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Subdiagnosticarea tulburărilor de somn are la 
bază lipsa cunoașterii patologiei, a metodelor de 
screening și accesul scăzut la serviciile specializate. 
Deși patologia somnului este frecventă în rîndul 
populaţiei generale, atenţia acordată depistării și 
tratării acestor afecţiuni este rară. Este esenţială 
implicarea medicului de familie în screeningul, 
urmărirea evoluţiei și monitorizarea terapiei în 
contextul în care aceste afecţiuni netratate determină 
numeroase complicaţii medicale și scăderea calităţii 
vieţii pacientului.

Patologia somnului are un impact major și 
demonstrat asupra calităţii vieţii. Complicaţiile 
acestor afecţiuni sunt cardio-vasculare, 
neurologice, metabolice, accidente de muncă, 
rutiere și scăderea calităţii vieţii individului.

Când vorbim de patologia somnului, vorbim 
de peste 80 de afecţiuni și de un procent de 
15% din populaţie afectată. Conform clasificării 
internaţionale ICSD-2 (International Classification 
of Sleep Disorders) există 8 categorii majore:

• Insomniile
•  Tulburările de respiraţie din timpul 

somnului (apneea în somn)
• Hipersomniile de origine centrală 
• Tulburările de ritm circadian 
• Parasomniile 
• Tulburările somnului legate de mișcare 
• Simptome izolate și alte patologii 
• Alte patologii ale somnului 

Dintre aceste patologii, prevalenţa cea 
mai ridicată o au insomnia, apneea de somn, 
narcolepsia și tulburările somnului legate de 
mișcare.

Simptomele cardinale includ somnolenţa 
diurnă excesivă, probleme în iniţierea și 
menţinerea somnului, parasomniile.

Depistarea afecţiunilor somnului are la bază 
anamneza, chestionarele, jurnalele de somn 
specifice și examenul clinic.

Examenul clinic :
• IMC (greutatea, înălţimea); 
• circumferinţa gâtului și a abdomenului;
•  examenul masivului facial (malformaţii 

congenitale asociate cu îngustarea căilor 
aeriene superioare, stigmate de acromegalie 
sau hipotiroidism);

• anomalii anatomice (micrognaţie, retrognaţie);
• măsurarea tensiunii arteriale, ascultatie.

Anamneza:
•  simptomele (diurne și nocturne, sunt esenţiale 

în toată patologia somnului și pot, cu ușurinţă, 
să ne orienteze spre un diagnostic);

•  comorbidităţile asociate sunt importante atât 
în contextul altor patologii asociate cauzate de 
tulburările de somn (hipertensiunea arterială 
rezistentă la tratament asociată cu apneea de 
somn severă netratată), cât și a patologiilor ce 
pot determina apariţia unor tulburări de somn;

•  obiceiurile legate de somn (durata siestei, 
igiena somnului, orele de culcare), pentru a 
stabili dacă există doar o igienă a somnului 
deficitara sau se asociaza o tulburare de 

LESSONS FROM ADULTS
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ritm circadian sau parasomnii, insomnii, 
hipersomnii.

•  istoricul bolii, esenţial în insomnii, tulburările 
de ritm circadian, narcolepsie etc.

Ca și primă intenţie, este suficient a fi puse 
întrebări simple, generale:

•  Sunteţi multumit de somnul dvs.?
•  Somnul sau oboseala vă afectează rutina 

zilnică?
•  Partenerul dvs. se plânge de anumite 

comportamente ale dvs. din timpul somnului, 
cum ar fi sforăitul, întreruperea respiraţiei sau 
mișcarea picioarelor?

Prevalenţa insomniei în rîndul populaţiei este 
de 30%, dar doar  11.1% dintre aceștia merg la 
medic. Vizita la medic pentru sforăit/apnee în 
somn a fost declarată de 6.2%, în timp ce 2.9% 
au declarat prezenţa la medic pentru ambele 
afecţiuni. Procentul de populaţie, comparativ 
bărbaţi/femei, care se prezintă la medic pentru 
probleme de somn este similar. (3)

Astfel, vorbim despre un procent scăzut din 
populaţie care se adresează medicului de familie 
sau specialistului, exclusiv pentru probleme legate 
de somn. Aceste afecţiuni pot fi diagnosticate 
prin intermediul vizitelor regulate la medicul de 
familie sau în cadrul consultaţiilor privind patologii 
asociate.

