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Резюме: 
Дихателните нарушения по време на сън и в частност обструктивната сънна апнея/хипопнея 

(ОСА) се представят с повтарящи се периоди на интермитентна хипоксемия и фрагментация 
на съня. В редица проучвания се доказва многопосочното  влияние на ОСА върху функциите 
на организма. През последните двадесет години нарастват данните за различни метаболитни 
нарушения при този тип пациенти. Комбинацията от ОСА и метаболитен синдром се означа-
ва като синдром Z. С прогресиране на дихателните нарушения по време на сън се стимулира 
натрупването на висцерална мастна тъкан и нощно повишаване на нивата на хормони като 
кортизол и инсулин, които предразполагат към инсулинова резистентност и сърдечно-съдови 
заболявания. Съществуват и данни за обратна връзка - захарният диабет тип 2  и предиабетът 
са свързани с по-висок риск от развитие на ОСА, особено при пациенти с изразен обезитет. Из-
ползването на неинвазивна вентилация по време на сън демонстрира положителен ефект вър-
ху гликемичния контрол при пациенти със захарен диабет тип 2.   Едно единствено проучване 
на Czupryniak et al. се фокусира върху показателите на глюкозната обмяна при пациенти с ОСА 
без захарен диабет с помощта на продължително мониториране на кръвната захар (Continuous 
glucose monitoring – CGM), като не установява съществени промени в кръвната захар преди и по 
време на неинвазивна вентилация. Няма данни за ефекта на неинвазивната вентилация върху 
денонощните промени в нивата на кръвната захар при пациенти с ОСА и предиабетни състоя-
ния – нарушен въглехидратен толеранс (НГТ) и нарушена гликемия на гладно (НГГ). 

В заключение може да се каже, че връзката между нарушенията в дишането по време на сън 
и промените в глюкозната хомеостаза са многопосочни, и са необходими допълнителни про-
учвания за изясняване на дълбоките механизми на взаимодействие между тези две състояния. 

Ключови думи: обструктивна сънна апнея, метаболитен синдром, предиабетни състояния, 
мониториране на кръвната захар, инсулинова резистентност, кортизол
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Abstract: 
Intermittent hypoxia and sleep fragmentation are characteristic features for sleep disordered 

breathing, particularly OSA. Many studies have established the multi-facet impact of OSA on body 
functioning. During the last twenty years there is a growing body of data about the metabolic 
impairments in this patient group. The combination of both OSA and metabolic syndrome is assigned 
as Z syndrome. The natural evolution of sleep disordered breathing stimulates the overnight secretion 
of cortisol and insulin, which leads to the accumulation of visceral adipose tissue. All of these factors 
are predisposing for the occurrence of insulin resistance, as well as, the increased risk of cardiovascular 
diseases. 

Vice versa diabetes and pre-diabetes, especially in patients with obesity, are preconditions for 
OSA development. The application of noninvasive ventilation during sleep has a positive effect on 
glycaemic control in patients with diabetes. Only a single study by Czupryniak, et al has focused on 
indicators for blood glucose metabolism in patients with OSA without diabetes. Continuous glucose 
monitoring (CGM) was applied and showed that there isn’t a significant change in blood glucose 
before and after the non-invasive ventilation.  No data regarding the effect of non-invasive ventilation 
on blood glucose levels in patients with OSA and pre-diabetes (impaired glucose tolerance and 
impaired fasting glucose) exists.

In conclusion we can summarize that the associations between sleep disordered breathing and 
blood glucose homeostatsis is complex and diverse. This demands additional research for their 
unraveling and detailed analysis. 

