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Въведение
Дихателните нарушения по време 

на сън варират от обикновено хър-

кане до обструктивна сънна апнея 

(ОСА). Междинно място заема синд-

ромът на повишена резистентност 

на горните дихателни пътища по 

време на сън (UARS), Фиг. 1.

В света 7 до 8 млн. са с нетежки ди-

хателни нарушения по време на сън 

(RDI>5), а при 1.8 до 4 млн. – те са 

тежки (RDI >15) – Националната ко-

мисия за изследване на дихателните 

нарушения по време на сън в САЩ. 

Най-често цитираното проучване 

съобщава за честота в популацията 

между 30-60 години – 9-24% за мъже-

те и 4-9% за жените (The Wisconsin 

Cohort Study). 

Честотата непрекъснато се увели-

чава както при възрастни, така и 

при деца, като сред децата и подра-

стващите (най-често с наднормено 

тегло) е приблизително 6%. До 92% 

от жените и 80% от мъжете оста-

ват недиагностицирани.

ОСА е потенциално животозастра-

шаващо състояние, което засяга не 

само качеството на живот, но е свър-

зано и със значителна смъртност.

ДНВС са независим рисков фактор 

за артериална хипертония, сърдеч-

но-съдови заболявания, мозъчни ин-

султи, абнормен глюкозен метаболи-

зъм, хронични бъбречни заболявания.

ДНВС се характеризират с различна 

тежест, определена от апнея-хипо-

пнея индекс (AHI), тежест на нощна-

та хипоксемия и фрагментирането 

на съня („arousal index“).

Обсервационни и лонгитудинални 

крос-секционни проучвания дават 

информация за естествения ход и 

прогресия на болестта. На тяхна-

та база са дефинирани рисковите 

фактори за появата и развитието 

на тези нарушения. Предразполага-

щи фактори за появата на ДНВС са: 

възрастта, мъжкият пол, затлъстя-

ването, фамилната обремененост, 

менопауза, краниофациални дизмор-

фии, тютюнопушене и алкохолна 

консумация. 

Tелесното тегло  
и BMI 
Наднормено тегло се наблюдава в 

около 60% от пациентите, насоче-

ни за диагностика за ОСА. Епиде-
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миологични проучвания от цял свят 

определят телесното тегло като 

най-важния рисков фактор за ОСА. 

В Wisconsin Sleep Cohort study едно 

стандартно отклонение в BMI се 

асоциира с четирикратно повише-

ние в болестността от ОСА. Данни-

те от други лонгитудинални проуч-

вания като Sleep Heart Health Study, 

Wisconsin Sleep Cohort Study и The 

Cleveland Family Study показват, че 

повишението на телесното тегло 

ускорява прогресията на ОСА и раз-

витието на умерена до тежка фор-

ма на болестта. В подкрепа на това 

са и данните от проучвания, касае-

щи диетични режими и хирургична 

корекция на телесното тегло, кои-

то показват намаление на тежест-

та с редукцията на телесната маса.

Промяната в телесното тегло е ва-

жна детерминанта за прогресията 

и регресията на болестта. В срав-

нение с участниците със стабилна 

телесна маса, тези, които увелича-

ват теглото си с 10%, имат с 32% 

нарастване на АХИ и шесткратно 

по-голям риск да развият умерена до 

тежка ОСА. Докато 10% намаление 

на теглото се свързва с 26% нама-

ление на АХИ. Съвременни данни от 

Sleep Heart Health Study показват, 

че теглото е основен предсказващ 

фактор за прогресията и хода на 

заболяването. Тук се споменават 

полови различия в заболеваемостта 

и прогресията на заболяването. В 

сравнение с пациенти, които са със 

стабилно тегло, мъжете, увеличили 

телесната си маса с повече от 10 

kg, имат 5.2 кратно повишение на 

АХИ с повече от 15 на час. За разлика 

от тях жените със същото увеличе-

ние на теглото показват 2.5 кратно 

повишение на АХИ. Дори и при липса 

на промяна в теглото 20% от мъже-

те и 10% жените развиват умерена 

до тежка ОСА за 5-годишен период 

на наблюдението. При редукция на 

теглото има регресия и на заболя-

ването. Ефектът на телесното те-

гло върху прогресията на болестта 

се доказва и в Cleveland Family Study, 

което показва, че заболеваемостта 

от ОСА се определя независимо от 

телесното тегло, възрастта и пола. 

Възраст
Възрастта е важен рисков фактор 

за ОСА. С напредването � стават 

по-чести нарушенията в съня като 

трудно заспиване, брой и продъл-

жителност на събужданията през 

нощта. Повече от 50% от пациен-

тите над 65 години имат в някак-

ва форма нарушения на съня според 

епидемиологично проучване на Foley 

DJ, Monjan AA, Brown SL, Simonsick 

EM, Wallace RB, Blazer DG от 1995 г. 

