INFORMAŢII DE PRESCRIPŢIE ABREVIATE SERETIDE
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI: Seretide Diskus 50 micrograme/100 micrograme pulbere de inhalat Seretide Diskus
50 micrograme/250 micrograme pulbere de inhalat Seretide Diskus 50 micrograme/500 micrograme pulbere de inhalat. COMPOZIŢIA
CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Seretide Diskus 50 micrograme/100 micrograme pulbere de inhalat. Fiecare doză de pulbere de inhalat conţine
salmeterol 50 micrograme sub formă de xinafoat de salmeterol micronizat 72,5 micrograme şi propionat de fluticazonă 100 micrograme. Seretide Diskus
50 micrograme/250 micrograme pulbere de inhalat Fiecare doză de pulbere de inhalat conţine salmeterol 50 micrograme sub formă de xinafoat de
salmeterol micronizat 72,5 micrograme şi propionat de fluticazonă 250 micrograme. Seretide Diskus 50 micrograme/500 micrograme pulbere de inhalat.
Fiecare doză de pulbere de inhalat conţine salmeterol 50 micrograme sub formă de xinafoat de salmeterol micronizat 72,5 micrograme şi propionat de
fluticazonă 500 micrograme. FORMA FARMACEUTICĂ Pulbere de inhalat. Pulbere de inhalat de culoare albă. DATE CLINICE Indicaţii
terapeutice Astm bronşic- Seretide Diskus este indicat în tratamentul de fond al astmului bronşic, în cazurile în care este adecvată utilizarea unei asocieri
(corticosteroid şi β2-agonist cu durată lungă de acţiune, cu administrare pe cale inhalatorie): pacienţi care nu sunt controlaţi în mod adecvat cu
corticosteroizi inhalatori asociaţi la nevoie cu β2-agonişti inhalatori cu durată scurtă de acţiune;sau pacienţi care sunt deja controlaţi adecvat prin utilizarea
atât a corticosteroizilor cât şi a β2-agoniştilor cu durată lungă de acţiune. Notă: Seretide Diskus 50 micrograme/100 micrograme, pulbere de inhalat nu
este adecvat pentru tratamentul astmului bronşic sever la adulţi şi copii. Bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) Seretide este indicat pentru
tratamentul simptomatic al pacienţilor cu BPOC cu un VEMS <60% din valoarea prezisă normală (pre-bronhodilatator) şi un istoric de exacerbări
repetate, care au simptome semnificative în ciuda terapiei bronhodilatatoare constante. Doze şi mod de administrare Cale de administare:
inhalatorie Pacienţii trebuie atenţionaţi că, pentru a obţine rezultate optime, Seretide Diskus trebuie utilizat regulat, chiar atunci când sunt asimptomatici.
Pacienţii trebuie să fie reevaluaţi în mod regulat de către medic, pentru a se asigura că doza de Seretide pe care o primesc este cea optimă; doza va fi
modificată numai la recomandarea medicului. Doza trebuie ajustată până la cea mai mică doză la care se menţine controlul
simptomatologiei. În cazul în care controlul simptomatologiei este menţinut prin două administrări zilnice de salmeterolpropionat de fluticazonă în cea mai mică concentraţie disponibilă, următoarea etapă poate include încercarea de a administra un
corticosteroid inhalator în monoterapie. Ca alternativă, pacienţii care necesită un β2-agonist cu acţiune lungă pot fi trecuţi la Seretide administrat
în priză unică zilnică dacă, în opinia medicului care prescrie tratamentul, ar fi adecvat pentru menţinerea controlului asupra boli . În eventualitatea
administrării unei singure prize zilnice atunci când pacientul are un istoric de simptome nocturne, doza trebuie administrată seara, iar atunci când pacientul
are un istoric de simptome în principal diurne doza trebuie administrată dimineaţa. Pacienţii trebuie trataţi cu doza de salmeterol-propionat de fluticazonă
ce conţine cantitatea de propionat de fluticazonă corespunzătoare severităţii boli lor. Dacă un anume pacient necesită doze în afara schemei recomandate,
trebuie prescrise doze adecvate de beta-agonist şi/sau corticosteroid. Doze recomandate: Astm bronşic Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 12 ani: Este
recomandată o doză de 50 micrograme salmeterol şi 100 micrograme propionat de fluticazonă administrată pe cale inhalatorie de două ori pe zi sau o
doză de 50 micrograme salmeterol şi 250 micrograme propionat de fluticazonă administrată pe cale inhalatorie de două ori pe zi sauo doză de
50 micrograme salmeterol şi 500 micrograme propionat de fluticazonă administrată pe cale inhalatorie de două ori pe zi. Administrarea Seretide Diskus
ca tratament de întreţinere iniţial, poate fi avută în vedere pentru o perioadă scurtă de timp, la adulţi sau adolescenţi cu forme moderate de astm bronşic
persistent (definite ca simptome zilnice, utilizare zilnică de medicaţie bronhodilatatoare cu acţiune rapidă şi obstrucţie bronşică moderată până la severă),
la care este esenţială obţinerea unui control rapid asupra simptomatologiei. În aceste situaţii doza iniţială este de o doză de 50 micrograme salmeterol şi
100 micrograme propionat de fluticazonă pe cale inhalatorie de două ori pe zi. Când se ajunge la menţinerea controlului asupra astmului bronşic,
tratamentul trebuie reevaluat înainte de a recomanda pacienţilor reducerea treptată până la utilizarea unui glucocorticoid inhalator în monoterapie. Este
necesară monitorizarea regulată a pacienţilor atunci când schema de tratament este redusă. Nu a fost stabilit un beneficiu terapeutic clar privind utilizarea
Seretide Diskus comparativ cu propionatul de fluticazonă în monoterapie în tratamentul de întreţinere iniţial, dacă lipsesc unul sau două criterii de
severitate. În general, glucocorticoizi inhalatori reprezintă tratamentul de primă intenţie pentru majoritatea pacienţilor. Seretide Diskus nu este
recomandat în tratamentul iniţial al astmului bronşic uşor. Seretide în concentraţia 50 micrograme/100 micrograme nu este adecvat adulţilor şi copiilor cu
astm bronşic sever; se recomandă stabilirea dozelor adecvate de corticosteroid inhalator înainte de a putea utiliza orice combinaţie fixă la pacienţii cu astm
bronşic sever. Populaţia pediatrică- Copii cu vârsta de 4 ani şi peste: Este recomandată o doză de 50 micrograme salmeterol şi 100 micrograme propionat
de fluticazonă administrată pe cale inhalatorie de două ori pe zi. Doza maximă recomandată de propionat de fluticazonă este 100 micrograme de două
ori pe zi. Nu există date privind utilizarea Seretide Diskus la copii cu vârsta sub 4 ani. Bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) Adulţi: Doza
recomandată este o doză de 50 micrograme salmeterol şi 500 micrograme propionat de fluticazonă administrată pe cale inhalatorie de două ori pe zi.
Grupe speciale de pacienţi Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii vârstnici sau la cei cu insuficienţă renală sau hepatică. Folosirea dispozitivului Diskus:
Dispozitivul se deschide şi se încarcă prin glisarea manetei. Piesa bucală este introdusă apoi în gură cu buzele strânse în jurul ei. Doza poate fi inhalată în
acest moment şi dispozitivul poate fi închis. Contraindicaţii Seretide Diskuseste contraindicat la pacienţii cu hipersensibilitate la substanţele active sau la
oricare dintre excipienţii. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare Seretide Diskus nu se utilizează pentru tratamentul crizelor de astm
bronşic, în acest caz fiind necesară administrarea unui bronhodilatator cu acţiune rapidă şi de scurtă durată. Pacienţii trebuie sfătuiţi să păstreze tot timpul
asupra lor un inhalator necesar pentru tratamentul crizei. Tratamentul cu Seretide Diskus nu trebuie iniţiat în timpul unei exacerbări sau dacă pacienţii
prezintă o agravare semnificativă sau o deteriorare acută a astmului bronşic. În timpul tratamentului cu Seretide Diskus pot să apară reacţii adverse grave
legate de astmul bronşic şi exacerbarea acestuia. Pacienţii trebuie sfătuiţi să continuie tratamentul, dar să ceară sfatul medicului dacă nu se mai realizează
controlul astmului bronşic sau simptomele se agravează după iniţierea tratamentului cu Seretide Diskus. Creşterea necesităţii de utilizare a medicaţiei de
calmare a crizei (bronhodilatatoarelor cu durată scurtă de acţiune) sau diminuarea răspunsului la aceasta, indică deteriorarea controlului astmului bronşic
şi pacienţii trebuie reexaminaţi de către medic. Agravarea bruscă şi progresivă a stării pacientului cu astm bronşic poate pune în pericol viaţa acestuia şi
necesită consult medical imediat. Trebuie luată în considerare creşterea dozelor de glucocorticoid. Odată ce se realizează controlul astmului bronşic,
trebuie luată în considerare reducerea gradată a dozei de Seretide. Este importantă evaluarea periodică a pacienţilor pe măsura derulării tratamentului.
Trebuie utilizată cea mai mică doză eficace. Pacienţii cu BPOC care prezintă exacerbări au asociat de obicei tratament sistemic cu corticosteroizi, prin
urmare aceşti pacienţi trebuie sfătuiţi sa ceară sfat medical dacă prezintă simptome de deterioare a stării sub tratament cu Seretide. Tratamentul cu
Seretide Diskus nu trebuie întrerupt brusc la pacienţii cu astm bronşic, datorită riscului de exacerbare a afecţiunii. Dozele trebuie scăzute treptat sub
supravegherea medicului. La pacienţii cu BPOC, oprirea tratamentului se poate asocia cu decompensări simptomatice şi de aceea trebuie făcută sub
supravegherea medicului. Similar altor glucocorticoizi inhalatori, Seretide Diskus trebuie administrat cu precauţie în cazul pacienţilor cu tuberculoză
pulmonară activă sau pasivă, infecţii fungice sau virale sau altfel de infecţii ale căilor respiratorii. Seretide Diskus poate determina, rareori, aritmii cardiace,
de exemplu tahicardie supraventriculară, extrasistole şi fibrilaţie atrială şi o uşoară scădere, trecătoare, a concentraţiei plasmatice de potasiu la
administrarea de doze terapeutice mari. De aceea, Seretide Diskus trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu tulburări cardiovasculare severe sau aritmii
cardiace şi la pacienţi cu diabet zaharat, tireotoxicoză, hipokaliemie netratată sau pacienţi predispuşi a avea concentraţii scăzute de potasiu în sânge. Au fost
raportate foarte rar cazuri de creştere a glicemiei şi acest lucru trebuie avut în vedere în cazul prescrierii medicamentului la pacienţii cu diagnostic de diabet
zaharat. Similar celorlalte terapii administrate inhalator, este posibilă apariţia bronhospasmului paradoxal, cu intensificarea imediată a wheezing-ului şi
scurtarea respiraţiei după administrarea dozei. Bronhospasmul paradoxal cedează la administrarea unui bronhodilatator cu durată scurtă de acţiune şi
trebuie administrat imediat. În acest caz, administrarea Seretide Diskus trebuie imediat întreruptă, pacientul trebuie reevaluat şi dacă este necesar, se
instituie o terapie alternativă. Au fost raportate efecte ale β2-agonistilor precum tremor, palpitaţii şi cefalee, dar acestea tind să fie tranzitorii şi să se reducă
pe parcursul administrării regulate. Seretide Diskus conţine lactoză până la 12,5 miligrame/doză. Această cantitate nu determină, de obicei, probleme la
persoanele cu intoleranţă la lactoză. Efectele sistemice pot să apară în cazul oricărui glucocorticoid inhalator, în special la doze mari prescrise pentru
perioade lungi de timp. Aceste efecte apar mai puţin decât în cazul utilizării glucocorticoizilor administraţi oral. legate de efectele corticosteroizilor
administraţi inhalator la copii si adolescenţi). De aceea, exista cazuri foarte rare de apariţie a supresiei funcţiei corticosuprarenalei şi insuficienţă
corticosuprarenală scădere în greutate, fatigabilitate, cefalee, greaţă, vărsături, hipotensiune arterială, reducerea stării de ar trebui să reducă necesitatea
administrării corticosteroizilor orali, însă pacienţii care sunt trecuţi de corticosteroizi în doze mari pot, de asemenea, prezenta un risc crescut. Posibilitatea
unui răspuns şi în situaţii care pot declanşa o stare de stres, fiind necesară luarea în considerare a instituiri unui pneumoniei sau infecţiilor de tract respirator
inferior la pacienţii cu BPOC, deoarece simptomele cu salmeterol. Populaţie pediatrică- Copii şi adolescenţii cu vârsta sub 16 ani trataţi cu doze mari de
posibile includ sindromul Cushing, caracteristici de tip cushingoid, supresie corticosuprarenală, insuficienţă corticosuprarenală acută şi întârzierea creşterii
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studiu privind interacţiunile medicamentelor efectuat la voluntari, administrarea de propionat de fluticazonă intranazal şi ritonavir (un inhibitor foarte
puternic al izoenzimei 3A4 a citocromului P450) în doze de 100 mg de două ori pe zi, a crescut concentraţia plasmatică a propionatului de fluticazonă de
câteva sute de ori, determinând scăderea marcată a cortizolemiei. Pentru propionatul de fluticazonă administrat inhalator, datele privind aceste interacţiuni
sunt insuficiente, dar este de aşteptat creşterea concentraţiei plasmatice a acestuia. Au fost raportate cazuri de sindrom Cushing şi supresie
corticosuprarenaliană. Această asociere trebuie evitată cu excepţia cazurilor în care beneficiul potenţial depăşeşte riscul de reacţii adverse sistemice
corticosteroidiene. Într-un studiu restrâns efectuat la voluntari sănătoşi, ketoconazolul, un inhibitor mai puţin potent al CYP 3A4 a crescut cu 150%
expunerea la propionat de fluticazonă după o singură administrare inhalatorie. Aceasta a determinat o scădere marcată a cortizolemiei comparativ cu
administrarea propionatului de fluticazonă în monoterapie. Tratamentul concomitent cu alţi inhibitori potenţi ai CYP 3A4, cum este itraconazolul, este de
asemenea de aşteptat să crească expunerea sistemică la propionat de fluticazonă şi riscul reacţiilor adverse sistemice. Se recomandă precauţie şi trebuie
evitat, dacă este posibil, tratamentul prelungit cu aceste medicamente. Salmeterol- Inhibitori puternici ai izoenzimei 3A4 a citocromului P450. Administrarea
concomitentă de ketoconazol 400 mg (administrat oral, o dată pe zi) şi salmeterol (50 micrograme administrat inhalator, de două ori pe zi) la 15 voluntari
sănătoşi, timp de 7 zile, a condus la o creştere semnificativă a expunerii plasmatice la salmeterol (de 1,4 ori a Cmax şi de 15 ori a ASC). Acest lucru a condus
la creşterea incidenţei celorlalte reacţii adverse sistemice ale tratamentului cu salmeterol (de exemplu, prelungirea intervalului QT şi palpitaţii), comparativ
cu tratamentul numai cu salmeterol sau ketoconazol. Nu au fost observate efecte semnificative clinic asupra tensiunii arteriale, ritmului cardiac,
concentraţiei de glucoză din sânge şi concentraţiei de potasiu din sânge. Administrarea concomitentă de ketoconazol nu a crescut timpul de înjumătăţire
plasmatică prin eliminare al salmeterolului sau acumularea de salmeterol după doze repetate. Administrarea concomitentă de ketoconazol trebuie evitată,
cu excepţia cazurilor în care beneficiul potenţial depăşeşte riscul de reacţii adverse sistemice ale tratamentului cu salmeterol. Este posibil să existe un risc
similar de interacţiune cu alţi inhibitori potenţi ai CYP 3A4 (cum sunt itraconazolul, telitromicina, ritonavir). Inhibitori moderaţi ai izoenzimei 3A4 a
citocromului P450. Administrarea concomitentă de eritromicină (500 mg administrată oral, de trei ori pe zi) şi salmeterol (50 micrograme administrat
inhalator, de două ori pe zi) la 15 voluntari sănătoşi, timp de 6 zile, a condus la o creştere mică, dar nu semnificativă statistic, a expunerii la salmeterol (de
1,4 ori a Cmax şi de 1,2 ori a ASC). Administrarea concomitentă de eritromicină nu a fost asociată cu reacţii adverse grave. Fertilitatea, sarcina şi
alăptarea- Fertilitatea Nu există date pentru oameni. Oricum, studiile pe animale nu au arătat niciun efect al salmeterolului sau al fluticazonei asupra
fertilităţii. Sarcina- O cantitate moderată de date de la femeile gravide (de la 300 la 1000 rezultate de sarcină) nu a indicat malformaţii sau toxicitate fetală/
neonatală în cazul salmeterolului sau al propionatului de fluticazonă. la animale au arătat o toxicitate a reproducerii după administrarea de agonişti β2adrenergici şi de glucocorticosteroizi. Administrarea Seretide Diskus în timpul sarcini trebuie luată în considerare numai dacă beneficiul terapeutic matern
depăşeşte orice risc potenţial la făt. La gravide trebuie utilizată cea mai mică doză eficace de propionat de fluticazonă pentru a obţine controlul adecvat al
astmului bronşic. Alăptarea Nu se ştie dacă salmeterolul şi propionatul de fluticazonă/metaboliţi sunt excretaţi în laptele matern. Studiile au arătat că
salmeterolul şi propionatul de fluticazonă şi metaboliţi lor sunt excretaţi în laptele şobolanilor. Un risc al nou-născuţilor/sugarilor alăptaţi la sân nu poate fi
exclus. Trebuie luată decizia fie de a întrerupe alăptarea, fie de a întrerupe/de a se abţine de la tratamentul cu Seretide, având în vedere beneficiul alăptării
pentru copil şi beneficiul tratamentului pentru femeie. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje Seretide Diskus
nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Reacţii adverse- Deoarece Seretide Diskus
conţine salmeterol şi propionat de fluticazonă, sunt de aşteptat să apară aceleaşi reacţii adverse ca tip şi severitate ca pentru fiecare substanţă în parte. Nu
au apărut reacţii adverse suplimentare după administrarea simultană a celor două substanţe active. Evenimentele adverse au fost enumerate mai jos,
clasificate pe aparate, sisteme, organe şi în funcţie de frecvenţă. Frecvenţele sunt definite în felul următor: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi
<1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000) şi cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele
disponibile). Frecvenţele au fost obţinute din datele studiilor clinice. Incidenţa în grupul placebo nu a fost luată în considerare; Foarte frecvente – Cefalee,
rinofaringite frecvente-Candidoză orală şi faringiană, pneumonie, bronşite, hipokaliemie, iritaţie faringiană, răguşeală/disfonie, sinuzită, contuzii, crampe
musculare, fracturi traumatice, artralgi , mialgi ; Mai puţin frecvente-Reacţii de hipersensibilitate cutanată, simptome respiratorii (dispnee), hiperglicemie,
anxietate, tulburări de somn, tremor, cataractă, palpitaţii, tahicardie, fibrilaţie atrială, angină pectorala; Rare-Edem angioneurotic (în principal edem facial şi
orofaringian), simptome respiratorii (bronhospasm), reacţii anafilactice, incluzând şocul anafilactic; Sindrom Cushing, caracteristici de tip cushingoid,
supresie corticosuprarenală, întârziere a creşterii la copii şi adolescenţi, scădere a densităţii minerale osoase, Modificări de comportament, incluzând
hiperactivitate psihomotorie şi iritabilitate (mai ales la copii ), Glaucom, Aritmii cardiace (incluzând tahicardie supraventriculară şi extrasistole),
Bronhospasm paradoxal; Cu frecvenţă necunoscută-Depresie, agresivitate (mai ales la copii). Au fost raportate reacţii adverse asociate tratamentului cu
β2-agonişti, cum sunt: tremor, palpitaţii şi cefalee, dar acestea tind să fie tranzitorii şi să se reducă pe parcursul administrării constante. Similar celorlalte
terapii administrate inhalator, este posibilă apariţia bronhospasmului paradoxal, cu intensificarea imediată a wheezing-ului şi scurtarea respiraţiei după
administrarea dozei. Bronhospasmul paradoxal cedează la administrarea unui bronhodilatatot cu durată scurtă de acţiune şi trebuie administrat imediat. În
acest caz, administrarea Seretide Diskus trebuie imediat întreruptă, pacientul trebuie reevaluat şi dacă este necesar, se instituie o terapie alternativă.
Datorită propionatului de fluticazonă, la unii pacienţi poate să apară disfonie şi candidoză orofaringiană. La aceşti pacienţi, atât răguşeala cât şi incidenţa
candidozei pot fi reduse prin clătirea cu apă a cavităţii bucale şi/sau periajul dinţilor după inhalarea medicamentului. În timpul tratamentului cu Seretide
Diskus, candidoza simptomatică poate fi tratată cu antifungice topice. Populaţia pediatrică Efectele sistemice posibile includ sindrom Cushing, caracteristici
de tip cushingoid, supresia corticosuprarenalei şi întârziere în creştere la copii şi adolescenţi. Copii pot prezenta, de asemenea, anxietate, tulburări de somn
şi tulburări de comportament, inclusiv hiperactivitate şi iritabilitate. Raportarea reacţiilor adverse suspectate Raportarea reacţiilor adverse suspectate după
autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din
domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detali sunt publicate
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro. Supradozaj Nu sunt disponibile date din studii
clinice despre supradozajul cu Seretide Diskus, cu toate acestea, date despre supradozajul cu fiecare substanţă în parte sunt prezentate mai jos: Semnele
şi simptomele în supradozajul cu salmeterol sunt: ameţeală, creşterea tensiunii sistolice tremor, cefalee şi tahicardie. Dacă terapia cu Seretide Diskus trebuie
întreruptă datorită supradozajului componentei β-agoniste a medicamentului, trebuie avută în vedere administrarea de corticoterapie de substituţie
adecvată. În plus, poate apărea hipokalemia şi trebuie monitorizate valorile potasiului seric. Trebuie luată în considerare refacerea rezervei de potasiu.
Supradozaj acut cu propionat de fluticazonă: inhalarea acută a unor doze mai mari de propionat de fluticazonă decât cele recomandate poate determina
inhibarea temporară a axului hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenalian. Aceasta nu necesită intervenţie de urgenţă, având în vedere că funcţia
corticosuprarenalei revine la nivelul normal în câteva zile, lucru demonstrat prin măsurarea cortizolemiei. Supradozaj cronic cu propionat de fluticazonă:
dacă se continuă administrarea unor doze mai mari decât cele recomandate: risc de supresie corticosuprarenaliană. Poate fi necesară monitorizarea
funcţiei corticosuprarenalei. În cazul supradozajului cronic cât şi acut cu propionat de fluticazonă, tratamentul cu Seretide Diskus ar trebui continuat cu
doze adecvate pentru controlul simptomatologiei. Lista excipienţilor-Lactoză monohidrat; Perioada de valabilitate: 18 luni; Precauţii speciale
pentru păstrare-La temperaturi sub 30ºC, în ambalajul original; Natura şi conţinutul ambalajului- Cutie cu un dispozitiv de inhalat din plastic
prevăzut cu indicator ce arată numărul dozelor rămase; conţine 60 doze pulbere de inhalat. Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi
alte instrucţiuni de manipulare Seretide Diskus eliberează o pulbere care este inhalată în plămâni. Numărul de doze rămase este afişat de indicatorul
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Somnul şi BPOC-ul
un alt factor de risc prevenibil din copilărie?
• Florin Mihălţan1, Mihaela Oros2

1. Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”,
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti
2. Clinica de Pediatrie Medicover,
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila, Bucureşti
Dinamica şi posibilul substrat pediatric
al BPOC-ului
Ca urmare a schimbărilor epidemiologice a
ultimilor 50 de ani şi a creşterii prevalenţei bolilor
cronice s-a ajuns la situaţia în care modelul de
îngrijire caracteristic bolilor acute să fie inadecvat
pentru managementul bolilor cronice al căror
parcurs debutează în copilărie şi se întinde de
cele mai multe ori pe toată durata vieţii cu etapele
caracteristice diferitelor perioade de vârstă.
Raportate la povara substanţială pe care o
determină atât la nivel individual cât şi la nivel
global, bolile respiratorii atrag uneori mai puţină
atenţie comparativ cu alte afecţiuni care sunt mai
mult în atenţia media şi primesc fonduri mai mari
pentru cercetare1.
Dacă pneumonia ramâne încă cea mai
importantă cauză de mortalitate şi morbiditate la
copii la nivel mondial2,3, o altă afecţiune respiratorie
considerată în mod convenţional ca fiind apanajul
adulţilor fumători, BPOC-ul (bronhopneumopatia
cronică obstructivă), caracterizată prin inflamaţie
la nivelul căilor aeriene şi remodelare structurală
a acestora, va fi până în anul 2020 a 3-a cauza
de mortalitate în lume1 . Afecţiunea este
nediagnosticată la aproape jumătate din pacienţi4;
BPOC-ul ca dealtfel şi astmul bronşic frapează
nu numai prin aceste cifre cât şi prin dinamica
prevalenţei5. Se ştie că pe măsura înaintării în
vârstă există modificări de structură şi funcţie ale
plămânului care cresc sensibilitatea din punct de
vedere patogenic pentru BPOC6 .
Dacă iniţial BPOC-ul era o afecţiune considerată
doar a fumătorului ulterior s-a semnalat progresiv
o creştere a prevalenţei BPOC-ului la nefumători, cu
absența fumatului activ sau pasiv în antecedente
(25-45% din pacienţi nu au fumat)7,8,9.
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Acest fapt a impus cercetătorilor să abordeze
şi această variantă de boală. Astfel s-a ajuns să
se vorbească de identificarea altor factori de risc
incluşi deja în ghidurile de prevenţie precum
arderea de biomasă şi poluarea.
În plus, s-au acumulat date epidemiologice
evidenţiate de o serie de studii care au relevat
faptul că influenţe timpurii, chiar antenatale,
intrapartum afectează creşterea pulmonară şi
cresc riscul pentru a dezvolta ulterior BPOC. Spre
deosebire de alte organe, plămânii îşi continuă
dezvoltarea într-un ritm rapid şi după naştere,
majoritatea alveolelor pulmonare formându-se
până la 6 luni ; dezvoltarea lor şi a căilor aeriene
continuă însă şi ulterior odată cu creşterea
capacităţii funcţionale respiratorii. În perioada
aceasta de creştere şi dezvoltare, imunitatea
pulmonară şi fenotipul respirator sunt extrem
de vulnerabili la factorii de mediu care pot
genera o serie de modificări genetice, inclusiv
interacțiunea intrauteriană10,11,12 . Este explorată
pe aceste considerente şi ipoteza conform căreia
genele implicate în dezvoltarea pulmonară sunt
importante și în determinarea riscului de BPOC la
adult. Deşi cel mai important factor care poate fi
prevenit este fumatul matern, nu trebuie excluse
şi contribuţiile infecţiilor respiratorii din copilărie,
nutriţia sau poluarea13 . Important de menţionat
este şi semnalarea faptului că foştii prematuri pot
dezvolta BPOC la vârsta adultă.

Influenţa somnului în evoluţia şi
prevenţia BPOC
Toţi aceşti factori la vârsta copilăriei pot aşadar
să constituie substratul, iar evoluţia către BPOC
poate să fie declanşată de fumat şi/sau expunerea
ocazională la alţi factori. În acest sens, cu toate
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că un program antifumat este absolut necesar
pentru a opri această spirală, modelul de îngrijiri
pentru BPOC, care nu are focus şi pe dezvoltarea
pulmonară şi influenţele timpurii inclusiv
prenatale, tinde să devină incomplet10.
Abordarea acestei perspective este cu atât
mai robustă dacă adăugăm şi influenţa somnului
în creşterea şi dezvoltarea copiilor, cu efecte
atât asupra imunităţii, cât şi asupra modificărilor
respiratorii caracteristice din timpul somnului.
Printre primele relatări în care s-au discutat
rezultatele unui studiu la copiii cu efecte pe boala
pulmonară obstructivă cronică se regăseşte şi
articolul care foloseşte această terminologie şi
la vârsta pediatrică: “Respiration during sleep
in children with COPD” (Chest, 1985). Autorii au
constatat că evenimentele respiratorii observate
la copiii cu diferite afecţiuni respiratorii cronice
obstructive sunt similare cu cele observate la
adulţii cu BPOC: apneile apăreau mai frecvent
în stadiul REM; ele erau atât apnei centrale cât şi
apnei obstructive, aducând modificări ale gazelor
sangvine cu scăderea SatO2 şi creşterea TcCO2.
Studiul somnului putea astfel, după această
atenţionare, să devină o verigă importantă în
monitorizarea pacienţilor cu afecţiuni respiratorii
cronice, atât la copii, cât şi la adulţi, cu atât
mai mult cu cât tulburările de somn au şi ele
o prevalenţă în creştere (International Journal
of Epidemiology 2011), atât în ceea ce priveşte
societatea modernă în care programul somn –
veghe este din ce în ce mai greu de respectat într-o
societate în care viaţa activă se prelungeşte 24
ore pe zi, 7 zile pe saptămână, dar şi în legătură cu
tulburările de respiraţie din timpul somnului, cu
cele mai severe forme de apnee de somn care, în
contextul creşterii prevalenţei obezităţii, tind să
agraveze patologia respiratorie obstructivă.

Concluzii
Poate că o abordare profilactică din copilărie
a factorilor de risc, inclusiv a somnului, ar putea
schimba destinul pacienţilor cu BPOC la vârsta
adultă. Reducerea prevalenţei bolilor respiratorii
cronice la adulţi s-ar putea face astfel prin
intervenţii precoce în etapa critică a dezvoltării
pulmonare, atât ante- cât şi prenatală. O astfel de
profilaxie a infecţiilor respiratorii şi a expunerii
la factorii de mediu nocivi „indoor” şi „outdoor”
ar putea influenţa evoluţia BPOC-ului adultului.
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Pentru toate aceste modalităţi de profilaxie se
impune o coordonare bună a strategiilor care
leagă verigile dintre profesioniştii în sănătate,
responsabilii de politici sanitare şi populaţie.
În tot acest algoritm încet, încet îsi face loc şi
pledoaria pentru un somn sănătos în copilărie
care ar trebui să nu mai amprenteze evoluţia
ulterioară a adultului cu atât mai mult cu cât încă
din 1996 (American Journal of Public Health
1996) se semnala importanţa cunoaşterii locale şi
diversificate a contextului social şi istoric în care se
produce evoluţia unui individ de la vârsta copilăriei
la cea a adultului.
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Sleep and COPD, another risk factor preventable
since as early as childhood?
• Florin Mihălţan1, Mihaela Oros2

1. Marius Nasta Pulmonology Institute,
Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
2. Medicover Pediatrics Clinic,
Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
Dynamics and the possible pediatric origin of
COPD
As a result of the epidemiological changes of
the last 50 years and the increase in the prevalence
of chronic diseases, we have reached the point
where the care pattern specific to acute disease
has become inadequate for the management of
chronic diseases which have their onset during
childhood, and most of them last a lifetime, going
through various age-specific stages.
Despite the significant burden that they cause
for individuals as well as globally, respiratory
diseases sometimes draw less attention than other
medical conditions which benefit of more interest
from the media, thus receiving more financial
support for research1.
Whereas pneumonia still remains the most
important cause for pediatric mortality and
morbidity worldwide2, 3, another respiratory
disease conventionally considered to be specific
to smoking adults, COPD (chronic obstructive
pulmonary disease), characterized by inflammation
of the airways and airway structural remodeling,
will have become until 2020 the 3rd cause for
mortality worldwide1. This disease remains
undiagnosed in almost half of the patients4; COPD
as well as bronchial asthma strike not only through
these numbers but also through the dynamics
of their prevalence5. It is well known that lung
structure and function modifications appear
with age, increasing sensitivity to COPD from a
pathogenetic point of view6.
COPD was initially considered to occur only in
smokers, but later on it was progressively observed
that the prevalence of this condition increased in
nonsmokers as well, in cases where there was no
history of active or passive smoking (25-45% of the
patients have never smoked)7, 8, 9.

This fact determined the researchers to
approach this variant of the disease as well. This is
how the identification of other risk factors already
included in the prevention guidelines, such as
biomass burning and pollution became new topics
of discussion.
Moreover, epidemiological data from several
studies were collected, revealing that early,
even antenatal, intrapartum influences may
affect pulmonary growth, increasing the risk
for developing COPD. Unlike other organs,
lungs continue to develop rapidly after birth
as well. Most of the lung alveoli are formed
until the age of 6 months; however, alveoli and
airway development continues, with increase of
functional respiratory capacity. During this period
of growth and development, the pulmonary
immunity and respiratory phenotype are
extremely vulnerable to environmental factors
that may cause a series of genetic modifications,
including intrauterine interaction10, 11, 12. Based on
this, scientists have also explored the hypothesis
that the genes involved in lung development are
also important for determining the risk of COPD
in adults. Although the most important factor
which can be prevented is maternal smoking, one
should not exclude the contribution of childhood
respiratory infections, nutrition or pollution13. It is
important to note that preterms may also develop
COPD during adulthood.
Influence of sleep in the evolution and
prevention of COPD
Consequently, all these factors existing during
childhood may represent the origin of COPD,
and the evolution towards the disease may be
triggered by smoking and/or occasional exposure
to other factors. Therefore, even though antiCorresponding author:
Florin Mihălţan, Professor, Marius Nasta Pulmonology Institute of Bucharest
E-mail: mihaltan@starnets.ro
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smoking programs are absolutely necessary in
order to stop this spiral, the care pattern for COPD
which does not focus on lung development
and early prenatal influences, tends to become
incomplete10.
The approach of this perspective is all the more
robust when taking into account also the influence
of sleep in child growth and development, with
effects on immunity and sleep-specific respiratory
modifications. Among the first mentions of the
findings from a study in children with effects of
chronic obstructive pulmonary disease there is
an article in which this terminology is used for
pediatric age: “Respiration during sleep in children
with COPD” (Chest, 1985). The authors noticed
that respiratory events which occurred in children
with various chronic obstructive pulmonary
diseases were similar to those observed in adults
with COPD: apneas were more common during
REM sleep; they were central apneas as well as
obstructive apneas, causing modifications of blood
gases with decrease of SatO2 and increase of
TcCO2.
After this warning, sleep study could thus
become an important link in the monitoring
of patients with chronic respiratory disease in
children and adults as well. This is also supported
by the fact that sleep disorders have their own
increasing prevalence (International Journal of
Epidemiology 2011) in the modern society where
the sleep-wakefulness program has become
increasingly difficult to comply with because of the
active life which has extended to 24 hours/day, 7
days/week. Moreover, of great importance are also
the sleep-related breathing disorders, the most
severe types of sleep apnea, which in the context
of the increasing prevalence of obesity tend to
aggravate the obstructive pulmonary disease.
Conclusions
It may be the case that a prophylactic approach
of the risk factors including sleep-related ones, if
started since as early as childhood, could change
the fate of adult patients with COPD. Reduction
of prevalence of chronic respiratory disease in
adults could hence be achieved through early
interventions during the critical stages of lung
development, before and after birth. Such
prophylaxis of respiratory infections and exposure
to indoor and outdoor harmful environmental
factors could influence the evolution of COPD
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in adults. For all these prophylactic measures
it is necessary to have good coordination of
the strategies linking the relations between
healthcare professionals, health policy makers and
population. The concern for healthy sleep during
childhood is slowly making its way into this entire
algorithm, and it should no longer influence the
evolution during adulthood, especially because
since as early as 1996 (American Journal of Public
Health 1996) there has been mention of the
importance of local and diversified knowledge
of the social and historical context in which the
individual develops from childhood until adult age.
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Sindromul picioarelor neliniștite
și mișcări periodice ale membrelor la copii și adolescenți
• Dr. Narong Simakajornboon

Departamentul de Somnologie și Pneumologie
Centrul Medical Cincinnati Children’s Hospital, Cincinnati OHIO
Introducere:
Studiile epidemiologice recente arată că
sindromul picioarelor nelinistite (SPN) este o
afecțiune frecvent întâlnită la copii și adolescenți
cu o prevalență de 2-4%.1-3 Nu s-a constatat o
diferență semnificativă de prevalență între băieți
și fete.3 Etiologia SPN și a mişcărilor periodice
ale membrelor (PLMD) la copii nu este încă bine
cunoscută. Au fost propuse mai multe variante
etiologice cu posibil rol în fiziopatologia SPN
și PLMD, inclusiv factori genetici, disfuncția
dopaminică și nivelul redus de fier. Studiile
demonstrează existența unor influențe genetice
în patogenia SPN și PLMD. Studiile efectuate la
populații extinse au arătat că există o asociere
semnificativă între SPN și PLMD și o variantă
frecvent întâlnită intron BTBD (pe cromozom
6p21.1), care accentuează potențialul atât
pentru predispoziția genetică cât și pentru
susceptibilitatea genetică de apariție a SPN și
PLMD.4,5 Există dovezi în curs de investigare care
atestă rolul fierului în fiziopatologia SPN și PLMD.
În urma efectuării de ecografii cerebrale, IRM și
rapoarte de autopsie s-au găsit dovezi ale nivelului
redus de fier la nivelul lichidului cefalorahidian.6-9
La populația pediatrică, nivelul redus de fier
evidențiat prin feritina redusă și deficiența de fier
este caracteristic copiilor cu SPN.10,11 Concentrațiile
reduse de fier la nivelul țesutului cerebral pot
duce la SPN și PLMD prin alterarea sistemului
dopaminergic.12
Manifestarea clinică a SPN și PLMD la copii
diferă față de populația adultă. Copiii cu SPN și
PLMD pot prezenta simptome nespecifice, cum ar
fi durere cu intensitate ascendentă, somn neliniștit,
tulburări ale somnului, insomnie și somnolență
diurnă.13,14 Aceste simptome pot trece neobservate
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de către părinți.3,13,15 Un procent de 78-85 %
dintre copiii și adolescenții cu SPN au manifestat
durere de intensitate crescândă în antecedente.3
Tulburările de somn inclusiv insomnia de debut și
cea din timpul nopții sunt manifestări frecvente la
copiii cu SPN și PLMD.15,16 Pentru copiii de vârste
mici descrierea simptomelor SPN este dificilă,
aceștia putând descrie stările respective doar
prin exprimări nespecifice, adecvate vârstei. Prin
urmare, medicii trebuie să fie familiarizați cu
termenii și exprimările specifice diferitelor etape
de vârstă. Antecedentele familiale de SPN sunt
frecvent întâlnite la copiii cu această afecțiune.
De altfel, istoricul familial pozitiv de SPN și
PLMD poate fi de ajutor ca și suport de dovezi în
stabilirea diagnosticului de SPN la copii, și pentru a
susține posibilitatea de dezvoltare a SPN în timp la
copiii care nu îndeplinesc criteriile pentru stabilirea
acestui diagnostic.15

