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ДИХАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ 
НА СЪН И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
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Резюме
Предсърдното мъждене е заболяване, причинено от много фактори. В последните години се 

установи връзка между дихателните нарушения по време на сън и възникването на предсърдно 
мъждене (ПМ). Патофизиологичните механизми, които взимат участие в неговото възникване, 
са многообразни. До момента са проведени много  проучвания, които доказват връзката меж-
ду обструктивната сънна апнея (ОСА) и ПМ. В представените от нас два клинични случая при 
пациенти с ПМ са регистрирани различни дихателни нарушения по време на сън. След тяхната 
корек ция следва бързо възстановяване на нормалния сърдечен ритъм. Диагностиката и лече-
нието на дихателните нарушения по време на сън водят до намаляване честотата на ПМ и спо-
магат за неговото лечение. 

Ключови думи: дихателни нарушения по време на сън, обструктивна сънна апнея, сърдечни 
аритмии, предсърдно мъждене, CPAP, BiPAP
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Abstract
Atrial �brillation (AF) is a disorder caused by many factors. In recent years it has been established the 

association between sleep breathing disorders (SBD) and the occurrence of atrial �brillation. There 
are di�erent pathophysiological mechanisms that participate in its origin. Many studies show the 
relationship between obstructive sleep apnea (OSA) and AF. In the presented two cases patients with 
di�erent breathing disorders during sleep have AF. The normal heart rhythm is rapidly restored after 
their correction. The early diagnosis and treatment of respiratory disorders during sleep reduce the 
incidence of AF, and may contribute to its treatment.

Key words: sleep breathing disorders, obstructive sleep apnea, cardiac arrhythmias, atrial �brillation, 
CPAP, BiPAP.
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Въведение: 
Предсърдното мъждене (ПМ) е многофак-

торно заболяване. В последните години се 
натрупаха  данни, които подкрепят твърде-
нието, че дихателните нарушения по време на 
сън са едни от причините, които допринасят 
за неговото настъпване (4, 12). Основна част 
от патофизиологичните механизми, по които 
обструктивната сънна апнея (ОСА) и другите 
дихателни нарушения по време на сън водят 
до ПМ, са вече уточнени –  хипоксемия и хи-
поксия, затлъстяване, повишено отрицателно 
интраторакално налягане, дилатация на пред-
сърдията, хипертония, автономен дисбаланс, 
диастолна дисфункция (4, 12). 

Симулирането на ОСА в здрави индивиди 
(чрез маньовъра на Müller), предизвиква ос-
тро настъпващи промени в размерите на ля-
вото предсърдие. Същевременно при болни 
с дихателни нарушения по време на сън се 
описва хронично нарастване на размерите на 
предсърдията (11, 17, 18). ОСА води до про-
мяна в активността на ганглиевите плексуси 
и инервацията на сърцето, като по този начин 
оказва влияние върху предсърдния рефракте-
рен период (8). До момента съществуват мно-
го данни, резултат от различни проучвания, 
които доказват връзката между дихателните 
нарушения по време на сън и ПМ. Все още не 
е напълно уточнен ефекта от лечението с CPAP 
върху ПМ, което изисква провеждането на още 
клинични проучвания в тази насока (12).

Представяме ви два клинични случая на 
пациенти с ПМ и новодиагностицирани диха-
телни нарушения по време на сън. След ко-
ригиране на нарушенията и нормализиране 
на апнея-хипопнея индекса, при двамата па-
циенти се възстановява нормалния сърдечен 
ритъм.
Клиничен случай 1.

Мъж на 55 годишна възраст постъпва в кли-
никата за диагностично уточняване и лечение. 
Съобщава за хъркане, спиране на дишането по 
време на сън и изразена дневна сънливост. От 
пет години е с артериална хипертония, макси-
мални стойности на артериалното налягане 
(АН) до 170/100 mmHg. На фона на лечение 
с Еналаприл 2х10 mg и Хидрохлоротиазид 
12.5mg, пациентът е със стойности на АН 120-
130/70-80 mmHg. Пациентът е с ПМ, с давност 
над един месец. Поради неуспех от антиарит-
мичната медикаментозна терапия е плануван 
за електрокардиоверзио. Като подготовка за 
манипулацията провежда лечение с Конкор 
2х5mg и Синтром по схема.

При прегледа на пациента се установяват 
следните отклонения във физикалния статус: 
обезитет II степен (ръст 171cm, тегло 112kg, 
БМИ 38.3); отслабено везикуларно дишане, без 
прибавени хрипове. При аускултация на сър-
цето се установява еуритмична сърдечна дей-
ност със сърдечна честота (СЧ) 68 уд/мин.

От лабораторните изследвания липсват от-

Introduction: 
Atrial �brillation (AF) is a multifactorial disease. 