Dacă examenul fizic și istoricul pacientului nu 
sugerează nici o tulburare de somn, educarea 
activă a pacienţilor privind regulile de igienă a 
somnului este extrem de utilă și binevenită.

1.  Ora de culcare și cea de trezire să fie fixe, 
existenţa unui ritual zilnic.

2.  Dacă există un obicei de a dormi în timpul 
zilei, acesta nu trebuie să depășească 45 de 
minute. 

3.  Trebuie evitat consumul de alcool cu patru 
ore înainte de a merge la culcare.

4.  Trebuie evitat consumul de cofeină cu șase 
ore înainte de a merge la culcare. Acesta 
include cafeaua, ceaiul și multe dintre  
băuturile carbogazoase, precum și ciocolata.

5.  Trebuie evitată mâncarea grea, condimentată 
sau prea dulce cu patru ore înainte de ora de 
culcare. 

6.  Sfătuit să facă mișcare în mod regulat, însă nu 
chiar înainte de culcare.

7. Folosirea de așternuturi confortabile și curate.
8.  Identificarea unei temperaturi propice pentru 

somn și aerisirea bine a camerei. 
9.  Blocarea tuturor sunetelor care pot distrage 

de la somn și eliminarea surselor de lumină 
pe cât posibil.

10.  Nu se folosește patul pentru munca de 
birou.

În ajutorul anamnezei pacientului aplicarea 
facilă a  unor chestionare specifice pot contura și 
identifica patologia. 

Chestionarele incluse în medicina somnului 
sunt diverse, concentrându-se asupra diferitelor 
aspecte subiective ale simptomelor și a calităţii 
somnului.

Somnolenţa diurnă excesivă, simptom cardinal 
în diverse patologii ale somnului (apneea în somn, 
insomnia etc.), este menţionată ca și handicap 
medical pentru șofat în 9 ţări din Europa. (5)

Chestionare de evaluare a somnolenţei diurne 
excesive subiectivă: chestionare Epworth, Stanford 
și Berlin. 

Dintre acestea cel mai uzitat în practica 
cotidiană este Chestionarul de Somnolenţă Epworth 
(ESS) în care pacientul notează, cu puncte de la 
0 la 3 (niciodată, câteodată, frecvent și mereu), 
răspunsul la întrebări simple despre situaţii în care 
apare somnolenţa: 

•  Stând și citind? 
•  Uitându-vă la televizor? 
•  Stând inactiv într-un loc public (teatru, film, 

întrunire etc.)? 
•  Ca pasager în mașină (mers o oră neîntrerupt)? 
•  Întins pe pat după-amiaza pentru a vă odihni? 
•  Stând și vorbind cu cineva? 
•  Stând liniștit după ce aţi mâncat fără a fi 

consumat alcool? 
•  În mașină, dacă s-a oprit câteva minute? 
Valorile scorului ESS pot varia între 0 și 24 de 

puncte. Peste 10 puncte se consideră somnolenţă 
diurnă excesivă subiectivă.

Scala de Somnolenţă Stanford (SSS), în care 
pacientul este rugat să-și definească somnolenţa 
pe o scară de la 1 (treaz, activ, atent) la 7 (adoarme 
frecvent, dificil de a rămâne treaz); 

Evaluarea somnolenţei diurne obiectivă, prin 
testele efectuate în laboratorul de somn :

•  MSLT (multiple sleep latency test) timpul de 
latenţă a somnului

•  MWT (maintenance of wakefulmess test) 
abilitatea de a sta treaz.