Diagnosticul
Diagnosticul de SPN la copii reprezintă o
provocare, în special deoarece copiii de vârste
mici nu pot descrie simptomele specifice ale
SPN, sau pentru că aceste simptome este posibil
să nu se manifeste la vârste foarte mici. Grupul
Internațional de Studiu pentru Sindromul
Picioarelor Neliniștite a dezvoltat un set de criterii
de diagnosticare pentru stabilirea diagnosticului
SPN și PLMD la copii.17 Criteriile de diagnostic
pentru SPN la copii au fost recent actualizate în
2013. Criteriile au fost simplificate și integrate
criteriilor nou revizuite pentru SPN la adulți.18
Ca și în cazul SPN la adulți, copiii trebuie să
îndeplinească cele cinci criterii esențiale pentru
SPN, inclusiv (1) nevoia de mișcare a picioarelor
de obicei însoțită de senzații neplăcute la
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nivelul acestora (2) debut sau accentuare în
timpul perioadelor de odihnă sau inactivitate
(3) ameliorare parțială sau totală în urma
mișcării (4) apar sau se acutizează seara sau în
timpul nopții (5) considerate împreună cu alte
simptome ca simptome primare specifice unei
alte afecțiuni medicale sau comportamentale.
În plus, trebuie luate în considerare mai multe
caracteristici specifice pentru diagnosticul de SPN.
În primul rând, copilul trebuie să poată descrie
cu propriile cuvinte senzațiile specifice SPN. De
aceea, dezvoltarea adecvată a limbajului este
esențială pentru diagnosticarea copiilor cu SPN.
De altfel, dezvoltarea cognitivă și a limbajului, și
nu vârsta, sunt cele care determină aplicabilitatea
criteriilor de diagnosticare a SPN. Medicii trebuie
să cunoască vocabularul specific vârstei utilizat
pentru descrierea simptomelor SPN la copii și
adolescenți. În al doilea rând, nu se cunoaște dacă
trăsăturile specifice evoluției clinice a afecțiunii
la adulți sunt valabile și în cazul SPN la copii. În
al treilea rând, ca și la adulți, există un impact
semnificativ asupra somnului, dispoziției, cogniției
și funcționării generale. Totuși, afectarea la copii
este mai evidentă în domeniile comportamental și
educațional. În ultimul rând, deși SPN și PLMD sunt
afecțiuni independente la adulți, în unele cazuri
PLMD poate preceda diagnosticul de SPN. Unele
trăsături clinice sunt importante pentru susținerea
diagnosticului pediatric de SPN. Aceste trăsături
includ prezența PLMS > 5/oră, antecedente
familiale de SPN sau PLMD la rudele de gradul I și
istoric familial de PLMS > 5/oră.
Pentru stabilirea diagnosticului de PLMD la
populația pediatrică, se utilizează ca prag un
index al mișcărilor periodice ale membrelor mai
mare de 5 pe oră. Pentru a stabili diagnosticul de
PLMD la copii este necesară existența simptomelor
de tulburări ale somnului cum sunt insomnia
de debut și cea din timpul nopții și somnolența
diurnă. În plus, este importantă excluderea
mișcărilor membrelor asociate cu tulburări
concomitente ale somnului, cum sunt tulburările
de respirație în timpul somnului, tulburările
medicale sau neurologice, tulburările psihiatrice,
medicația sau utilizarea abuzivă de substanțe.
Deși SPN și PLMD sunt afecțiuni independente la
adulți, relația dintre SPN și PLMD la copii prezintă

o oarecare complexitate. Prezența PLMD este
parte din suportul de dovezi pentru diagnosticul
pediatric de SPN. În plus, PLMD poate constitui
o manifestare timpurie a SPN, întrucât mulți
dintre copiii cu diagnostic stabilit de SPN au fost
diagnosticați anterior cu PLMD.15

Managementul afecțiunii
Nefarmacologic: S-a demonstrat că există
o multitudine de factori inclusiv medicația,
privarea de somn, consumul de nicotină și alcool
care grăbesc sau agravează SPN și PLMD.19,20 De
aceea, este esențială identificarea și analizarea
modalităților de evitare a interacțiunii cu acești
factori. S-a demonstrat că anumite medicamente
cum sunt inhibitorii selectivi ai recaptării
serotoninei (SSRI), metoclopramid, difenhidramina,
antagoniștii dopaminei pot agrava SPN și PLMD.19,20
Părinții trebuie sfătuiți să evite consumul de
cafeină la copii. Rutina somnului și o igienă bună
a somnului sunt esențiale pentru managementul
SPN la copii.19,20
Tratamentul deficienței de fier: Deficiența
de fier și depozitele reduse de fier joacă un rol
important în fiziopatologia SPN și PLMD. Mai
multe studii au demonstrat beneficiile terapiei
pe bază de fier în ameliorarea simptomelor
SPN.10,11,21,22 Doza utilizată în terapia cu fier este
de 3 mg fier elemental/kg/zi care corespunde
dozei utilizate în tratamentul anemiei cauzate
de deficiența de fier. În unele cazuri, vitamina
C ajută copilul la îmbunătățirea absorbției
fierului. Cea mai frecventă reacție adversă este
constipația. Alte reacții adverse sunt scaunul
închis la culoare, greață și durere epigastrică. Se
recomandă evitarea tratamentului cu fier la copiii
cu anemie hemolitică și hemocromatoză. Durata
tratamentului administrat în cadrul studiului
nostru efectuat anterior a fost de 3 luni urmate de
reducerea treptată lentă a dozei timp de un an.10
Urmărirea pe termen lung a acestor copii care au
primit terapie cu fier a arătat o ameliorare susținută
a bolii la 1-2 ani de la administrarea terapiei,
cu menținerea unui nivel bun al fierului seric și
feritinei.23,24 Terapia pe bază de fier pare să ducă la
o ameliorare pe termen lung a simptomelor clinice
și trebuie luată în considerare ca opțiune inițială
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atunci când nivelul feritinei este < 50 µg/L. După
efectuarea tratamentului cu fier este importantă
verificarea periodică a fierului seric și feritinei și
ajustarea conformă a dozei de fier.
Tratamentul medicamentos: Există un
număr în creștere de materiale din literatura de
specialitate referitoare la utilizarea medicației
dopaminergice la copii. Rapoartele de caz
publicate arată eficiența tratamentului cu
levodopa,25 ropinirole,26 pramipexole27 și
pergolide25 la copiii și adolescenții cu vârste mici.
Utilizarea medicației dopaminergice a fost asociată
cu ameliorarea simptomelor clinice ale SPN și
reducerea indexului PLM și a episoadelor asociate
de trezire.25,27 Administrarea de agoniști ai l-dopa și
dopaminei a condus la ameliorarea pe termen lung
a SPN și PLMD la copiii cu aceste afecțiuni.15,25,28
În urma administrării terapiei dopaminergice la
copiii cu SPN și ADHD s-a constatat ameliorarea
și chiar remiterea simptomelor ADHD.25,26 În plus,
la copiii cu SPN și parasomnii a fost raportată
vindecarea parasomniei în urma tratamentului cu
medicație dopaminergică.27 Reacțiile adverse ale
medicamentelor dopaminergice includ congestie
nazală, greață, vărsături, insomnie, somnolență
diurnă, retenție de apă, halucinații, comportament
obsesiv-compulsiv și apariția augmentării.
Alte medicamente, inclusiv benzodiazepinele,
anticonvulsivantele, medicamentele alfaadrenergice și opioidele nu au fost studiate
suficient la copii. Clonidina este frecvent utilizată la
copiii cu probleme de debut al somnului și poate fi
eficientă la cei cu SPN și PLMD.29 Clonazepam este
frecvent utilizat pentru tratamentul SPN și PLMD
la copii. Acesta poate agrava însă hiperactivitatea
la copiii cu ADHD.19 Tratamentul cu gabapentină
a demonstrat ameliorarea simptomelor SPN și
îmbunătățirea calității somnului.30,31
Pentru copiii cu SPN și PLMD sunt importante
vizitele regulate de urmărire pentru monitorizarea
simptomelor clinice, reacțiilor adverse și pentru
ajustarea dozelor de medicație după cum este
necesar. A fost raportată existența unei game largi
de doze optime de medicamente dopaminergice.19
La copiii care primesc terapie cu fier se recomandă
reevaluarea periodică a nivelurilor de fier seric
și feritină. La copiii cu PLMD care nu răspund la
terapia cu fier se poate efectua studiul repetat al
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somnului anterior administrării altor medicamente.
Întrucât factorii genetici joacă un rol important în
SPN și PLMD, părinții pot fi afectați de asemenea,
de aceea trebuie îndrumați spre evaluare și
tratament.
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Restless Legs Syndrome And Plmd
In Children And Adolescents
• Narong Simakajornboon, MD

Division of Pulmonary and Sleep Medicine
Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, Cincinnati OH(a)
Introduction:
Recent epidemiological studies have shown
that restless legs syndrome (RLS) is common
in children and adolescents with prevalence
of 2-4%.1-3 There is no significant difference
in prevalence of RLS among boys and girls.3
The etiology of pediatric RLS and PLMD is not
well understood. Several etiologies have been
proposed to play a role in the pathophysiology of
RLS and PLMD including genetic factors, dopamine
dysfunction, and low iron stores. Studies have
shown the genetic influences in the pathogenesis
of RLS and PLMD. Large population studies have
demonstrated a significant association between
RLS and PLMD and a common variant in an intron
of BTBD9 on chromosome 6p21.1, emphasizing
the potential for both genetic predisposition and
genetic susceptibility to the occurrence of RLS and
PLMD.4,5 There are emerging evidences of the role
of iron in the pathophysiology of RLS and PLMD.
Evidence of low iron storages have been found in
cerebro-spinal fluid, brain sonography, MRI, and
autopsy report.6-9 In children, low iron storage as
evidenced by low ferritin and iron deficiency are
found in RLS children.10,11 Low brain tissue iron
concentration may lead to RLS and PLMD through
alteration in dopaminergic system.12
The clinical presentation of RLS and PLMD in
children differs from that of adult population.
Children with RLS and PLMD may present with
non-specific symptoms such as growing pains,
restless sleep, sleep disturbances, insomnia and
daytime sleepiness.13,14 These symptoms may
go unnoticed by their parents.3,13,15 A history of
growing pains is noted in 78-85 % of children
and adolescents with RLS.3 Sleep disturbances
including sleep onset and sleep maintenance

insomnia are common presentation in children
with RLS and PLMD.15,16 Young children may have
difficulty describing symptoms of RLS, and may
describe these sensations with non-specific but
age appropriate terms. Therefore, physicians
should be familiar with developmental appropriate
terms and descriptions. A family history of RLS is
common in children with RLS. In fact, a positive
family history of RLS and PLMD is helpful as
supportive evidence in making a diagnosis of
RLS in children, and to raise the possibility of
developing RLS overtime in children who do not
meet criteria for RLS.15

Diagnosis
The diagnosis of RLS in children is challenging,
particularly because young children may not be
able to describe typical RLS symptoms or because
these symptoms may not become manifest at
very young ages. The International Restless Legs
Syndrome Study Group has developed a set of
diagnostic criteria for making diagnosis of RLS
and PLMD in children.17 The diagnostic criteria for
Pediatric RLS have recently been updated in 2013.
The criteria were simplified and integrated with
newly revised adult RLS criteria.18
As in adult RLS, the five essential RLS criteria
must be met in children including:
(1) an urge to move the legs usually
accompanied by uncomfortable and unpleasant
sensations in the legs
(2) begin or worsen during the period of rest or
inactivity
(3) partially or totally relieved by movement
(4) occur or worsen in the evening or at night
(5) not solely accounted for as symptoms
primary to another medical or behavioral
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conditions.
In addition, several special features should be
considered for diagnosis of pediatric RLS. First,
children must be able to describe RLS sensations
in their own words. Therefore, adequate language
development is essential to diagnose children
with RLS. In fact, language and cognitive
development determine the applicability of the
RLS diagnostic criteria, rather than age. Physicians
should be aware of the age-specific vocabulary
used to describe RLS symptoms in children and
adolescents. Second, it is unknown if the adult
specifier for clinical course apply to pediatric RLS.
Third, as in adults, there is a significant impact on
sleep, mood, cognition, and function. However,
impairment is more evident in behavioral and
educational domains in children. Finally, although
RLS and PLMD are separate entities in adult,
PLMD may precede the diagnosis of RLS in some
cases. Certain clinical features are important in
supporting a diagnosis of pediatric RLS. These
features include the presence of PLMS > 5/hr,
family history of RLS or PLMD among first-degree
relatives and family history of PLMS > 5/hr.
For diagnosis of PLMD in children, the periodic
limb movement index of more than 5 per hour
is used as a cut-off for pediatric population.
Symptoms of sleep disturbance such as sleep onset
and sleep maintenance insomnia and daytime
sleepiness are required for the diagnosis of PLMD
in children. In addition, it is important to exclude
limb movements associated with concurrent sleep
disorders such as sleep disordered breathing,
medical or neurological disorders, mental disorder,
medications or substance abuse. Although RLS and
PLMD in adult population are separate entities, the
relationship between RLS and PLMD in children is
somewhat complex. The presence of PLMS is part
of the supportive evidence for diagnosis of RLS
in children. In addition, PLMD may be the early
presentation of RLS as many children with definite
RLS have been previously diagnosed with PLMD.15

Management
Non-pharmacologic: Many factors including
medications, sleep deprivation, nicotine,
and alcohol have been shown to precipitate
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or aggravate RLS and PLMD.19,20 Therefore, it
is essential to identify and examine ways of
avoiding these factors. Several medications, such
as selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI),
metoclopramide, diphenhydramine, dopamine
antagonists have been shown to aggravate RLS
and PLMD.19,20 Parents should be advised to avoid
caffeine in their children. Regular sleep routine
and good sleep hygiene are essential for the
management of RLS in children.19,20
Iron treatment: Iron deficiency and low
iron stores play an important role in the
pathophysiology of RLS and PLMD. Several studies
have shown the benefit of iron therapy in reducing
RLS symptoms.10,11,21,22 The dose of iron therapy is
3 mg of elemental iron/kg/day corresponding to
the dose using for iron deficiency anemia. Some
children may benefit from vitamin C to improve
iron absorption. The most common side effect
is constipation. Other side effects are dark stool,
nausea, and epigastric pain. Iron treatment should
be avoided in children with hemolytic anemia
and hemochromatosis. The duration of treatment
used in our previous study was 3 months followed
by slow tapering for a period of one year.10 The
preliminary long-term follow-up of these children
treated with iron therapy showed sustained clinical
improvements 1-2 years after iron therapy, with
serum iron and ferritin remaining at adequate
levels.23,24 Iron therapy seems to lead to long
lasting improvement in clinical symptoms, and
should be considered as the initial option, when
serum ferritin levels are < 50 µg/L. It is important to
periodically check serum iron and ferritin after iron
treatment, and adjust iron dose accordingly.
Medications: There are increasing literatures
on the use of dopaminergic mediations in children.
Published case reports show the effectiveness
of levodopa,25 ropinirole,26 pramipexole,27 and
pergolide25 in young children and adolescents. The
use of dopaminergic medication was associated
with clinical improvement of RLS symptoms
and reduction of PLM index and associated
arousals.25,27 L-dopa and dopamine agonists
resulted in long-term improvements in children
with RLS and PLMD.15,25,28 In children with RLS
and ADHD, improvement and even resolution of
ADHD symptoms was noted after dopaminergic
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therapy.25,26 In addition, resolution of parasomnia
was reported in children with RLS and parasomnia
following treatment with dopaminergic
medications.27 Side effects of dopaminergic
medications include nasal congestion, nausea,
vomiting, insomnia, daytime sleepiness, fluid
retention, hallucination, obsessive compulsive
behavior and development of augmentation.
Other medications including benzodiazepines,
anticonvulsants, alpha-adrenergic, and opioid
medications have not been adequately studied in
children. Clonidine is commonly used for children
with sleep-onset problems and can be effective
in children with RLS and PLMD.29 Clonazepam is
commonly used for treatment of RLS and PLMD in
children. However, it may aggravate hyperactivity
in children with ADHD.19 Gabapentin has been
shown to reduce RLS symptoms and improve sleep
quality.30,31
It is important for children with RLS and PLMD
to have regular follow up visits to monitor clinical
symptoms, side effects, and to adjust the dose of
medication as needed. A wide range of optimal
doses for dopaminergic medications has been
reported.19 Children receiving iron therapy should
be periodically reassessed for their serum iron and
ferritin. A repeated sleep study may be needed in
children with PLMD who do not respond to iron
before starting other medications. Since genetic
factors play an important role in RLS and PLMD,
parents may be affected and should be referred for
further evaluation and treatment.
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Introducere
Melatonina endogenă (N-acetil-5metoxitriptamina) este un hormon din clasa
indolaminelor produs de către glanda pineală pe
parcursul nopţii, ca urmare a răspunsului la variaţia
lumină-întuneric. De asemenea, melatonina poate
fi sintetizată și la alte nivele, precum măduva
osoasă, limfocite, diferite celule epiteliale, printre
care și retina și tractul gastrointestinal.
Printre rolurile sale se numără reglarea ritmului
circadian, efectul asupra dezvoltării intrauterine a
fătului prin acţiunea asupra placentei, neuronilor şi
celulelor gliale, rolul antioxidant, antiinflamator şi
în modularea imunităţii celulare şi umorale. [1]
Nivelul endogen de melatonină are o evoluție
ciclică şi pe parcursul vieţii.
Odată sintetizată, melatonina acţionează atât
independent cât şi asupra a trei tipuri de receptori
MT1, MT2, MT3 :
- MT1- în nucleul suprachiasmatic al
hipotalamusului, lobul tuberal al hipofizei, şi vasele
sanguine de la nivel cardiac – cu rol în inhibarea
descărcărilor la nivel neuronal în timpul nopţii şi pe
somnul REM;
- MT2: retină şi hipocamp - cu rol aparent în
medierea efectelor melatoninei pe propriul ritm
circadian al SNC şi pe somnul non-REM;
- MT3: rinichi, creier şi alte organe periferice;
Atât receptorii MT1 cât şi MT2 sunt
susceptibili la fenomenul de downregulation
prin supraexpunere la melatonină cu implicaţii
importante în terapie.
Pornind de la efectele melatoninei endogene,
melatonina exogenă reprezintă un preparat
cu implicaţii importante în managementul
tulburărilor de somn precum și în cel al diverselor
patologii neuropediatrice.
Melatonina exogenă și tulburările de somn
Melatonina exogenă s-a dovedit a fi un preparat
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util în tratamentul tulburărilor de somn. Efectele
cele mai apropiate de efectele sintezei endogene
fiziologice de melatonină, constau în ininţierea
şi menţinerea somnului şi modificarea fazelor
ritmului circadian.
Trebuie subliniat de la început faptul că
o importanţă deosebită o are momentul
administrării acestui preparat, efectul maximal
putând fi obţinut cu 3-5 ore înaintea DLMO
(“dim light melatonin onset” / începerea secreţiei
de melatonină odată cu scăderea cantităţii de
lumină din mediul înconjurător). DLMO este un
test important prin care se poate diagnostica o
tulburare a ritmului circadian. Se utilizează pentru
evaluarea funcţiei nucleului suprachiasmatic
(pacemaker circadian endogen), prin care se poate
stabili dacă un individ are un ciclu sincronizat
lumină-întuneric de 24 de ore sau dacă există
întârzieri sau accelerări ale fazelor somnului. Este
important de menţionat că DLMO se testează prin
dozarea melatoninei salivare și nu prin jurnal de
somn, actigrafie sau polisomnografie. [3] Practic
dozarea se face rugând copilul sa țină în gură și
să mestece ușor, un tampon din bumbac, timp de
1-2 minute, la fiecare oră (sau la fiecare jumătate
de oră) între orele 19-23. Se dozează melatonina
din saliva existentă în tampon. DMLO apare atunci
când nivelul salivar de melatonină este 3-4 pg/
ml (ceea ce corespunde unui nivel plasmatic
de aproximativ 9-10 pg/ml). Se recomandă
testarea înainte de începerea tratamentului cu
melatonină și la distanță de câteva săptămâni
de la întreruperea tratamentului, pentru cazurile
în care nu s-a obținut un răspuns pozitiv după
administrarea de melatonină.
Tulburările ritmului somn veghe frecvent
întâlnite la copil sunt sindromul de întârziere a
fazei somnului și insomnia cronică cu dificultate
în inițierea somnului.
Sindromul de întârziere a fazei somnului se
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caracterizează printr-un ritm circadian cu durată de
peste 24 de ore din cauza întârzierii cu cel puţin 2
ore atât a orei de adormire cât şi a celei de trezire,
fără efecte asupra calităţii şi duratei somnului.
Insomnia cu dificultate în iniţierea somnului
copilul prezintă dificultăți la adormire, cu
consecinţe negative importante asupra vieții
copilului și familiei acestuia.
Este de menționat faptul că în țări precum
Statele Unite ale Americii, Canada melatonina este
considerată „supliment nutritiv” iar în Australia este
un produs neînregistrat. În Uniunea Europeană
melatonina a fost evaluată de către European Food
Safety Authority (EFSA) pentru reducerea latenței
de instalare a somnului și concluzia studiilor fost că
are eficacitate în acest sens.
În 4 octombrie 2014 a avut loc la Roma o
conferință europeană unde pentru prima dată s-a
ajuns la un consens privind utilizarea melatoninei
(1). Recomandările grupului de la Roma privitoare
la tratamentul sindromului de întârziere a fazelor
somnului și insomniei sunt prezentate în tabelul 1.
Studii recente axate pe posologia melatoninei
au arătat că dozele între 0,05-0,15 mg/kg
accelerează iniţierea somnului şi DLMO cu
aproximativ o oră și scad latenţa iniţierii somnului.
Melatonina pare a fi lipsită de efecte adverse atât
în administrarea pe termen scurt cât şi pe termen
lung. Dozele folosite în mod curent variază între
0,5-3,5 mg la sugari (maximum 5mg) , 1-10mg la
copii (maximum10mg ) şi 2-12mg la adolescenţi
(maximum 18mg), cu o durată a administrării între
0-200 zile şi o medie de 16,5 săptămâni (4,5).
Concluzii
Melatonina este un hormon cu funcţii multiple
în organismul uman, multe dintre ele încă
insuficient studiate. Melatonina exogenă devine
din ce în ce mai mult folosită ca terapie adjuvantă
în diverse tulburări ale somnului asociate sau nu
unei patologii neuropediatrice.
Melatonina şi efectele sale reprezintă obiectul
a numeroase studii aflate în derulare în prezent,
fiind necesar un consens internațional asupra
indicaţiilor terapeutice şi a posologiei.
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Tabel 1. Recomandări pentru prescrierea melatoninei în tulburările ciclului somn-veghe sau insomnia
cu dificultate în iniţierea somnului
• Înainte de începerea tratamentului se va măsura DLMO (dacă este posibil)
• De obicei, melatonina nu este eficientă în tulburările de menţinere a somnului
Vârsta minimă
pentru administrare
Momentul
administrării la copii

Nu există studii care să precizeze o vârstă minimă pentru a administra melatonina.
Este aparent sigură, există studii în care a fost folosită în doze mari la sugarii > 6 luni cu
scopul de a preveni injuriile neuronale, fără a avea efecte secundare
Folosită cu rol cronobiotic

• 2-3 ore înaintea DLMO
• Când DLMO nu poate fi măsurat : 3-4 ore înainte
orei de somn
• Se începe cu o doză mică de 0,2-0,5 mg de
melatonină cu eliberare rapidă, cu 3-4 ore
înaintea orei de somn; se creşte cu 0,2-0,5 mg în
fiecare săptămână după caz (maxim 3 mg la copii
şi 5mg la adolescent) până se obţine efectul dorit
• Dacă nu se obţine un răspuns după o săptămână:
se creşte doza cu 1 mg săptămânal până apare
efectul dorit.
• Dacă 1mg de melatonină este eficientă: se
încearcă o doză mai mică.
Doza maximă:
<40 kg: 3mg;
>40 kg: 5mg.