In recent years, accumulated data veri�ed that 
breathing disorders during sleep are some of 
the reasons that contribute to its occurrence (4, 
12). The essential part of the pathophysiological 
mechanisms by which OSA and other disturbanc-
es lead to AF are already speci�ed –  hypoxemia 
and hypoxia, obesity, negative intrathoracic pres-
sure, atria enlargement, hypertension, autonomic 
dysregulation, diastolic dysfunction (4, 12).

Simulation of OSA in healthy individuals 
(through Müller’s maneuver), causes acute 
changes in the left atrial size. However, chronic 
increase in atrial size is described in patients with 
respiratory disorders during sleep (11, 17, 18). 
OSA causes a change in the activity of ganglion 
plexuses, and in the intrinsic cardiac nervous sys-
tem, all of which appear to a�ect the atrial refrac-
tory period (8). A lot of data from di�erent studies 
show the relationship between respiratory distur-
bances during sleep and AF. On the other hand 
the e�ect of CPAP treatment on AF is not fully 
clari�ed, which requires more research in this area 
(12).

We present two clinical cases of patients with 
newly diagnosed AF and respiratory disorders 
during sleep. The correction of disturbances and 
recovering of normal apnea-hypopnea index 
leads to the resumption to normal sinus rhythm 
in these patients.

Case report 1.
A 55 years old man was admitted to hospital 

for diagnostic and treatment procedures. His 
complaints were snoring, apnea during sleep and 
marked daytime sleepiness. Reported for arte-
rial hypertension from �ve years with maximum 
blood pressure (BP) 170/100 mmHg. Mainte-
nance treatment with Enalapril 2x10 mg and Hy-
drochlorothiazide 12.5mg leads to well control of 
blood pressure  (BP) (120-130/70-80 mmHg). The 
patient was with diagnosed AF one month ago. 
Due to the failure of medical antiarrhythmic treat-
ment the patient was planned for electrocardio-
version. The patient was on therapy with Concor 
2x5 mg and Sintrom in scheme preparation for 
the manipulation. 

Physical examination: The following devia-
tions were found: Obesity Grade II (height 171cm, 
weight 112kg, BMI 38.3), weakened vesicular 
breathing without added sounds. During cardiac 
auscultation the heart rate (HR) was regular – 
68bpm.

There were no deviations in hematological 
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клонения в хематологията. Основните биохи-
мични показатели, стойностите на тироидсти-
мулиращия хормон (TSH) и имунореактивния 
инсулин (IRI) са представени на таблица 1. 
Единствените регистрирани отклонения са по-
вишени стойности на IRI – 34.31mU/l и пикочна-
та киселина – 659.9mmol/l. От функционалното 
изследване на дишането (ФИД) се установява 
смесен тип вентилаторно нарушение. Резул-
татите от кръвно-газовия анализ са предста-
вени в таблица 2. Налична е хипоксемия при 
нормокапния. Електрокардиограмата  показва 
предсърдно трептене с функционален AV-блок 
5:1, индиферентна позиция, сърдечна честота 
70 уд/мин, QRS – 60msec, QT – 280msec, QTcF – 
302msec (фиг. 1).

Ехокардиографията установява следната 
находка: Аорта корен – 26mm, проксимална 
асцендентна аорта – 37mm, ляво предсърдие 
– парастернално – 48mm, лява камера – Теле-
систолен размер/Теледиастолен размер (ТСР/
ТДР) – 31/47 mm; Телесистолен обем/Теледи-
астолен обем (ТСО/ТДО) – 37/104 ml; Фрак-
ция на скъсяване (ФС) – 35%; Фракция на из-
тласкване (ФИ) – 64%; септум на лява камера 
– 12mm; задна стена на лява камера – 13mm; 
дясна камера – диастолен размер – 34mm; 
предна стена на дясна камера – 7mm; митрал-
на клапа с регургитация 0 – I; трикуспидална 
клапа –  регургитация I. В заключение: ехокар-
диографската находка отговаря на двукамерна 
хипертрофия с диастолна дисфункция. Дила-

values from blood tests. The main biochemical 
parameters, the values of thyroid stimulating 
hormone (TSH) and immunoreactive insulin (IRI) 
are shown in table 1. The only abnormal elevated 
levels were IRI – 34.31 mU/l, and uric acid – 659.9 
mmol/l. Pulmonary function tests (PFT) showed 
mixed ventilatory disturbances. The results of 
blood gas analysis were presented in table 2. They 
indicated presence of hypoxemia with normo-
capnia. Electrocardiogram: atrial �brillation with 
a functional AV – block 5:1, normal axis, heart rate 
about 70bpm, QRS – 60msec, QT – 280msec, QTcF 
– 302msec (�g. 1).  

Echocardiography found the following: Aorta 
root – 26mm, proximal ascending aorta – 37mm, 
left atrium (parasternal) – 48mm, left ventricle: 
LV systolic diameter/LV diastolic diameter  31/47 
mm; Telesistolic volume/Telediastolic volume – 
37/104 ml; Fractional shortening – 35%, Left ven-
tricular ejection fraction (LVEF) – 64%, left ventric-
ular septal – 12mm; rear wall of the left ventricle 
– 13mm; diastolic right ventricular size – 34mm; 
anterior wall of the right ventricle – 7mm; mitral 
valve regurgitation 0 – I; tricuspid valve regurgita-
tion  I. In conclusion, the echocardiography �nd-
ings correspond to two-chamber hypertrophy 
with diastolic dysfunction, right cavities dilation, 
and mild insu�ciency of tricuspid valve.