В едно от най-ранните изследвания 

на Ancoli-Israel и сътр. 70% от мъже-

те и 56% от жените между 65 и 99 

години са имали ОСА с АХИ >10 за 

час. Болестността се увеличава с 

възрастта и достига до своето пла-

то след 60-годишна възраст (според 

данните от Sleep Heart Health Study), 

както и други изследвания при раз-

лични кохорти, които показват съ-

щата зависимост при болестност-

та от умерена до тежка ОСА – тя 

остава константна след шестата 

декада. Възможните механизми за 

това възрастово обусловено пови-

шение на болестността от ОСА 

включват увеличено отлагане на 

мастна тъкан в парафарингеална-

та област, удължаването на меко-

то неб це и промени в структурите 

около фаринкса. Заболеваемостта 

от ОСА се увеличава 2-3 пъти при ин-

дивиди над 65 години в сравнение с 

тези на възраст между 34-64 години. 

Възрастта играе важна роля и като 

намалява влиянието на пола, след 

50-тата година от живота рискът се 

изравнява за двата пола (Sleep Heart 

Health Study). 

Пол
Половата принадлежност е харак-

терна особеност за честотата на 

ОСА при различни възрастови гру-

пи. Мъжете са по-склони да развият 

ОСА в сравнение с жените. Като 

според различни данни от проучва-

ния съотношението мъже:жени ва-

рира до 8:1. Различията по пол е въз-

можно да са резултат от различна 

клинична изява при мъжете и жени-

те. Често жените нямат класиче-

ските симптоми, а именно шумно 

хъркане, нощни апноични паузи и др. 

Анализите от различни центрове 

показват, че жените с ОСА се оплак-

ват повече от умора и недостиг 

на енергия през деня в сравнение с 

мъжете. На второ място партньор-

ите на жените са с по-висок праг 

на възприятие за хъркането и това 

също е причина за по-късно разпоз-

наване на симптомите. Андрогенно 

обусловените характеристики за 

натрупване на мастна тъкан (в об-

ластта на торса и шията) са тези, 

които предразполагат мъжете за 

развитие на ОСА. Принципно се смя-

та, че половите хормони могат да 

повлияват неврологичния контрол 

на мускулите, дилатиращи горните 

дихателни пътища и вентилация-

ф и г у р а  1
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та. В тези популационни проучвания 

се установи, че жените не само са 

по-малко склонни да развият ОСА, но 

и биват по-късно диагностицирани в 

хода на болестта. Преживяемостта 

е по-малка при тях в сравнение с мъ-

жете след поставяне на диагноза-

та ОСА с полисомнография предвид 

именно факта, че е късно диагно-

стицирана. В три големи епидеми-

ологични проучвания се демонстри-

ра повишаване на заболеваемостта 

от ОСА постменопаузално. Жените, 

използващи хормонозаместителна 

терапия (ХЗТ), са имали заболева-

емост близка до тази на жени във 

фертилна възраст. Постменопаузал-

ните жени са три пъти по-склонни 

да развият умерена до тежка ОСА, 

сравнени с пременопаузалните. 

Прилагането на ХЗТ намалява на 

половина риска за развитие на ОСА 

в сравнение с тези, които не са на 

ХЗТ. Пременопаузалните жени с ОСА 

са по-пълни в сравнение с мъже със 

същата тежест на болестта. Сла-

бите жени с ОСА имат повишена 

честота на краниофациални абнор-

малности. При изследвания, проведе-

ни в центрове по съня, жените съоб-

щават по-рядко за шумно хъркане и 

апнея спрямо мъжете и това е при-

чината в данните от тези центро-

ве да доминират мъжете в по-голя-

ма степен 8:1. Освен това жените 

имат по-малък АХИ дори и след ко-

рекция на останалите демографски 

фактори като обиколка на шията.

Раса 
Повечето популационно базирани 

проучвания за заболеваемостта от 

ОСА разглеждат проблема с ДНВС в 

Северна Америка, Европа и Австра-

лия. Увеличават се изследванията и 

в страни като Китай, Индия и Ко-

рея. Те показват заболеваемост в 

Азия близка до тази в Северна Аме-

рика и Европа. Въпреки че азиатци-

те не са обезни, заболеваемостта 

сред тях е сравнима с тази при 

представителите на бялата раса. 

Дори при еднакви възраст, пол и BMI, 

азиатците са с по-голяма тежест 

на заболяването. Наблюдаваните 

различия в краниофациалната мор-

фология между представителите на 

бялата и монголоидна раса се смя-

тат, че са етиологичен фактор за 

по-големия риск и по-голяма тежест 

на заболяването от ОСА при азиат-

ците въпреки по-малката степен на 

затлъстяване. 

