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REZUMAT
Durata prea scurtă sau prea lungă a somnului creşte riscul de a dezvolta evenimente cardiovasculare, 

hipertensiune arterială, accident vascular cerebral şi mortalitatea de cauză cardiovasculară. Aceste constatări 
au fost confirmate de studiile ultimilor ani; de aceea asigurarea unui somn cu durata de 7-8 ore în cazul 
adulţilor constituie în prezent o componentă importantă a unui stil de viaţă sănătos. Dieta sănătoasă, 
evitarea excesului de alcool, tutun, cofeină sau alte stimulante, practicarea exerciţiului fizic şi terapia 
cognitiv-comportamentală sunt esenţiale pentru asigurarea unui somn corect şi contribuie la reducerea 
riscului cardiovascular alături de celelalte măsuri nefarmacologice prevăzute în ghidurile actuale.

Cuvinte cheie: durata somnului, hipertensiune arterială, boli cardiovasculare

ABSTRACT
Too short or too long sleep duration increases the risk of developing cardiovascular events, hypertension, 

stroke and cardiovascular mortality. These findings have been confirmed by recent studies and a sleep 
duration of 7-8 hours a day for adults is now an important component of a healthy lifestyle. Healthy diet, 
avoiding excess alcohol, tobacco, caffeine or other stimulants, practicing exercise and cognitive-behavioral 
therapy are essential to ensuring proper sleep and helping to reduce cardiovascular risk together with other 
non-pharmacological measures outlined in current guides. 
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Este cunoscut faptul că un somn neadecvat 
are consecinţe importante asupra sănătăţii și 
calităţii vieţii, iar în ultima vreme s-a subliniat 
ideea că riscul de evenimente cardiovasculare 
este semnificativ mai crescut la cei cu tulburări 
ale calităţii somnului. Studiile au demonstrat că 
nu doar durata somnului reprezintă un factor de 
risc cardiovascular, ci și un somn fragmentat și 
de proastă calitate. În ceea ce privește durata 
somnului, aceasta variază fiziologic cu vârsta, 

unui adult fiindu-i necesare în medie 7-8 ore de 
somn. Un studiu epidemiologic efectuat în SUA 
aprecia că sub 48% dintre adulţi beneficiază de 
un somn cu durată adecvată, în timp ce 20% 
dorm sub 6 ore pe noapte (1). Mai mult decât 
atât, s-a observat o tendinţă la scăderea trepta-
tă a duratei somnului în unele ţări (Rusia, Ger-
mania, Japonia, Austria, Belgia) (2), acest lucru 
fiind pus pe seama schimbării stilului de viaţă, 
orelor prelungite de muncă, stresului, dar și ca o 

Ref: Ro J Med Pract. 2018;13(3) 
DOI: 10.37897/RJMP.2018.3.2



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 13, NR. 3(59), AN 2018

186

consecinţă a progresului tehnologic, care a per-
mis dezvoltarea unor noi tehnologii audiovizua-
le, iluminare excesivă și prelungită (1). Suntem 
prizonierii stilului de viaţă pe care ni-l creăm, 
multe dintre progresele tehnologice au însă 
consecinţe negative asupra sănătăţii noastre, 
așa cum se întâmplă, de exemplu, cu folosirea 
excesivă a telefoanelor mobile, calculatorului și 
televizorului. Lucrul în ture de noapte, schimba-
rea fusului orar atunci când se întreprind călăto-
rii în ţări aflate la alte latitudini, chiar și trecerile 
de la ora de vară la ora de iarnă afectează durata 
și calitatea somnului perioade mai scurte sau 
mai lungi de timp. Multe persoane acuză în pri-
ma lună după trecerea la ora de vară/iarnă obo-
seală nejustificată, dificultate la dormire/trezi-
re. Se pare că nu doar durata scurtă a odihnei 
sub 6 ore afectează sistemul cardiovascular, ci și 
durata prea mare a somnului peste 9 ore poate 
fi la fel de dăunătoare în ceea ce privește eveni-
mentele cardiovasculare. 