Табл. 1. Лабораторни показатели.

Лабораторен  
показател

Клиничен  
случай 1

Клиничен  
случай 2

Референтни  
стойности

АСАТ 32 39 5-40 U/l

АЛАТ 28 37 5-40 U/l

ГГТ 43 33 5-50 U/l

АФ 100 67 56-119 U/L
Креатинин 90.1 107 74-127 mmol/l

Пикочна киселина 659.9 538.0 214-488 mmol/l

Кръвна захар 6.1 8.3 2.8-6.1 mmol/l

Холестерол-HDL 1.15 1.39  Над 1.0 mmol/l

Холестерол-LDL 2.02 3.88 2.6-3.2 mmol/l

Холестерол-VLDL 0.45 0.86 До 0.9 mmol/l

Холестерол 3.62 6.13 3.4-5.2 mmol/l

Триглицериди 1.05 1.94 0.5-2.2 mmol/l

TSH 1.400 1.950 0.270-4.2 mU/l

IRI 34.31 54.35 3.0-20.0 mU/l

Table 1. Laboratory data.

Laboratory report Case report 1 Case report 2 Reference value

ALAT 32 39 5-40 U/l

ASAT 28 37 5-40 U/l

GGT 43 33 5-50 U/l

Alkaline phosphatases 100 67 56-119 U/L
Creatinine 90.1 107 74-127 mmol/l

Uric acid 659.9 538.0 214-488 mmol/l

Glucose 6.1 8.3 2.8-6.1 mmol/l

Cholesterol-HDL 1.15 1.39 Above 1.0 mmol/l

 Cholesterol -LDL 2.02 3.88 2.6-3.2 mmol/l

Cholesterol -VLDL 0.45 0.86 Upto 0.9 mmol/l

 Total Cholesterol 3.62 6.13 3.4-5.2 mmol/l

Triglycerides 1.05 1.94 0.5-2.2 mmol/l

TSH 1.400 1.950 0.270-4.2 mU/l

IRI 34.31 54.35 3.0-20.0 mU/l

Фиг. 1. ЕКГ преди лечението - предсъдно трептене с функциона-
лен AV - блок 5:1, индиферентна позиция, сърдечна честота 70 у/
мин., QRS - 60 msec., QT - 280 msec, QTcF - 302 msec.

Fig. 1. ECG before treatment - atrial �brillation with a functional AV 
- block  5:1, normal axis, heart rate 70 bpm., QRS - 60 msec., QT - 280 
msec, QTcF - 302 msec.
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тирани десни кухини. Лекостепенна трикуспи-
дална инсуфициенция.

При полисомнографското изследване е уста-
новена тежка степен на дихателни нарушения 
по време на сън с апнея/хипопнея индекс от 
57.8. За периода на целия запис (204.5 минути 
сън) са регистрирани 124 обструктивни и 16 
смесени апнеи, както и 57 хипопнеи. Продъл-
жителността на кислородна сатурация (СатО2) 
под 75% е 35:33.0 минути, като най-ниската от-
четена стойност на СатО2 е 66%.

След започване на лечение с неинвазивна 
венитлация – апарат BiPAP по време на сън, се 
коригират напълно дихателните нарушения. 
Нормализира се апнея/хипопнея индекса – 
4.2. Пациентът отказва насроченото планово 
кардиоверзио. На контролния преглед, един 
месец от началото на неинвазивната вентила-
ция по време на сън, се установява възстано-
вяване на синусовия ритъм. От ЕКГ – синусов 
ритъм, индиферентна позиция, сърдечна чес-
тота 75 уд/мин., PR – 220msec, QRS – 60msec, QT 
– 360msec, QTcF – 402msec, реполаризация – в 
норма (фиг. 2).
Клиничен случай 2.

Пациент на 74 годишна възраст е насочен 
за диагностично уточняване по повод лесна 
умора при обичайни физически усилия, днев-
на сънливост, хъркане и епизоди на спиране 
на дишането по време на сън, често нощно 
уриниране. Анамнестично съобщава за дълго-
годишна хронична обструктивна белодробна 
болест (ХОББ), поради която е на инхалаторна 
терапия с Будезонид/Формотерол 160/4.5mcg. 
С артериална хипертония с давност над 20 
години, дислипидемия и прояви на сърдечна 
недостатъчност в последните три години. Про-
вежда лечение с Бизопролол 5mg, Рамиприл 
2х10 mg, Хидрохлоротиазид 12.5mg, Розувас-
татин 10mg и Фуроземид 40mg. С персистира-
що ПМ с давност пет месеца, поради което е 

Polysomnography found severe breathing dis-
orders during sleep with apnea/hypopnea index 
(AHI) of 57.8. For the period of the entire record 
(204.5 minutes of sleep) were registered 124 ob-
structive and 16 mixed apneas and 57 hypopneas. 
The duration of the oxygen saturation (SatO2) less 
than 75% is 35.33.0 minutes. The lowest recorded 
value of SatO2 was 66%.

