratorii.
• Nicturia reprezintă urinările frecvente în cursul nopţii, ce se datorează eliberării de către
pereţii inimii a unui hormon diuretic natural numit „peptid natriuretic atrial”, care
semnalizează către rinichi dificultăţile nocturne ale inimii, care e supusă unui travaliu
epuizant. Nicturia întrerupe şi ea somnul şi contribuie la oboseala din timpul zilei. Mulţi
pacienţi pun pe seama problemelor prostatice aceste plimbări la toaletă, dar din prima
noapte de tratament corect pentru apneea în somn, acest fenomen se ameliorează radical.
• Regurgitaţiile acide şi arsurile (pirosis) se explică prin refluxul conţinutului acid din stomac în
esofag (reflux gastro-esofagian) în cursul nopţii datorită presiunii negative din torace: fiecare
tentativă de inspir încearcă să învingă obstrucţia faringiană. Ca urmare a încercării de a
inspira împotriva obstacolului faringian, presiunea negativă (forţa de succţiune) din interiorul
cuştii toracice aspiră conţinut gastric acid (ca o seringă) în esofag, ceea ce explică
regurgitaţiile şi pirosisul.
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•

Uscăciunea mucoaselor: apare datorită respiraţiei pe gură. Respiraţia bucală apare în mod
reflex ca răspuns la asfixie. Sub tratament corect pentru apnee, dacă nasul este permeabil,
gura se închide de cele mai multe ori automat.
• Trezirea repetată cu senzaţie de asfixie: este relatată de unii bolnavi care suferă de apnee în
somn, dar nu este un simptom specific, fiind întâlnit într-o gamă largă de afecţiuni cardiace,
pulmonare sau psihiatrice
CARE E RISCUL MEU DE A AVEA APNEE ÎN SOMN?
Factorii de risc sunt:
•Sexul masculin: bărbaţii sunt de două ori mai predispuşi decât femeile pentru apneea în somn; o
dată cu menopauza, riscul femeilor de a avea apnee în somn se egalizează cu al bărbaţilor
•Obezitatea predispune la apnee în somn, dar apneea poate apare şi la persoanele cu greutate
normală
•Bărbia mică sau poziţionată posterior şi alte anomalii craniene pot presispune la apnee în somn,
prin migrarea posterioară a bazei limbii
•Obstrucţia nazală şi mărirea amigdalelor pot creşte riscul de apnee, ca şi faringele îngust: uitaţi-vă
în oglindă cu gura deschisă pronunţănd vocala „a!”: dacă nu vedeţi omuşorul, pentru că e ascuns
după rădăcina limbii, aveţi un faringe îngust la intrare şi un risc mare de apnee în somn.
Alţi factori de risc: insuficienţa cardiacă, sechelele post accident vascular cerebral sau post
traumatism cerebral şi substanţele care deprimă centrii respiratori (opiaceele – substanţe înrudite cu
morfina).
CÂT DE FRECVENT ESTE SINDROMUL DE APNEE ÎN SOMN?
SAOS este cea mai frecventă boală legată de somn, o adevărată problemă de sănătate
publică, iar probabilitatea unui subiect de a avea apnee obstructivă în somn depinde de prevalenţa
bolii în populaţia studiată. Dacă prevalenţa SAOS la copii este de 1-3 %, iar la adulţii de vârstă medie
de 2% la femei şi de 4% la bărbaţi, ea variază geografic (9% din femei şi 24% din bărbaţii de vârstă
medie din America de Nord), cu vârsta (47% la femei şi 52% la bărbaţii peste 60 de ani) şi cu factorii
de risc (50% la femeile şi 80% la bărbaţii cu obezitate morbidă), probabilitatea pretest fiind crescută
la aceste populaţii cu risc.
CARE SUNT COMPLICAŢIILE APNEEI ÎN SOMN?
Asfixia intermitentă, destructurarea somnului şi dezechilibrul vegetativ sunt elementele
centrale ale apneei, responsabile pentru complicaţiile multiple şi potenţial fatale ale
bolii.Complicaţiile SAOS (sindromul de apnee obstructivă în somn):
Tip de complicaţii
Cardiovasculare

Consecinţele somnolenţei
Neuropsihice şi sociale

Endocrine şi metabolice

Diverse

Consecinţe
Hipertensiune arterială sistemică
Complicaţii aterotrombotice: cerebrale, coronariene, periferice
Risc de tromboză venoasă şi intracavitară
Cord pulmonar cronic
Aritmii
Neuropatie autonomă cardiacă
Insuficienţă cardiacă globală
Accidente rutiere, casnice şi de muncă
Depresie
Iritabilitate
Scăderea randamentului intelectual
Afectarea voinţei (hipobulie)
Alterarea relaţiilor sociale
Absenteism profesional
Alterarea relaţiilor de cuplu
Scăderea stimei de sine
Tulburări de dinamică sexuală
Sterilitate
Tulburări de glicoreglare
Dislipidemie aterogenă
Reflux gastro-esofagian
Steatoză hepatică
Risc obsterical pentru mamă şi făt
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CUM POT ŞTI DACĂ SUFĂR DE APNEE ÎN SOMN?