În general, ne petrecem aproximativ o trei-
me din viaţă dormind, astfel încât cercetătorii 
consideră important să determine efectele som-
nului asupra aparatului cardiovascular. Durata 
somnului sub 6 ore sau peste 9 ore determină 
tulburări ale metabolismului glucozei, ale tensi-
unii arteriale și crește inflamaţia. De asemenea, 
se descrie o curbă în formă de ,,U“ între durata 
somnului și prevalenţa HTA, și anume s-a obser-
vat prezenţa HTA în procent de 32,4% la cei care 
dorm sub 6 ore pe noapte și în procent de 32,5% 
la persoanele care au durata somnului peste 10 
ore pe noapte, faţă de o prevalenţă de 23,2% a 
hipertensiunii în grupul de referinţă cu durata 
somnului de 8 ore/noapte (1). Durata somnului 
a fost considerată într-o metaanaliză, cuprin-
zând 21 de studii efectuate pe 225.858 de su-
biecţi, ca factor independent pentru dezvolta-
rea hipertensiunii arteriale (3). Femeile aflate în 
premenopauză par a fi mai predispuse la hiper-
tensiune legată de deprivarea de somn și, simi-
lar, populaţia de culoare se pare că ar fi mai ex-
pusă riscului de creștere a presiunii arteriale în 
lipsa somnului adecvat. Aceeași curbă în ,,U“ s-a 
observat și în ceea ce privește asocierea eveni-
mentelor cardiovasculare cu durata somnului, 
constatându-se o incidenţă a BCV de 11,1% la 
cei cu durata somnului sub 6 ore și de 14,8% la 
cei cu durata somnului peste 10 ore, faţă de gru-
pul ţintă, în care incidenţa BCV a fost 7,9% (4).

O metaanaliză recentă (care a însumat 11 
studii prospective publicate în ultimii 5 ani și 
peste 1 milion de persoane fără boală cardiovas-
culară) a concluzionat faptul că atât cei care 

dorm mai puţin de 6 ore, cât și cei cu durată a 
somnului mai mare de 9 ore au fost găsiţi la risc 
mare de evenimente cardiovasculare și accident 
vascular cerebral. Cei cu durată scurtă a somnu-
lui au avut un risc de 11% de evenimente, în 
timp ce în cazul celor cu somn prelungit au avut 
un risc de 33% să dezvolte boli coronariene. Stu-
diile au dovedit o corelaţie între durata somnu-
lui și evenimentele cerebrovasculare, care apar 
cu frecvenţă mai mare la cei cu durata somnului 
mai mică de 6 ore sau mai mare de 10 ore. Stu-
diul NHANES, în care au fost urmăriţi pacienţi pe 
parcursul a 10 ani, a arătat un risc de 1,5 ori mai 
mare de accident cerebral ischemic sau hemo-
ragic la cei care au avut durata somnului mai 
mare de 8 ore (1).

Un alt studiu, PESA (Progression of Early Sub-
clinical Atherosclerosis), efectuat pe aproape 
4.000 de participanţi de vârstă medie (45,8±4,3 
ani), a luat în considerare istoricul medical, pa-
rametrii biologici, markerii de inflamaţie, obice-
iurile alimentare, și a determinat asocierea din-
tre durata și fragmentarea somnului și atero-
scleroza subclinică, măsurată prin ecografie in-
travasculară și tomografie computerizată coro-
nariană. Concluzia a fost că aceia care dormeau 
sub 6 ore și cei cu somnul fragmentat aveau le-
ziuni subclinice coronariene mai avansate statis-
tic semnificativ (p = 0,05, respectiv p = 0,01) de-
cât grupul de referinţă, care dormeau în medie 
6-8 ore, și au asociat mai frecvent și sindrom 
metabolic (5). Studii epidemiologice au arătat 
că somnul de durată scurtă sau calitatea somnu-
lui proastă crește riscul de diabet zaharat de tip 
2 și obezitate sau alte perturbări metabolice. 
Există numeroase studii care au cercetat asocie-
rea unor gene cu tulburările legate de somn 
(gena PER3, gena CLOCK, mutaţii ale genei 
BHLHE41) și acestea ar putea fi unele dintre ca-
uzele care ar putea sta la baza unui somn neco-
respunzător (6) alături de stilul de viaţă.