After starting BiPAP therapy during sleep the 
respiratory disorders were fully corrected. The 
AHI was normalized – 4.2. The patient refused a 
scheduled electrocardioversion. After a month of 
non-invasive ventilation during sleep physical ex-
amination established normal sinus rhythm. ECG 
report showed sinus rhythm, normal axis, heart 
rate 75bpm, PR – 220msec, QRS – 60msec, QT – 
360msec, QTcF – 402msec, normal repolarization  
(�g. 2).

Case report 2.
A 74 years old patient was referred in hospi-

tal for diagnostic clari�cation. His complaints 
were: fatigue in normal physical activity, daytime 
sleepiness, snoring and episodes of interrupted 
breathing during sleep, frequent nighttime urina-
tion. He has a long history for chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD), treated with inhaled 
Budesonide/Formoterol 160/4.5 mcg. The patient 
is with arterial hypertension dating back more 
than 20 years, dyslipidemia and manifestations 
of heart failure in the last three years.   He was 
treated with Bisoprolol 5mg, Ramipril 2x10 mg, 
Hydrochlorothiazide 12.5mg, Rosuvastatin 10mg 
and Furosemide 40mg. Diabetes mellitus type 2 
was diagnosed in 2009 and was treated with Met-
formin 2x1000 mg. and relevant diet. The patient 
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Табл. 2. Кръвно-газов анализ.

Показател от КГА Клиничен  
случай 1

Клиничен  
случай 2

рН 7.446 7.492

РаО2 74.3 mmHg 72.6 mmHg
РаСО2 36.4 mmHg 38.8 mmHg

НСО3 24.5 mmol/l 29.0 mmol/l
ВЕ 0.9 mmol/l 5.5 mmol/l

SatО2 95.6 % 96.3%

Table 2. Blood gases analysis.

 Case report 1 Case report 2

рН 7.446 7.492

РаО2 74.3 mmHg 72.6 mmHg
РаСО2 36.4 mmHg 38.8 mmHg

НСО3 24.5 mmol/l 29.0 mmol/l
ВЕ 0.9 mmol/l 5.5 mmol/l

SatО2 95.6 % 96.3%

Фиг. 2. ЕКГ един месец след началото на лечението - синусов 
ритъм, индиферентна позиция, сърдечна честота 75 у/мин., PR 
- 220 msec., QRS - 60 msec., QT - 360 msec, QTcF - 402 msec., репо-
ларизация в норма.

Fig. 2. ECG one month after beginning of treatment - sinus rhythm, 
normal axis, heart rate 75 bpm., PR - 220 msec., QRS - 60 msec., QT - 
360 msec, TcF - 402 msec., normal repolarization.
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назначен Амиодарон 200mg дневно и антикоа-
гулантна терапия със Синтром. От 2009 година 
установен захарен диабет 2 тип, заради който 
приема Метформин 2х1000mg и спазва съот-
ветен диетичен режим. 

От физикалния преглед се установява 
обезитет II степен (ръст 167cm, тегло 103kg, 
БМИ 36.9). Сърдечната дейност е аритмична с 
честота 89 уд/мин, пулсов дефицит 7 уд/мин. 
Периферните съдови пулсации на долните 
крайници са леко отслабени. При прегледа на 
останалите органи и системи не се регистри-
рат патологични находки.

От проведените лабораторни изследвания 
хематологията не показва отклонения. Резул-
татите от основните биохимични показатели са 
представени в таблица 1, а данните от кръвно-
газовия анализ – в таблица 2. Регистрирани са 
отклонения в стойностите на кръвната захар 
– 8.3mmol/l; пикочна киселина – 538.0mmol/l,  
холестерол – 6.13mmol/l, холестерол-LDL – 
3.88mmol/l  и IRI – 54.35mU/l. При пациента се 
установява хипоксемия (PaO2 72.6mmHg) при 
парциално налягане на въглеродния диоксид 
в кръвта в референтни стойност, а при ФИД – 
обструктивен тип вентилаторно нарушение. 
От ЕКГ се регистрира предсърдно мъждене, 
лява електрическа позиция, сърдечна честота 
110 уд/мин., QRS – 90msec, QT – 320msec, QTcF 
– 433msec, ляв преден хемиблок, без репола-
ризационни промени (фиг. 3).

