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Абстракт: 
Обструктивната сънна апнея (ОСА) се характеризира с периоди на спиране (апнея) и редукция 

(хипопнея) на ороназалния въздушен поток по време на сън, придружени от периоди на десатурация в 

кръвта. Това заболяване се превръща в социално значимо и навременните му диагностика и лечение са 

от ключова важност за подобряване на качеството на живот на пациентите. За да се постави диагнозата 

ОСА са необходими подробна анамнеза и щателен оториноларингологичен преглед, попълване на 

въпросници за определяне тежестта на сънната апнея. Златен стандарт в диагноситката на заболяването 

е полисомнографията. За определяне на нивото на обструкция се препоръчва извършването на сънна 

ендоскопия. Чрез нея може да се прецизира нуждата от оперативна интеревенция, най-подходящата 

такава и последващото лечение като цяло. Утвърден метод за лечение на леките и средно-тежки форми 

на ОСА е използването на апарати с подаване на поток с продължително позитивно налягане (СРАР 

апарати). 
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Въведение: 

Обструктивната сънна апнея (OSA) се характеризира с периоди на спиране (апнея) и 

редукция (хипопнея) на ороназалния въздушен поток по време на сън, придружен от периоди 

на десатурациия в кръвта. Това нарушение на дишането, свързано със съня, е резултат от 

нарушена анатомия (стеснение в областта на горните дихателни пътища), съпроводена с 

нарушение в тонуса на мускулатурата по време на сън. [1] Клиничните симптоми са хъркане, 

неспокоен сън, умора през деня, намалена интелектуална способност и промени в 

когнитивната функция. Ако сънната апнея не се лекува, то тогава пациентите са 

предразположени и са с по-висок риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания. [2] 

Обструктивната сънна апнея (OСA) се дефинира или като 5 обструктивни събития случили се 

по време на един час сън, съпроводени с различни симптоми или като 15 обструктивни събития 

без симптоми.  Тези критерии са отразени и в публикуваното ръководство на AASM от 2009 г. 

„Клинично ръководство за оценка, управление и дългосрочна грижа за обструктивна сънна 

апнея при възрастни“. Причината за включване на ≥15 обструктивни събития без симптоми, 

като алтернативно определение се дължи на повишен риск при тези пациенти от сърдечно-

съдови заболявания, които са свързани с AHI-индекс ≥15 [3]. 

Последният гадлайн през 2017 г. отразява най-новите тенденции в диагностиката и 

лечението на сънната апнея. Тези насоки основно посочват ефикасността на 

конвенционалните тестове, за да се оцени обструктивната сънна апнея.  

Значителен прогрес е включването на полиграфско изследване, което се прави в 

домашни условия при определени критерии. Също така се посочват и типа на различните 

полиграфски апарати и минималния брой показатели, които трябва да бъдат включени в тях, 

за да бъде изследването обективно. Споменава се изрично, че въпреки това, че 

полисомнографията е „златен стандарт“ в диагностиката на тези пациентите, не трябва да бъде 

изключвано и полиграфското изследване. Изключително важно е лекарят да прецени кой вид 

изследване на кой пациент ще бъде извършено.  

mailto:tsvetelina.grigorova92@gmail.com


Science & Technologies 

2 

Volume XI, 2021, Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES,  

CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE 

Отделно от това се утвърждават различните въпросници, които пациента попълва за 

сънната апнея. Отбелязва се голямото значение на групата пациенти, които имат 

предразположеност за отключване на заболяването, като например висок BMI-индекс, мъжки 

пол и други. Отделя се внимание и на скалата на Friedman за оценка на мекото небце, езика и 

тонзилите [4]. 

Установява, че връзката между симптомите и тежестта на клиничната картина на 

сънната апнея, не е многозначна. Пациентите с малък по брой апнеи и хипопнеи могат да имат 

значително изразена дневна сънливост, както и пациентите с висок AHI-индекс, могат да нямат 

сънливост. [5] 

Много проучвания свързани със сънната апнея показват, че OSA без симптоми е по-

разпространена от OSA със симптоми [6]. В това проучване е застъпен изводът, че много от 

пациентите със сънна апнея имат леко изразени симптоми или нямат такива. Те също 

установяват, че при пациентите насочени към лаборатории за изследване на съня, симптомите 

често са ясно изразени, което е напълно логично. 