Testul de înregistrare a latenţei somnului prin 
determinări multiple (Multiple Sleep Latency Test 
- MSLT) permite aprecierea obiectivă a timpului 
scurs până ce pacientul adoarme. Se realizează 
4-5 teste la interval de 2 ore, la aproximativ 1,5 
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ore după trezirea bolnavului (după o noapte de 
polisomnografie), într-o cameră întunecoasă, cu 
temperatură normală. Se cere pacientului să stea 
relaxat și să încerce să adoarmă. Se calculează 
polisomnografic intervalul de timp până la 
adormire. Conform American Sleep Disorders 
Asociation (1992), adormirea într-un interval de: 
10-15 min semnifică somnolenţă ușoară; 5-10 
min semnifică somnolenţă moderată;  <5 min. 
semnifică somnolenţă severă. 

În testul MWT, similar ca procedură, numai că i 
se spune pacientului să încerce să nu adoarmă și se 
calculează timpul de latenţă a somnului.

Chestionare de evaluare a insomniei
•  Indicele de severitate a insomniei ISI (insomnia 

severity index) cu 7 secţiuni (severitatea, 
satisfacţia somnului, interferarea asupra 
activităţilor zilnice)

•  Indicele de calitate a somnului în insomnie PSQI 
(Pittsburg sleep quality index) 19 secţiuni 
(calitatea somnului, latenţa somnului, 
eficienţa, folosirea de medicaţie hipnotică, 
disfuncţia zilnică).

Principalele patologii ale somnului întâlnite 
în practica medicală

Insomnia 
Reprezintă insatisfacţia somnului, fie că este 

legată de durată sau de calitate. Aceste probleme 
legate de somn sunt întotdeauna recurente, 
împotriva oricărei șanse de a dormi și este asociată 
cu deteriorarea funcţionării zilnice normale. 

Insomnia legată de insuficienţa de durată 
a somnului poate fi datorată dificultăţilor de 
adormire, dificultăţilor de a menţine somnul sau 
trezirii mult prea devreme dimineaţa. 

În timp ce în rândul populatiei peste 30% dintre 
persoanele adulte se plâng de simptome specifice 
insomniei, adăugând criteriul de probleme de func-
ţionalitate zilnică, prevalenţa scade la 10%. Preva-
lenţa este crescută la femei și la persoanele vârstnice.

Pentru stabilirea diagnosticului de insomnie 
trebuie îndeplinite 3 criterii fundamentale:

1. Dificultăţi recurente legate de somn. O 
noapte proastă de somn este ceva ce toată lumea 
experimentează, mai devreme sau mai tarziu. De 
cele mai multe ori această situaţie nu necesită 
atenţie medicală. Însă, atunci cand disturbarea 
somnului este persistentă (minim 3 luni), putem 
vorbi de insomnie.

2. Condiţii adecvate de somn. Trebuie verificat 
că s-au respectat regulile de igienă a somnului.

3. Deteriorarea funcţionării zilnice: oboseala, 
afectarea abilităţilor cognitive (scăderea 

memoriei, dificultăţi de concentrare) și tulburări 
comportamentale (iritabilitate).

Cel mai frecvent, simpla solicitare către pacient 
a unui jurnal de somn timp de 2 săptămâni poate 
stabili diagnosticul, tipul de insomnie sau elucida 
o simplă nerespectare a regulilor de igienă a 
somnului.

Sănătoșii nu sforăie!
Prevalenţa sindromului de apnee în somn de 

tip obstructiv la nivel nivel mondial este de 4% la 
bărbaţi și de 2% la femei, iar la copii are valori mici, 
de 0,7%. Același indicator se situează la valori de 
60% la bărbăţi și 40% la femei în cazul sforăitorilor 
cronici.

Sindromul de Apnee în Somn este o afecţiune 
care se caracterizează în principal prin somnolenţa 
diurnă excesivă, apnei nocturne semnalate 
de anturaj şi sforăit. Pe lângă aceste simptome 
pacienţii mai pot prezenta cefalee matinală, treziri 
nocturne repetate, somn neodihnitor, tulburări de 
atenţie și concentrare. Diagnosticul pozitiv implică 
un indice de apnei/hipopnei >5 pe oră de somn.
(10)

Medicina primară trebuie să acorde o atenţie 
specială acestei patologii în condiţiile relaţionării 
acesteia cu bolile cardiovasculare, diabetul zaharat 
și accidentele de muncă și rutiere.