При ехокардиографска оценка са измерени 
следните показатели: Аорта корен – 27mm, 
проксимална асцендентна аорта – 37mm, ляво 
предсърдие, парастернално – 42mm, лява ка-
мера – ТСР/ТДР 33/47 mm; ТСО/ТДО – 44/100 
ml, ФС – 29%; ФИ (Simpson) – 56%; септум на 
лява камера – 15mm; задна стена на лява каме-
ра – 14mm; дясна камера – диастолен размер 
– 24mm; предна стена на дясна камера – 8mm; 
фиброзно променена митрална клапа с регур-
гитация 0 – I; фиброзно променена аортна кла-
па; трикуспидална клапа – регургитация 0 – I; 
белодробно артериално налягане – 50mmHg. 
В заключение: ехокардиографската находка 
отговаря на двукамерна хипертрофия със за-
пазена функция и контрактилитет на лява ка-
мера и пулмонална хипертония.

Полисомнографското изследване доказва 
синдром на обструктивна сънна апнея/хипо-
пнея – средно-тежка степен (апнея/хипопнея 
индекс 28.7). При обща продължителност на 
съня по време на изследването 243.0 минути, 
стойностите на СатО2 са били между 80% и 90%  
цели 226.7минути. Най-ниската регистрирана 

was with AF from �ve months. He was on therapy 
with Amiodarone 200mg daily and anticoagulant 
therapy with Sintrom. 

Physical examination: obesity Grade II (height 
167cm, weight 103kg, BMI 36.9), irregular heart-
beat with frequency about 89 bpm and pulse 
de�cit 7bpm. Peripheral arterial pulsations of the 
low extremities were slightly attenuated. The ex-
amination of the other organs and systems not 
registered pathological �ndings.

Hematological tests showed no abnormalities. 
The results of the biochemistry were summarized 
in table 1, and the data of the blood-gas analysis 
were illustrated in table 2. The abnormal levels of 
glucose – 8.3mmol/l; uric acid – 538.0mmol/l, total 
cholesterol – 6.13mmol/l, cholesterol –LDL – 3.88 
mmol/l and IRI – 54.35mU/l were registered. Pa-
tient was with mild hypoxemia (PaO2 72.6mmHg) 
and normal arterial blood pressure of  PaCO2, 
while the PFT showed obstructive ventilatory 
defect. ECG recorded AF, left axis deviation, heart 
rate about 110bpm, QRS – 90msec, QT – 320msec, 
QTcF – 433msec, Left anterior hemiblock without 
repolarization changes (�g. 3).

Echocardiography measured the following in-
dicators: Aorta root – 27mm; proximal ascending 
aorta – 37mm; left atrium – parasternal – 42mm; 
left ventricle –  LV systolic diameter/LV diastolic 
diameter  33/47 mm; Telesistolic volume/Tele-
diastolic volume 44/100 ml; Fractional shorten-
ing  29%; LVEF (Simpson) – 56%; septum of the 
left ventricle – 15mm; rear wall of the left ventricle 
– 14mm;  diastolic right ventricular size – 24mm; 
anterior wall of the right ventricle – 8mm;  �brotic 
changes of mitral valve with regurgitation 0 – I; 
�brotic changed aortic valve; tricuspid valve re-
gurgitation 0 – I; pulmonary arterial pressure – 
50mmHg. In conclusion, the echocardiography 
�ndings correspond to two-chamber hypertro-
phy with saved function and contractility of the 
left ventricle and pulmonary hypertension.

The polysomnography test showed moderate 
degree of obstructive sleep apnea/hypopnea 
(AHI 28.7). In total sleep duration during the study 
243.0 minutes, SatO2 values were between 80% 
and 90% for 226.7 minutes. The lowest recorded 
value of SatO2 during the study was 69%. Ob-
structive, central and mixed apneas and hypop-

Фиг. 3. ЕКГ преди лечението - предсъдно мъждене, лява елек-
трическа позиция, сърдечна честота 110 уд/мин, QRS - 90 msec., 
QT - 320 msec, QTcF - 433 msec., ляв преден хемиблок, без репо-
ларизационни промени.

Fig. 3. ECG before treatment - atrial �brillation, atrial �brilation, left 
axis deviation, heart rate 110 bpm., QRS - 90 msec., QT - 320 msec, 
QTcF - 433 msec., Left anterior hemiblock without repolarization 
changes.

case 
presentations
RESPIRATORY DISORDERS DURING 
SLEEP AND ATRIAL FIBRILLATION

Thoracic Medicine
Volume V, December 2013, Issue 4



68

случаи от 
клиничната 

практика
ДИХАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ  

ПО ВРЕМЕ НА СЪН  
И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ

Торакална Медицина
Том V, декември 2013, бр.4

стойност на СатО2 по време на изследването е 
69%. Регистрирани са обструктивни, централ-
ни и смесени апнеи, както и хипопнеи.  

