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Aspecte practice ale măsurătorii 
fiziologice în cadrul laboratorului de somn 

Somnul este definit ca o stare fiziologică, 
periodică și reversibilă, caracterizată prin 
inactivitate fizică, suprimarea relativă și 
temporară a conștienței. Somnul este 
heterogen, în cursul unei nopți existând 
diferențe individuale dar și de la o noapte 
la alta. Somnul este format din 4-5 cicluri cu 
durata de 90-120 minute fiecare. Somnul 
este împărțit în stadii: 1 si 2 „de umplutură” 
și somnul cu efecte benefice asupra 
organismului - stadiile 3 (somn delta) și REM 
(însoțit de mișcări rapide ale globilor oculari), 
diferențiate cu ajutorul electroencefalogramei 
(EEG). 

Orice modificare a duratei și arhitecturii 
somnului intră în sfera patologicului. 
Tulburările de somn sunt variate: hiposomnii, 
hipersomnii, disomnii, parasomnii, inclusiv 
tulburări respiratorii în timpul somnului 
(sindrom de apnee în somn, respirație Cheyne-
Stokes, sindrom de hipovenilație alveolară). 

Prin tehnicile de ultimă oră se încearcă 
îmbunătăţirea aparatelor de monitorizare a 
somnului și de a realiza un aparat asemănător 
polisomnografului care să fie utilizat cu 
ușurinţă în ambulator. Actualmente 
sensibilitatea aparatelor folosite în ambulator 
este între 54-100% şi specificitatea între           
62-100%. 

În compartimentul de somnologie, PSG 
(polisomnografie) cardiorespiratorie asistată 
reprezintă gold standardul de diagnostic 
pentru tulburările de somn legate de respirație 
(sindromul de apnee în somn obstructiv, 
central sau mixt), figura 1. Poate fi utilizată 
pentru evaluarea altor tipuri de patologii ale 
somnului: mișcări periodice ale picioarelor 
(PLMS - Periodic Leg Movement Disorders), 
anumite parasomnii sau hipersomnii. La 
pacienții selectați, PG (poligrafia) la domiciliu 
(neasistată) este utilă exclusiv pentru 
diagnosticul sindromului de apnee în somn 

obstructiv (SASO). Testarea în ambulator și 
screening-ul oximetriei nocturne vor câștiga 
probabil tot mai mult teren în viitor datorită 
numărului tot mai mare de pacienţi ce suferă 
de sindrom de apnee în somn, dar și datorită 
recunoașterii precoce a problemelor legate de 
tulburările de respiraţie în timpul somnului. 

Standard de aur în patologia somnului, 
PSG cardiorespiratorie permite efectuarea 
în scop diagnostic a unor tulburări respiratorii 
nocturne, inclusiv SASO cu manifestări atipice, 
sau SASO cu comorbidități cardiovasculare 
asociate, în acele situaţii în care PG nocturnă a 
fost negativă în ciuda unei suspiciuni înalte de 
SASO (pacient simptomatic), precum şi pentru 
diagnosticul tulburărilor dependente de 
stadiul de somn sau de pozitie. De asemenea, 
se indică pentru titrarea unei presiuni pozitive 
minime, corespunzătoare pentru menţinerea 
deschisă a căilor aeriene în timpul somnului 
(tratamentul de elecţie al SASO) și evaluare (în 
anumite situaţii). 

Ultimele recomandări de montaj și 
interpretare datează din 2015 și au fost 
emise de către American Association of Sleep 
Medicine – The AASM manual for the Scoring 
of Sleep and Associated Events, version 2. 2 
Dupa cum s-a mai menționat, PSG include toți 
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Figura 1: Aspectul unui pacient în timpul testării 
polisomnografice
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parametrii poligrafici (senzor de flux și/sau 
termistor, centuri toracică și/sau abdominală, 
pulsoximetru, senzor de poziție), la care se 
adaugă canale pentru electroencefalogramă, 
electrooculogramă, electromiogramă, camere 
video, etc (detaliate mai jos) având ca scop 
aprecierea exactă a timpului total de somn 
(necesar pentru calcularea precisă a indicelui 
de apnei-hipopnei - IAH), scorarea corectă și 
completă a hipopneilor conform criteriilor 
AASM precum și excluderea altor patologii 
(comportamente anormale) în timpul 
somnului. 