В друго проучване хъркане по време на сън се описва като чести периоди на спиране 

на дишането. Това описание обикновено дава партньора на пациента. Дневната сънливост е 

често срещано явление. Понякога самият пациентът се оплаква само от умора, адинамия, 

неспокоен сън с чести събуждания, нощно изпотяване, сутрешно главоболие, сухота в устата.   

Дневната сънливост е често срещано явление. [7] 

Голям брой пациенти описват също паметови нарушения, отслабена концентрация, 

намалено либидо, промени в личността или дефицит на вниманието. [8] 

Много от патофизиологичните характеристики съпоровождащи сънната апнея, като 

брой на апнеи и хипопнеи, хипоксемия, хъркане, повишено дихателно усилие, чести 

събуждания и нарушено качество на съня, имат връзка по между си като симптоми, но при 

отделните пациенти са изразени с различна тежест. Най-важен симптом остава дневната 

сънливост, тъй като тя в продължение на десетилетия се разглежда като основен симптом на 

обструктивна OSA. 

Svensson et al. установяват, че обичайното хъркане без повишен AHI-индекс може да 

бъде свързано също с изразена дневна сънливост (EDS), измерена чрез Epworth Sleepiness scale 

(ESS). [9] 

Franklin et al., 2012 са направили проучване, с което доказват, че няма връзка между 

дневната сънливост и степента на сънна апнея. [10] 

Изключително важно при диагностичните методи за изследване на сънната апнея е 

дефиницията на термините, които се използват. Guilleminault et al. определят терминът „апнея“ 

като спиране на въздушния поток през носа и устата с продължителност най-малко 10 секунди. 

По-късно е установено, че и моментите с частична обструкция, наречени „хипо-апнеи“, могат 

да имат същото негативно влияние по отношение качеството на съня, както апнеите. [11]  

През 1988 г. Gould et al. дефинират хипопнеите като събития, свързани с намаление на 

оро-назалния въздушен поток с 50% и продължителност най-малко 10 секунди.   

Тези автори също използват допълнителни критерии при определяне дeфiницията на 

терминът „обструктивна хипопнея“. Това е намалението на кислорода в кръвта ≥4% при 

продължително дихателно усилие. [12] 

Изключително важно е точното и правилно диагностициране на пациентите със сънната 

апнея. Анамнезата и обикновеното физикалното изследване не дават достатъчно информация 

и не могат надежно да диагностицират заболяването и да определят неговата тежест. 

Полисомнографията (PSG) се явява „златният стандарт“ за диагностициране на сънната 

апнея. Изследването задължително трябва да включва електроенцефалограма (EEG), 
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електроокулограма (EOG), електромиограма (EMG), измерване на въздушния поток през носа 

и устата, измерване на нивото на кислород и измерване на сърдечната честота. [13] 

При PSG се прави подробен запис по време на сън. В него се отчитат различни 

параметри свързани с определящи качеството на съня. Извършването на пълно 

полисомнографско изследване е свързано с наличието на съответната апаратура, която в 

повечето европейски страни е достъпна. За жалост PSG може да се извършва или в 

лаборатория за изследване на съня, или в болнична обстановка. 

В много държави, включително и в България за диагностицирането на сънната апнеа се 

използват полиграфско изследване (PG). Това изследването е свързано с използването на 

значително по-евтина и достъпна апаратура, която е и по-компактна. Това дава възможност да 

бъдат изследването на пациентите да бъде проведено в домашна обстановка. 

Основната разлика между двата метода - PSG и PG е, че последният не прави ЕЕГ запис. 

Това означава, че при полисомнографията се прави запис на действителният сън и AHI-

индекса  се изчислява значително по-точно. AHI-индекса при PG устройства се изчислява от 

общото време на записа и се прави приблизителна оценка на времето за сън. 