Studiile au demonstrat că, deși medicii de 
familie recunosc pacienţii tipici obezi și cu 
simptome de apnee de somn,  totuși un numar 
mic de pacienţi ajung să fie trimiși pentru 
diagnosticare. (6)

Hipersomnii - Narcolepsia 
Este caracterizată de instalarea în plină stare de 

veghe a unor episoade de somnolenţă excesivă, 
care se poate asocia cu atacuri cataplexice, 
cunoscută și sub numele de paralizia de somn. De 
cele mai multe ori se manifestă sub forma mixtă 
(narcolepsie cu cataplexie). Aceasta nu depășește 
ca durată o oră, durata obişnuită fiind de 10-20 
minute.

După trezirea din somnul narcoleptic pacientul 
se simte odihnit doar pentru scurt timp, urmând ca 
după numai 2-3 ore să fie din nou somnoros.

Diagnosticul se realizează pe baza anamnezei 
pacientului.

Tulburările de ritmul circadian
Tulburarea de Ritm Circadian de tip Schimbarea 

Turelor 
Patologie foarte frecventă în rândul persoanelor 

care lucrează în schimburi. Acest tip de disomnie 
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se caracterizează prin dificultăţi în a adormi după 
schimbul de noapte şi instalarea simptomelor 
de insomnie sau somnolenţă excesivă legată de 
programul de lucru.

Jet Lag Syndrome (Sindromul Schimbării Fusului 
Orar)

Trăsăturile esenţiale constau, fie în dificultatea 
pacienţilor în iniţierea şi menţinerea somnului, 
fie în instalarea unei somnolenţe excesive, ca 
urmare a parcurgerii rapide, cu avionul, a mai 
multor fusuri orare. Diagnosticul este bazat 
pe acuzele pacientului legate de insomnie sau 
somnolenţă.

Tulburarea de ritm circadian de tip intârzierea 
fazei somnului DSPS (delayed sleep phase syndrome) 
(9)

Faza de adormire este intârziată, debut 
caracteristic în adolescenţă. Pacienţii se plâng 
în principal de incapacitatea de a dormi înainte 
de 2:00-6:00 am. Se constată subiectiv prin 
chestionarul “ciocârlie-bufniţă”, în care avem scoruri 
mari pentru opţiunea “persoane nocturne”.

Tulburarea de ritm circadian de tip devansarea 
fazei somnului ASPS (adnvanced sleep phase 
syndrome) (9)

Cunoscută ca și somnolenţa de seară, este o 
afecţiune în cardul căreia principalul episod de 
somn apare devreme 18:00-20:00. Varianta clinică 
ușoară este frecventă la vârstnici. 

În ambele patologii simptomele trebuie să fie 
prezente de minim 3 luni.

Somnambulismul (Sleepwalking)
Incidenţa este de 1-15%, mai frecvent la copii 

cu vârste cuprinse între  4-8 ani. Se caracterizează 
printr-un singur act motor, anume mersul în 
timpul somnului.  Complexitatea acestuia poate 
varia de la o simplă ridicare din pat și efectuarea 
câtorva pași până la părăsirea locuinţei și chiar a 
comiterii de acte de violenţă. Se poate asocia cu 
pavorul nocturn, verbalizarea în somn, sindromul 
de apnee în somn. Frecvent se asociează cu 
comportamentul inadecvat care constă în acte 
motorii absurde, inacceptabile.

Diagnostic bazat pe comportamentul 
ambulator în somn. Instalarea apare la copii, 
înainte de pubertate.

Pavor Nocturn (Sleep Terror Disorder)
Reprezintă terorile din timpul somnului, 

coşmarurile din timpul somnului. Este una dintre 
cele mai ‘zgomotoase’ manifestări parasomniace, 
însă fără a avea repercusiuni asupra dezvoltării 
psihice ulterioare a individului. Prevalenţa este de 
3% la copii, sub 1% la adulţi. Specifică între 4-12 

ani, cu tendinţă de remitere spontană odată cu 
instalarea adolescenţei.