În total se înregistrează minim 12 canale și 
se monitorizează următoarele:

a) activitatea creierului 
(electroencefalograma, EEG - minim 3 
canale: central, frontal, occipital), cu minim 3 
electrozi exploratori (F4, C4, O2) și 1 electrod de 
referință (M1), de argint sau clorură de argint. 
Acestia sunt aplicaţi pe scalp, cu ajutorul unei 
paste electro-conductoare, si dispuși conform 
unei convenţii internaţionale, fiecare derivaţie 
înregistrând curentul dintre un electrod activ și 
altul de referinţă din spatele urechii (figura 2). 
Gold-standard sunt electrozii de aur. În funcție 
de frecvența și amplitudinea lor, undele 
normale sunt de 4 tipuri: alfa (8-13 Hz), beta 
(13-30 Hz), tetha (4- 7, 5 Hz) și delta (0, 5- 3, 5 
Hz), utile pentru stadializarea somnului (stadiul 
N1, N2, N3, REM) – veghe . 

b) mișcările globilor oculari 
(electrooculograma, EOG - 2 canale – ochi 
stâng, ochi drept)care înregistrează mișcările 
lente sau rapide ale globilor oculari (două 
perechi de electrozi poziționați la 1 cm 

deasupra comisurii palpebrale externe ale 
ochiului stâng si respectiv, ochiului drept – 
figura 3). Aceștia înregistrează diferența de 
potențial dintre cornee și retină, corneea fiind 
încarcată relativ electropozitiv față de retină. 
Principala informație oferită este reprezentată 
de înregistrarea mișcărilor oculare rapide 
paradoxale, care intră în stadializarea somnului 
paradoxal (REM). 

Figura 2. Punctele de aplicare ale EEG Figura 4. Punctele de aplicare ale EMG

Figura 3.Punctele de aplicare ale EOG

Puncte aplicare: EEG 

• Pozitionarea electrozilor dupa 
sistemul international ten-
twenty-System (Jaspers, 
1958).

• Puncte aplicare Centrale C3
si C4; optional O1, O2
si F3, F4 .

• Puncte de aplicare 
Unipolare cu Mastoidul 
partii opuse: A1, A2.

Puncte de aplicare: EOG

• Punct de aplicare unipolar (EOG)

• Din marginea orbitala stanga 
si dreapta a fiecarui ochi 
catre mastoid (referinta
comuna)

• Electrozii se pozitioneaza cu 
o diferenta verticala de 
aprox. 1 cm

Puncte aplicare: EMG

• Electromiograma (EMG): 
aplicare bipolara in regiunea 
barbiei (submentalis).

c) activitatea mușchilor scheletici 
(electromiograma mușchilor mentonieri, 
EMG – 1 sau 2 canale, mișcările membrelor 
inferioare – 1 sau 2 canale; opţional miscările 
membrelor superioare). Principiul de 
funcționare se bazează pe ipoteza că în timpul 
somnului, se produce relaxarea musculară, 
cu un maxim în timpul somnului REM. Lipsa 
acestei relaxări poate indica tulburări de 
comportament în somnul REM (REM behavior 
disorders). Electrozii de la nivel mușchiului 
mentonier se plasează deasupra și dedesubtul 
marginii mandibulare inferioare(figura 4). În 
funcţie de prezenţa sau absenţa tonusului 
muscular mentonier se diferenţiază somnul 
lent de cel paradoxal (de ex, bruxism) Electrozii 
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de la nivelul membrelor inferioare (plasați 
la nivelul mușchilor tibiali anteriori) sunt 
utili pentru diagnosticul tulburărilor motorii 
periodice ale membrelor (de ex, PLMS);