Key words: obstructive sleep apnea, metabolic syndrome, pre-diabetes, glucose monitoring, 
insulin resistance, cortisol
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Обструктивната сънна апнея/хипопнея 
(ОСА) представлява хронично състояние, кое-
то се характеризира с повтарящ се колапс на 
горните дихателни пътища по време на сън, 
който води до значителна хипоксемия и чес-
ти събуждания. Дихателните паузи, които се 
наблюдават при ОСА имат редица неблаго-
приятни ефекти върху целия организъм, вклю-
чително намалена сатурация на оксихемогло-
бина, флуктуации в артериалното налягане и 
сърдечната честота, повишена симпатикусова 
активност, ендокринни нарушения, повишена 
активност на мозъчната кора и фрагментиране 
на съня (18). Много проучвания демонстрират 
причинно-следствена връзка между ОСА и за-
болявания като хипертония и захарен диабет, 
която е независима от наличието на затлъстя-
ване (21). През последните двадесет години 
нарастват данните за различни метаболитни 
нарушения при пациенти с обструктивна сън-
на апнея и през деветдесетте години на 20 век 
е предложено асоциацията на ОСА и метабо-
литен синром (МС) да се нарече синдром Z 
(37). Нарастват експерименталните и клинич-
ни данни за независимия принос на ОСА за 
развитието и степента на проява на всяко от 
метаболитните нарушения и на метаболитния 
синдром като цяло. ОСА може да задълбочи 
инсулиновата резистентност и индиректно 
повлиява други нарушения, които допринасят 
за нейното развитие като хипертония, хипер-
триглицеридемия и висцералното затлъстя-
ване. Влошаването на сънната апнея може да 
стимулира натрупването на висцерална маст-
на тъкан чрез предизвикания от нея стрес и 
нощното повишаване на нивата на хормони 
като кортизол и инсулин, които предразпола-
гат към инсулинова резистентност и сърдеч-
но-съдови заболявания (9, 32, 33). От друга 
страна МС и неговите компоненти, особено 
затлъстяването, инсулиновата резистентност 
и захарният диабет, могат да благоприятстват 
развитието на синдрома на обструктивна сън-
на апнея. 

Инсулиновата резистентност показва силна 
връзка със затлъстяването (особено висце-
ралното), за което са посочени няколко ме-
ханизма. Адипоцитите са източник на редица 
циркулиращи в кръвта хормони, цитокини и 
метаболити, като например свободните маст-
ни киселини (СМК), всеки от които може да от-
слаби инсулиновото действие. При пациенти 
със затлъстяване адипоцитите са по-големи, 
което ги прави резистентни на свойството на 
инсулина да потиска липолизата, особено във 
висцералната или дълбоката подкожна мастна 
тъкан. Това води до засилено освобождаване 
и повишаване на плазмените нива на СМК и 
глицерола, които задълбочават инсулиновата 
резистентност в мускулите и черния дроб (3). 
Освобождаването на СМК от адипоцитите в 
резултат на засилената липолиза може да до-
принесе за инсулиновата резистентност чрез 

Obstructive sleep apnea/hypopnea (OSA) is 
a chronic condition, characterized by repeated 
collapse of upper airways during sleep, followed 
by significant hypoxemia and frequent arousals. 
Breathing pauses that are seen in OSA have seve-
ral unfavorable effects, including decreased oxy-
hemoglobin saturation, arterial blood pressure 
and heart rate fluctuations, increased sympa-
thetic activity, endocrine disturbances, increased 
brain activity and sleep fragmentation (18).  Many 
studies demonstrate a causal relationship be-
tween OSA and diseases like hypertension and 
diabetes that is independent of obesity (21). In 
the last twenty years there are many data about 
the presence of different metabolic disturbances 
in patients with OSA, and because of that it is pro-
posed that the combination between OSA and 
metabolic syndrome (MS) is called syndrome Z 
(37). There are plenty of experimental and clini-
cal data about the independent role of OSA in the 
development and the progression of the differ-
ent metabolic disturbances, and the metabolic 
syndrome. OSA can worsen the insulin resistance 
and indirectly influences other factors that have 
a pathogenic role like hypertension, hypertri-
gliceridema and visceral obesity. The worsening 
of sleep apnea can induce visceral adiposity be-
cause of the chronic stress and nighttime incre-
ment of hormones like cortisol and insulin, that 
predispose the patient to insulin resistance and 
cardiovascular disease (9, 32, 33). On the other 
hand the metabolic syndrome and its compo-
nents, especially the obesity, insulin resistance 
and type 2 diabetes could induce sleep apnea 
syndrome. 

