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Sindromul de overlap în medicina somnului

Sindromul de overlap este reprezentat de tulburări 
combinate, caracterizate de simptome complementare 
sau identice.  Exemple din medicina somnului sunt 
insomnia primară și sindromul picioarelor neliniștite 
- restless legs syndrome (hiposomnii), apneea de 
somn și sindromul mișcărilor periodice ale membrelor 
inferioare (PLMS) - periodic limb movement syndrome 
(hipersomnii), apneea de somn și sindromul de 
hipoventilație alveolară (tulburare de respirație în 
timpul somnului), etc. Sindroamele de overlap sunt de 
importanță semnificativă, deoarece tratamentul unei 
singure componente duce la un răspuns terapeutic 
inadecvat, complianță redusă la tratament și, ca 
urmare, pacienți nemulțumiți. Prin urmare, orice terapie 
medicală a somnului trebuie să fie monitorizată și, în caz 
de rezultate nesatisfăcătoare, se va cerceta în vederea 
diagnosticării unui potențial sindrom de overlap.

Un exemplu frecvent întâlnit este oboseala 
persistentă în ciuda tratamentului cu nCPAP a apneei de 
somn. Aici sunt incriminate o serie de motive. Trebuie 
excluse setarea incorectă a nCPAP sau complianța 
neadecvată la aceasta. Cauza poate fi reprezentată de 
alte hipersomnii concomitente, care trebuie detectate 
și tratate. De exemplu, PLMS prezintă co-incidență de 
30% cu apneea de somn. De asemenea, hipersomnia 

idiopatică, narcolepsia, hipersomnia post-traumatică 
sau recurentă trebuie excluse sau tratate. Sindromul 
de oboseală, de exemplu, poate fi prezent în bolile 
inflamatorii sau oncologice. În ultimă instanță, apneea 
de somn poate să fie prezentă deja de atât de mult timp 
și să fie atât de avansată, încât nivelul premorbid de 
vigilență nu mai poate fi atins din cauza schimbărilor 
structurale la nivelul lobului frontal, care pot fi 
identificate la PET și RMN.

În terapie, este important, în primul rând, 
tratamentul atent al tuturor componentelor sindromului 
de overlap. De multe ori, acest lucru nu este suficient, 
de aceea trebuie utilizate tratamente farmacologice 
și nefarmacologice. Primele constau, în principal, în 
terapie comportamentală și învățarea mecanismelor 
de adaptare, ca de exemplu, episoade planificate 
de somn în timpul zilei, iar cele din urmă constau în 
administrarea de medicamente care cresc vigilența, 
dintre care Modafinilul este cel mai modern si eficient, 
având tolerabilitate bună și putând fi utilizat în prezent 
la pacienții cu narcolepsie, oboseală în ciuda nCPAP și 
sindromul lucrătorului în schimburi de noapte.

Pe scurt, sindroamele de suprapunere apar frecvent 
în medicina somnului și necesită diagnostic atent și 
terapie holistică, inclusiv prin controale periodice.
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Overlap syndrome in sleep medicine

Combined disorders are referred to as overlap 
syndrome in the medical field, when they complement 
each other in their symptoms or have the same 
symptoms (“lice and fleas”). Examples in sleep medicine 
are primary insomnia and restless legs syndrome 
(hyposomnia), sleep apnea and PLMS (hypersomnia), 
sleep apnea and alveolar hypoventilation syndrome 
(Sleep-related breathing disorder), etc. Overlap 
syndromes are significant, since the treatment of only 
one component triggers an inadequate treatment 
response, leads to poor treatment compliance and 
dissatisfied patients. Therefore, any sleep medicine 
therapy must be monitored, and when unsatisfactory 
results occur, an overlap syndrome must be looked for.

A common example is the persistent fatigue 
despite nCPAP treatment of sleep apnea. Here there 
is a plethora of reasons in question. Inadequate 
nCPAP setting or compliance must be excluded. Other 
concomitant hypersomnias can be the cause, and they 
must be detected and treated. PLMS, for instance, 
has a co-incidence of 30% with sleep apnea. Also, an 
idiopathic hypersomnia, narcolepsy, post-traumatic or 

recurrent hypersomnia should be excluded or treated. 
A fatigue syndrome, for example, may be present in 
inflammatory or oncological diseases. Ultimately, sleep 
apnea may have already existed for so long and be so 
advanced that the premorbid level of alertness can no 
longer be achieved due to structural changes in the 
frontal lobe, for which there is first evidence in PET and 
MRI.

In therapy, the careful treatment of all components 
of the overlap syndrome is of primary importance. 
This is often not enough, therefore pharmacological 
and nonpharmacological treatments should be used. 
The former consists mainly in behavioral therapy and 
learning coping strategies, for example, planned day 
sleep episodes, while the latter consists in drugs that 
increase vigilance, of which Modafinil is the most 
modern and effective, with good tolerability, and may 
be currently used in narcolepsy, fatigue despite nCPAP, 
and shift work syndrome.

In summary, overlap syndromes are common in 
sleep medicine, and they require careful diagnosis and 
holistic therapy, including regular checkups.