Folosită pentru inducerea
somnului

• 1-3mg cu 30 de min înaintea orei de somn sau
începerea examinării (EEG, potenţiale evocate de
trunchi cerebral, IRM)

Durata
tratamentului

• Trebuie adaptată fiecărui pacient ţinând cont de tulburările lor neurologice , dar, în
general, nu trebuie să dureze mai puţin de o lună.
• Tratamentul poate fi întrerupt înaintea pubertăţii ( aprox. 12 ani) sau imediat după
(18-24 ani)
• Oprirea unei scheme terapeutice eficiente înainte de vreme (ex: la 4 săptămâni de la
iniţiere), poate duce la reapariţia insomniei.
• Se recomandă întreruperea tratamentului cu melatonină odată pe an (preferabil
vara), după ce se va fi stabilit un ciclu normal de somn.

Când tratamentul
nu mai este eficient

• Se va verifica momentul administrării: momentul optim pentru administrare este
posibil să se fi modificat
• Pierderea eficienţei terapeutice se datorează cel mai probabil unei metabolizări lente
a melatoninei
• Se va reconsidera diagnosticul: a se căuta o comorbiditate neuropsihiatrică şi a se
trata împreună cu insomnia
• Pentru un ritm som-veghe foarte întârziat: se va lua în considerare cronoterapia;
• Unele medicamente influenţează metabolismul melatoninei:
- încetinire: contraceptive orale, cimetidină, fluvoxamină
- accelerare: carbamazepina, esomeprazole, omeprazol.
• Dacă apar probleme de menţinere a somnului după iniţierea terapiei cu melatonină:
doza este probabil prea mare.

* Reprodus şi adaptat după: Bruni O, Alonso-Alconada D, Besag F, Biran V, Braam W, Cortese S, Moavero R, Parisi
P, Smits M, Van der Heijden K, Curatolo P- Current role of melatonin in pediatric neurology: clinical recommendationsEuropean Journal of Pediatric Neurology 19 (2015) 122-133, table 2, page 129.
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Introduction
Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamin) is a
hormone produced by the pineal gland during the
night, as a response to the light-darkness variation
and part of the indoleamines group. Other sites
of production include the bone marrow, various
epithelial cells, lymphocytes, the retina and the
gastrointestinal tract.
Various roles have been cited such as the inutero development of the fetus through its action
on the placenta, neurons and glia cells, a major
role in the regulation of the circadian rhythm,
antioxidative, antiinflammatory roles as well as
cellular and humoral immunity modulation [1].
These roles make of the exogenous melatonin
therapy an important part of the management
of various neuropediatric pathologies, often
associated with sleep disorders.
The endogenous melatonin levels have a cyclic
evolution throughout the entire life. Melatonin,
once secreted, may act independently or through
3 types of receptors:
- MT1 (in the suprachiasmatic nucleus of the
hypothalamus, the tuberal lobe of the pineal gland
and the cardiac blood vessels) – acting on REM
sleep and inhibiting night-time neural discharge ;
- MT2 (retina and the hippocampus)- acting on
the CNS’s own circadian rhythm and on non-REM
sleep;
- MT3 (the kidney, the brain and other
peripheral organs).
Both MT1 and MT2 receptors are susceptible to
down-regulation phenomena by overexposure to
melatonin, with great implications for any medium
to long-term therapeutic plan involving melatonin.
[1]
Exogenous melatonin
Exogenous melatonin has proven to be useful
in numerous pediatric pathologies, especially in

the neuropsychiatric field. However, the effects
vary due to a great variation in etiology.
The timing of administration is of paramount
importance as the maximum effect can be
achieved 3 to 5 hours before DLMO (dim light
melatonin onset – the beginning of the melatonin
secretion once the surrounding environment
light starts to decrease - an important tool when
evaluating the suprachiasmatic nucleus, by which
it can be established whether an individual has a
light-darkness cycle of 24 hours or it is functioning
freely, or whether there are delays or accelerations
of sleep phase). DLMO cannot be established by
sleep diaries, actigraphy or polysomnography,
but it can be established by measuring salivary
melatonin levels.[3]
Initiating and maintaining sleep as well as
altering the cyrcadian rhythm phases are the
effects closest to the effects of endogenous
melatonin secretion, making exogenous melatonin
an important treatment option in a large
number of sleep disturbances, both in normal
children and the ones affected by neurological or
neuropsychiatric disorders.
Melatonin and sleep pathology
Delayed sleep phase syndrome is mainly
characterized by a circadian rhythm over 24 hours
long, due to a delay of minimum 2 hours both of
bed time and wake up time, without any influence
on the quality or length of sleep, whereas chronic
sleep onset insomnia represents difficulty
in initiating sleep, with important negative
consequences.
It is to be mentioned that in countries such
as the United States and Canada melatonin is
considered a dietary supplement, and in Australia
it is an unregistered product. In the European
Union melatonin was evaluated by the European
Food Safety Authority (EFSA) to reduce sleep onset
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latency, and the conclusion of the studies was that
it is indeed efficacious.
On 4 October 2014, a European conference took
place in Rome where for the first time a consensus

was reached regarding the use of melatonin (1).
The recommendations of the group from Rome
concerning the treatment of delayed sleep phase
syndrome and insomnia are presented in table 1:

Table 1. Melatonin prescription recommendations in children with sleep-wake rhythm disorders or sleep
onset insomnia
• Usually, melatonin is not effective in sleep maintenance disturbances;
• When possible, measure DLMO before treatment initiation.
Minimum age for
There are no studies reporting a minimum age for melatonin administration. It is
administration
apparently safe, since it has been administered in infants over 6 months old, in order to
prevent neuronal injuries, with no side effects being reported.
Time of administration When used for its
• 2-3 hours before DLMO
in children
chronobiotic role
• When DLMO cannot be measured: 3-4 hours before sleep
time
• Start with a low dosage of 0,2-0,5 mg of fast-release
melatonin, 3-4 hours before bedtime; increase by 0,2-0,5
mg each week as needed (maximum 3 mg in children
and 5mg in adolescents) until the desired effect is
attained;
• If there is no response after 1 week of therapy: increase
dose by 1mg weekly, until the desired effect is attained;
• When 1mg is effective: try lower dose;
Maximum doses:
<40 kg: 3mg;
>40 kg: 5mg.
When used as a sleep
• 1-3mg, 30 de min before sleep or before examination
inductor
(EEG, evoked potentials, MRI)
Treatment duration
• Treatment duration should be adapted to each patient’s neurological disorders, but, in
general, it should not be less than a month.
• Treatment can be withdrawn before puberty (around the age of 12) or shortly after
(18-24 years old)
• Stopping successful treatment prematurely (eg: 4 weeks since initiation), may lead to
reappearance of insomnia.
• Melatonin treatment should be discontinued 1 week per year, preferably during
summer, after a normal sleep cycle has been established.
When treatment is not • Check administration time: melatonin intake time may have shifted;
effective
• The loss of therapeutic efficiency is most likely due to a slow melatonin metabolism;
• Reconsider the diagnosis: look for a neuropsychiatric comorbidity and treat
simultaneously with the insomnia;
• In case of severely delayed sleep-wake rhythm: consider chronotherapy;
• Some drugs influence melatonin metabolism:
- slower metabolism: oral contraceptives, cimetidine, fluvoxamine;
- metabolism accelerator: carbamazepine, esomeprazole, omeprazole.
• If sleep maintenance troubles appear after melatonin initiation: the dose is probably
too high.
* Reproduced and adapted from: Bruni O, Alonso-Alconada D, Besag F, Biran V, Braam W, Cortese S, Moavero R, Parisi P, Smits M, Van der
Heijden K, Curatolo P- Current role of melatonin in pediatric neurology: clinical recommendations-European Journal of Pediatric Neurology
19 (2015) 122-133, table 2, page 129.
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Recent studies centered on the posology of
melatonin showed that a dosage between 0.050.15 mg/kg advanced sleep onset time and DLMO
by one hour, while decreasing sleep initiating
latency by 35 minutes, with no apparent adverse
reactions both in short and long-term usage.
Current dosages range from 0.5-3.5 mg in infants
(with a maximum of 5 mg), from 1-10 mg in
children (with a maximum of 10 mg), and from
2-12 mg in adolescents (with a maximum of 18
mg) and a total treatment time between 0-200
days, with a 16.5 weeks average (4,5).
Conclusions
Melatonin is a multiple-function hormone,
with numerous effects yet to be studied.
Exogenous melatonin is steadily becoming an
important part of the therapeutic scheme of
various sleep disturbances, associated or not with
neuropediatric disorders.
Melatonin and its effects are currently the
focus of many ongoing studies, an international
consensus regarding posology and therapeutic
indications having yet to be reached.
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Managementul ORL al tulburărilor de respiraţie
în timpul somnului la copii
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Introducere
Medicii specialişti ORL sunt frecvent confruntaţi
cu situaţia de a evalua recomandarea de tratament
chirurgical la copiii cu sforăit, tulburări de respiraţie
în timpul somnului sau pentru apnee în somn
de tip obstructiv. Obstrucția respiratorie cronică
a copilului a fost, în mod excesiv, pusă aproape
exclusiv pe seama vegetațiilor adenoide, dată fiind
legătura anatomică a acestora cu fosele nazale.
Pe lângă alte cauze (alergia, infecții acute/cronice
nerecunoscute, tulburări genetice), hipertrofia
amigdaliană poate constitui un obstacol respirator
redutabil. În acelaşi timp posibile alte cauze de
obstrucţie a căilor aeriene superioare trebuie
identificate şi tratate corespunzător.
Creşterea gradului de conştientizare asupra
sindromului de apnee în somn la copii a
modificat trendul recomandărilor pentru adenoamigdalectomia pediatrică, faţă de recomandarea
„tradiţională” cauzată de indicaţiile infecţioase1.
Fiziopatologia căilor aeriene superioare
În starea de veghe faringele este colababil,
dat fiind structura sa musculară și presiunile
variabile impuse asupra pereților săi de aerul
inspirat-expirat. Coordonarea neuromusculară este
esenţială pentru propulsarea bolului alimentar în
esofag (şi nu către nas sau trahee) şi de asemenea
pentru vorbire. Întrucât este cale respiratorie,
faringele trebuie să rămână deschis permanent
cu excepţia momentelor de deglutiţie, vorbire,
regurgitaţie şi eructaţie. Deschiderea faringelui
este determinată atât de factori anatomici cât şi de
factori fiziologici. Ar fi de aşteptat ca persoanele
cu faringe îngust să fie la risc crescut pentru
colapsul acestuia în timpul somnului. Cu toate
acestea prevalenţa sindromului de apnee în somn
(SASO) la copii este în jur de 4% şi este mai mare la
barbaţi decât la femei, deşi femeile au un faringe
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mai îngust. Din această perspectivă, dimensiunea
anatomică a farigelui nu poate fi singurul factor
predispozant pentru SASO.
În starea de veghe, un faringe îngust poate
fi compensat printr-un tonus crescut al căilor
aeriene. În timpul somnului acest tonus poate
fi scăzut, în special în stadiul de somn REM.
Închiderea căilor respiratorii va determina o
microtrezire cu deschiderea consecutivă a căilor
respiratorii.
Astfel orice factor care scade dimensiunea
faringelui sau creşte complianța pereților acestuia
poate predispune la SASO.
Factorii care scad dimensiunea faringelui
sunt reprezentanţi de structurile anatomice
din care acesta e alcătuit, prin diferite variații
anatomice, ca și de modificări patologice ale unor
elemente normal prezente la nivelul său. Aici pot
fi incluse vegetaţiile adenoide şi amigdalele. De
asemenea, unele anomalii ale structurilor faciale
(ex: hipoplazia mandibulară, hipertrofia linguală/
sdr. Down) pot să determine obstrucții faringiene
prin distorsionarea mecanică/ dimensională a
orofaringelui. Pot fi implicati şi factori dinamici în
obstrucția faringiană, precum obezitatea.
Factorii care afectează complianţa
faringelui cuprind atât factori genetici cât şi
factori hormonali, modificarea acestora putând
fi determinată de diferite afecţiuni, în special
cele care influenţează scăderea tonusului
neuromuscular. Copiii cu afecţiuni neurologice,
sindrom Down, sindrom Prader-Willi sunt în acest
sens la risc crescut pentru SASO.
Indicaţii terapeutice nazale
În contextul socio-economic actual, tendința
de a rezolva cu costuri minime patologia întâlnită
duce la folosirea frecventă a unor manevre
chirurgicale sau a unor terapii complementare.
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Îndepărtarea vegetațiilor adenoide este un
gest chirurgical eficient, cu condiția unei indicații
precise și a neconfundării/ asocierii lor cu alte
patologii obstructive: rinite alergice, deviații de
sept nazal, malformații de fose nazale.
Hipertrofia amigdaliană cronică
Nerecunoscută și tratată la timp, această
afecțiune poate deveni un obstacol în
dezvoltarea neuro-cognitivă a copilului, mai
ales la vârsta școlară. Existența unor deficite de
educație sanitară și de diseminare a informației
referitoare la hipertrofia amigdaliană cronică pot
contribui la lipsa de adresabilitate a unor pacienți
cu suferință evidentă și la îngrijiri medicale
evident ineficiente.
Amigdalectomia constituie o aparentă
contradicție în contextul obstructiv respirator,
întrucât indicațiile clasice de exereză se bazau pe
existența unui trecut infecțios recurent frecvent.
În condițiile demonstrării importanței OSAS în
patogeneza tulburărilor neurocognitive la individ
și, îndeosebi, la copilul în creștere îndepărtarea
amigdalelor palatine cu asigurarea unei respirații
fără obstrucție în cursul somnului constituie cea
mai bună soluție pe termen lung. Teama de a
utiliza amigdalectomia în scopuri „dezobstructive”
este cauzată de lipsă de cunoaștere a patologiei
somnului, cu efecte deja demonstrate.
O evoluţie favorabilă atât imediat postoperator
cât şi pe termen lung confirmă o indicaţie
terapeutică corespunzătoare.
Nu orice copil care sforăie este diagnosticat cu
apnee în somn. Examinarea clinică, de multe ori
dificilă la copiii de vârstă mică şi în plus examinarea
în starea de veghe pot fi fără modificări.
Marimea vegetaţiilor sau amigdalelor nu este
neapărat corelată cu prezenţa SASO şi în acest
sens examinarea clinică poate fi completată cu
fibroscopie şi uneori de teste imagistice.
Polisomnografia este considerată standardul
de aur în diagnosticarea apneei de somn, însă
datorită accesibilităţii reduse, decizia pentru
efectuarea acestei investigaţii variază în funcţie
de severitatea simptomatologiei sau de prezenţa
unor comorbidităţi care necesită o abordare
multidiciplinară. Dacă polisomnografia nu este
disponibilă, se pot recomanda alte investigaţii