Хъркането като кардинален симп-

том на ОСА се съобщава при 27.8% 

от латино мъжете и при 15.3% от 

латино жените.

Афроамериканците са предраз-

положени в по-голяма степен към 

нарушение на дишането по време 

на сън в сравнение с представите-

лите на бялата раса. Тази предис-

позиция нараства с увеличаването 

на възрастта. При възрастните 

афроамериканци рискът се пови-

шава двукратно. Изследването на 

краниофациалната морфология ус-

тановява, че брахицефалията се 

асоциира с повишен АХИ при хора 

от бялата раса, но не и при афро-

американците. Пациентите от мон-

голоидната раса имат по-тесни ГДП 

и релативна ретрогнатия в сравне-

ние с представителите на бялата 

раса при статистически контроли 

за BMI и обиколка на шията.

Антропометрични 
параметри
Неоспорима е връзката между 

затлъстяването и ОСА, но има и спе-

цифични характеристики на хабиту-

са на пациента (обиколка на шията 

и обиколка на талията, отношение 

талия/ръст и талия/ханш), които 

отразяват централно или перифер-

но е разпределението на мастната 

тъкан и повишават риска от ДНВС 

при сравняване с контролна група с 

еквивалентен BMI.

Повишението на телесното тегло 

уврежда нормалната механика на 

ГДП по няколко механизма: повиша-

ва парафарингеалното отлагане на 

мастна тъкан и така намалява ГДП;  

уврежда нормалния компенсаторен 

механизъм за тонуса на ГДП; пораж-

да нестабилност на контрола на ди-

хателната система и редуцира функ-

ционалния остатъчен капацитет.

Множество мекотъканни и костни 

фактори могат да повлияят меха-

ничните способности на горните 

дихателни пътища и да увеличат 

склонността им към колапс по вре-

ме на сън. 

Цефалометрични 
параметри 
В етиологията на ДНВС си взаимо-

действат анатомичните и пато-

физиологичните фактори и затова 

радиографското изследване на ли-

цето и дихателните пътища има 

съществено значение. Използват се 

два вида техники – радиографски и 

тридименсионално сканиране (ком-

пютърна томография и ядрено-маг-

нитен резонанс). Различия в скелета 

при пациенти с ОСА са докладвани 

в двете равнини – хоризонтална и 

вертикална. В предно-задно направ-

ление лицевата и предно краниална-

та база са променени и ъгълът на 

черепната основа е намален. Тази 

скелетна преустройка води до на-
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маляване на пространството на 

дихателните пътища. В допълнение 

са описани и ретрузии на мандибу-

лата. Дори и при липса на скелетна 

дизхармония, когато цялото лице е 

в ретропозиция, тялото на манди-

булата може да е късо. Във верти-

калната плоскост се съобщава за 

увеличаване на височината на дол-

ната част на лицето и ъгълът на 

максило-мандибуларната плоскост. 

Позицията на хиоидната кост, как-

то и орофарингеалните размери са 

нетипични у индивидите с ОСА. Хио-

идната кост е по-ниско разположена 

в сравнение с обичайното спрямо 

мандибуларната равнина, а фаринге-

алният лумен е редуциран със струк-

турни промени на мекото небце.

Статичният цефалометричен ана-

лиз при радиография, компютърна 

томография и ядрено магнитен резо-

нанс откриват множество скелетни 

и мекотъканни структурни различия 

между индивиди със и без ОСА в буд-

но състояние. Находки като ретро-

гнатия, хипертрофия на тонзили-

те, уголемен език или меко небце, 

по-ниско разположена хиоидна кост, 

максиларна и мандибуларна ретро-

позиция и намалено задно дихателно 

пространство, могат да намалят 

размерите на ГДП и да улеснят по-

явата на апнея и хипопнея по време 

на сън. Дори при липса на клинично 

значими краниофациални отклоне-

ния, малки отклонения в размера на 

максилата и мандибулата могат да 

повишат склонността за развитие 

на ОСА. Метаанализ на изследвания, 

проучващи краниофациалните риско-

ви фактори показва, че дължината на 

мандибуларното тяло най-силно ко-

релира с повишен риск за ОСА.

Разликите в краниофациалната мор-

фология могат да обяснят причи-

ните за вариации на риска за ОСА 

при различни расови групи при срав-

нителен анализ на представители 

на бялата и афроамериканска раса, 

където различни цефалометрични 

вариабилни корелират положително 

с тежестта на заболяването. На-

пример при белите АХИ се свързва 

с брахицефалия, докато при афро-

американците се асоциира с пара-

метрите на езика и мекото небце. 