d) activitatea cardiacă 
(electrocardiograma, ECG - 1 sau 2 canale), 

e) efortul respirator (mișcările cutiei 
toracice – 1 canal, mișcările abdominale 
respiratorii – 1 canal), cu ajutorul a două 
centuri, care înregistrează mișcările respiratorii 
cu ajutorul unor senzori electrici pe centuri, 
sensibili la întindere. O altă metodă este 
înregistrarea activităţii electrice a diafragmului 
și a mușchilor intercostali cu ajutorul unor 
electrozi electromiografici de suprafaţă. 
Eforturile respiratorii pot fi apreciate și cu 
ajutorul înregistrării presiunii esofagiene, care 
oferă informaţii asupra variaţiilor presiunii 
intrapleurale în timpul ciclului respirator. 

f) fluxul respirator (termistor, canulă 
nazală de presiune sau combinația 
termistor-canulă de presiune – 1 sau 2 
canale), prin înregistrarea presiunii şi/sau 
temperaturii aerului la nivelul narinelor şi gurii 
cu ajutorul a 3 captori (sensibili doar la expir, 
care subevaluează hipopneile), sau utilizând 
un pneumotahograf şi înregistrarea spectrală a 
sunetelor traheale. 

g) pulsoximetria periferică (saturația și 
frecvența cardiacă - 1 canal). 

h) microfon

i) poziția corpului (supin sau non-supin – 1 
canal), 

j) cameră video cu infraroșu (ajută la 
identificarea de parasomnii sau tulburări 
de comportament în somnul REM, poate 
identifica SASO pozițional). 

După efectuarea înregistrării PSG într-un 
laborator specializat de catre un asistent/
tehnician calificat, este necesară interpretarea 
datelor obținute de către un personal medical 
calificat. 

În acest sens este necesar ca înregistrarea 
obținută să aibă o calitate foarte bună pentru a 

permite diagnosticul și încadrarea pacientului 
în gradul de severitate care ulterior va 
influența modalitatea de terapie recomandată. 

Planul de ingrijire, aplicarea și evaluarea 
îngrijirilor 

Seara, o dată preluat pacientul, asistenta 
medicală parcurge urmatoarele etape: 

1. aerisirea camerei, lenjerie curată, aspecte 
ce țin de luminozitate și zgomot asigurate

2. pregătirea fizică și psihică a pacientului 
(întreabă pacientul de eventualele obiceiuri 
nocturne)

3. pregătirea aparaturii medicale și setarea
4. pregătirea echipamentului
5. pregătirea senzorilor și a electrozilor
6. inițializarea datelor
7. montarea propriu-zisă a electrozilor 

(figura 5 ); 
8. supravegherea pacientului pe timpul 

nopții (camera video, eventual patrundere în 
încăpere)

9. supravegherea traseelor și intervenția 
atunci când este cazul (dezlipirea elecrozilor, 
pacientul agitat, îl liniștește, îl decuplează de la 
aparat atunci când vrea la baie, etc)

10. notarea într-o agendă a evenimentelor 
mai importante care apar în timpul înregistrării

11. scoaterea unui raport cu aceste date 
pentru a putea fi interpretate de medic în 
vederea terapiei

12. eventual, a doua zi, scorarea și validarea 
datelor cu stabilirea stadiilor de somn, și a 
tuturor evenimentelor ce au avut loc pe timpul 
noptii (sforăit, microtreziri, desaturări, somn 
REM etc) 

Atunci când medicul confirmă diagnosticul 
de SASO, urmează o altă noapte petrecută 
în laborator, în vederea terapiei. Asistentul 
medical va urma etapele de mai sus, în plus va 
pregăti aparatura pentru terapie, va alege și va 
stabili împreună cu pacientul tipul și mărimea 
măștii având grijă și de crearea unei ambianțe 
plăcute. 