efectuate ambulator: poligrafia cardiorespiratorie,
pulsoximetria nocturnă.
Tehnici chirurgicale
Adenoidectomia poate fi efectuată prin
metode clasice (cureta Beckmann) sau metode
mai nou descrise (coblația, diatermia-aspirație,
microdebrider). Indiferent de metodă, rezultatele
sunt favorabile în cazul exerezei complete a
obstacolului mecanic reprezentat de vegetațiile
adenoide. Mai rar, îndepărtarea lor parțială poate
fi suficientă la pacienți cu malformații clare de văl
palatin, pentru prevenirea unor posibile tulburări
de vorbire postoperatorii.
Amigdalectomia se poate executa deasemenea
clasic, cu instrumente „reci” sau folosind diverse
tehnici „calde” (coblația, diatermia, disecția cu
ultrasunete, laserul). Tehnicile reci au ca dezavantaj
riscul sângerărilor precoce, însă de obicei
controlabile (pacientul fiind deja într-o unitate
medicală). Tehnicile bazate pe coagulare determină
pierderi sanguine mai mici intraoperator dar
sunt asociate (lucru determinat statistic) mai
frecvent cu sângerări tardive greu controlabile și
de manageriat (pacient aflat la distanță de mediul
spitalicesc)[2].
Îndepărtarea țesutului limfoid amigdalian
crește spațiul liber la nivelul orofaringelui și scade
posibilitățile de colabare ale acestuia în somn,
odată cu creșterea diametrului intern[3].
Folosirea tonsilotomiei (rezecție partială a
amigdalelor) poate fi și ea considerată o soluție,
din perspectiva creării unui spațiu respirator
mai mare dar prezintă riscul pentru o eventuală
recidivă hipertrofică, în perioada copilăriei[4].
Deasemenea, cicatrizarea defectuoasă a criptelor
după o asemenea intervenție crește riscul teoretic
de infecții recurente.
Evaluarea rezultatelor postchirurgicale
SASO este adesea considerat vindecat atunci
când medicul constată remiterea simptomelor în
urma intervenției precum:
- retard de creștere
- performanțe școlare reduse
- enurezis
- probleme comportamentale
În această situație, nu este de obicei necesară
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efectuarea unei PSG postoperatorii, decât în cazul
în care simptomele recidivează (Otolaryngology–
Head and Neck Surgery 2011 144:S1)
Pacienţii cu risc pentru persistenţa a tulburărilor
de respiraţie în timpul somnului (TRS) sunt cei cu
obezitate, cei cu valori inițiale ale polisomnografiei
semnificativ anormale sau cei la care se menţin
simptomele după intervențiile chirurgicale
orl. Întrucât etiologia TRS este dinamică şi
în majoritatea cazurilor multifactorială, este
recomandat ca simptomele și semnele asociate
SASO să fie reevaluate clinic la 6 până la 8
săptămâni de la tratament şi ulterior periodic
pentru a determina dacă este necesar tratament
suplimentar.
Un instrument util în acest sens este
chestionarul pentru evaluarea tulburărilor de
respiraţie în timpul somnului la copii, dezvoltat
de prof. dr. Ronald Chervin şi colaboratorii de
la Universitatea din Michigan – ”Pediatric sleep
questionnaire (PSQ): validity and reliability of scales
for sleep-disordered breathing, snoring, sleepiness,
and behavioral problems” (5), a cărui variantă în
limba română se poate obţine gratuit online:
Sleep-Related Breathing Disorder Scale (SRBD
Scale), from Pediatric Sleep Questionnaire, to
Identify Symptoms of Obstructive Sleep Apnea
in Children - 3773 - University of Michigan Office
of Technology Transfer (http://inventions.umich.
edu/technologies/3773_sleep-related-breathingdisorder-scale-srbd-scale-from-pediatricsleep-questionnaire-to-identify-symptoms-ofobstructive-sleep-apnea-in-children.)(6)
Rezultatele unui studiu publicat în luna
martie 2015 în Pediatrics arată că cei 22 de
itemi ai chestionarului care evaluează afectarea
comportamentului în cadrul SASO, somnolenţa
şi calitatea vieţii prezic îmbunătăţirea după
adenoamigdalectomie(7). Spre deosebire de
polisomnografie care evaluează SASO din punct
de vedere fiziopatologic şi este utilă pentru
diagnosticare, simptomele relevate în timpul
vizitei medicale pot oferi previziuni legate
de comorbidităţi şi răspunsul la intervenţia
chirurgicală.
Publicatia subliniază şi diferenţele care există
în practica clinică între societăţile profesionale
referitor la recomandarea PSG înainte de
adenoamigdalectomie. Academia Americană de
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Pediatrie cât şi Academia Americană de Medicina
Somnului recomandă PSG pentru a confirma
atât diagnosticul cât şi severitatea SASO în timp
ce Academia Americană de ORL recomandă PSG
doar la copiii cu afecţiuni medicale complexe sau
atunci când este o discordanţă între marimea
amigdalelor şi severitatea declarată a simptomelor
SASO. Chestionarul pentru TSR nu înlocuieşte
polisomnografia, informaţiile pe care le aduce sunt
complementare acesteia în evaluarea copiilor cu
SASO candidaţi pentru interventia chirugicală.
Chestionarul este însă un instrument simplu, ieftin,
rapid care poate fi folosit în cabinetul medical şi
care, aplicat înainte de intervenţia chirurgicală şi
la câteva luni după aceasta reflectă îmbunătăţirea
simptomelor determinate de SASO, acestea fiind
în acelaşi timp motivele care preocupă şi familia
copilului.
Concluzii
Patologia ORL pediatrică este marcată de
o incidență crescută a afecțiunilor infecțioase
inflamatorii. Nerecunoscute și tratate la timp
tulburarile de respiraţie în timpul somnului pot
deveni un obtacol în dezvoltarea neuro-cognitivă
a copilului, mai ales la vârsta școlară. Monitorizarea
postoperatorie pe termen lung poate fi uneori
necesară întrucât recurenţa SASO este posibilă,
factorii de risc în acest sens nefiind încă bine
studiaţi.
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Introduction
ENT specialists are frequently confronted
with the need to evaluate the recommendation
for surgical treatment in children who present
with snoring, sleep-related breathing disorders
or obstructive sleep apnea. Chronic airway
obstruction in children has been excessively
and almost exclusively attributed to adenoid
vegetations, given the anatomical connection
they have with the nasal cavities. Among
other causes (allergies, unrecognized acute/
chronic infections, genetic disorders), tonsillar
hypertrophy may represent an important
respiratory obstacle. However, other possible
causes for upper airway obstruction should be
identified and treated accordingly.
Increasing the degree of awareness of the
pediatric sleep apnea syndrome changed the
tendency for recommendation of pediatric
adenotonsillectomy instead of the traditional
recommendation for infection indications1.
Pathophysiology of upper airways
During wakefulness, the pharynx is collapsible
because of its muscle structure and variable
pressures imposed on its walls by the inspired
and expired air. Neuromuscular coordination is
essential for propelling the bolus of food down
into the esophagus (and not into the nose or
trachea) and also for speech. As it is an airway,
the pharynx must remain open permanently,
except during deglutition, speaking, regurgitation
and eructation. The opening of the pharynx is
triggered by anatomical as well as physiological
factors. It would be expected that people with
narrow pharynx have a high risk of pharyngeal
collapse during sleep. However, the prevalence of

32

sleep apnea (OSAS) in children is about 4% and is
higher in men than in women, although women
have a narrower pharynx. From this perspective,
the anatomical size of the pharynx is not likely to
be the only factor predisposing to OSAS.
During wakefulness, a narrow pharynx may be
compensated by increased airway tonus. During
sleep, this tonus may be decreased, especially
during REM sleep. The closing of the airways
will cause micro-awakenings with consecutive
opening of the airways.
Thus, any factor that decreases the size of the
pharynx or increases compliance of its walls may
predispose to OSAS.
The factors which decrease the size of the
pharynx are represented by the anatomical
structures of which it is made, through different
anatomical variations, and by pathological
changes of some elements which are normally
present in the pharynx. Adenoid vegetations
and tonsils can be included here. Also, some
abnormalities of the facial structures (eg:
mandibular hypoplasia, tongue hypertrophy/
Down syndrome) may cause pharyngeal
obstruction by mechanical/dimensional distortion
of the oropharynx. Dynamic factors, such as
obesity, may also be involved in pharyngeal
obstruction.
The factors affecting compliance of the
pharynx include genetic as well as hormonal
factors, whose modification may be caused
by different diseases, especially the ones that
influence decrease of neuromuscular tone.
Children with neurologic disorders, such as Down
syndrome, Prader-Willi syndrome are therefore at
high risk for OSAS.

Corresponding author:
Dan Cristian Gheorghe, 20 Bd. C.Brâncoveanu, district 4, Bucharest, www.mscurie.ro; www.umf.ro
E-mail: gheorghe.dancristian@gmail.com

REVIEWS

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ

ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (3), 2015

Nasal treatment indications
In the current social and economic context,
the tendency to heal diseases with minimal costs
leads to common use of surgical maneuvers or
complementary therapies.
Removal of adenoid vegetations is an efficient
surgical procedure, on condition that there is a
precise indication for it and no association with or
mistake for other obstructive pathologies: allergic
rhinitis, deviated nasal septum, malformations of
nasal cavities.
Chronic tonsillar hypertrophy
If not identified and treated in due course,
this disease may become an obstacle in the
neurocognitive development of the child,
especially at school age. Poor sanitary education
and dissemination of information on chronic
tonsillar hypertrophy may contribute to lack of
addressability of patients with obvious symptoms
and, therefore, to inefficient medical care.
Tonsillectomy is an apparent contradiction
in the obstructive respiratory context, because
classical indications for exeresis used to be based
on a frequent recurrent infectious history. As the
importance of OSAS has already been proved
in the neurocognitive disorder pathogenesis in
adults and especially in growing children, removal
of palatine tonsils and ensuring obstructionfree respiration during sleep represents the best
solution on the long run. Fear to use tonsillectomy
for desobstruction purposes is caused by lack of
knowledge of sleep pathology, with effects already
proved.
Favorable evolution immediately after surgery
as well as on the long run confirms adequate
treatment indication.
Not every child who snores suffers from sleep
apnea. Clinical examination, often difficult to
perform in young children, and examination
during wakefulness may show no modifications.
The size of the vegetations or tonsils is not
necessarily correlated with the presence of
OSAS, therefore clinical examination should be
accompanied by fibroscopy and sometimes by
imaging tests.
Polysomnography is considered the gold
standard in the diagnosis of sleep apnea, but due
to reduced accessibility, the decision to perform

this investigation varies depending on the
severity of the symptomatology or the presence
of comorbidities which require multidisciplinary
approach. If polysomnography is not available,
the physician may recommend other ambulatory
investigations: cardiorespiratory polygraphy,
nocturnal pulse oximetry.
Surgical techniques
Adenoidectomy may be performed through
classical methods (Beckmann curette) or more
recent methods (coblation, diathermy-aspiration,
microdebrider). Regardless of the method used,
results are favorable in the case of complete
exeresis of the mechanical obstacle represented
by the adenoid vegetations. More rarely, partial
removal may be sufficient in patients with obvious
malformations of the soft palate, to prevent
occurrence of possible postoperative speech
disorders.
Tonsillectomy may also be performed
classically, with cold instruments or using various
warm techniques (coblation, diathermy, ultrasound
dissection, laser). The disadvantage of cold
techniques is the risk of early bleeding. However,
this is usually controllable since the patient is
already in a medical unit. Techniques based on
coagulation cause less intraoperative blood loss
but are more commonly (statistical fact) associated
with late bleeding difficult to control and manage
(patients not hospitalized)[2].
Removal of tonsillar lymphoid tissue increases
the free space at the level of the oropharynx and
decreases the chances that it collapses during
sleep, as the internal diameter increases[3].
Tonsillectomy (partial resection of the tonsils)
may also be a solution, for it creates a larger
respiratory space, but has a risk for possible
hypertrophic relapse during childhood[4]. Also,
the impaired healing of the crypts after such
an intervention increases the theoretical risk of
recurrent infections.
Evaluation of postsurgical results
OSAS is often considered as healed when
the physician finds relief of symptoms following
intervention, such as:
- growth retardation
- reduced school performance
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- enuresis
- behavioral problems
In this case, it is usually not necessary to
perform postoperative PSG, unless symptoms
recur (Otolaryngology–Head and Neck Surgery
2011 144:S1)
Patients at risk for persistency of sleepdisordered breathing (SDB) are those with obesity,
who present with significantly abnormal baseline
values of polysomnography or who still experience
symptoms after ENT surgical interventions. As
SDB etiology is dynamic and in most of the cases
multifactorial, symptoms and signs of OSAS should
be clinically reevaluated at 6 to 8 weeks after
treatment, and then periodically to determine
whether additional treatment is required.
A useful instrument for this is the questionnaire
for the evaluation of pediatric sleep-related
breathing disorders developed by physician
Ronald Chervin, Professor, and his collaborators
from the University of Michigan – ”Pediatric
sleep questionnaire (PSQ): validity and reliability
of scales for sleep-disordered breathing, snoring,
sleepiness, and behavioral problems”, whose
Romanian version is available online for free:
Sleep-Related Breathing Disorder Scale (SRBD
Scale), from Pediatric Sleep Questionnaire, to
Identify Symptoms of Obstructive Sleep Apnea
in Children - 3773 - University of Michigan Office
of Technology Transfer (http://inventions.umich.
edu/technologies/3773_sleep-related-breathingdisorder-scale-srbd-scale-from-pediatricsleep-questionnaire-to-identify-symptoms-ofobstructive-sleep-apnea-in-children.)
Results from a study published in March
2015 in Pediatrics show that the 22 items of the
questionnaire assessing affected behavior in
OSAS, sleepiness and the quality of life, predict
improvement after tonsillectomy(5). Unlike
polysomnography which evaluates OSAS from
a pathophysiological point of view being useful
for diagnosis, symptoms revealed during medical
visits may provide prediction on comorbidities and
the answer to surgical intervention.
The publication also highlights the differences
in clinical practice between professional
societies regarding recommendation for PSG
before tonsillectomy. The American Academy
of Pediatrics as well as the American Academy
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of Sleep Medicine recommend PSG to confirm
the diagnosis as well as the severity of OSAS,
while the American Academy of Otolaryngology
recommends PSG only in children with complex
medical conditions or when there is discordance
between the size of the tonsils and the declared
severity of OSAS symptoms. The SDB questionnaire
does not replace polysomnography, the
information it brings is complementary to PSG
in the evaluation of children with OSAS who are
scheduled to undergo the surgical intervention.
However, the questionnaire is a simple, affordable
and quick instrument which may be used in the
consultation room and which, if applied before the
surgical intervention and a few months following
surgery, reflects OSAS symptoms improvement
which are at the same time the reasons that
concern the child’s family.
Conclusions
ENT pathology is characterized by an increased
incidence of inflammatory infectious diseases. If
not identified and treated in due course, sleeprelated breathing disorders may become an
obstacle in the neurocognitive development of
the child, especially at school age. Long-term
postoperative monitoring may sometimes be
necessary as OSAS recurrence is possible, although
the risk factors causing recurrence have not yet
been well studied.
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Diagnosticul alergiei la proteinele laptelui de vacă
• Elena Camelia Berghea

Medic primar alergologie-imunologie clinică
Asistent universitar UMF "Carol Davila"
In termeni generali, reacțiile adverse induse
de alimente sunt reacții nedorite declanșate de
ingestia unui aliment. În funcție de mecanismul
ce stă la baza reacțiilor, acestea sunt clasificate în
reacții imun-mediate și non-imun-mediate1.
Reacțiile non-imun-mediate, de departe
mult mai frecvente decât reacțiile alergice, pot
să fie reacții toxice (scombroidoza, toxiinfecțiile
alimentare), reacții de intoleranță declanșate
de un constituent alimentar (ex: histamina,
tiramină, glutamat de sodiu, etc), de activarea și
degranularea nespecifică a mastocitelor (ex: aditivi
alimentari), favorizate de particularități ale gazdei
(ex: deficitul de lactază, malabsorbția de fructoză,
insuficiența pancreatică, etc) sau reacții psihologice
(aversiune pentru anumite alimente, fobii).
Reacțiile imun-mediate se subîmpart în
reacții mediate de anticorpi specifici de tip
imunoglobulină E (IgE), mediate celular (non-IgE)
sau mixte (IgE și non-IgE mediate)2.
Alergia la proteinele laptelui de vacă (APLV)
este cea mai frecventă alergie alimentară la copiii
sub 3 ani. Studii prospective pe o perioadă de 15
ani arată că în Europa prevalența APLV variază
între 1.9% și 4.9%3. În cele mai multe cazuri
APLV apare în primele 12 luni de viață, primele
simptome putând apărea chiar la o săptămână
după introducerea formulelor normale din lapte
de vacă în dietă, însă alergia poate debuta la orice
vârstă4. Aproximativ 10% din pacienții cu reacții
IgE mediate induse de proteinele laptelui de vacă
au sensibilizare și la albumina bovină cu potențial
de dezvoltare a reacțiilor clinice alergice după
consumul de carne de vită5.
Reacțiile IgE-mediate alimentar induse
sunt declanșate de glicoproteine solubile în apă,
unele dintre ele nemodificate de acidul gastric,
de proteaze sau de prelucrarea termică, molecule
stabile, înalt antigenice pe care sistemul imun al
pacientului nu reușește să le tolereze. Alergenele
majore din laptele de vacă sunt fracțiunile de
cazeină (αs1-, αs2-, β-, k-casein), α-lactalbumina și
β-lactoglobulina6.