Подобно сравнение между китайски 

азиатци и бели показва, че белите 

пациенти с ОСА имат по-тесни ГДП 

и ретрогнатия в сравнение с китай-

ците при контролиране по обиколка 

на шията и BMI. В допълнение ази-

атците имат краниофациални осо-

бености, които повишават склон-

ността към заболяването: по-малка 

черепна основа и по-остра флексура 

на черепна база. В обобщение тези 

изследвания показват, че краниофа-

циалната анатомия е важна за па-

тогенезата на ОСА, особено при 

необезни пациенти. 

Фамилна 
предиспозиция
За първи път за фамилност при ОСА 

се говори от Strohl и сътр. през 1970 

г., които разглеждат фамилия с мно-

го засегнати от болестта члено-

ве. След това няколко изследвания 

потвърждават ролята на вродени-

те и унаследими фактори за генеза-

та на ОСА. 

Родственици от първи ред на паци-

ента са с по-голяма склонност да 

развият ОСА. Фамилната предраз-

положеност се увеличава според 

броя на засегнатите роднини.

Сегрегационният анализ, приложен 

в Cleveland Family Study показва, че 

независимо от BMI до 35% от вари-

ациите в тежестта на заболява-

нето (АХИ) могат да се дължат на 

генетични фактори. Споменатите 

краниофациални морфологични осо-

бености също могат да определят 

сколонността на ГДП към колапс по 

време на сън. Ретропозицията на 

максилата и мандибулата, голямото 

меко небце, както и обемът на ла-

тералните парафарингеални стени, 

езикът и общо всички мекотъканни 

структури, също може да бъде уна-

следен. Вродени аномалии в контрола 

на дишането по време на сън също 

могат да доведат до появата на ди-

хателни нарушения по време на сън. 

Тютюнопушене и 
алкохол
Тютюнопушенето и алкохолната 

употреба се смятат за възможен 

рисков фактор за ОСА. Епидеми-

ологични проучвания показват, че 

настоящите пушачи се свързват с 

повишен риск от хъркане и ОСА, а 

бившите не показват повишен риск 

и затова се допуска, че възпаление-

то на дихателните пътища и увре-

дата от цигарения дим би могло да 

причини механична увреда и невро-

генно да повиши възможността на 

ГДП да колабират по време на сън. 

Приемът на алкохол вечер доказано 

повишава склонността към колапс 

на ДП и предизвиква апнеи и хипо-

пнеи по време на сън. Той може да 

индуцира дори и при здрави безсимп-

томни индивиди такива реакции. Ал-

кохолната консумация може да удъл-

жи апнеята и да влоши тежестта 

на хипоксемията. 

Съществуват и няколко други 

състояния, които биха могли да се 

свържат с повишена болестност 

от ОСА: поликистозният овариален 

синдром, хипотиреоидизмът. Някол-



42 Брой 7/2022, Година XXII

medinfo.bg07
Ю Л И

2 0 2 2

ко проучвания показват висока чес-

тота (≈60-70%) на ОСА при жени с 

ПКОС. Висцералното затлъстяване 

и високите андрогенни нива създа-

ват предпоставки за ОСА, влошавай-

ки механиката на дишането и невро-

генния му контрол по време на сън.

Крос-секционни изследвания допус-

кат, че ОСА е по-честа при паци-

енти с хипотиреоидизъм. Хипоти-

реоидизмът води до отлагане на 

хиалуронова киселина в кожата и 

меките тъкани и в ГДП – уголемява-

не на езика, на фарингеалните и ла-

рингеални мукозни мембрани и така 

повишава склонността на ДП да ко-

лабират по време на сън.

Има доказателства и за това, че 

хипотиреоидизмът може да намали 

централната вентилаторна актив-

ност.Така при пациентите с хипоти-

реоидизъм се оформят два възможни 

механизма за развитие на ОСА.

Заключение
ДНВС са резултат от многофакто-

рен комплекс на патофизиологични 

разстройства и принципно анато-

мията на ГДП играе ключова роля за 

развитието на ОСА. 

През 90-те години на миналия век уче-

ни от Станфордския университет 

предлагат формула за приблизител-

но определяне на АХИ. Те вземат 

предвид и анатомичната дизмор-

фия и формулата им съдържа както 

морфометрични измервания, така и 

антропометрични данни. Тя е създа-

дена на базата само на 30 пациенти 

и е тествана след това при 300 па-

циенти в проспективно проучване и 

е показала позитивна предсказваща 

стойност 100% и негативна пред-

сказваща стойност от 89%. 

Златен стандарт в диагнозата на 

ДНВС остава целонощната полисом-

нография. Неоспоримите доказател-

ства за тяхната роля като рисков 

фактор за социалнозначими заболя-

вания налагат активно търсене на 

предиктивни скринингови параме-

три за по-ранното им откриване, 

фенотипизиране и персонализиран 

подход в лечението. n
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