При пациента е започнато лечение с апарат 
BiPAP по време на сън. Коригирани са дихател-
ните нарушения по време на сън с нормализи-
ране на апнея/хипопнея индекса (апнея/хипо-
пнея индекс 3.6). На контролния преглед един 
месец след началото на терапията пациентът 
е възстановил синусов ритъм. ЕКГ – синусов 
ритъм, лява електрическа позиция, сърдечна 
честота 65 уд/мин., нискоамплитудна р-вълна, 
PR – 200msec, QRS – 90msec, QT – 360msec, QTcF 
– 375msec, ляв преден хемиблок, реполариза-
ция – в норма  (фиг. 4).
Обсъждане:

Първите доклади за асоциация между диха-
телните нарушения по време на сън и сърдеч-
ните аритмии са направени още преди повече 
от 30 години.   От тогава доказателствата в тази 
насока нарастват непрекъснато. 

В едно проучване, което включва повече от 
3 500 пациента, подложени на полисомнограф-
ска оценка и липса на анамнеза за ПМ, е уста-
новено, че тежестта на нощната хипоксемия е 
независим предиктор за поява на ПМ, но само 
при пациенти на възраст  ≤65 (5). Според резул-
татите, получени от Mooe и сътр., дихателните 
нарушения по време на сън, които причиняват 
нощна хипоксемия, са независим предиктивен 
фактор за поява на ПМ след байпас операции 
на коронарни артерии (15). Епизодите на хипо-
ксемия, водещи до органна хипоксия, са един 
от патофизиологичните механизми, които во-
дят до поява на ПМ.  Това се потвърждава и в 
докладваните от нас клинични случаи. От про-
ведените полисомнографии са отчетени съ-
ществени спадове в кислородното насищане 
на кръвта по време на сън.  

Guilleminault и сътр. провеждат 24-часово 
ЕКГ мониториране на 400 пациента с тежка 
ОСА, като регистрират пароксизмални нощни 
пристъпи от ПМ в около 3% от случаите (7).

В обсервационно ретроспективно проучва-
не, публикувано 2007г. от Gami и сътр.,  са ана-
лизирани 3 542 пациента с полисомнографска 
оценка на съня и липса на анамнеза за ПМ. Из-
водите от това проучване са, че затлъстяването 
и ОСА са независими рискови фактори за ПМ 
(5). В представените от нас клинични случаи 
пациентите също са били със затлъстяване. И в 
двата случая БМИ е бил в границите между 35 
и 40, кореспондиращи с втора степен обезитет.

neas were recorded. 

Treatment with BiPAP during sleep was started. 
Respiratory disorders during sleep were correct-
ed with normalization of AHI – 3.6. The patient 
was followed-up one month after the beginning 
of BiPAP therapy. The control ECG registered sinus 
rhythm, left axis deviation, heart rate 65bpm, low-
amplitude P-wave, PR – 200msec, QRS – 90msec, 
QT – 360msec, QTcF – 375msec, left anterior 
hemiblock and normal repolarization (�g. 4).

Discussion: 
The �rst reports on the association between re-

spiratory disturbances during sleep and cardiac 
arrhythmias have been made over 30 years ago. 
Since then, the evidence in this regard is continu-
ally increasing. 

In a study that included more than 3 500 pa-
tients undergoing polysomnography tests, and 
no history of AF was found that the severity of 
nocturnal hypoxemia was an independent pre-
dictor for the occurrence of AF, but only in patient 
aged ≤65 (5). According to the results of  Mooe 
et al., respiratory disturbances during sleep with 
nocturnal hypoxemia are independent predictive 
factors for the occurrence of AF after bypass op-
erations of coronary arteries (15). Episodes of hy-
poxemia that caused organ hypoxia, is one of the 
pathophysiological mechanisms that lead to AF. 
This is con�rmed in the report of our clinical cases 
too. Of polysomnography reports the signi�cant 
decrease in blood oxygen saturation during sleep 
occurred.  

Guilleminault et al. performed 24-hour ECG 
monitoring in 400 patients with severe OSA. They 
register paroxysmal nocturnal attacks of AF in 
about 3% of the cases (7).

In a retrospective observational study pub-
lished 2007, Gami et al. studied 3 542 patients 
with polysomnography assessment of sleep and 
no history of AF. The �ndings of this study are 
that obesity and SBD are independent risk factors 
for AF (5). In our clinical cases, patients were also 
with obesity. In both cases, BMI was in the range 
between 35 and 40, corresponding to the second 
degree of obesity. 

Фиг. 4. ЕКГ един месец след началото на лечението - синусов 
ритъм, лява електрическа позиция, сърдечна честота 65 уд/мин, 
нискоамплитудна р-вълна, PR - 200 msec., QRS - 90 msec., QT - 360 
msec, QTcF - 375 msec., ляв преден хемиблок, реполаризация - в 
норма.

Fig. 4. ECG one month after beginning of treatment - sinus rhythm, 
left axis deviation, heart rate 65 bpm., low-amplitude P-wave PR 
- 200 msec., QRS - 90 msec., QT - 360 msec, TcF - 375 msec., left 
anterior hemiblock and normal repolarization
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Javaheri et al. studied 81 ambulatory patients 
with stable heart failure and lack of signi�cant 
co-morbidities. 51% of these patients were regis-
tered with breathing disorders during sleep. 40% 
of them had central sleep apnea and 11%   – OSA. 
The results of this study showed that patients 
with sleep apnea had a signi�cantly higher inci-
dence of AF and ventricular arrhythmias (9).