Culegerea datelor poate scoate în evidență 
probleme ce țin de patologia somnului, 
manifestate atât în timpul somnului nocturn 
dar și pe parcursul zilei. Se poate spune că 
pacientul cu SASO, este “prins” într-un cerc 
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vicios, atât din cauza manifestărilor din 
timpul somnului: tulburărilor respiratorii 
(apnee, hipopnee, hipoxemie, dispnee), 
sforăitului, coșmarurilor, microtrezirilor cât 
și a manifestărilor din timpul zilei: cefaleea 
matinală, somnolența, scăderea capacității de 
concentrare, iritabilității, deficitului intelectual, 
dificultăților de concetrare și memorie. 

Din cauza faptului că pacientul nu are un 
somn odihnitor noaptea, consecințele apar pe 
timpul zilei și se pot manifesta prin: afectarea 
vieții socio-profesionale, creșterea riscului de 
apariție a accidentelor de muncă sau rutiere 
și mai grav, pot surveni complicații cardio-
vasculare, manifestate prin tulburări cardiace, 
neurologice, endocrine, metabolice; mai pot 
apare manifestări și comportamente anormale 
din cauza iritabilității și a sindroamelor 
depresive, sau a atacurilor de panică. 

Din cauza “efectului” de primă noapte 
de investigație din laborator, pacienții pot 
prezenta agitație psiho-motorie sau atacuri 
de panică, care ar putea duce la refuzul 
înregistrării. 

În conformitate cu multitudinea 

problemelor existente la pacienții cu SASO, 
se pot emite următoarele diagnostice de 
îngrijire:

- alterarea funcției respiratorii în timpul 
somnului, legată de îngustarea căilor aeriene 
superioare, manifestată prin apnee, hipopnee 
obstructivă, dispnee;

- alterarea stării de odihnă și a confortului, 
legată de somnul neodihnitor, de somnolența 
diurnă manifestată prin scăderea calității 
de viață, scăderea randamentului zilnic, 
inadaptare socio-profesională;

- afectarea relației parteneriale, legată de 
sforaitul din timpul somnului;

- scăderea stimei de sine, legată de 
obezitate, de negăsirea unui loc de muncă, 
manifestată prin iritabilitate, agresivitate, 
tulburări de personalitate și de comportament;

- alterarea stării generale de sănătate, 
legată de deprivarea de somn, manifestată 
prin halucinații, comportamente și atitudini 
deviante, care pot pune în pericol viața proprie 
dar și a celorlalți (în cazurile severe de SASO 
asociate cu afecțiuni psihice);

Dintre toate problemele existente ale 

Figura 5. Montaj de tip polisomnografie
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pacienților cu SASO, cea mai afectată nevoie 
fundamentală este: NEVOIA DE A RESPIRA 
urmată de NEVOIA DE A DORMI ȘI A SE 
ODIHNI. 

Asistenta medicală din Laboratorul de 
Somnologie, va acorda îngrijirile țintit, pentru 
fiecare pacient în parte, și va avea în vedere 
următoarele obiective de îngrijire:

- crearea unui climat primitor și de încredere 
pentru pacientul care urmează să doarmă 
pentru a fi investigat (prevenirea efectului “de 
primă noapte”);

- asigurarea unei stări de confort și de somn 
odihnitor;

- montarea corectă a electrozilor (EEG, EKG, 
EMG), a senzorilor și a centurilor de torace și 
abdomen, pentru a obține semnale, trasee de 
calitate în vederea validării; (figura 5);

- alegerea măștii potrivite pentru pacientul 
care trebuie titrat;

- prevenirea complicațiilor ce pot surveni pe 
perioada înregistrării;

- obiectivul principal este ca pacientul să 
plece mulțumit și încrezător dimineața, după 
noaptea de înregistrare;

În vederea realizării acestor obiective, 
asistența medicală din Laboratorul de 
Somnologie, efectuează urmatoarele 
INTERVENȚII:

Intervențiile delegate - asistența medicală 
se asigură că pacientul și-a luat medicația 
prescrisă de medicul specialist sau medicul 
de familie. Este de preferat ca pacientul să NU 
primească medicamente pentru “un somn 
mai bun”, sau mai grav să-și autoadministreze 
medicație pentru că nu se poate odihni sau 
adormi!