Insulin resistance shows a strong connection to 
the obesity (especially visceral obesity), that is due 
to several different mechanisms. The adipocytes, 
located in the fat tissue, are a source of a num-
ber of circulating hormones, cytokines and me-
tabolites like free fatty acids  (FFA), any of which 
can decrease the insulin action. In obese patients 
the adipocytes are larger in size, and that makes 
them resistant to the insulin induced suppression 
of lypolisis especially in visceral and deep subcu-
taneous fat tissue. This leads to increased release 
of FFA and glycerol, and subsequently to higher 
plasma levels that intensify the insulin resistance 
in the muscles and in the liver (3). FFA release 
from the adipocytes as a result of increased li-
polysis can induce insulin resistance by suppres-
sion of glucose transport and phosphorilation, 
followed by decreased glucose metabolism and 
glycogen synthesis, increased apolipoprotein B 
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потискане на глюкозния транспорт и фосфори-
лиране, последвано от намалено разграждане 
на глюкозата и синтеза на гликоген, повишена 
секреция на аполипопротеин В, и повишена 
активност на чернодробната липаза (30). Пови-
шените нива на СМК и възпалителните цитоки-
ни (например TNFα и IL6), които се синтезират 
от натрупаната висцерална мастна тъкан имат 
негативен ефект върху сигналната каскада на 
инсулина (26, 27).

ОСА е тясно свързана с наличието на затлъс-
тяване, но редица проучвания сочат, че ОСА 
води до нарушения в метаболизма на глюко-
зата, независимо от степента на затлъстяване. 
Точният механизъм на тези нарушения все още 
не е изяснен. Множество фактори доприна-
сят за сложните взаимодействия между ОСА, 
затлъстяването и глюкозната обмяна. Самата 
ОСА се асоциира с хронична интермитентна 
хипоксия и фрагментация на съня, които могат 
значително да нарушат глюкозната хомеостаза 
(фиг. 1) (31). Повишената симпатикова актив-
ност, дисрегулация на хипоталамо-хипофизна-
та ос, продукцията на реактивни кислородни 
радикали и активирането на пътища на възпа-
лението са разглеждани като междинни меха-
низми, които могат да доведат до нарушенията 
в глюкозния метаболизъм при ОСА (31).

glycerol, and increased liver lipase activity (30). 
The increased levels FFA and inflammatory cyto-
kines (like TNFα and IL6), that are synthesized by 
the visceral fat tissue, have a negative impact on 
the insulin signal transduction (26, 27). 

OSA is closely related to the presence of obe-
sity, several studies however demonstrate that 
OSA can induce glucose metabolism distur-
bances independently of the degree of obesity. 
The precise mechanism of these disturbances is 
still unknown. Many factors can contribute to the 
complex relationships between OSA, obesity and 
glucose homeostasis. OSA is linked to chronic in-
termittent hypoxia and sleep fragmentation that 
can significantly impair glucose homeostasis (Fig. 
1) (31). Increased sympathetic activity, hypothala-
mo-pituitary-adrenal axis dysregulation, reactive 
oxygen species (ROS) production, and inflamma-
tion pathways activation are some of the mecha-
nisms that can lead to glucose metabolism im-
pairment in OSA patients (31).

Фигура 1. Връзка между обструктивната сънна 
апнея, затлъстяването и метаболитния синдром 
(модифицирано по Tasali и сътр., 2008).

Fig. 1. Link between OSA, obesity and metabolic 
syndrome (modified by Tasali et al., 2008).
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Изказано е предположението, че ОСА би 
могла да доведе до повишена активност на 
оста хипоталамус-хипофиза-надбъбрек, и чрез 
повишените нива на кортизола да участва в 
патофизиологията на нарушенията във въгле-
хидратната обмяна, метаболитния синдром  
и ССЗ (6, 11). Има обаче сравнително малко 
данни, които поддържат тази хипотеза. Така 
например при мъже със затлъстяване, ОСА 
не е свързана с повишени нива на кортизола 
в слюнката през деня, или плазмените нива 
на кортизола през цялото денонощие, вклю-

It is supposed that OSA can lead to increased ac-
tivity of hypothalamic-pituitary-adrenal axis and 
be involved in pathophysiology of carbohydrate 
metabolism disturbances, metabolic syndrome 
and cardiovascular diseases through cortisol hy-
persecretion (6, 11). There is however relatively 
few data that support this hypothesis. For exam-
ple in obese male patients the presence of OSA is 
not linked to increased salivary cortisol levels dur-
ing the day, or to increased plasma cortisol during 
the twenty-four-hour period, including during 
the sleep (2, 6). Four other studies present data on 
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чително и по време на сън (2, 6). Четири други 
проучвания представят данни за единични из-
мервания на плазмен кортизол при  пациенти 
с ОСА и контроли без ОСА (5, 13, 16, 19). От тях 
само в едно, Bratel et al. (5), се установяват по-
вишени нива на кортизола в единично сутреш-
но измерване. Grunstein и сътр. (16) не намират 
повишени нива на сутрешния кортизол в про-
би, взети в 6:00 сутринта при пациенти с ОСА 
в сравнение с контроли. Lanfranco и сътр. (19) 
демонстрират, че базалните сутрешни нива на 
плазмените АСТН и кортизол, както и 24-ча-
совия свободен кортизол в урината са сходни 
при мъже със затлъстяване с и без ОСА, макар 
че не е провеждано изследване по време на 
сън. Освен това се оказва, че CPAP (continuous 
positive airway pressure)-терапията  не води до 
съществено понижение на концентрацията на 
кортизола (29). 