Primul contact medical al pacientului cu tulburări de somn este cu medicul de familie. În
funcţie de simptomul dominant pe care îl acuză pacientul, medicul său de familie trimite pacientul la
consult de specialitate, de obicei către Pneumologie/ Interne, dacă somnolenţa se asociază cu sforăit
şi pauze respiratorii atestate de anturaj.
În mod logic reţeaua de adresare şi investigare a pacienţilor este interdisciplinară, deoarece
pacienţii cu tulburări respiratorii în somn asociază multiple afecţiuni: probleme pulmonare, nazale,
cardiace şi psihice, care necesită o colaborare între specialităţi.
La ora actuală în România cabinetele de Medicina Somnului sunt în mod preponderent
pneumologice, datorită prevalenţei mari a apneei în somn în populaţia generală şi interesului
manifestat de firmele care livrează aparatură medicală de a dezvolta activitatea în acest domeniu.
Dacă în urma consultaţiei de specialitate (care include completarea de chestionare specifice)
se constată aspecte sugestive pentru apneea în somn, se recomandă înregistrarea nocturnă a
parametrilor vitali în timpul somnului, redată grafic sub forma unor trasee grafice :
POLISOMNOGRAFIE
(înregistrarea completă a parametrilor somnului, ce include
monitorizarea activităţii electrice a creierului cu eletrozi plasaţi pe pielea capului –
electroencefalogramă ; pacientul doarme în spital sub supravehere audio+ video în infraroşu)
- POLIGRAFIE – înegistrarea fluxului respirator cu senzor de flux nazal, a mişcărilor toracoabdominale cu benzi elastice, a pulsului şi oxigenării sângelui cu senzor la deget
(pulsoximetru) ; de obicei aparatul este portabil (înregistrare la domiciliu descărcată ulterior
în calculator şi analizată)
Polisomnografia este costisitoare, consumatoare de timp şi incomodă pentru pacient, datorită
imobilizării şi a multitudinii de senzori. Pentru a îmbunătăţi raportul cost-beneficiu şi pentru a
minimaliza disconfortul pacientului, se foloseşte poligrafia cardio-respiratorie ambulatorie cu
monitoare portabile (poligrafe) pentru pacienţii cu probabilitate mare de apnee în somn.

CÂT DE GRAVĂ E APNEEA MEA?
Toate persoanele se pot opri din respirat uneori noaptea, fiind admise maximum 5 pauze
respiratorii (apnei) pe ora de somn. Definiţia SAHOS este reprezentată de prezenţa a peste 5 apnei
(opriri respiratorii) sau hipopnei (reduceri de peste 50% ale fluxului respirator) pe ora de somn, în
asociere cu simptomatologie sugestivă (somnolenţă diurnă). SAHOS este uşor dacă indicele de
apnee-hipopnee pe ora de somn (IAH) este între 5 şi 15, mediu pentru IAH între 15 şi 30 şi sever
pentru IAH peste 30.
CARE SUNT OPŢIUNILE DE TRATAMENT PENTRU APNEEA MEA?
Tratamentul are ca scop suprimarea apneilor, a desaturărilor şi a microtrezirilor, iar cea mai
eficientă metodă e menţinerea deschisă a căilor aeriene superioare printr-o coloană de aer cu
presiune pozitivă. Tratamentul cu presiune pozitivă continuă CPAP (Continous Positive Airway
Pressure) este validată pentru tratamentul SAHOS din 1981.
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Aparatul care generează presiunea poate fi de tip CPAP (Continous Positive Airway Pressure)
care generează presiune constantă sau BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) cu 2 nivele de
presiune (una mai mare în inspir şi una mai mică în expir). Sistemele de titrare automată a presiunii
(AutoCPAP sau APAP) adaptează presiunea în funcţie de nevoile pacientului şi se indică la pacienţii cu
nevoi presionale variabile (cei cu apnee poziţională, la care apneile apar preponderent în poziţie
dorsală, cei care lucrează în ture, la care profunzimea somnului şi deci numărul de apnei prezintă
variaţii zilnice mari, cei care consumă alcool sau sedative la culcare cu influenţarea numărului de
apnei). Presiunea este în general mai mică în cursul unei nopţi decât cea din CPAP la aceşti pacienţi,
cu un confort mai bun.