Prima etapă în dezvoltarea unui răspuns
de hipersensibilitate de tip I, IgE mediat, este
sensibilizarea, proces imun neînsoțit de
fenomene clinice semnificative, în cadrul căruia
alergenul alimentar, prelucrat mai întâi la nivelul
barierei mucoase gastrointestinale (mucus,
joncțiuni strânse intercelulare, acid gastric, enzime)
este preluat de către celulele prezentatoare de
antigen (în special celule epiteliale intestinale și
celule dendritice) și prezentat limfocitelor T care
la rândul lor stimulează limfocitele B să producă
anticorpi de tip IgE, specifici pentru alimentul
sensibilizant. Acest răspuns hiperreactiv este
favorizat de dezechilibre ale mecanismelor
naturale de apărare, neutralizarea pH-ului gastric,
imaturitatea barierei gastrointestinale manifestată
prin deficite enzimatice sau de imunoglobulină A,
deficitul celulelor T reglatorii și sinteza scăzută de
interleukină-10, distorsiuni ale florei microbiene
fiind toate asociate cu dezvoltarea alergiilor7,8.
Pentru unii dintre pacienți nu este clar care este
momentul în care apare sensibilizarea deoarece
descriu simptome alergice după prima expunere
cunoscută la un aliment. Fenomenul poate fi
explicat de expunerea anterioară necunoscută
și în acest sens există date ce susțin transferul
proteinelor transplacentar sau în laptele matern9.
Întâlniri ulterioare cu același alergen vor
declanșa reacția alergică mediată de anticorpii
IgE fixați pe suprafața mastocitelor prin
intermediul receptorilor de înaltă afinitate FcεRI.
Eliberarea histaminei și a altor mediatori de către
mastocitele/bazofilele activate este responsabilă
de evenimentele fiziopatologice ce stau la baza
simptomelor clinice caracteristice alergiei.
Din punct de vedere clinic, alergiile alimentare
IgE-mediate cu debut acut pot îmbrăca forme
variate2:
• afectare digestivă: reacție de hipersensibilitate
gastrointestinală cu debut acut (vărsături,
dureri abdominale, diaree);
• afectare cutanată: urticarie, angioedem, rash
morbiliform, eritem tranzitoriu;
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• afectare respiratorie: rinconjunctivită acută,
bronhospasm alimentar indus;
• șoc anafilactic.
Cea mai severă formă de evoluție a APLV IgE
mediate este anafilaxia caracterizată prin apariția
pruritului difuz, manifestărilor de tip urticarie,
angioedem, wheezing, dispnee, vărsături, crampe
abdominale, hipotensiune, șoc, simptome ce
debutează obișnuit în secunde până la o oră după
expunere. Erupțiile cutanate pot lipsi în 20% din
cazurile de anafilaxie, în special la copii, ceea ce
poate întârzia recunoașterea cauzei simptomelor
și a măsurilor terapeutice necesare4. Cei mai mulți
copii cu APLV dezvoltă simptomele încă din prima
lună după introducerea formulelor normale de lapte
și în funcție de tabloul clinic al reacției alergice sunt
recunoscute uneori întârziat de pacticieni10.
Reacțiile non-IgE-mediate alimentar
induse sunt mult mai heterogene și în general se
consideră că sunt celular mediate. Un exemplu
bine cunoscut de reacție ce implică inflamația
celulară este boala celiacă în care ingestia de
gluten de către pacienții cu predispoziție genetică
determină activarea limfocitelor T care vor
elibera IFNγ și alte citokine ce afectează mucoasa
intestinală, rezultatul fiind apariția atrofiei vilozitare
vizibile la endoscopie11.
Patogeneza tulburărilor gastrointestinale
induse de proteinele alimentare este mai puțin
cunoscută, se presupune că răspunsul T celular
este responsabil de creșterea sintezei de TNFα
și scăderea sintezei de TGFβ (citokină cu rol
antiinflamator) documentate în sindromul de
enterocolită proteine alimentare-indus (FPIES –
food protein-induced enterocolitis syndrome)12.
Un alt mecanism discutat în literatură și
promovat de unii cercetători și clinicieni este cel
al alergiilor alimentare IgG mediate. Subiectul
este controversat datorită necunoașterii încă
în întregime a rolului anticorpilor de tip IgG
specifici pentru proteine alimentare. Există date
care asociază anticorpii IgG aliment specifici cu
expunerea anterioară și toleranța la aliment, așa
cum s-a rapotat din studii asupra răspunsului
imun în cursul imunoterapiei orale utilizate pentru
tratamentul alergiei alimentare13.
Forme posibile de manifestare ale APLV non-IgE
mediate sunt:
• pierderi oculte de sânge cu anemie feriprivă;
• tulburări funcționale severe ale copilului
mic: anorexie, refuzul alimentelor, colici,
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iritabilitate, tulburări de somn;
• FPIES care în caz de expunere cronică se
însoțește de vărsături, diaree, falimentul
creșterii; în cazul re-expunerii după o perioadă
de întrerupere a ingestiei: diaree, vărsături,
deshidratare, șoc la 1-4 ore după ingestie;
• enteropatii proteină-induse: falimentul
creșterii, malabsorbție;
• proctite/proctocolite alimentar induse;
• sindrom Heiner: hemosideroză pulmonară
alimentar indusă.
Formele de APLV non-IgE-mediate sunt
caracterizate de debutul tardiv și severitatea
mai redusă, exceptând FPIES care se manifestă
prin vărsături, diaree profuză, hipotonie, paloare,
simptome ce pot evolua spre deshidratare severă
și șoc hipovolemic. În serviciile de urgență cauza
acestor simptome rămâne subdiagnosticată
deoarece practicienii se așteaptă ca un tablou acut
indus de proteinele laptelui de vacă să fie însoțite
de anticorpi specifici de tip IgE și din acest motiv
frecvența reală a FPIES rămâne necunoscută14.
Mecanisme combinate IgE și non-IgE-mediate
stau la baza suferințelor alergice de tip I14:
• dermatită atopică – debut acut sau tardiv al
eczemei; alimentul cel mai frecvent implicat
este laptele de vacă și IgE specifce serice pot
să fie depistate în multe cazuri;
• esofagită eozinofilică – reflux gastroesofagian,
falimentul creșterii, dureri abdominale,
disfagie;
• gastroenteropatii eozinofilice – dureri
abdominale, pierdere de proteine.
Diagnosticul APLV presupune în primul rând
diferențierea reacției alergice de alte condiții
patologice ce se pot manifesta similar. Cel de-al
doilea pas îl reprezintă identificarea alimentului
sensibilizant. APLV este ușor de suspicionat
la sugarul hrănit exclusiv cu formulă de lapte
însă lucrurile nu mai sunt la fel de simple dacă
bebelușul este alăptat natural și expus astfel la
alergene alimentare variate în funcție de dieta
mamei sau în cazul copilului aflat deja în etapa de
diversificare15.
Etapele concrete ale diagnosticului APLV sunt:
1. anamneza și examenul obiectiv
2. teste in vivo și in vitro adaptate mecanismului
presupus al reacției imune (IgE sau non-IgEmediate)
3. teste de provocare orală cu alimentul
suspicionat.
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• Diagnosticul APLV IgE-mediate
Teste cutanate prick – reprezintă o metodă
rapidă de detectare a sensibilizării în bolile
alergice IgE mediate și se pot face și la copilul mic.
Valoarea negativă predictivă este foarte înaltă
(>95%) astfel că un test negativ confirmă cu mare
probabilitate absența unei alergii. Un test pozitiv
însă nu neapărat confirmă că alimentul testat
este cauza simptomelor ci doar pune în evidență
sensibilizarea IgE mediată iar relevanța clinică
trebuie stabilită cu grijă în funcție de istoric si de
contextul clinic.
Dozarea IgE specifice serice – aduce informații
cantitative utile valorile mari ale IgE specifice serice
fiind corelate cu probabilitate mai mare de reacție
clinică însă la fel ca și în cazul testelor cutanate,
un test pozitiv nu înseamnă alergie certă. Diferiți
autori au încercat să stabilească valori prag ale
rezultatelor atât pentru testele prick cât și pentru
nivelul seric al IgE specifice, valori considerate
corelate cu relevanța clinică. Astfel un răspuns
cutanat de minim 6 mm la testarea prick cu lapte
de vacă la copilul sub 2 ani și de 8 mm la copilul
mai mare reprezintă valori ce atestă reactivitatea
clinică a copilului testat la proteinele laptelui de
vacă16. Valorile prag orientative pentru IgE specifice
serice sunt de aproximativ 5 kU/l la copilul sub 2
ani și 15 kU/l la copilul mai mare. Dozarea IgE totale
nu oferă un beneficiu mai mare decât dozarea IgE
specifice în stabilirea diagnosticului de APLV.
Testele de provocare orală (test deschis, test
dublu orb) reprezintă standardul de aur pentru
stabilirea diagnosticului de certitudine. Testul de
provocare constă în administrarea de cantități
crescânde din alimentul de investigat, conform
unor protocoale standardizate ce se adaptează
la alimentul testat și la tipul de reacție clinică pe
care acesta a indus-o în antecedente și se oprește
la primele simptome de reacție alergică (test de
provocare pozitiv – confirmă alergia) sau după
ce pacientul a ingerat o cantitate suficientă de
alimente fără să apară simptome de alergie (test
de provocare negativ). Din cauza riscului de reacții
alergice severe, chiar șoc anafilactic, testele de
provocare se fac doar în unități specializate dotate
cu aparatură de resuscitare și de monitorizare
a pacientului, sub supraveghere medicală, cu
o echipă bine instruită, însă în ciuda riscurilor,
acest test este fără dubiu necesar atunci când
diagnosticul de alergie sau alimentul cauzal nu
sunt certe4.
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• Diagnosticul APLV non-IgE-mediate
Copiii cu manifestări digestive ale APLV au mai
degrabă teste prick și IgE specifice serice negative,
ceea ce nu exclude reacția imună tardivă, celular
mediată și din păcate testele biologice disponibile
sunt mai puțin specifice17,18.
Teste cutanate prick – în formele tardive non-IgE
mediate testele prick sunt negative dar sunt de folos
pentru a exclude alergii IgE mediate sau forme mixte.
Datele din literatură sugerează utilitate a testelor
prick în depistarea alimentelor cauzale ce întrețin
inflamația în esofagita eozinofilică19.
Testele patch de atopie – constau în aplicarea pe
piele a alimentului de cercetat pentru 48 ore. Testul
este pozitiv dacă apar eritem, vezicule, indurație în
24-48 ore. S-a dovedit util în investigarea reacțiilor
tardive de tipul dermatitei atopice și tulburărilor
digestive însă lipsa standardizării metodelor de
preparare și aplicare a antigenelor face dificilă
recomandarea de rutină a acestei metode14.
Dietele de eliminare și testele de provocare orală
– ameliorarea simptomelor după cel puțin o lună
de eliminare a alimentului cauzal reprezintă o
informație cheie în diagnosticul reacțiilor alergice
gastrointestinale. În cazul în care sunt implicate
mai multe alimente, după perioada de eliminare a
alimentelor incriminate este necesară efectuarea
testelor de provocare orală pentru a evita diete
restrictive extinse care nu sunt necesare. Testele de
provocare orală sunt de asemenea recomandate
și ca metode de monitorizare a evoluției alergiilor
alimentare în scopul evidențierii instalării
toleranței4,14.
Teste in vitro – proteina cationică eozinofilică
(ECP), testul de activare a bazofilului, testul
de transformare limfoblastică, nu au dovedit
sensibilitate și specificitate înaltă, trebuie
interpretate cu atenție în context clinic4.
În concluzie, diagnosticul alergiei la proteinele
laptelui de vacă necesită investigații de specialitate
multiple și abordare interdisciplinară (pediatrie,
gastroenterologie, alergologie). Sindroamele
clinice ce pot să fie induse de proteinele laptelui
de vacă sunt variate și nu neapărat caracteristice.
Dietele de eliminare reprezintă măsura terapeutică
necesară însă nu sunt ușor de aplicat, afectează
calitatea vieții copilului, sunt însoțite de riscul
dezechilibrelor nutriționale, de aceea trebuie
recomandate în condiții de diagnostic cert stabilit
prin investigații alergologice de multe ori extinse4.
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Durerile abdominale şi tulburările de somn la copil
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Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Spitalul Clinic Central de Copii "Grigore Alexandrescu", Bucureşti
Somnul joacă un rol important în funcţionarea
optimă fizică şi mentală a organismului uman.
În ultima decadă s-a acordat un mare
interes rolului unui somn adecvat şi impactului
tulburărilor de somn asupra stării de sănătate
şi comportamentului pacienţilor. S-a dovedit că
schimbările specifice legate de somn în sinteză şi
eliberarea de neurohormoni şi factori endocrini
au fost implicate în controlul durerii (Andersen şi
colab 2006), metabolism (Spiegel si colab 2005)
şi imunitate (Opp. 2006). Tulburările de somn şi
durerile abdominale reprezintă o asociere relativ
frecventă la copil, problemele de concentrare,
atenţie putând fi derivate din privarea de somn
sau un somn de calitate scăzută, deseori asociate
cu dureri cu diferite localizări. Atât durerile
abdominale cât şi tulburările de somn sunt
probleme foarte frecvente ale copilului şi sunt,
frecvent, asociate. Durerile abdomniale pot
determina tulburări de somn, la fel de bine cum
insomnia poate determina dureri abdomniale. Mai
mult decât atât, există posibilitatea unei cauze
comune pentru ambele afecţiuni, cum este cazul
anxietăţii, depresiei şi altor tulburări emoţionale.
Un studiu efectuat de cercetătorii de la Clinica
Mayo a Colegiului de Medicină Rochester, Minn,
pe un lot de 2269 pacienţi a relevat faptul că 39%
dintre pacienţi au prezentat insomnie cel puţin o
dată pe lună, iar 6% au afirmat că insomnia este
severă sau extrem de supărătoare. De asemenea,
15% au descris dureri abdominale care îi trezesc
din somn, 15% simptomatologie sugestivă pentru
sindrom de intestin iritabil, 13% au prezentat
pirozis şi 10% alte manifestări digestive. Cea mai
puternică asociere a fost cea facută între sindromul
de intestin iritabil şi insomnie. Pacienţii cu un
nivel crescut de stres sunt mult mai susceptibili
să dezvolte sindrom de intestin iritabil, pirozis,
insomnie dar nu asociază alte simptome digestive.
Asocierea şi intercondiţionarea dintre durerile

abdominale cronice şi tulburările de somn la
copil a suscitat un interes deosebit şi în rândurile
cercetătorilor din secolul trecut. Pe un studiu
efectuat de John Apley si Nora Naish de la United
Bristol Hospital între 1955 şi 1956 pe un lot de
420 de copii (108 cu dureri abdominale şi 312 –
lot control) cu vârste cuprinse între 3 şi 15 ani s-a
constatat că 12,3% au prezentat criterii pentru
dureri abdominale recurente, fetele fiind afectate
mai frecvent decât baieţii (12,3% faţă de 9,5%).
Dintre tulburările asociate cu durerile abdominale
recurente sunt menţionate paloarea în 38% cazuri,
vărsăturile în 22% din cazuri, febra în 11%, cefaleea
în 23% şi tulburări de somn şi letargie consecutive
în 26% din cazuri. La 14% din cazurile copiilor cu
dureri cronice a fost evindenţiat un istoric familial
de migrenă, iar la 10% din cazuri – istoric familial
de probleme psihice, faţă de copiii din lotul martor,
dintre care numai 3% au prezentat istoric familial
de migrenă şi 2% istoric de probleme psihice.
Prin comparaţie, un studiu publicat în 2004
în Journal of Pediatric Psychology de Edwards D.
Hunley şi colab., pe un lot de 67 copii cu vârste
cuprinse între 8 – 15 ani, cu dureri abdominale
funcţionale şi un lot martor de 80 copii sănătoşi,
a evidenţiat că, deşi durata somnului a fost
comparabilă pentru ambele loturi de studiu (9,28
ore la copiii din lotul martor faţă de 9,50 ore la lotul
de analizat) pentru nopţile petrecute în cadrul
şcolii şi respectiv 10,22 ore la copiii din lotul martor
faţă de 10,03 ore la copiii din lotul de analizat
(pentru somnul în afara şcolii), totuşi perioada de
inducţie a somnului a fost semnificativ diferită
(17,86 min la pacienţii din lotul martor faţă de
23,85 min la pacienţii din lotul de analizat; acelaşi
raport menţinându-se şi în ce priveşte timpul de
trezire – 8,04 min la copiii din lotul martor faţă
de 15,34 minute la cei din lotul de analizat. De
asemenea s-a constatat un număr semnificativ mai
mare de treziri la copiii cu dureri abdominale faţă
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de cei din lotul de studiu, precum şi o frecvenţă
crescută a sforăitului şi a coşmarurilor la aceşti
copii. În concluzie, studiul a evidenţiat o scădere
semnificativă a calităţii somnului la copiii cu dureri
abdominale cronice.
Pe un eşantion de studiu s-a remarcat faptul că
dintre copiii cu tulburări de somn 40% suferă de
cefalee, 28% de dureri abdominale şi 17% de dureri
ale spatelui. Procentul corespunzător la populaţia
fără tulburări de somn fiind de 14%, 8% şi respectiv
4%. (Groholt si colab. 2003). Un studiu prospectiv
longitudinal pe 4 ani a arătat, de asemenea,
asocierea între durere şi tulburările de somn,
susţinând faptul că oboseala poate prognoza
apariţia durerilor abdominale ( El - Metwally şi
colab., 2007).
Între cele mai frecvente cauze de dureri
abdominale, un loc important îl reprezintă
cauzele gastro-intestinale (reflux gastro-esofagian
cu/fără esofagită, gastrită, boală inflamatorie
intestinală, intoleranţă alimentară (gluten,
fructoză, secundară/congenitală la lactoză),
diskinezie biliară/litiază biliară, dureri funcţionale
– constipaţie, sindrom intestin iritabil), afecţiuni
reno-urinare (litiază renală şi de căi urinare, eflux
vezico-ureteral cu infecţii recurente, nefrite
cronice, glomerulonefrită), afecţiuni chirurgicale
(diverticulită Meckel, apendicită cronică/subacută,
sindrom pseudo-ocluziv – invaginaţii prin
formaţiuni tumorale intestinale, sindrom aderenţial
post-chirurgical, polipoză familială benignă),
boli parazitare (parazitoze intestinale, parazitoze
hepatice/splenice, şi toxocaroză) şi nu în ultimul
rând alergiile alimentare şi angioedemul ereditar
(boală foarte rară dar cu evoluţie severă).
Este cunoscut faptul că alergiile alimentare
pot asocia cefalee, astm, strănut, exantem, dureri
abdominale, astenie, iritabilitate, pot agrava
convulsiile, epilepsia, tulburările neurologice de
tip deficit de atenţie şi concentrare, dar tulburările
de somn reprezintă de departe cea mai mare
problemă cu care se confruntă parinţii copiilor cu
alergii alimentare. Între semnele şi simptomele
pacienţilor cu alergii alimentare, un rol important
îl reprezintă tulburările de somn: apneea în somn,
rezistenţa de a merge la culcare, dificultatea de
inducţie somnului, somn neodihnitor, neregulat,
cu treziri frecvente.
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În concluzie, evaluarea calităţii şi duratei
somnului reprezintă o opţiune la pacienţii cu
dureri abdominale cronice la fel cum, în etiologia
tulburărilor de somn ar putea fi incriminate
probleme digestive, dureri abdominale cronice.
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Abdominal pain and pediatric sleep disorders
• Mirela Pavelescu

University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila"
Childrens Hospital "Grigore Alexandrescu", Bucharest
Sleep plays an important role in the optimal
physical and mental functioning of human body.
In the last decade, there has been growing interest
in the role of adequate sleep and the impact
of sleep disorders on patient health status and
behavior. It has been proven that specific changes
related to sleep, release of neurohormones, and
endocrine factors are involved in pain control
(Andersen and colab 2006), metabolism (Spiegel
and colab 2005) and immunity (Opp. 2006). Sleep
disorders and abdominal pain are commonly
associated in children, concentration or attention
troubles deriving from sleep deprivation or low
quality sleep, often associated with pain occurring
in various locations. Abdominal pain and sleep
disorders are both very common in children, and
they are often in relation to each other. Abdominal
pain may cause sleep disorders, just like insomnia
may cause abdominal pain. Moreover, there is
also the possibility of a common cause for both
conditions, such as anxiety, depression, and other
emotional disorders.
A study performed by researchers from Mayo
Clinic of Rochester School of Medicine, Minn, in
a cohort of 2269 subjects revealed the fact that
39% of the patients experienced insomnia at
least once a month, and 6% stated that insomnia
was severe or extremely disturbing. Also, 15%
described abdominal pain waking them from
sleep, 15% symptomatology suggestive of irritable
bowel syndrome, 13% experienced pyrosis, and
10% other gastrointestinal manifestations. The
strongest association was between irritable
bowel syndrome and insomnia. Patients with an
increased level of stress are much more susceptible
to develop irritable bowel syndrome, pyrosis,
insomnia, but do not associate other digestive
symptoms.
Association and correlation of chronic
abdominal pain and sleep disorders in children
have drawn special interest among researchers