During continuous cardiac rhythm monitoring 
has found that almost 75% of the episodes of AF 
occur between 08:00PM and 08:00AM, which can 
partly be explained by the persistence of SBD (14).

Gami et al. prospectively studied 151 patients 
undergoing electrocardioversion for AF and 312 
patients without past or current AF referred to a 
general cardiology practice. The presence of SBD 
was determined by the Berlin questionnaire, a 
validated questionnaire to identify individuals 
at high risk to OSA. The number of patients with 
OSA was signi�cantly higher in the group with 
AF than in the general cardiology group (49% v/s 
32%). The main �nding of this study was the exis-
tence of strong association between OSA and AF. 
OSA occurs more frequently in patients with AF 
than in high-risk patients with other multiple car-
diovascular diseases (6). In contrast, in objective 
study using portable device was found no di�er-
ence in the prevalence of OSA in 59 patients with 
lone AF compared with 56 controls matched for 
age, gender and cardiovascular morbidity (19). In 
other study fourfold increase in the prevalence of 
AF was found in subjects with an AHI >30 com-
pared with patients with no SDB matched for age, 
sex, ethnicity and BMI (13). In the presented case 
reports we described persisting AF, which was ap-
pearing during untreated SBD. They are reproved 
with polisomnography which detected obstruc-
tive, central and mixed apneas and hypopneas.

Patients with respiratory disorders during sleep 
are at two to four times higher risk of complex 
arrhythmias than those without the disorder (2, 
4). Atrial �brillation is one of the most common 
heart rhythm disturbances in patients with SBD. 
While the relationship between OSA and AF is al-
most completely understood, there is still no clear 
evidence of the e�ect of SBD treatment and cor-
rection of heart rhythm. The information is scarce 
and this requires a further data accumulation.

Проучване на Javaheri и сътр. включва 81 ам-
булаторно проследени пациента със стабилна 
сърдечна недостатъчност и липса на същест-
вен коморбидитет. При 51% от тези пациенти 
са регистрирани дихателни нарушения по вре-
ме на сън – 40% са с централни сънни апнеи, 
а 11% с ОСА. Резултатите от това проучване 
показват, че пациентите със сънна апнея имат 
сигнификантно по-висока честота на ПМ и ка-
мерни аритмии (9). 

При продължително мониториране на сър-
дечния ритъм е установено, че почти около 75% 
от епизодите на ПМ настъпват между 20 часа 
вечерта и 08 ч. сутринта, което може отчасти да 
се обясни с персистирането на ОСА (14).

Gami и сътр. провеждат проспективно про-
учване, в което включват 151 пациента с из-
вършено електрокардиоверзио по повод ПМ и 
312 пациента, преминали през кардиологично 
отделение, при които няма регистрирани  ми-
нали или настоящи епизоди на ПМ. С помощ-
та на Берлинския въпросник, валидизиран 
за оценка на пациенти с висок риск за ОСА, е 
установено наличието или липсата на дихател-
ни нарушения по време на сън.  В групата на 
пациентите с ПМ се установява сигнификантно 
по-висока честота на ОСА – 49%, спрямо дру-
гата група – 32%.  Най-важният извод от това 
проучване е установяването на статистически 
значима връзка между ОСА и ПМ. Дихателни-
те нарушения по време на сън преобладават 
при пациенти с ПМ спрямо високорискови 
пациенти, при които има други  сърдечно-съ-
дови заболявания (6). При обективно изслед-
ване на съня с портативни устройства не се 
открива разлика в честотата на дихателните 
нарушения по време на сън при 59 пациента 
с ПМ и 56 контроли, сходни по възраст, пол и 
сърдечно-съдови заболявания (19). За разлика 
от тези резултати, в друго проучване е устано-
вена четири пъти по-висока честота на ПМ при 
пациенти с AHI  над 30, в сравнение с пациенти 
без нарушения на дишането по време на сън, 
които са сходни по възраст, пол, етнос и индекс 
на телесното тегло (13). В описаните от нас кли-
нични случаи, се касае за персистиращо пред-
сърдно мъждене, което се е появило на фона 
на нелекувани дихателни нарушения по време 
на сън. Те са доказани чрез полисомнография, 
като са регистрирани както обструктивни, цен-
трални и смесени апнеи, така и хипопнеи.

Пациентите с дихателни нарушения по вре-
ме на сън са с два до четири пъти по-висок 
риск от поява на комплексни аритмии спрямо 
тези без нарушения (2, 4). Едно от най-често 
регистрираните нарушения е предсърдното 
мъждене. Докато връзката между ОСА и ПМ е 
почти напълно изяснена, все още няма катего-
рични доказателства за повлияването на ПМ 
при коригиране на дихателните нарушения по 
време на сън. Предстои натрупването на данни 
в тази насока, тъй като  информацията до мо-
мента е оскъдна.
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Едно обсервационно проучване (Kanagala и 
сътр., 2003г.), обхващащо 121пациенти след ус-
пешно кардиоверзио по повод ПМ, съобщава 
за 82% по-висок риск от рецидив през първата 
година при нелекувана ОСА. Същевременно 
честотата на рецидивите при пациенти, леку-
вани с СРАР е между 42% и 53% (10). 