O altă metaanaliză recentă care a cuprins 32 
studii (7) a studiat relaţia dintre durata somnu-
lui și creșterea riscului de HTA, diabet zaharat, 
accident vascular cerebral, morbiditate și mor-
talitate de cauză cardiovasculară. Durata și cali-
tatea somnului au fost evaluate prin metode 
subiective (chestionare de autoevaluare sau In-
dexul Calităţii Somnului Pittsburg) și prin meto-
de obiective (actigrafia și polisomnografia). Ac-
tigrafia este metoda recomandată de ghidurile 
actuale pentru evaluarea ritmului circadian 
somn-veghe atât la adulţi, cât și la copii, și pen-
tru estimarea timpului total de somn în cazul 
persoanelor cu durata somnului necorespunză-
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toare (8,9). Actigrafia este o procedură care în-
registrează și integrează gradul de activitate a 
membrelor în timp, dispozitivele fiind purtate la 
nivelul încheieturilor (pumni, glezne) și furni-
zează informaţii importante referitoare la calita-
tea somnului alături de polisomnografie (8). Ca 
metode subiective se pot folosi diferite scale și 
chestionare de evaluare a calităţii somnului: 
Scala Gândurilor Legate de Somn (SBS), Chestio-
narul Tulburărilor de Somn (SDQ), Indexul Pitts-
burgh de Calitate a Somnului (PSQI), Scala 
Epworth de Somnolenţă (ESS) și Inventarul de 
Depresie Beck II (BDI). Pentru demonstrarea 
asocierii duratei și calităţii somnului s-a recurs la 
măsurarea efectelor cardiovasculare subclinice: 
măsurarea scorului de calciu la nivelul arterelor 
coronare prin tomografie computerizată cu emi-
sie de electroni, măsurarea utrasonografică a 
grosimii intimă-medie la nivelul carotidei, măsu-
rarea rigidităţii arteriale prin determinarea un-
dei pusului (PWV) și a indexului gleznă-braţ 
(IGB), determinarea modificărilor endoteliale 
s-a evaluat vasodilatataţia dependentă de flux 
(FMD) sau tonusul arterial periferic. Durata 
scurtă a somnului a fost asociată semnificativ 
statistic cu modificări ale scorului de calciu și ale 
grosimii intimă-medie și în mod variabil cu dis-
funcţia endotelială, în timp ce durata lungă a 
somnului s-a asociat cu modificări la nivelul gro-
simii intimă-medie. Deși studiile au demonstrat 
clar asocierea duratei somnului cu modificări 
subclinice la nivelul arterelor, sunt necesare și 
alte cercetări pentru a se putea determina stra-
tegii de screening în cadrul populaţiilor conside-
rate la risc de a prezenta creșterea riscului cardi-
ovascular la indivizii la risc, expuși la o durată 
prea mică sau prea mare a somnului (7).

Deprivarea de somn a fost asociată în multe 
studii cu modificări fiziologice care sunt martor 
al stresului la care este supus organismul în lipsa 
somnului: creșterea markerilor inflamatori, 
creșterea nivelului de cortizol, scăderea nivelu-
lui de leptină, rezistenţă crescută la insulină 
(10). Incidenţa diabetului zaharat și a obezităţii 
este mai mare în rândul celor cu durată redusă a 
somnului, deși nu se cunoaște exact mecanis-
mul insulinorezistenţei care intervine în lipsa 
somnului (11). Ar putea interveni activarea sim-
patică, alterarea profilului hormonilor de stres 
(cortizol și catecolamine), precum și modificări 
la nivelul ţesutului hepatic și adipos. Studii ex-
perimentale au arătat că reducerea duratei de 
somn este asociată cu creșterea consumului de 
calorii, hidrocarbonate și lipide (12). Creșterea 
presiunii arteriale din cauza lipsei de somn s-ar 

putea explica parţial prin efectele creșterii efec-
telor sistemului nervos simpatic asupra debitu-
lui cardiac și asupra vaselor periferice și creșterii 
sensibilităţii baroreceptorilor (13).

Studiile au demonstrat că și durata prea 
mare a somnului, de peste 9 ore la adulţi, crește 
de asemenea riscul de diabet, accident vascular, 
boli cardiovasculare și depresie. Dereglările 
funcţionale fiziologice induse de somnul anor-
mal pot explica aceste asocieri, iar determinări-
le subclinice au confirmat faptul că există leziuni 
subclinice la persoanele care dorm sub 6 ore 
sau peste 9 ore.