Collop et al., определят, че полиграфите за диагностициране на OSA трябва като 

минимум да записват въздушния поток, дихателните усилия и кислородното насищане в 

кръвта. [14] 

В резюме може да се обобщи, че AHI-индекс получен при полиграфско изследване, до 

голяма степен съвпада с този получен при полисомнография. 

В исторически план различни методи са били използвани за оценка на нивото на 

обструкцията в горните дихателни пътища при сънна апнея. Целта е била не само да се 

разкрият потенциалните различия в анатомията на горните дихателни пътища, но заедно с 

това, да се подобри диагнозата и лечението на пациента. 

Тези методи включват: ендоскопия, ендоскопия с използване методиката на Мюлер, 

лекарствено индуцирана ендоскопия, флуороскопия, КТ изследване, ЯМР изследване. [15] 

Стефанов и др. в своя публикация през далечната 1995 г. описват възможностите на 

фиброскопията за диагностицирането на различни заболявания на ларинкса. Те се спират на 

големите възможности на това изследване за диагностицирането на различни заболявания. 

[16] 

Всички тези методики имат предимства и недостатъци. Повечето от тях не дават 

възможност за реална оценка на състоянието на горните дихателни пътища в динамика, като 

например ЯМР и КТ. Недостатъкът на тези техники е в липсата на реална оценка за мястото 

на обструкция в динамика. [17] 

Croft и Pringle за първи път съобщават за оценка на горните дихателни пътища при 

пациенти със OSAS при изкуствено индуциран сън със седация. 

Това позволява на пациента да толерира по-добре извършването на ендоскопското 

изследване и оценката да се извърши по време на  процедурата. Този метод придобива 

популярност и по настоящем се  използва в световен мащаб. 

По време на лекарствено-индуцираната сънна ендоскопия (DISE) има възможност за 

визуализация на носните ходове, назофаринкса, мекото небце, епиглотисът, основата на езика 

и ларинкс. [18] 

Лекарствено-индуцираната сънна ендоскопия (DISE) е методика за оценка, използваща 

фиброоптична апаратура за изследване на горните дихателни пътища. Тя включва оценка за 

мястото на обструкцията при пациенти със сънна апнея подложени на медикаментозна 

седация, с цел имитация на естествения сън. [19] 
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Възможно е по време на изследването да се осъществят и техники водещи до повдигане 

на брадичката или челюстта. Тази тип маневри водят до промяна в анатомичните пространства 

на горните дихателни пътища. Същите автори считат, че този тип техники могат да бъдат 

използвани като прогностичен белег за успеха на бъдещо хирургичното лечение. 

Използват се седативни агенти като мидазолам, пропофол или комбинация между  

двете.[20] 

Оперативното лечение на пациенти със сънна апнея, е свързано с оценка на това къде 

се намира обструкцията на горните дихателни пътища. Това дава възможност на хирургът да 

прецени каква ще бъде оперативната процедура.Въз основа на последните данни в 

литературата, DISE е следователно показан, когато се вземат решения за хирургично лечение. 

Степента на анестезия е от ключово значение. Това се оценя чрез дълбочината на седация, 

която  трябва да бъде установен индивидуално (загуба на отговор при словесна комуникация). 

[21]  

Тъй като пациентите имат различна индивидуална реакция към пропофол, 

необходимата доза може да варира в широки граници. Необходима е бавна стъпаловидна 

индукция, за да се избегне пренасищането. Наскоро бе въведен биспектрален мониторинг на 

индекса (BIS) по време на DISE, за да се определи нивото на седация, необходимо за оценка 

на сънната апнея. [22] 

Същите автори съобщават, че след като пациентът достигне задоволително ниво на 

седация, гъвкав ендоскоп се въвежда в носната кухина. Наблюдават се носните ходове, 

назофаринкса, мекото небце, основата на езика, епиглотиса и ларинкса. Нивата на обструкция 

ако ги има се оценяват. По време на процедурата трябва да се извършват движения, като 

повдигане на брадичката, (ръчно затваряне на устата) или придърпване на долната челюст 

напред (маньовер на Esmarch). Много е важно да се преоценят апноичните пристъпи след всяка 

промяна.Проучване на Rabelo et al. не показва значителна разлика в AHI-индекса и средното 

насищане с кислород  при използване на пропофол, сравнено с естествения сън. Тъй като 

основните параметри, които се определят при диагнозата на пациенти със сънна апнея,  не се 

променят значително, те  достигат до важен извод и той е, че седирането с пропофол  не 

променя полисомнографското изследване и препарата може да се използва и дава значителна 

достоверност при извършване на сънната ендоскопия. 