CPAP reprezintă standardul de aur în tratamentul SAHOS, ce acţionând ca o atelă pneumatică
şi împiedicând colapsul părţilor moi faringiene. Beneficiile CPAP includ: scăderea complicaţiilor
cardiovasculare, îmbunătăţirea supravieţuirii şi efecte psihosociale ca reducerea somnolenţei, a
depresiei, a accidentelor şi absenteismului.
CE MASCĂ DE CPAP ALEGEM?
Un element important în acceptarea tratamentului îl reprezintă
comoditatea interfeţei, realizabilă prin artificii tehnice şi competenţă
din partea personalului medical. Presiunea este aplicată la nivelul căilor
respiratorii superioare prin intermediul unei măşti nazale (care
cuprinde nasul în mod etanş - cel mai des), narinare (pernuţe care intră
în nări - rar) sau faciale (care cuprinde nasul şi gura). Se alege cea mai
mică mască ce poate cuprinde corect nasul. În general măştile sunt pe 3 mărimi: S („small”- mică), M
(medie) şi L („large” - mare). Cu cât masca este mai mare, se dezechilibrează de pe faţă în somn şi
apar scurgeri de aer pe lângă mască, numite „leak”-uri. Pe lângă faptul că irită ochii, aceste leakuri
fac ca aparatul să pompeze aer mai mult, ceea ce creşte disconfortul. Măştile narinare par elegante şi
uşoare, dar fluxul de aer este îngust şi aerul nu are spaţiu tampon de încălzire şi umidificare, ceea ce-i
deranjează pe cei cu sensibilitate respiratorie. Măştile faciale sunt destinate celor care au obstrucţie
nazală importantă şi sunt obligaţi să respire pe gură sau celor la care respiraţia bucală a devenit o
obişnuinţă care nu poate dispare prin tratamentul corect al apneei pe masca nazală. De asemenea în
ventilaţia cu BiPAP care necesită presiuni inspiratorii foarte mari, masca facială face aceste presiuni
mai uşor tolerabile prin distribuţia lor pe o suprafaţă mai mare. Există şi dispozitive de susţinere a
bărbiei pentru a menţine gura închisă („chin strap”). Marea
majoritate a măştilor sunt dotate cu un punct de sprijin frontal,
care preia o parte din presiune şi o dirijează spre frunte, pentru a
micşora forţa care apasă pe rădăcina nasului.
CARE SUNT EFECTELE ADVERSE ALE TRATAMENTULUI CU CPAP?
Efectele secundare care afectează complianţa sunt: uscăciunea
mucoaselor, iritaţia feţei datorită măştii, iritaţia conjunctivală
prin scăpările de aer pe lângă mască, escare de presiune ale
piramidei nazale, treziri, zgomotul aparatului, claustrofobia, distensia gastrică prin înghiţirea aerului.
CE PRESIUNE E NECESARĂ?
Presiunea trebuie fie suficient de mare pentru a preveni obstrucţia faringiană şi a suprima
apneile. Dozarea presiunii (titrare) se poate face manual, cu urmărire directă în laboratorul de
polisomnografie, sau automat, folosind un aparat care-şi ajustează automat nivelul presiunii în
funcţie de evenimentele pe care le detectează în mască în somnu şi care păstrează în memoria sa
informaţii referitoare la presiune, prezenţa pierderilor de aer (leak-uri), orarul folosirii aparatului etc.
Pentru titrarea manuală, presiunea stabileşte în timpul unei nopţi de înregistrare polisomnografică,
alegându-se valoarea optimă presională la care nu se mai produc evenimente sau desaturări în toate
stadiile somnului şi în toate poziţiile. Pentru CPAP, presiunea optimă la care nu mai apar desaturări şi
apnei este de obicei între 4 si 15 cm H2O (mBar). Pentru titrarea automată, cea mai bună presiune
este cea suficientă pentru a trata toate evenimentele obstructive 95% din timp (percentila 95: P95).
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UNDE SE DISTRIBUIE DISPOZITIVELE CPAP?