Somnul fragmentat și în special apneea ob-
structivă de somn reprezintă un factor de risc 
cardiovascular deja dovedit; apneea de somn 
este un factor de risc ce apare în ghiduri alături 
de hipertensiune, dislipidemie, obezitate (14). 
Există dovezi pentru o relaţie pozitivă între sin-
domul de apnee obstructivă de somn și hiper-
tensiune, boală coronariană, fibrilaţie atrială, 
accident vascular cerebral și insuficienţă cardia-
că (14).

Educarea și încercarea de ordonare a somnu-
lui fac parte, prin urmare, dintre măsurile nefar-
macologice de scădere a riscului cardiovascular, 
alături de celelalte măsuri deja intrate în rutină 
(dieta sănătoasă, practicarea exerciţiului fizic, 
renunţarea la fumat). În acest sens, există o se-
rie de recomandări privind igiena somnului: în-
cercarea de a păstra aceeași oră de culcare și de 
trezire, evitarea meselor copioase și a consumu-
lui de cafea, nicotină, substanţe excitante și al-
cool înainte de somn, alimentaţie sănătoasă și 
practicarea exerciţiului fizic regulat (9). Ar trebui 
să existe un program de somn regulat, de la care 
să nu existe abateri mari în cursul vacanţelor sau 
weekend-urilor și, de asemenea, ar trebui evita-
te micile sieste în timpul zilei. Igiena somnului 
presupune organizarea camerei de dormit con-
fortabil din punct de vedere al temperaturii, lu-
minozităţii și zgomotului. Mulţi pacienţi devin 
anxioși și depresivi, aceste stări negative de dis-
poziţie fiind condiţionate în special de efortul de 
a adormi. Specialiștii recomandă stabilirea unui 
program de somn regulat, angajarea într-o acti-
vitate relaxantă înainte de a merge la culcare și 
evitarea stărilor conflictuale sau tensionante. Se 
recomandă chiar utilizarea unor tehnici speciale 
de relaxare musculară la nevoie, unele dintre 
ele disponibile în formă scrisă sau audio (9), 
exerciţiile fizice intense nefiind recomandate 
înainte de culcare. De asemenea, terapia cogni-
tiv-comportamentală, care utilizează o metodă 
psihoterapeutică, este utilă pentru a reconstrui 
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conceptul de somn sănătos (9). Mai multe studii 
au demonstrat eficienţa terapiei cognitiv-com-
portamentale, constând în 6-8 ședinţe cu un te-
rapeut (15,16). În cazurile în care problemele 
legate de somn sunt severe, se recurge la medi-
caţie, dar aceasta trebuie făcută sub controlul 
unui specialist, deoarece poate avea efecte psi-
homotorii nedorite. O importanţă aparte se 
acordă în ultima vreme muzicii indiene raga, o 
muzică lentă care s-a constatat că reduce ritmul 
inimii, scade variabilitatea ritmului cardiac, rea-
lizează un mai bun control al presiunii arteriale 
și poate reduce evenimentele majore cardiovas-
culare pre- și post- chirurgie cardiacă. 

CONCLUZII

Un somn cu durata optimă (între 6 și 8 ore 
pentru adulţi) este o componentă importantă a 

unui stil de viaţă sănătos. Atât durata scurtă, sub 
6 ore, cât și durata mai mare de 9 ore a somnu-
lui, precum și calitatea somnului cresc riscul de 
evenimente cardiovasculare, respectiv hiper-
tensiune arterială, boală coronariană și accident 
vascular cerebral. Întrucât, de cele mai multe 
ori, reducerea duratei somnului este voluntară, 
fiind consecinţa stilului de viaţă modern, este 
necesară conștientizarea necesităţii unei durate 
adecvate a somnului și implementarea unor 
măsuri care să îmbunătăţească aderarea popu-
laţiei la un stil de viaţă sănătos: practicarea exer-
ciţiului fizic, dieta sănătoasă, evitarea abuzului 
de alcool, cafea și energizante sunt premise care 
pot asigura o calitate bună a somnului.
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