Sadaoka et al. също стигат до извода, че параметрите за оценка на сънната апнея не се 

променят значително по време на индуцираната сънна ендоскопия в сравнение с естествения 

сън. Наблюдава се малко увеличение на индекса на апнеята и минимална промяна в 

продължителността на бавно-вълновия и REM съня. [23] 

Един от основните проблеми, който се явява при диагностиката на сънната ендоскопия 

са различните методи за оценка на нивото и типа на обструкция на горните дихателни пътища. 

На базата на това има много класификации за диагностика след извършване на сънна 

ендоскопия. 

Vicini et al. въвеждат класификацията на базата на мястото на обструкция - нос, 

орофаринкс, хипофаринкс и ларинкс (NOHL). Тази система се използва от 1996 г.  

Това е подробна класификационна система, като степента на стеноза се оценява като: 

 (1) (0–25% обструкция) , 

 (2) (25–50%), 

 (3) (50–75%) 

 (4) (75–100%) 

и съответно посоката на колапса като напречен, предно-заден или концентричен.[24] 

Bachar et al. в последствие въвежда нова система за класифициране, която позволява на 
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изследващия да документира колапса на горните дихателни пътища въз основа на пет 

възможни анатомични места: 

• (1) нос и носоглътка, 

• (2) меко небце, увула и сливици, 

• (3) основата на езика, 

• (4) ларинкса 

• (5) хипофаринкса. 

Мястото на стеснението може да бъдат категоризирани като: 

• пълно блокиране на дихателните пътища за най-малко 10 s, 

• частично. [25] 

Класификационната система, която се използва най-много, включително и в Европа е 

системата VOTE. 

 

 

Уточнени са и различните конфигурации на стеснението. Определят се като предно-

задни, странични или концентрични, в зависимост от вида им. 

Степента на стеснението на дихателните пътища се определя като: 

• няма (0) (0–50% обструкция), 

• частична (1) (50–75% обструкция), 

• пълна (2) (> 75% обструкция). 

Други проучвания определят връзката между нивото на обструкция и AHI-индекса. 

Ravesloot и de Vries в проспективно проучване анализират 100 ендоскопски DISE изследвания 

(със среден AHI-индекса = 21,3/h), оценени по системата VOTE, и установяват, че ако 

обструкцията се явява на няколко нива (при 76 пациенти), тя е статистически значимо свързана 

с по-високия AHI-индекс. 

Разпределението на пациентите е: 

• обструкция в мекото небце – 83%, 

• корена на езика – 56%, 

• епиглотиса - 38%. 
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Пациентите, страдащи от концентрична стеноза на мекото небце, са с установен 

статистически по-висок AHI-индекс. Предно-задните стенози са с по-нисък AHI-индекс. 

Установено, че AHI-индекса е статистически значително по-висок при пациенти с предно-

задна стеноза на корена на езика.  

Използвайки записи на извършени ендоскопии при сънна апнея, те установяват, че 

обикновено стесненията са на базата на няколко нива. [26] 

В заключение се установява, че сънната ендоскопия е едно сравнително лесно за 

извършване изследване с малък риск да доведе до усложнения. Повишаването на броя на 

сънните ендоскопии се препоръчва не само поради нарастване на пациентите със сънна апнея, 

но и поради необходимостта от допълнително диагностично уточняване на тези пациенти. 

В. Стоянов и др. в свое наблюдение се фокусират върху голямото значение на това 

даден метод за изследване и лечение да бъде безопасен за пациентите. При прилагането и 

въвеждането на даден метод за изследване трябва да се оцени неговата безопасност и 

съответствие с нормативните документи в Европейския съюз. [27] 

Сънната ендоскопия се очертава като изследване със златен стандарт за преценка на 

нивото на обструкция при сънна апнея, с оглед уточняване лечението. [28] 
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