Pe baza prescripţiei medicale pentru pacienţii cu diagnostic pozitiv de apnee în somn şi
titrare manuală/ automată ce stabileşte nivelul presional, aparatul de CPAP este livrat la domiciliul
pacientului de reprezentantul unei firme specializate. Reprezentantul efectuează instructajul, încheie
contractul de închiriere sau cumpărare şi efectuează vizitele de urmărire tehnică. Pacientul revine la
control la medicul prescriptor la 3 luni, apoi la 6 luni şi anual sau la 2 ani, în funcţie de caz. În
majoritatea ţărilor dezvoltate, chiria aparatului, costul măştii şi decontarea vizitelor se face de casele
de asigurări (de obicei 60% de asigurările de stat şi 40% de asigurarea privată). Pe bază de referat
medical, pacientul poate beneficia de decontare 100% de la asigurările de stat. La noi în ţară terapia
CPAP nu beneficiază de decontare, spre deosebire de terapia cu oxigen pentru insuficienţa
respiratorie, care este decontată aproape integral.
CARE E DURATA OPTIMĂ DE TRATAMENT CU CPAP?
Terapia cu CPAP nu schimbă conformaţia faringelui, ci doar îl menţine deschis în timpul
somnului. De aceea apneea în somn nu se vindecă după o anumită perioadă de tratament. CPAP
reprezintă o proteză respiratorie, care funcţionează doar în timpul somnului şi doar pe durata
utilizării. Când se explică pacienţilor utilitatea CPAP, se foloseşte des comparaţia cu ochelarii: cât
avem ochelarii pe nas, vedem să citim; când îi dăm jos, iar nu vedem. Pacienţii înţeleg imediat.
Tratamentul cu CPAP este permanent în majoritatea cazurilor. Presiunea terapeutică poate însă varia
cu greutatea corporală, cu vârsta, cu bolile care se adaugă în timp etc.
CARE SUNT ALTERNATIVELE LA CPAP PENTRU APNEEA ÎN SOMN?
CPAP este tratamentul de elecţie pentru apneea în somn, iar metodele alternative precum
chirurgia sau dispozitivele intraorale sunt indicate mai ales pentru apneea uşoară şi sforăitul fără
apnee.
Măsurile igienodietetice cuprind corectarea greutăţii corporale, evitarea consumului de
alcool, sedative şi hipnotice, o bună igienă a somnului şi evitarea poziţiei dorsale în somn (săculeţi
cusuţi de spatele pijamalei). Pentru toate categoriile de boli respiratorii care beneficiază de
tratament recuperator, reantrenamentul la efort îmbunătăţeşte calitatea somnului. La bolnavii cu
SAOS, reantrenamentul fizic cu scădere ponderală duce la rărirea episoadelor apneice, scăzând
nivelul terapeutic necesar de presiune pozitivă şi ameliorând calitatea somnului şi prin alte
mecanisme neuro-hormonale.
Dispozitivele intraorale se folosesc pentru menţinerea patenţei căilor respiratorii prin
avansarea mandibulei la pacienţi cu forme uşoare de SAOS, dar prezintă unele dezavantaje ca:
modificări ale dentiţiei, hipersalivaţie şi suprasolicitarea mecanică a articulaţiei temporomandibulare.
Insuflarea transnazală (Trans Nasal Insufflation – TNI) este o metodă care foloseşte un flux
de aer insuflat printr-o canulă nazală, prevenind colapsul faringian prin stimularea reflexă a tonusului
muscular la acest nivel. Încă nu este validată pentru tratamentul SAOS pe scară largă.
Tratamentul chirurgical trebuie rezervat doar pacienţilor cu anomalii craniofaciale sau cu
modificări anatomice faringiene; intervenţiile chirurgicale indicate nejustificat pot duce la agravarea
sindromului apneic, prin îngustarea cicatricială a căilor aeriene superioare. Înaintea realizării
procedurii chirurgicale, este indispensabilă evaluarea nocturnă poligrafică sau polisomnografică
pentru a detecta un eventual sindrom de apnee în somn asociat şi pentru încadrarea acestuia într-un
grad de severitate. Cea mai cunoscută metodă este uvulopalatofaringoplastia
(uvulopalatopharyngoplasty - UPPP) - decuparea luetei (omuşorului), a unei părţi din vălul palatin, şi
a amigdalelor palatine în încercarea de a lărgi „fundul gâtului”. Alte metode: ablaţia cu
radiofrecvenţă (Radiofrequency ablation - RFA) , procedura pilierilor (The Pillar Procedure),
proceduri ce vizează cavitatea nazală: plastia cornetelor nazale, corecţia deviaţiei de sept şi
îndepărtarea eventualilor polipi nazali.
Chirurgia de avansare a mandibulei constă în fractura chirurgicală a mandibulei cu fixarea într-o
poziţie cu 10-15 milimetri mai în faţă cu placă şi şuruburi. Indicaţia este în special pentru pacienţii cu
anomalii craniofaciale şi refuzul terapiei cu CPAP.
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