Независимо от това, промените в концентра-
цията на кортизола в рамките на референтните 
граници показва корелация с метаболитните 
нарушения при пациенти с диабет тип 2 (20). 
Особен интерес представлява промяната в 
нивата на кортизола преди заспиване при па-
циенти с ОСА след започване на СРАР-терапия. 
При изследване на слюнчен кортизол, пери-
одът преди заспиване най-добре отразява ми-
нималните нива на кортизола през денонощи-
ето (25). При здрави индивиди именно тогава 
нивата на кортизола са най-ниски и достигат 
пик около събуждането (4, 12, 15). Данните со-
чат, че при пациенти с ОСА след започване на 
СРАР-терапия минималните нива на кортизо-
ла се понижават. Тъй като се смята, че именно 
тези стойности, а не 24-часовият или сутреш-
ният кортизол, имат патогенетична роля при 
развитието на инсулинова резистентност (23), 
посочените данни хвърлят нова светлина вър-
ху връзката на ОСА с тези състояния (29). Няма 
обаче категорични данни за връзката между 
ОСА, промените в оста хипоталамус-хипофиза-
надбъбрек и нарушенията във въглехидратна-
та обмяна. 

Критериите, които поставят границите между 
нормалните стойности, НГТ, НГГ и ЗД, се бази-
рат на изчисления на прага, над който възник-
ват усложненията на диабета. Така например 
Paris Prospective Study показва, че честотата 
на фаталната коронарна болест е свързана с 
плазмената глюкоза на гладно и 2 часа след 
ОГТТ. Честотата на заболяването драматично 
се е увеличила при глюкоза на гладно над 6.9 
mmol/l и 2 часа след ОГТТ над 7.8 mmol/l (7, 9). 
Пациентите, които имат повишена плазмена 
глюкоза, но все още не са застрашени от спе-
цифичните за диабет хронични усложнения, 
не се считат за диабетици, а влизат в групата 
на нарушен глюкозен толеранс или нарушена 
гликемия на гладно (28).

Диагностичните критерии за нарушена гли-
кемия на гладно, нарушен глюкозен толеранс 
и захарен диабет са показани на таблица 1. 

single plasma cortisol measurements in OSA pa-
tients and healthy controls (5, 13, 16, 19). Of these 
only in one, Bratel et al. (5) find increased cortisol 
in a single morning measurement. Grunstein et 
al. (16) do not find increased morning cortisol in 
blood samples taken at 6.00 a.m. in OSA patients 
compared to control subjects. Lanfranco et al. 
(19) demonstrate that baseline morning ACTH 
and cortisol plasma levels and 24-hour free urine 
cortisol are similar in obese men with and with-
out OSA, although no samples during sleep were 
taken. It was also found that CPAP (continuous 
positive airway pressure)-treatment does not lead 
to a significant decrease in cortisol levels (29). 

Changes in cortisol concentration inside the 
reference ranges however shows a significant 
correlation to the metabolic disturbances in 
type 2 diabetes patients (20). Of special interest 
is the change in cortisol levels just before falling 
to sleep in OSA patients after CPAP-therapy has 
been initiated. If salivary cortisol measurement is 
used, the period before falling asleep is the best 
predictor of cortisol nadir during the 24-hour pe-
riod (25). In healthy individuals these are the low-
est cortisol levels while the highest are measured 
before awakening (4, 12, 15). Data show that in 
OSA patients minimal cortisol levels decrease 
after CPAP-therapy. Because it is accepted that 
nighttime cortisol rather than 24-hour cortisol 
or morning cortisol has a pathogenetic role in 
the development of insulin resistance (23), the 
abovementioned data are very important when 
investigating the link between OSA and these 
other conditions (29). However there are no defi-
nite data about the link between OSA, the chang-
es in hypothalamic-pituitary-adrenal axis and the 
disturbances in carbohydrate metabolism. 