from previous century as well. The findings from
a study carried out by John Apley and Nora Naish
from the United Bristol Hospital between 1955
and 1956, from a group of 420 children (108 with
abdominal pain and 312 – control group) aged
between 3 and 15 years showed that 12.3% of
the children included in the study fulfilled the
criteria for recurrent abdominal pain, which was
more common in girls than boys (12.3% vs 9.5%).
Among disorders associated with recurrent
abdominal pain there were pallor in 38% of the
cases, vomiting in 22%, fever in 11%, headache in
23%, and consecutive sleep disorders and lethargy
in 26% of the cases. In 14% of the children with
chronic pain a family history of migraine was
recorded, and in 10% of the cases a family history
of psychiatric disorders, as compared to children in
the control group of whom only 3% had a family
history of migraine and 2% history of psychiatric
disorders.
By comparison, a study published in 2004 by
Edwards D. Hunley and colab. in the Journal of
Pediatric Psychology, performed in 67 children
aged between 8 – 15 years, who had functional
abdominal pain, and a control group of 80 healthy
children, showed that, although sleep duration
was comparable between study groups (9.28
hours in children from the control group versus
9.50 hours in the group aimed for analysis) for the
nights spent inside the school, and 10.22 hours in
children from the control group versus 10.03 hours
in children from the group included in the analysis
(for sleep outside school), however the period of
sleep induction was significantly different (17.86
min in patients from the control group versus 23.85
min in patients from the group to be analyzed). The
same ratio was also maintained as regards wake
up time – 8.04 min in children from the control
group versus 15.34 minutes in those included in
the group for analysis. Also, a significantly larger
number of awakenings was observed in children
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who experienced abdominal pain as compared
to those from the study group, as well as an
increased frequency in snoring and occurrence of
nightmares in these children. Therefore, the study
showed a significant decrease in the quality of
sleep in children with chronic abdominal pain.
A study group revealed that from the children
with sleep disorders 40% suffered from headache,
28% from abdominal pain and 17% from backache.
The percentage corresponding to the population
without sleep disorders was of 14%, 8% and
4%, respectively (Groholt and colab. 2003). The
results of a 4-year longitudinal prospective study
also showed the association between pain and
sleep disorders, supporting the fact that fatigue
may predict occurrence of abdominal pain ( El Metwally and colab., 2007).
Among the most common causes of
abdominal pain an important place is occupied
by gastrointestinal disorders (gastroesophageal
reflux with/without esophagitis, gastritis,
inflammatory bowel disease, food intolerance
(gluten, fructose, secondary/congenital to lactose),
biliary dyskinesia/biliary lithiasis, functional pain
– constipation, irritable bowel syndrome), renalurinary conditions (renal and urinary lithiasis,
vesicoureteral reflux with recurrent infections,
chronic nephritis, glomerulonephritis), surgical
conditions (Meckel’s diverticulum, chronic/
subacute appendicitis, pseudo-obstruction
– intestinal invagination through tumoral
formations, post-surgery adhesions, benign familial
polyposis), parasitic diseases (intestinal parasitosis,
hepatic/splenic parasitosis, and toxocariasis), and
last but not least food allergies and hereditary
Angioedema (a very rare disease but with severe
evolution).
It is well known that food allergies may
associate headache, asthma, sneezing, exanthem,
abdominal pain, asthenia, irritability, may
aggravate seizures, epilepsy, neurological
disorders such as attention and concentration
deficit. However, sleep disorders represent by far
the greatest issue parents are confronted with
in the case of child food allergies. Among signs
and symptoms in patients with food allergies,
an important role is played by sleep disorders:
sleep apnea, bedtime resistance, difficult sleep
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induction, poor and irregular sleep with frequent
awakenings.
In conclusion, evaluation of the quality and
duration of sleep represents an option in patients
with chronic abdominal pain, just like causes of
sleep disorders may include digestive disorders
and chronic abdominal pain.
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Somnul şi percepţia nevăzută a luminii albastre
• Lucica Barangă1, Cristina Anghel2
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2. Asis. Univ. UMF „Carol Davila”, Bucureşti, Clinica de Psihiatrie a Copilului şi
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Introducere
În ultimele decenii s-au acumulat dovezi că, pe
lângă rolul vizual, lumina are implicaţii în fiziologia
umană, aşa cum se întâmplă şi în fiziologia regnului
vegetal. Lumina , în special cea cu lungime de
unda scurtă, influenţează secreţia hormonală,
ritmul cardiac, vigilenţa, secreţia de melatonină,
termoreglarea, performanţele cognitive şi expresia
genelor cu rol în cronobiologie [1,2].
Ultimele trei decade abundă în informaţii în
acest sens, odată cu descoperirea melanopsinei,
a sensibilităţii la lumina albastră şi a rolului ei non
vizual, prin intremediul conexiunilor dintre retină
şi structurile cerebrale (talamus, hipotalamus,
arii non vizuale de pe scoarţa cerebrală). Ochiul
uman percepe lumina şi culorile în funcţie de
prelucrarea diferitelor lungimi de undă care ajung
la nivelul fotoreceptorilor. Deşi nu sunt distinşi
mereu ca individualităţi, s-au folosit termenii de
lumină monocromatică pentru uşurarea exprimării,
albastru pentru lungimile de undă între 459–485
nm şi verde pentru lungimile de undă între 510560 nm.
Ritmul circadian sub spectrul luminii
albastre
Expunerea la lumină strălucitoare în timpul
zilei creşte atenţia, îmbunătăţeşte memoria,
creşte viteza de reacţie, scade somnolenţa.
Expunerea prelungită la lumină disturbă, însă,
ritmul circadian, prin întârzierea somnului şi
perturbarea fazelor somnului, iar consecinţele
sunt scăderea atenţiei, a memoriei, a vitezei de
reacţie şi somnolenţa în timpul zilei. Se cunoştea
sensibilitatea maximă a celulelor cu rol vizual
(celule cu conuri şi bastonaşe) la lumina verde,
însă experimentele arătau ca lumina albastră este
mai eficace în amânarea somnului comparativ cu
cea verde. Mai mult, în anii “90, Czeisler a dovedit
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că expunerea la lumina albastră (cu lungime
de undă între 459–485 nm) influenţează ritmul
circadian, inclusiv la persoanele nevăzătoare care
au intacţi globii oculari [3].
Fotoreceptori nonvizuali
Lucrurile au început să se clarifice din 1998,
când au fost descrise celulele ganglionare
retiniene intrinsec fotosensibile, cu melanopsina
ca fotoreceptor [4] . Acestea sunt sensibile la
lumina albastră, au rol nonvizual încă incomplet
elucidat, sunt răspândite pe toată suprafaţa retinei
cu densitate scăzută şi sunt conectate la diverse
structuri cerebrale. Prin intermediul tractului
specializat retinohipotalamic proiecteză direct
şi indirect via nucleul suprachiasmatic în ariile
cerebrale implicate în reglarea vigilenţei.
Stimularea celulelor retiniene intrinsec
fotosensibile influenţează ritmurile de somn-veghe
şi nivelele de melatonină prin sinapsa directă cu
nucleul suprachiasmatic (ceasornicul creierului)
care are conexiuni cu glanda pineala. Cercetări
recente sugerează că fotoreceptorii din conuri
contribuie substanţial la răspunsul non-vizual
de la începutul expunerii la lumină, în timp ce
melanopsina este fotopigmentul circadian primar
implicat în expunerea la lumina de lungă durată
[5].
Lumina strălucitoare şi somnul
Dacă activarea melanopsinei este benefică
în timpul zilei, putând chiar să îmbunătăţească
calitatea somnulu, în timpul serii poate genera o
serie de efecte nedorite. Lumina puternică şi în
special lumina albastră, prezentă seara înainte de
culcare creşte latenţa somnului [2,6].
Studiile au dovedit intârzierea somnului şi
întârzierea fazei de somn REM la persoanele
care, în ora de dinainte de culcare, citesc de pe
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dispozitive electronice emiţătoare de lumină
(Ebook), comparativ cu cei care citesc de pe hârtie
şi beneficiază de lumină indirectă. În timpul citirii
de pe Ebook s-au înregistrat scăderea activităţii
EEG a undelor delta/tetha şi întârzierea secreţiei
de melatonină. Deşi durata totală a somnului a
fost aceeaşi în cele două grupuri de studiu, chiar
dacă ora de instalare a somnului a fost diferită,
cei care au folosit Ebook au raportat a doua zi un
grad mai mare de somnolenţă, posibil consecinţă a
tulburărilor în fazele somnului.
Expunerea la lumină în orele dinainte de
culcare, când sistemul circadian este cel mai
vulnerabil la lumină, întârzie apariţia somnului,
probabil prin creşterea atenţiei şi inhibarea
hormonului promotor al somnului – melatonina. În
timp ce acest lucru poate să-i ajute pe lucratorii de
noapte pentru a fi mai alerţi şi a avea rezultate mai
bune în sarcinile de lucru, repercursiunile cronice
ale expunerii la lumină noaptea se pot concretiza
în apariţia tulburărilor de somn severe, a depresiei
şi a bolilor cardio-vasculare [8].
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Lumina albastră şi melatonina
Nivelul de melatonină (hormon pineal
cu vârf secretor pe timpul nopţii, cu rol în
inducerea somnului) este controlat de nucleul
suprachiasmatic(NSC), iar lumina albastră
influenţează secreţia de melatonină via
modificarea activităţii NSC [9]. Într-un experiment
din 2003, Brainard et al au comparat supresia de
melatonină la subiecţi umani în timpul a 6,5 ore
de expunere nocturnă la lumina monocromatică
verde şi albastră – lumina albastră a suprimat
secreţia de melatonină pe o perioadă de două ori
mai mare decât lumina verde [2]. În 2011 un studiu
realizat pe 60 de adulţi sănătoşi expuşi timp de 2
ore seara la lumină cu diferite lungimi de undă a
provocat o suprimare dependent de lungimea de
undă a melatoninei salivare, astfel încât lumina
albastră a dus la o secreție semnificativ atenuată, în
special după 90 de minute de expunere la lumină,
și care a persistat şi după expunere [5].
Pe termen lung, amânarea repetată a
somnului scade concentraţia de melatonină şi
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duce la dezechilibre în sistemul imun şi protecţia
antitumorală, deoarece, pe lângă rolul de promotor
al somnului, melatonina are rol în activitatea
celulelor T helper, secreţia de IL-2 [10] şi este un
antioxidant mai potent chiar decât glutationul
sau vitamina E. Întârzierea somnului sau absenţa
totală a somnului pe timpul nopţii creşte riscul de
a dezvolta anumite tipuri de neoplasme (de sân,
de colon), posibil prin perturbarea secreţiei de
melatonină şi a sistemului imun.
Albastrul în cotidian
În viaţa cotidiană, expunerea la lumină cu
spectru albastru a crescut odată cu folosirea
surselor de iluminat cu randament crescut şi
cu accesul mai facil la dispozitive electronice
(televizoare, calculatoare, tablete, Ebook-uri,
telefoane inteligente). Mai mult, dispozitive cu
lumină albastră sunt folosite pentru tratarea
depresiei premenstruale, a bulimiei, a tulburărilor
de dispoziţie şi în prezent se testează posibilul
efect terapeutic în demenţe [2].Beneficiile şi
consecinţele negative ale luminii albastre depind
de perioada din zi în care se efectuează expunerea.
Încă parţial cunoscute, efectele nefavorabile
ale expunerii la lumină în timpul nopţii, perioadă
rezervată somnului, nu pot fi negate. O expunere
de 30 minute la lumină albastră cu o oră înainte
de culcare întârzie debutul somnului cu mişcări
rapide oculare cu 30 de minute [2]. Pentru a reduce
consecinţele se recomandă evitarea folosirii de
dispozitive emiţătoare de lumină albastră în orele
de dinaintea somnului sau purtarea de ochelari
speciali, care filtrează lumina albastră, de către
persoanele care lucrează în ture de noapte.
Astfel lumina albastră cu rol nonvizual, îşi
dovedeşte importanţa atât prin prezenţa în timpul
zilei, cât şi prin absenţă, pe timpul nopţii.
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Copilul cu patologie multiplă.
Abordare multidisciplinară
Dr. Daniela Ştefănescu

Medic primar MF/Formator MF
FIV reprezintă ultima soluţie pentru cuplurile
infertile, reuşind astfel să-şi implinească visul unui
bebeluş. Din păcate această metodă se asociază
adesa cu numeroase riscuri, potrivit unui raport al
Royal College of Obstreticians and Gynaecologists.
Potrivit aceluiaşi raport, unele dintre acestea sunt:
sarcini multiple, risc crescut de naştere prematură,
greutate mică la naştere, anomalii congenitale,
sindromul de hiperstimulare ovariana, etc.
M.I. provine dintr-o astfel de sarcină multiplă
obţinută prin FIV. La 9 săptămani de gestaţie
s-a efectuat embrioreducţie, păstrându-se doi
embrioni. Ulterior sarcina a avut o evoluţie normală
pană la vârsta de 28 de săptămâni, când naşterea
s-a declanşat prematur.
Extrasă prin operaţie cezariană cu greutatea de
1150 gr., scor Apgar 4(1 min.) - 7(5min), necesită
manevre de reanimare timp de 5 minute, cu
aspirare de secreţii şi ventilaţie în sistem NeoPuff
PEEP 5cmH2O, PIP 20 cmH2O.
Ulterior naşterii prezintă sindrom de detresă
respiratorie prin deficit de surfactant necesitând
iniţial ventilaţie CPAP, ulterior SIMV pentru o
perioadă de 10 zile. În cele 88 de zile de spitalizare
a primit numeroase tratamente pentru susţinerea
funcţiilor vitale.
Este externată la vârsta cronologică de 2 luni
(corectată 6 zile), cu greutatea de 2500gr., stare
generală relativ bună, fără crize de desaturare.
Diagnosticul la externare a fost: Prematur 28
săptămâni, geaman II; Apnee de prematuritate;
Sindrom de detresă respiratorie prin deficit de
surfactant – ventilat mecanic; Ventriculomegalie
posthemoragică; Sindrom neurologic hipoton;
Retinopatie de prematuritate std. 2, fără factor
plus; Anemie de prematuritate.
În acest moment urmează firesc înscrierea
la medicul de familie. De ce medicul de familie?
Pentru că reprezintă medicina de prim contact,
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continuu accesibilă. Şi pentru că medicul de familie
oferă pacienţilor săi servicii preventive şi curative
într-o manieră holistică.
La rugămintea unui coleg am înscris gemenele
pe lista mea de pacienţi, când acestea aveau vârsta
de 4 luni si jumătate.
M.I. la primul examen clinic avea clasica postură
de „batracian”(după Amiel-Tisson), cu hipotonie
axială musculară, tendinţă la opistotonus,
neurocraniu mărit de volum, facies dismorfic,
craniu alungit antero-posterior, bose frontale,
strabism convergent bilateral, balans toracoabdominal, normal stetacustic pulmonar şi cardiac,
ficat, splină în limite normale, tranzit intestinal
normal, ROT vii, R. Moro incomplet, greutatea
- 3830gr, lungimea - 1,5cm, perimetrul cranian –
39,5cm, fontanela anterioară 4/7cm, posterioara
prezenta 0,3cm. Era alimentată artificial cu lapte
praf formulă, diversificarea fiind recomandată a fi
iniţiată la vârsta corectată de 5 - 6 luni.

Postura „batracian” (dupa Amiel-Tisson) http://www.snpcar.ro

S-au efectuat vaccinările obligatorii din PNI
conform vârstei si opţionale privind prevenţia
infecţiilor pneumococice. A primit profilaxia
rahitismului şi a anemiei feriprive, conform
protocoalelor terapeutice.
În evoluţie a prezentat câteva episoade acute
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respiratorii, unele cu spitalizare şi a necesitat
numeroase evaluări periodice în cadrul mai
multor specialităţi pentru dermatită atopică, reflux
gastroesofagian, telarha precoce bilaterală B½
Tanner şi pilozitate pubiană P₁ Tanner şi strabism
convergent bilateral.
În prezent, la vârsta de 2 ani, are greutatea de
8720gr, lungimea de 78.5cm, perimetrul cranian
50cm, toracic 45cm. Fontanela anterioară este încă
deschisă - 3,2,5cm.
Prezintă retard sever în dezvoltarea
neuropsihomotorie, corespunzator vârstei de
aproximativ 5-6 luni.
Urmează tratament recuperator continuu de la
vârsta cronologică de 5 luni, printre care şi terapia
Vojta, bazată pe principiul locomoției reflexe.
Profesorul Václav Vojta (Republica Cehă) neurolog şi neuro-pediatru a pus bazele acestei
terapii. Fizioterapia dezvoltată de profesorul
Vojta, se bazează pe observaţiile sale privind
dezvoltarea posturii şi mişcării. Principiul care stă
la baza acestei terapii declanşează stimuli cerebrali
capabili să activeze ”modelul de mişcare înnăscut”
pe care îl exportă musculaturii trunchiului/
membrelor, ca mişcare coordonată.
Este indicată în leziuni SNC, tulburări de postură
şi mişcare, indiferent de cauză.
Practic terapeutul exercită o presiune pe zone
clar determinate ale corpului, care conduce în
mod reflex, la două complexe de mişcare: ”târârea
reflexă” şi “rostogolirea reflexă”.
Cu toate eforturile depuse, terapia recuperatorie
este lent favorabilă, achiziţiile motorii şi

http://www.copiisuflete.ro/principiul-vojta

neuropsihice alternând cu perioade de declin în
cazul apariţiei unor afecţiuni acute intercurente.
În concluzie putem spune că un astfel de
copil necesită terapie şi supraveghere medicală
continuă, asigurată de o echipă multidisciplinară
care reuneşte medicul pediatru, neurolog,
psihiatru, oftalmolog, endocrinolog, medicul
de familie alături de kinetoterapeut, centrat în
jurul pacientului, asigurându-i suportul necesar
dezvoltării si recuperării sănătăţii acestuia.
Prognosticul acestui caz este rezervat.
Bibliografie:
1. Raport Royal College of Obstreticians and Gynaecologists
2. http://www.vojta.com/ro/principiul-vojta/profvvojta
3. http://www.copiisuflete.ro/principiul-vojta
4. Determinarea vârstei de gestaţie la nou-născut Ghiduri
clinice pentru neonatologie Asociaţia de Neonatologie din
România - 2011
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Multiple pathology child.
Multidisciplinary approach
Daniela Stefanescu, MD

Family medicine specialist/Family medicine trainer
IVF represents the last solution for infertile
couples, who thus succeed in having a much
desired baby. Unfortunately, this method is often
associated with numerous risks, according to a
report of the Royal College of Obstetricians and
Gynecologists. The report mentions some of
these risks such as: multiple pregnancy, high risk
of premature birth, low birth weight, congenital
abnormalities, ovarian hyperstimulation syndrome,
etc.
MI comes from such a multiple pregnancy
obtained by IVF. At 9 weeks of gestation embryo
reduction was performed and two embryos
maintained. Afterwards, the pregnancy developed
normally until 28 weeks when preterm birth took
place.
Extracted through cesarean, weighing 1150
gr., Apgar score 4(1 min.) - 7(5min), the newborn
needed reanimation maneuvers for 5 minutes, with
aspiration of secretions and ventilation in NeoPuff
PEEP 5cmH2O, PIP 20 cmH2O system.
After birth, the child presented with respiratory
distress syndrome through surfactant deficiency,
and initially needed CPAP ventilation followed by
SIMV for 10 days. During the 88 hospitalization
days she received numerous treatments for
maintenance of vital functions.
She was discharged at the chronological
age of 2 months (corrected 6 days), weighing
2500gr., with relatively good general status,
without desaturation crisis. The diagnosis upon
discharge was: Preterm 28 weeks, twin II; Apnea
of prematurity; Respiratory distress syndrome
through surfactant deficiency – mechanically
ventilated; Posthemorrhagic ventriculomegaly;
Hypotonia; Retinopathy of prematurity stage 2,
without plus factor; Anemia of prematurity.
In the normal course of events, the child
needed to be registered with a family doctor. Why
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a family doctor? Because it represents first contact
medicine which is permanently accessible. And
because family doctors provide preventive and
curative care in a holistic manner.
Asked by one of my colleagues, I enlisted the
twins on my patient list, when they were 4 months
and a half.
At the first clinical examination MI had the
classical batrachian position (according to
Amiel-Tisson), presented with axial hypotonia,
a tendency to opisthotonus, neurocranium
increased in volume, dysmorphic facies, anteriorposterior elongated cranium, frontal bossing,
bilateral convergent strabismus, thoracicabdominal balance, normal pulmonary and
cardiac stethacoustic parameters, liver, spleen
under normal limits, normal bowel transit, good
osteotendinous reflexes, incomplete Moro
reflex, weight - 3830gr, height – 1.5cm, head

The batrachian position
(according to Amiel-Tisson) http://www.snpcar.ro

circumference – 39.5cm, anterior fontanelle
4/7cm, posterior present 0.3cm. She was fed
artificially with powdered milk formula, initiation
of diversification being recommended at the
corrected age of 5 - 6 months.
The obligatory vaccinations included in
NIP were performed according to age, as well
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http://www.copiisuflete.ro/principiul-vojta

as the optional vaccinations for prevention of
pneumococcal infections. She received prevention
treatment for rickets and iron-deficiency anemia
according to therapeutic protocols.
During growth, she experienced a few
acute respiratory episodes, some of them with
hospitalization, requiring numerous periodical
evaluations by several medical specialties for
atopic dermatitis, gastroesophageal reflux,
bilateral premature thelarche B½ Tanner and
pubian pilosity P₁ Tanner and bilateral convergent
strabismus.

http://www.vojta.com/ro/principiul-vojta/profvvojta
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At present, at the age of 2, she weighs 8720gr,
height 78.5cm, head circumference 50cm, thoracic
circumference 45cm. Anterior fontanelle is still
open - 3,2,5cm.
She presents with severe retardation of the
neuropsychomotor development, corresponding
to the age of 5-6 months.
She has been taking continuous recovery
treatment since the chronological age of 5 months,
receiving also Vojta therapy based on the principle
of reflex locomotion.
This therapy was founded by Professor Václav
Vojta (Czech Republic) - neurologist and pediatric
neurologist. The physiotherapy developed by
Professor Vojta is based on his observations
regarding development of posture and movement.
The principle underlying this therapy is to trigger
the brain stimuli capable of activating ”the innate
movement pattern” which they export to the
trunk/limb muscles as coordinated movement.
This therapy is indicated in CNS lesions, posture
and movement disorders, irrespective of their
origin.
In fact, the therapist exerts pressure upon
clearly determined areas of the body, which
reflexively leads to two movement complexes:
”reflex creeping” and “reflex rolling”.
Despite all efforts, the recovery therapy is
barely showing favorable effects, movement
and neuropsychological progress alternate with
periods of decline in the case of occurrence of
acute intercurrent diseases.
In conclusion, it can be stated that such a
child requires continuous medical therapy and
monitoring, provided by a multidisciplinary
team that includes the pediatrician, neurologist,
psychiatrist, ophthalmologist, endocrinologist,
family physician along with a kinesiotherapist, all
centered around the child in order to ensure the
support necessary for development and recovery
of the health status.
This case has a guarded prognosis.
Bibliography:
Raport Royal College of Obstreticians and Gynaecologists
http://www.vojta.com/ro/principiul-vojta/profvvojta
http://www.copiisuflete.ro/principiul-vojta
Determinarea varstei de gestatie la nou-nascut Ghiduri clinice
pentru neonatologie Asociatia de Neonatologie din Romania 2011.
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Aderenţa nPAP în SASO
Provocarea tratamentului efectiv
Doina Dumitru-Didiţa

Medic specialist Medicina de familie, Rp Clinica
Rezumat:
Aderenţa terapiei nPAP este cea care face diferenţa
dintre pacientul tratat şi cel netratat. Deşi eficienţa
nPAP este demonstrată, tratamentul efectiv este
limitat din cauza existenţei a numeroşi factori ce
influentează negativ iniţierea şi terapia pe termen
lung. Cunoasterea acestor factori, precum şi a
metodelor de contracarare este esenţială.
Cuvinte-cheie: sindrom de apnee în somn
obstructiv, aderenţa, CPAP
nPAP (positive airway pressure) este
tratamentul de elecţie al sindromului de apnee în
somn obtructiv, cu indice de severitate IAH (indice
apnei-hipopnei) peste 15, indicând o severitate
moderată sau severă.
Scopul terapiei este impiedicarea obstrucţiei
căilor aeriene superioare în timpul somnului,
functionând ca o atelă pneumatică respiratorie,
având ca şi mecanism, aplicarea, la acest nivel,
de aer cu presiune pozitivă. Importanţa terapiei
CPAP(continuous positive airway pressure) constă
în reducerea simptomelor, controlul somnolenţei
diurne, cu beneficii în refacerea funcţiilor
congnitive şi reducerea riscului complicaţiilor
aferente sindromului.
Weaver et al. au arătat în mod independent ca
o creştere a numărului de ore de utilizare CPAP a
îmbunătăţit somnolenţa în timpul zilei (testate prin
somnolenţa diurnă pe scara Epworth [SSE], testul
de latenţă multiplă a somnului [MSLT]). În studiul
comparativ utilizarea CPAP-ului > 6h/ a demonstrat
o îmbunătăţire a memoriei comparativ cu
utilizarea < 2h/ noapte. De asemenea, rezultatele
cardiovasculare și mortalitatea sunt corelate cu
suma de utilizare CPAP (19, 20).
Astfel se demonstrează importanţa urmăririi
utilizării CPAP, putând interveni şi imbunătăţi
complianţa.
Definiţia aderenţei este încă în dezbatere, dar