Diagnostic: episoade recurente de treziri bruște 
în timpul somnului; episodul este caracterizat 
printr-o stare de groază extremă și ţipăt asurzitor 
datorate fricii intense, este asociat cu tahicardie, 
tahipnee și transpiraţii (uneori congestie cutanată, 
midriază); nu răspunde la stimuli externi; copilul 
are amnezia episodului.

Anturajul, rar pacientul, acuză apariţia unui 
episod brusc de teroare intensă în timpul 
somnului. Episoadele apar de obicei în prima 
treime a nopţii.

Bruxismul 
Definește scrâşnitul din dinţi în timpul 

somnului. Incidenţa este de 5%. Este caracterizat 
prin mișcări stereotipe ale musculaturii masticatorii 
care determină scrâșnitul sau încleștarea dinţilor 
în timpul somnului. Distrugerea danturii prin 
erodarea ei anormală este cea mai frecventă 
complicaţie a bruxismului.

Diagnostic: pacientul sau anturajul acestuia 
acuză scrâșnitul sau încleștarea dinţilor în timpul 
somnului.

Sindromul picioarelor neliniștite
Are un duplicat motor important sub forma 

mișcărilor recurente bruște numite „mişcări 
periodice ale membrelor în somn” (PLMS).

Grupul Internaţional de Studiu al Sindromului 
Picioarelor Neliniștite a propus 4 criterii minimale 
de diagnostic clinic pentru RLS revizuite în 2003 
(7,8):

(i) nevoia imperioasă de a mișca picioarele, de 
obicei însoţită sau cauzată de o senzaţie neplăcută 
sau neconfortabilă la nivelul picioarelor;

(ii)  nevoia de mișcare sau senzaţiile neplăcute 
încep sau se înrăutăţesc în timpul perioadei de 
odihnă sau inactivitate cum ar fi statul întins sau 
statul în șezut; 

(iii) nevoia de mișcare sau senzaţiile neplăcute 
sunt parţial sau total ameliorate de mișcare, cum 
ar fi plimbarea sau întinderea, cel puţin  cât timp 
activitatea continuă; 

(iv) nevoia de mișcare sau senzaţiile neplăcute 
se înrăutăţesc seara sau noaptea mai mult decât 
ziua sau apar doar seara sau noaptea.

Evaluarea subiectivă se bazează pe acuzele 
de senzaţie neplăcută în picioare, odată cu 
începerea somnului. Frecvent este descrisă 
o senzaţie dezagreabilă de furnicături pe 
gambe, asociată cu durerea difuză a picioarelor. 
Disconfortul dispare la mișcarea membrelor. 
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Monitorizare polisomnografică demonstrează 
mișcările membrelor din timpul somnului.

Concluzii
Patologia somnului, deși frecventă în rândul 

populaţiei, este subdiagnosticata.  Diagnosticul 
și terapia tulburărilor de somn au efecte pozitive 
atât asupra calităţii vieţii cât și în prevenirea 
complicaţiilor (11) și implicaţiilor medico-legale.

Medicina de familie, prin contextul accesului 
periodic al pacientului, este temelia depistării 
acestor afecţiuni, iar anamneza, examenul clinic, 
chestionarele și jurnalele de somn sunt, în cele 
mai multe cazuri, suficiente în elaborarea unui 
diagnostic.

Implicarea medicului de familie, nu trebuie să se 
oprească doar la screening și diagnostic,  deoarece 
evaluarea și monitorizarea terapiei este atât utilă, 
cât și necesară.
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O faţă a saltelei are o duritate mai mare deoarece 
sugarii au nevoie de o suprafaţă tare pe care să 
doarmă în perioada în care nu se pot întoarce singuri. 
Acest tip de suprafaţă îi împiedică să se afunde în 
saltea şi îi ajută să respire normal. 

Când bebeluşul  începe să aibă primele mişcări 
independente, este bine să doarmă pe o suprafaţă 
mai puţin fermă. Astfel, cealaltă faţă a saltelei este 
mai moale şi se adaptează la mişcările copilului, 
susţinând corect corpul aflat în dezvoltare.
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