The criteria that differentiate between the nor-
mal glucose levels, impaired glucose tolerance 
(IGT), impaired fasting glucose (IFG) and diabetes 
are based on the calculations of the threshold 
above which diabetes complications occur. For 
example Paris Prospective Study shows that the 
prevalence of the fatal coronary heart disease is 
linked to the fasting and 2 hours post glucose 
load plasma glucose. The prevalence of the dis-
ease dramatically increases with blood glucose 
above 6.9 mmol/l in a fasting state and 7.8 mmol/l 
2 hours after an OGGT (oral glucose tolerance 
test) (7, 9). Patients that have increased plasma 
glucose, but are still at lower risk for diabetes 
specific chronic complications are not considered 
diabetics, but rather have IGT or IFG (28).

The diagnostic criteria for impaired fasting glu-
cose, impaired glucose tolerance and diabetes 
are shown on table 1. 
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Има данни, че захарният диабет тип 2  и пре-
диабетът са свързани с по-висок риск от раз-
витие на ОСА, особено при пациенти с изразен 
обезитет (14).  От друга страна наличието на 
лека (АHI=5-14.9) и умерена към тежка (АHI>15) 
ОСА са предпоставка за по-висок риск от инсу-
линова резистентност, предиабетни състояния 
и захарен диабет (фигура 2 и 3) (24). Наруше-
нията в дишането по време на сън и свързана-
та с тях хипоксемия са асоциирани с нарушен 
глюкозен толеранс независимо от възрастта, 
пола, индекса на телесната маса и обиколката 
на талията.

There are data that type 2 diabetes and predia-
betes are linked to higher risk of OSA, especially 
in patients with severe obesity (14). On the other 
hand the presence of mild (АHI=5-14.9) and mod-
erate to severe OSA (АHI>15) is a significant factor 
for higher risk for insulin resistance, prediabetes 
and diabetes (figures 2 and 3) (24). Sleep disor-
dered breathing and the resulting hypoxemia are 
associated with impaired glucose tolerance inde-
pendently of the age, sex, body mass index (BMI) 
and waist circumference.

Таблица 1. Гликемични критерии според различни 
международни организации. 

Фигура 2. Честота на нарушен глюкозен толеранс и 
захарен диабет при пациенти без ОСА, и с лека и уме-
рена към тежка ОСА (Punjabi et al. 2004). 

Фигура 3. НОМА- индекс при пациенти без ОСА, и с 
лека и умерена  към тежка ОСА (Punjabi et al. 2004).

Fig. 2. Prevalence of impaired glucose tolerance and 
diabetes in patients  without OSA, and moderate to 
severe OSA (Punjabi et al. 2004). 

Fig. 3. НОМА- index in patients without OSA, and mild 
and moderate to severе OSA (Punjabi et al. 2004).

Table 1. Plasma glucose criteria according to different 
organizations.

Дефинирана 
категория
Нормален глюкозен 
толеранс

Нарушена гликемия 
на гладно

Нарушен глюкозен 
толеранс

Захарен диабет

Пояснение: всички стойности са в ммол/л. 
На гладно означава поне 8 часа без прием на калории.
• СЗО – световна здравна организация • АДА – американска диабетна асоциация

Международна 
организация

СЗО (1999)
АДА (1997)
АДА (2011)
СЗО (1999)
АДА (1997)
АДА (2011)
СЗО (1999)
АДА (2011)
СЗО (1999)
АДА (1997)
АДА (2011)

Кръвна захар 
на гладно

< 6,1
< 6,1
< 5,6

6,1 – 6,9
6,1 – 6,9
5,6 – 6,9

< 7,0

≥ 7,0
≥ 7,0
≥ 7,0

2 часа  
след ОГТТ

<7,8

<7,8

7,8 - 11,0
7,8 - 11,0

≥11,1

Defined  
category
Normal glucose 
tolerance

Impaired fasting 
glucose

Impaired glucose 
tolerance

Diabetes mellitus

Remarks: All measurements are in mmol/l. 
Fasting means at least 8 hours without calorie intake.
• WHO – World Health Organization • ADA – American Diabetes Association

International 
organization
  WHO (1999)
  ADA (1997)
 ADA (2011)

