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Rezumat
Pentru diagnosticul  tulburărilor respiratorii în timpul somnului, 

istoricul pacientului și examinarea fizică reprezintă factori puțin 
relevanți de prognostic, iar evaluarea funcției respiratorii în timpul 
stării de veghe nu este de ajutor pentru depistarea modificărilor în 
schimbul de gaze din timpul somnului. 

Polisomnografia (PSG) reprezintă o extensie a evaluării clinice 
care furnizează date fiziologice importante cu privire la multe 
aspecte, în principal ale funcției respiratorii în timpul somnului. 
PSG este recomandată ca investigaţie de elecţie la copiii cu 
suspiciune de SASO. Alte indicaţii pentru PSG o constituie bolile 
neuromusculare, bolile pulmonare cronice,  apneea centrală, 
titrarea CPAP, parasomniile, periodic limb movement disorder 
(PLMS), somnolenţa excesivă diurnă (ex: narcolepsia). 

Daca polisomnografia nu este disponibilă, se pot recomanda 
alte investigaţii alternative: înregistrarea video în timpul nopţii, 
pulsoximetria nocturnă, PSG în ambulator. Este necesar ca 
echipamentele și regulile de interpretare sa fie adaptate vârstei, iar 
rezultatele obţinute la PSG să fie integrate cu observaţia clinică.

Cuvinte cheie: polisomnografie, funcţia respiratorie, 
somnolenţa diurnă.

Abstract
Patient history and physical examination are poor predictors of 

sleep-disordered breathing, and the assessment of the respiratory 
function during wakefulness is not helpful in detecting altered gas 
exchange during sleep. 

Polysomnography (PSG) represents an extension of the 
clinical evaluation, providing important physiological data on 
many aspects regarding mainly the respiratory function during 
sleep. PSG is indicated as elective investigation when the clinical 
assessment suggests the diagnosis of obstructive sleep apnea 
syndrome in children. Other indications for PSG are neuromuscular 
disease, chronic pulmonary disease, central sleep apnea, CPAP 
titration, parasomnias, Periodic Limb Movement Disorder (PLMS), 
excessive daytime sleepiness (e.g. narcolepsy).

If polysomnography is not available, clinicians may order 
alternative diagnostic tests: nocturnal video recording, nocturnal 
oximetry, ambulatory polysomnography. It is necessary that the 
equipment and the rules of interpretation are adjusted to age, and 
the PSG findings are integrated with the clinical evaluation.
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