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Modificările fiziologice ale respirației din 
timpul somnului sunt direct legate de abolirea 
parțială a funcțiilor vitale. Sunt reprezentate 
de: scăderea fluxului inspirator cu scăderea 
volumului curent, scaderea tonusului 
muschilor intercostali, creşterea concentrației 
arteriale a CO2 cu scăderea concentrației 
arteriale în oxigen.

În timpul somnului non-REM se produce 
o scădere a tonusului simpatic şi o creştere a 
tonusului parasimpatic, astfel încât frecvența 
cardiacă, tensiunea arterială şi frecvența 
respiratorie scad. 

În timpul somnului REM se produce o 
creştere a activității simpatice si parasimpatice, 
frecvența respiratorie poate deveni uşor 
neregulată, creşte tensiunea arterială şi 
frecvența cardiacă, dar uneori pot apare 
episoade de bradicardie. În asamblu, somnul 
este însoțit de hipoventilație, indiferent de 
fazele acestuia.

Colapsul căilor aeriene superioare în timpul 
somnului poate duce la instalarea apneii ce 
determină hipoxemie urmată de o microtrezire 
corticală şi reinstalarea permeabilitații căilor 
respiratorii. În mod fiziologic, o dată cu 
înaintarea în vârstă arhitectura somnului se 
modifică prin prisma scăderii duratei totale 
a somnului, creşte frecvența trezirilor, scade 
durata de somn non-REM.

Obezitatea centrală, anomaliile structurale 
ale căilor aeriene superioare (polipi, deviație 

de sept, hipertrofia amigdaliană, etc), bolile 
neuromusculare ce afectează căile respiratorii, 
afecțiuni endocrine, consumul excesiv de 
alcool sunt factori de risc pentru sindromul de 
apnee în somn.

La pacienții cu BPOC desaturările nocturne 
au o mare variabilitate şi trebuie identificate 
prin oximetrii nocturne repetate, iar 20 – 
40% dintre ei asociază SASO (Sindrom de 
Apnee în Somn de tip Obstructiv). SASO 
este caracterizat de repetarea succesivă a 
evenimentelor de obstrucție incompletă 
(hipopnee) sau completă (apnee) a căilor 
respiratorii superioare (de obicei la nivelul 
orofaringelui, datorită creşterii volumului 
țesuturilor moi care îl compun) în timpul 
somnului. De multe ori, obstrucția nu este 
localizată la o singură regiune, fiind un proces 
dinamic ce debutează la un anumit nivel şi, 
ulterior, se extinde. În SASO este amplificată 
inflamația de la nivelul căilor aeriene 
superioare. Inflamația poate induce disfuncții 
contractile ale musculaturii dilatatoare de la 
nivelul căilor aeriene superioare. 

Colapsibilitatea crescută din timpul 
somnului asociată calibrului faringian redus 
(macroglosie, hipotiroidie, acromegalie, 
retrognație) duc la obstrucție faringiană şi 
favorizează instalarea SASO.

SASO si BPOC pot coexista, iar identificarea 
lor corectă şi la timp poate fi de ajutor în 
tratarea pacientului, reducând consecințele 
mecanismelor fiziopatologice.
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The physiological changes of respiration 
during sleep are directly related to partial 
abolition of vital functions. They are 
represented by: decrease in the inspiratory 
flow associated with decrease of current 
volume, decrease of the intercostal muscle 
tone, increase of the arterial concentration of 
CO2 accompanied by decrease of the arterial 
concentration of oxygen.

During non-REM sleep, a decrease of the 
sympathetic tone and an increase of the 
parasympathetic tone occur, so that the heart 
rate, blood pressure, and respiratory rate 
decrease. 

During REM sleep, an increase of the 
sympathetic and parasympathetic activity 
occurs, the respiratory rate may become 
slightly irregular, the blood pressure and heart 
rate increase, but sometimes bradycardic 
episodes may occur. Sleep is overall 
accompanied by hypoventilation, irrespective 
of its stage.

The collapse of the upper airways during 
sleep may lead to apnea which causes hypoxia 
followed by a cortical micro-awakening 
and regain of permeability of the airways. 
Physiologically, sleep architecture modifies 
with age due to the decrease in total sleep 
duration, the frequency of the awakenings 
increases, while the duration of non-REM sleep 
decreases.

Central obesity, structural abnormalities of 

the upper airways (polyps, septum deviation, 
tonsillar hypertrophy, etc), neuromuscular 
diseases affecting the airways, endocrine 
disorders, and excessive alcohol consumption 
are risk factors for the sleep apnea syndrome.

In patients with COPD, nocturnal 
desaturation varies a lot and should be 
identified through repeated nocturnal 
oximeter measurements, 20 to 40% of these 
patients associating OSAS (Obstructive Sleep 
Apnea Syndrome). OSAS is characterized by 
successive repetition of events of incomplete 
obstruction (hypopneas) or complete 
obstruction (apneas) of the upper airways 
(usually at the level of the oropharynx, due to 
the increased volume of the soft tissue) during 
sleep. Obstruction is often not limited to a 
single area, it is a dynamic process that starts 
at a certain level and, subsequently, spreads. 
In OSAS, inflammation of the upper airways is 
amplified. Inflammation may cause contractile 
dysfunctions of the dilator muscle of the upper 
airways. 

The increased collapsibility during sleep 
associated with a reduced caliber of the 
pharynx (macroglossia, hypothyroidism, 
acromegaly, retrognathia) lead to pharyngeal 
obstruction favoring occurrence of OSAS.

OSAS and COPD may coexist, and their 
correct and timely identification may be 
helpful for patient’s treatment, reducing the 
consequences of the pathophysiological 
mechanisms.
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