Intervențiile autonome ale asistenței 
medicale:

- intervenții ce țin de liniștirea și calmarea 
pacientului;

- pregătirea, aerisirea camerei, pregătirea 
patului cu lenjerie, pernă curată;

- pacientul va fi întrebat de eventualele 
obiceiuri nocturne (lampă de veghe, lumină 
stinsă, dacă și de câte ori merge la baie);

Evaluarea continuă pe timpul nopții
Pe parcursul înregistrării de noapte, 

asistenta medicală intervine ori de câte ori este 
nevoie, liniștește pacientul, lipește electrozii 

căzuti sau deplasați, repoziționează senzorul 
de flux, centurile (toracica și/sau abdominală)
sau schimbă saturometrul pe alt deget, 
atunci când este cazul decuplează pacientul 
pentru necesitățile fiziologice, urmărește 
și supraveghează în timp real somnul 
pacientului, urmărește semnalele, traseele 
și intervine în timp real. Având în vedere 
cunoștințele câștigate în interpretarea tuturor 
datelor (stadiile de somn și somnul REM, 
miscările respiratorii toracice și abdominale, 
mișcările anormale ale picioarelor, apneea și 
hipopneea obstructive, date despre activitatea 
cardiacă (EKG), ce țin de patologia somnului, 
asistența medicală din laborator a atins 
obiectivele propuse. 

CONCLuZII
1. Deoarece PSG este o investigație 

ce trebuie asistată, care se desfășoară pe 
parcursul nopții iar PG în anumite situații 
se efectuează deasemenea asistat (în cazuri 
selecționate se efectuează la domiciliu), într-
un Laborator de Somnologie, rolul asistenței 
medicale presupune: pregătire, pricepere, 
abilități de comunicare, rezistență fizică și 
psihică, cunoaștere minimă de psihologie 
umană și comportamentală, cunoașterea 
noțiunilor care țin de igiena somnului, 
deschidere și dedicație către ”nou” și nu în 
ultimul rând, abilitatea de a reuși un echilibru 
între profesie și viața de familie. Asistenta 
medicală trebuie să fie odihnită și pregatită 
din toate punctele de vedere, fizic, mental 
și profesional, pentru a-și putea îndeplini 
obiectivele optim și eficient, deoarece de 
modul în care va ști să își gestioneze toate 
resursele, pacientul va fi optim diagnosticat și 
tratat. 

2. În contextul unui studiu retrospectiv pe 
pacienți cu SASO care au necesitat titrare, este 
evidențiat rolul pe care asistentul-tehnician 
îl are în laboratorul de somn în legatură cu 
stabilirea diagnosticului pacientului: preluarea 
pacientului, socializarea cu acesta, explicarea 
procedurilor, aflarea unor detalii personale 
pe care pacientul uneori nu le menționează 
medicului, care pot ajuta la diagnosticarea 
corectă; programarea dispozitivelor, efectuarea 
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propriu zisă a montajului (PG sau PSG), 
supravegherea pacientului în timpul somnului 
în cazurile selecționate duc de asemenea la 
corectitudinea stabilirii diagnosticului. 

3. Asistentul tehnician este esential și în 
timpul aplicării tratamentului CPAP, fiind cel 
care asigură familiarizarea pacientului cu 
interfața (masca) și cu aparatul; tot el este acela 
care care oferă suport psihologic, explicații și 
cel care efectuează și supraveghează titrarea. 

4. În cadrul asistenței medicale centrate pe 
pacient, asistentul tehnician este unul dintre 
membrii esențiali ai echipei multidisciplinare 
(pneumolog, cardiolog, ORL-ist, nutriționist, 
kinetoterapeut, asistent-tehnician) care 
se implică în diagnosticul și tratamentul 
sindromului de apnee în somn, asigurând 
complianţa acestuia pe durata tratamentului 
dificil de acceptat și de lungă durată pe care 
îl impune patologia somnului, indiferent de 
sexul pacientului. 
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