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Rezumat
Sindromul de apnee obstructivă în somn (SASO) este o 

problemă complexă de  sănătate publică, afectând 2-4% dintre 
barbaţi și 1-2% dintre femei în populația generala adultă. 

Afecţiunea este caracterizată prin episoade recurente de apnee 
în timpul  somnului  însoțite de hipoxie, fluctuații ale  ritmului 
cardiac și tensiunii arteriale (TA), treziri frecvente, fragmentarea 
somnului, având ca rezultat hiperactivitatea sistemului nervos 
simpatic.

Studii epidemiologice au confirmat faptul că SASO crește 
semnificativ riscul cardiovascular, independent de vârstă, sex, rasă 
si alţi factori de risc comuni. SASO a fost asociat cu numeroase 
afecţiuni cardiovasculare, printre care disfuncția endotelială, 
hipertensiunea arterială, boala coronariană, aritmii, insuficienţa 
cardiacă și accidente vascular-cerebrale.

S-au emis câteva teorii pentru a explica mecanismele riscului 
cardiovascular crescut în SASO, incluzând activarea simpatică, 
disfuncția endotelială, stresul oxidativ și inflamația. Asocierea 
dintre SASO și bolile cardiovasculare poate fi agravată prin 
prezența componentelor sindromului metabolic: obezitate, 
hipertensiune arterială, diabet zaharat și dislipidemie. SASO severă 
crește semnificativ riscul evenimentelor cardiovasculare fatale și 
non-fatale, iar tratamentul CPAP reduce acest risc.

Cuvinte cheie: apneea obstructivă de somn, afecţiuni 
cardiovasculare, factori de risc, CPAP
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Abstract
Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a complex public 

health problem affecting 2-4% of men and 1-2% of women in the 
general adult population.

It is characterized by recurrent episodes of sleep apnea 
accompanied by hypoxia, fluctuations in heart rate and 
blood pressure (BP), frequent arousal, and consequent sleep 
fragmentation, resulting in activation of the sympathetic nervous 
system.

Epidemiological evidence confirmed that OSA significantly 
enhances cardiovascular risk, independent of age, sex, race 
and other common risk factors. OSA has been associated with 
numerous cardiovascular complications, including endothelial 
dysfunction, hypertension, coronary artery disease, arrhythmias, 
heart failure and stroke. 

Several theories have been postulated to explain the 
mechanisms behind increased cardiovascular risk in OSA, 
including sympathetic activation, endothelial dysfunction, 
oxidative stress and inflammation. The association between OSA 
and cardiovascular diseases may be compounded by the presence 
of elements of metabolic syndrome, such as obesity, hypertension, 
diabetes mellitus and dyslipidaemia. Severe OSAS significantly 
increases the risk of fatal and nonfatal cardiovascular events, and 
CPAP treatment reduces this risk.  
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