В нерандомизирано проспективно проучва-
не върху 1 456 пациента, при които е извър-
шено ЕКГ-мониториране по време на полисом-
нографиите, е доказано, че СРАР предпазва от 
поява на ПМ (1).

ЕКГ-мониторирането на 153 пациента  
(Naruse и сътр., 2013год) показва, че нелекува-
ната ОСА е с по-висок риск от рецидиви на ПМ 
след аблация (16).

В представените от нас клинични случаи, ко-
ригирането на дихателните нарушения по вре-
ме на сън води до нормализиране на сърдеч-
ния ритъм. Възстановяването става при липса 
на промяна на други фактори, които биха мог-
ли да имат отношение към сърдечния ритъм. 
За описания период пациентите са били с по-
стоянна терапия, като не са добавяни нови ан-
тиаритмични медикаменти, нито е повишава-
на дозата на вече предписаните. Единствената 
промяна, която е направена при тези пациен-
ти, е коригирането на апнея-хипопнея индекса 
и нормализиране на сатурацията на кислоро-
да през нощта, чрез корекцията на ОСА.

Няма съмнение, че лечението на ОСА при 
пациенти с аритмии намалява техните субек-
тивни оплаквания. Същевременно съществу-
ват доказателства, че нелекуваните дихателни 
нарушения по време на сън увеличават риска 
от рецидиви на ПМ (1, 10, 16). За категоричното 
доказване на причинно-следствената връзка 
между ОСА и сърдечните аритмии, са необхо-
дими още проспективни проучвания, доказ-
ващи намаляване появата на ПМ и неговите 
рецидиви при адекватно лечение на ОСА (2, 3). 
В представените от нас два клинични случая 
прави впечатление връзката между дихател-
ните нарушения по време на сън и ПМ. Касае 
се за персистиращо ПМ, което се поддава мно-
го по-трудно на терапевтично повлияване от 
пристъпното ПМ. В представените от нас кли-
нични случаи само корекцията на дихателните 
нарушения по време на сън, без да има промя-
на в останалата терапия, се асоциира с възста-
новяването на сърдечния ритъм. Получените 
до момента данни дават възможност да се на-
прави извод, че при пациенти с ПМ и анамнес-
тични данни за дихателни нарушения по време 
на сън е необходимо провеждане на полисом-
нографско изследване. При установяване на 
нарушения е уместно тяхното коригиране, кое-
то не само спомага за по-лесно възстановява-
не на синусовия ритъм, но и за дългосрочното 
му поддържане след това.

In one observational study Kanagala et al. 
(2003) studied 121 patients after successful car-
dioversion due to AF and reported 82% higher 
risk of relapse during �rst year when OSA is un-
treated. In the same time the rate of recurrence in 
CPAP treated patients is 42% to 53% (10). 

The data from nonrandomized prospective 
study with 1 456 patients show that CPAP treat-
ment protected from AF. The results were pro-
vided with ECG-monitoring during polysomnog-
raphy (1).

ECG monitoring of 153 patients (Naruse et al., 
2013) showed that untreated OSA is in a higher 
risk of recurrence of AF after ablation (16).

Correction of respiratory disturbances during 
sleep leads to normalization of heart rhythm in 
some of the patients as provided by presented 
clinical cases. Recovering of rhythm is in the ab-
sence of a change in other factors that could be 
relevant to it. For the speci�ed period patients 
were with constant therapy, without new antiar-
rhythmic drugs or increase the dose of already 
prescribed. The only change that was made was 
correction of AHI and normalization of saturation 
at night by OSA treatment.

There is no doubt that CPAP or BiPAP treatment 
in patients with OSA and arrhythmias reduces 
their subjective complaints. At the same time 
there is evidence that untreated SBD increases 
the risk of recurrence AF (1, 10, 16). For de�nite 
proof of a relationship between OSA and cardiac 
arrhythmias are needed more prospective stud-
ies. They must show a decrease in the occurrence 
of AF and its recurrence after adequate OSA treat-
ment (2, 3). The relationship between SBD and AF 
is shown in the presented case reports. Patients 
were with persistent AF which is more di�cult to 
treat than paroxysmal AF. The correction of respi-
ratory disturbances during sleep, without chang-
ing the other therapy is associated with normal-
ization of cardiac rhythm. The current data allow 
concluding that in patients with AF and a history 
of respiratory disorders during sleep is necessary 
conducting polysomnography. When SBD is diag-
nosed patients must be treated, which not only 
helps to easily restore sinus rhythm, but also for 
long-term maintenance after that.
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