  WHO (1999)
  ADA (1997)
 ADA (2011)

  WHO (1999)
  ADA (2011)
  WHO (1999)
  ADA (1997)
  ADA (2011)

Fasting blood 
glucose

< 6,1
< 6,1
< 5,6

6,1 – 6,9
6,1 – 6,9
5,6 – 6,9

< 7,0

≥ 7,0
≥ 7,0
≥ 7,0

2 hours 
post OGTT

<7,8

<7,8

7,8 - 11,0
7,8 - 11,0

≥11,1

Нормогликемия
Normal glucose levels 62%

Нарушен  глюкозен толеранс 
Impaired glucose tolerance

29%

Захарен диабет
Diabetes mellitus 

9%

AHI <5

49%
36%

15%

AHI > 15

Без ОСА
No OSA

HOMA Index2.0 2.4 2.8 3.2

Лека ОСА
Mild OSA

Умерена и тежка ОСА
Moderate to Severe OSA

RDI – respiratory disturbance index
Правени са редица опити да се проследи 

глюкозната обмяна в хода на лечение на ОСА с 
CPAP, но все още няма яснота по въпроса и той 
остава отворен. До момента има много данни 
за благоприятния ефект на неинвазивната вен-
тилация върху гликемичния контрол при паци-
енти със захарен диабет тип 2 (1, 17, 22, 34, 35). 
Две по-големи рандомизирани проучвания 

RDI – respiratory disturbance index
Many attempts were made to asses the glucose 

homeostasis during CPAP treatment of OSA, but 
still there is no clarity on the matter. There are 
many data showing the beneficial effect of nonin-
vasive ventilation on the glycemic control in type 
2 diabetes patients (1, 17, 22, 34, 35). Two larger 
randomized trials (8, 36) do not show a significant 
difference in the insulin sensitivity and HbA1 be-

CARBOHYDRATE METABOLISM, 
HYPOTHALAMUS-PITUITARY-ADRENAL 
AXIS DISTURBANCES AND SLEEP 
DISORDERED BREATHING
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(8, 36), не показват сигнификантна разлика в 
инсулиновата чувствителност и гликирания 
хемоглобин преди и след 3 месечно терапев-
тично приложение на nCPAP при пациенти със 
(36) или без (8) захарен диабет. Трябва да се от-
бележи, че средната дневна продължителност 
на терапията е била 3.6 ч. при едното (36) и 3.9 
ч. при другото (8), което повдига въпроса дали 
именно инсуфициентната терапия не е допри-
несла за споменатите негативни данни. 

Едно единствено проучване на Czupryniak  
et al. (10) се фокусира върху показателите на 
глюкозната обмяна при пациенти с ОСА без 
захарен диабет с помощта на продължително 
мониториране на кръвната захар (Continuous 
glucose monitoring – CGM), като не установява 
съществени промени в кръвната захар преди 
и по време на неинвазивна вентилация. Няма 
данни за ефекта на неинвазивната вентилация 
върху денонощните промени в нивата на кръв-
ната захар при пациенти с ОСА и предиабетни 
състояния – нарушен въглехидратен толеранс 
(НГТ) и нарушена гликемия на гладно (НГГ). 

В заключение може да се каже, че връзката 
между нарушенията в дишането по време на 
сън и промените в глюкозната хомеостаза са 
многопосочни и са необходими допълнителни 
проучвания за изясняване на дълбоките меха-
низми на взаимодействие между тези две със-
тояния. 

fore and after 3 month CPAP treatment in patients 
with (36) or without (8) diabetes. The mean daily 
duration in the treatment was 3.6 hours in  the 
first study (36) and 3.9 hours in the second, which 
raises the question of whether the insufficient 
therapy did not contribute to the negative results. 

Only one trial of Czupryniak et al. (10) focuses 
the attention on the glucose homeostasis evalu-
ation in OSA patients without diabetes using 
continuous glucose monitoring (CGM). This study 
did not find significant changes in blood glucose 
before and during noninvasive ventilation treat-
ment. There are no data on the effect of noninva-
sive ventilation on the blood glucose dynamics in 
OSA patients with prediabetes – IFG and IGT. 

In conclusion the link between sleep disordered 
breathing and glucose homeostasis changes are 
multidirectional and more studies are needed to 
clarify the deep mechanisms of interaction be-
tween these two conditions.
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