Kribbs et al (1) au definit-o ca utilizarea CPAP-ului
pentru > 4 h/ noapte şi pentru cel puţin 70% din
zilele de monitorizare.
Calcularea aderenţei se face prin măsurarea
timpului petrecut cu masca la presiune eficientă,
aceasta putând fi accesată direct din cardul
de memorie sau serverului de baza de date,
metode care facilitează urmărirea terapiei şi
comportamentul compliant al pacientului.
Iniţierea terapiei. Stabilirea terapiei are mai
multe alternative clinice ce pot fi abordate:
• Calcularea presiunii de terapie pe baza unor
algortime prestabilite (Oxford, Miljeteig-Hoffstein
method;
• Auto-titrarea pentru o noapte sau mai multe;
• Calculul empiric, bazat pe experinţa clinică.(17)
Auto-titrarea aduce însă avantajul familiarizării
pacientului cu terapia încă din faza investigaţiilor.
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Astfel se stabileste eficienta terapiei, tipului de
terapie necesară şi presiunea (CPAP), intervalul de
presiune (APAP) sau presiunilor necesare (Bilevel)
necesare unei terapii corecte şi eficiente.
În cadrul acestei investigaţii pacientul intră
în contact pentru prima data cu un dispozitiv de
terapie şi cu interfaţa acestuia (masca). În general
aceasta este efectuată cu ajutorul auto CPAP-ului
(auto-adjusting device), care oferă un interval
de presiune de-a lungul nopţii, ajutând astfel
la stabilirea unui interval de presiune sau unei
presiuni fixe de terapie.
Încă din aceasta fază pacientul este dificil de
convins de a iniţia şi efectua terapia. Dacă totuşi
pacientul este dispus să înceapă tratamentul
imediat complianţa poate fi influenţată pozitiv.(10)
Există studii care spun că, însăşi prima
săptămână de terapie, citită din cardul de memorie
al acestor dispozitive medicale, pot prezice un
pattern timpuriu. Pacienţii care sar peste nopţi de
terapie, încă din această fază, sunt aceia care vor
utiliza dispozitivul, în medie, 3 h/ noapte. (3) (4).
Epidemiologie. În raportările legate de
aderenţa la PAP există numeroase variante. Motivul
acestor variabilităţi este însăşi definiţia aderenţei,
care variază de la autor la altul, segmentele de
populaţie vizate şi metodele de urmărire şi de
susţinere a pacienţilor aflaţi în terapie.
În studiile privind complianţa la 3 luni Pepin
et.al (24/26), utilizând definiţia aderenţei ca minim 5
nopţi/ săptămână, minim 4 h terapie/ noapte, au
concluzionat că aderenţa este de 70%.
Sin et.al (25), în monitorizarea pacienţilor cu AHI
>20/oră şi cu o utilizare >3.5 h/ noapte au arătat o
aderenţă de 85% la 6 luni.
În studiile pe termen lung, respectiv 5 ani, întrunul din studii aderenţa CPAP cu mască nazală la 5
ani a fost raportată la 68% (23), iar în studiul Kohler
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et al. procentul a fost de 81% (26).
În studiul retrospectiv realizat la pacienţii clinicii
noastre, în intervalul octombie 2012-iunie 2014, 78
de pacienţi (cu vârste cuprinse între 31-93 ani) au
primit recomandare de terapie nPAP, ulterior titrării
APAP/autoBi level, având un IAH la diagnosticul
poligrafic de >15 evenimente/ ora de înregistrare
(moderat/sever).
Dintre aceştia 25 pacienţi au refuzat din start
terapia, reprezentând 32% dintre pacienţi. Aceştia
au invocat motive economice şi totala lipsă de
complianţă din noaptea de titrare.
Din cei 53 pacienţi aflaţi în terapie, doar 18
pacienţi (34%) au putut fi urmăriţi ca şi aderenţa
pe baza cardului de complianţă. Precizăm că
urmarirea terapiei (card şi simptomatologie ) nu a
presupus costuri financiare din partea pacienţilor.
Ca şi definiţie a aderenţei am considerat
utilizarea nPAP minim 5 nopţi/ săptămână
(echivalentul a 70% din nopţile de utilizare a
dispozitivului) şi cu >4 ore utilizare/noapte.
Aderenţa a fost urmărită în primele 1 luna-3
luni de la iniţierea terapiei, iar procentul pacienţilor
complianţi a fost de 67%, procentul fiind
asemănător (70%) cu cel al studiului Pepin et. al.
Factorii predictivi ai aderenţei. Nu există un
singur factor care să influenţeze cu certitudine
dovedită complianţa la terapie, studiile efectuate
sugerând chiar o multitudine de factori, aceştia
fiind chiar variabili de la un individ la altul.
1. Caracteristicile pacientului. Vârsta, sexul,
statusul marital şi factorii socio-economici au fost
studiaţi pentru a stabili cauzalitatea dar nu s-a
putut ajunge la o concluzie consistentă.
Tinerii insa sunt mai complianţi la terapie,
rezultatul fiind corelat cu imbunătăţirea

Titrati
Initiere terapie
Card complianta
Inca in terapie

Tabel
1. Situatia
accesarii
terapiei pacienti
Rp Clinica. 87
pacienti titrati
(stabilita terapia
nPAP); 53 au
initiat terapia,
18 evaluati
periodic, iar 9
se afla inca in
terapie.
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somnolentei diurne şi efectul terapiei asupra
satisfacţiei somnului.(9)
În ceea ce priveşte factorul socio-economic,
în ţări ca România, în care nu există o decontarea
a terapiei, aceasta explică lipsa de iniţiere sau de
eşec la terapia pe termen lung.
Se discută de asemenea despre factorii
psihologici, de un tip de personalitate, tipul D
(caracterizat prin inhibiţie socială şi afectivitate
negativă) şi care este predispus spre neaderenţă. (5)
Factori fizici: Obstrucţia nazală poate avea
influenţă asupra aderenţei. Cei cu scor înalt de
congestie nazală abandonează de 1,6 ori mai des.(7)
Uvulopalatofaringoplastia (UVPP), utilizată
în tratamentul sindromului de apnee în somn
obstructiv, determină o creştere a pierderilor
pe mască, ceea ce este asociată cu reducerea
complianţei. (8)

(CPAP, APAP sau Bilevel. EPAP) nu există dovezi care
să ateste o complianţă mai bună pentru oricare
dintre acestea.
Umidificatorul, deşi reduce simptomele nazale
şi ajută în creşterea complianţei unora dintre
pacienţi, la nivelul complianţei generale a utilizării
de CPAP nu s-au obţinut rezultate semnificative.(17)
4. Titrarea. Tehnologia de auto-ajustare
APAP (auto-adjusting positive airway pressure)
permite ca terapia să poată fi iniţiată chiar şi în
afara laboratorului, existând astfel posibilitatea
scurtcircuitării titrarii, existând o complianţă mai
bună în cazul celor ce au fost titraţi înainte versus
iniţierii directe a terapiei. (5)(6).
5. Efectele secundare
Incidenţa efectelor secundare utilizării CPAP

2. Severitatea sindromului. Din punctul de
vedere al indicilor de severitate AHI (indice apneihipopnei) şi al hipoxemiei nocturne, niciuna
nu modifică complianţa pacientului. În schimb
severitatea simptomatologiei resimţită de pacient
influentează semnificativ aderenţa. Scorul de
peste 10 al chestionarului de somnolenţă diurnă
Epworth (ESS) este corelat cu o complianţă mai
bună pe termen lung a terapiei. (11, 12, 13,14)
3. Interfaţa. Tipurile de măşti existente sunt
clasificate în: nazale, oro-nazale; faciale; orale.
Cele nazale, de altfel cele mai utilizate în
practica curentă, permit alimentaţia şi vorbitul,
uşurează tuşitul şi au avantajul de a fi mai puţin
claustrofobice. Ca şi dezavantaje avem pierderile
la nivelul gurii şi eficacitate scăzuta în cazul
pacienţilor cu obstrucţii nazale.
Măştile oro-nazale au avantajul de a limita
pierderile la nivelul gurii şi pot fi soluţia pentru
pacienţii cu obstrucţii nazale. Senzaţia de
claustrofobie însă şi posibilitatea cauzării
distentsiei gastrice sunt principalele dezavantaje.(17)
În studiile comparative efectuate s-a
demonstrat că există o complianţă mai crescută în
cazul utilizării măstii nazale. Motivul complianţei
crescute este datorat confortului sporit oferit de
aceasta. (16)
În privinţa dispozitivelor medicale utilizate

Efect secundar
Senzaţia de uscăciune a gâtului

Incidenţa
69

Nas uscat

59

Ochi inflamaţi

30

Cefalee

16

Somnolenţă neobisnuită

15

Oboseală neobisnuită

15

Tinitus

12

Alte probleme nazale, incluzând rinoreea

14

Disconfortul măştii

6

Incidenţa motivelor de non aderenţă
Obstrucţia nazală
34
Călătoriile
28
Saturaţia de terapie

23

Eşecul măştii
Inconvenienţa încărcării electrice a
aparatului
Eşecul dispozitivului

20

Deranjarea partenerului

7

Frica de dispozitiv

2

12
12
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Soluţiile privind remiterea efectelor
secundare sunt multiple, iar acestea trebuie
luate în considerare, discutate şi iniţiate măsuri
corespunzătoare pentru ca pacientul să poată
continua, mai ales că multe dintre efectele
secundare pot fi uşor ameliorate.
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Uscăciunea gâtului şi rinoreea pot fi
îmbunătăţite cu ajutorul umidificatorului.
Iritaţia ochilor sugerează întotdeauna pierderi
la nivelul măştii, fie din cauza lipsei de instructaj
corespunzător privind aplicarea măştii, fie pentru
că aceasta nu este potrivită sau trebuie schimbată.
De multe ori însăşi ideea acestei terapii şi felul
în care este percepută de pacient determină
anxietate sau insomnie şi care, bineînţeles,
determină renunţarea rapida la terapie. (21)
Evaluarea măţtii, modificările acesteia şi a
hamului, adăugarea umidificatorului, folosirea
Bilevel ca şi metodă alternativă, tratament
psihofarmacologic al claustrofobiei, sunt iaraşi
câteva din măsurile care pot fi luate.
Concluzii. Terapia nPAP la pacienţii cu sindrom
de apnee în somn obstructiv moderat-sever
este necesară şi demonstrată clinic. Aderenţa
pacientului la terapie însă, este cea care face
diferenţa între beneficiile terapiei şi refuzul
pacientului de a o iniţia, continua sau chiar efectua
corect.
Din pacate însă nu există încă suficiente studii
care să demonstreze indubitabil şi unitar factorii
predictivi ai complianţei şi măsurile care pot fi
luate concret pentru îmbunătăţirea acesteia.
Căutarea de noi soluţii demonstrate care să
reuşească să influenţeze pozitiv complianţa este
însăşi provocarea terapiei, pentru ca diagnosticul şi
indicaţia de terapie nu înseamnă nimic în faţa unui
sindrom rămas netratat.
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Adherence to nPAP in OSAS
- treatment challenge
Doina Dumitru-Didita

Family medicine specialist, Rp Clinica
Abstract:
The adherence to nPAP therapy is what
differentiates the treated patients from the untreated
ones. Even though the efficiency of nPAP has been
proved, the actual treatment is limited because of
the numerous factors negatively influencing therapy
initiation and long-term treatment. It is essential
to know these factors as well as the methods to
counteract them.
Key-words: obstructive sleep apnea syndrome,
adherence, CPAP
nPAP (positive airway pressure) is the election
treatment of obstructive sleep apnea syndrome,
with IAH severity index (apnea-hypopnea index) of
over 15, indicating moderate or high severity.
The purpose of this therapy is to prevent the
obstruction of the upper airways during sleep,
acting as a pneumatic splint, its mechanism
consisting in the application of positive pressure
air at the level of the upper airways. The
importance of CPAP therapy (continuous positive
airway pressure) consists in reducing symptoms,
controlling daytime sleepiness, with benefits in
restoring cognitive functions and reducing risk of
syndrome complications.
Weaver et al. showed that an increase in the
number of hours of CPAP use improved daytime
sleepiness (tested through daytime sleepiness
according to Epworth scale [SSE], multiple sleep
latency test [MSLT]). In the comparative study,
the use of CPAP for > 6h showed improvement
of memory as compared to its use for < 2h/night.
Furthermore, cardiovascular results and mortality
are correlated with the total amount of time of
CPAP use (19, 20).
The importance of monitoring CPAP use is
thus proved, making it possible to intervene and
improve compliance.
The definition of adherence is still under
debate. , However, Kribbs et al (1) defined it as the

use of CPAP for > 4 h/ night and for at least 70% of
the monitoring days.
The adherence is calculated by measuring the
time spent wearing the mask at effective pressure,
which can be directly accessed from the memory
card or from the database server, methods which
facilitate the monitoring of the therapy and the
compliant behavior of patients.
Therapy initiation. There are several clinical
alternatives that can be approached when
establishing therapy:
• Calculation of therapy pressure based on preestablished algorithms (Oxford, Miljeteig-Hoffstein
method);
• Auto-titration for one or more nights;
• Empiric calculation based on clinical practice.
(17)
Auto-titration offers the advantage of helping
patients become familiar with the therapy since
as early as the investigation phase. It is thus
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established the efficiency of the therapy, the type
of therapy needed and the pressure (CPAP), the
pressure interval (APAP) or the pressure necessary
(Bilevel) for a correct and efficient therapy.
Through this investigation, patients come for
the first time into contact with a treatment device
and its interface (mask). Generally, the procedure
is performed by means of an auto CPAP (autoadjusting device) which offers a pressure interval
during the night, thus helping establish a pressure
interval or a fixed therapy pressure.
In this phase, it is already difficult to persuade
the patient to initiate and perform therapy.
However, if the patient is willing to begin
treatment immediately, compliance can be
positively influenced. (10)
Some studies contend that the first week
of therapy in itself, read from the memory card
of these medical devices, may predict an early
pattern. Patients who already skip nights of
therapy in this phase are those who will use the
device for an average of 3 h/night. (3) (4).
Epidemiology. In the reports regarding the
adherence to PAP there are numerous variants. The
reason for this variability is precisely the definition
of adherence , which varies from an author to
another, depending on the population segments
aimed at and the methods of monitoring and
support of patients undergoing therapy.
Using the definition of adherence as a minimum
of 5 nights/week, minimum of 4 h of therapy/
night, Pepin et.al (24/26) concluded in the studies
on compliance at 3 months, that the adherence is
70%.
In the monitoring of patients with AHI >20/
hour and use >3.5 h/night, Sin et.al (25) showed an
adherence of 85% at 6 months.
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In one of the long-term 5 year studies, the
reported adherence to CPAP with a nasal mask at
5 years was of 68% (23), and in the Kohler et al.
study, the percentage was of 81% (26).
In the retrospective study performed on
patients coming to our clinic, between October
2012 -June 2014, 78 of patients (aged between
31-93 years old) received a recommendation for
nPAP therapy after APAP/autoBi level titration,
presenting with a IAH >15 events/hour of
recording (moderate/severe) at the polygraph
diagnosis.
Among them, 25 refused therapy from the
very beginning, representing 32% of the total of
patients. They cited reasons of economic nature
and the total lack of compliance from the titration
night.
Amid the 53 patients undergoing therapy,
only 18 (34%) could be monitored with respect
to their adherence based on the compliance
card. The monitoring of the therapy (card and
symptomatology) did not imply any financial costs
from the patients.
As the adherence definition, we considered
a nPAP use for a minimum of 5 nights/week (the
equivalent of 70% of the nights of device use) and
>4 hours of use /night.
The adherence was monitored in the first 1-3
months from the initiation of therapy and the
percentage of compliant patients was 67%, similar
(70%) to that of Pepin et.al study.
Predictors of adherence. There is not just one
factor influencing the compliance to therapy with
proven certainty. Studies even suggest that there
are many factors which vary from one individual to
another.

Titrati
Initiere terapie
Card complianta
Inca in terapie

Table
1. Status of
therapy in
patients from
Rp Clinica. 87
titrated patients
(nPAP therapy
established);
53 initiated
the therapy,
18 periodically
evaluated, and 9
still undergoing
therapy.
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1. Patient characteristics. Age, gender, marital
status and social and economic factors have been
analyzed in order to establish causality, but a
consistent conclusion is yet to be reached.
However, young patients are more compliant
to therapy, and the results are correlated with
improvement of daytime sleepiness and the effect
of therapy on sleep satisfaction. (9)
With regard to the social and economic factors,
in countries such as Romania where the therapy is
not reimbursed, the lack of initiation or the failure
of long-term therapy are thus explainable.
Psychological factors have also been
addressed, especially a type of personality, type
D (characterized by social inhibition and negative
affectivity) which is predisposed to non-adherence.
(5)
Physical factors: Nasal obstruction may affect
adherence. Patients with high scores for nasal
congestion abandon 1.6 times more often than the
rest of the patients. (7)
Uvulopalatopharyngoplasty (UVPP) used in the
treatment of obstructive sleep apnea syndrome
causes an increase in mask leaks, which is
associated with reduction in compliance. (8)
2. Syndrome severity. From the point of
view of the AHI severity index (apnea-hypopnea
index) and nocturnal hypoxemia, it does not
modify patient compliance either. In exchange,
symptomatology severity significantly influences
adherence. Scores over 10 in the Epworth daytime
somnolence questionnaire (ESS) are correlated
with a better long-term compliance to therapy. (11,
12, 13, 14)
3. Interface. The types of masks available fall
into several categories: nasal, oronasal, facial, oral.
Nasal masks, which are the most common in
current practice, allow nutrition and speaking, ease
coughing and have the advantage of causing less
claustrophobic effects. As disadvantages, there are
the leaks in the mouth area and reduced efficacy in
patients with nasal obstruction.
Oronasal masks have the advantage of limiting
leaks in the mouth area and may represent the
solution for patients with nasal obstruction.
However, the claustrophobic sensation and the
possibility of causing gastric distension are the
main disadvantages. (17)

Comparative studies have shown that there is a
higher compliance in patients using nasal masks.
The reasons for the high compliance are due to the
increase comfort offered by this type of mask. (16)
As to the medical devices used (CPAP, APAP or
Bilevel. EPAP), there is no evidence to show a better
compliance with either of them.
As far as the humidifier is concerned, although
it reduces nasal symptoms and helps increase
compliance for some patients, at the level of the
general compliance to CPAP no significant results
have been observed. (17)
4. Titration. The technology of auto-adjusting
APAP (auto-adjusting positive airway pressure)
allows the therapy to be initiated even outside the
lab, with the possibility of short-circuit titration,
with a better compliance in patients who were
titrated before versus direct initiation of therapy.
(5)(6).
5. Side effects
Incidence of side effects of CPAP
Side effect

Incidence

Dry throat

69

Dry nose

59

Sore eyes

30

Headache

16

Unusual somnolence

15

Unusual fatigue

15

Tinnitus

12

Other nasal disorders, including rhinorrhea

14

Mask discomfort

6

Incidence of reasons for nonadherence
Nasal obstruction
34
Trips
28
Therapy saturation

23

Mask failure
Inconvenience of electrical charging of the
device
Device failure

20

Disturbing partner

7

Fear of device

2

12
12
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There are multiple solutions for remission of
side effects, which must be taken into account
and discussed Moreover, adequate measures
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should be initiated so that patients can continue
therapy, especially since many of the side effects
may be slightly improved.
Dry throat and rhinorrhea may be improved by
the use of a humidifier.
Sore eyes always suggest the presence of mask
leaks, caused either by lack of adequate usage
training, or because the mask does not fit or it
needs to be replaced.
In many occasions, the mere idea of such
therapy and the way in which it is perceived by
patients may cause anxiety or insomnia which, of
course, result in rapid withdrawal. (21)
Evaluation, modification of the mask and mask
harness, adding the humidifier, using Bilevel as an
alternative method and psychopharmacological
treatment of claustrophobia are some of the
measures which can be taken.
Conclusions. nPAP therapy on patients with
moderate to severe obstructive sleep apnea
syndrome is necessary and clinically proved.
Nonetheless, patient adherence to therapy is what
differentiates between the benefits of therapy and
patients’ refusal to initiate, continue or even carry it
out correctly.
Unfortunately, there are still not enough studies
to prove uniformly and without doubt which
are the predictors of compliance and the actual
measures that can be taken to improve it.
Searching for new proven solutions that will be
able to positively influence compliance represents
the treatment challenge in itself, as diagnosis and
indication for therapy mean nothing before a
syndrome left untreated.
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Tulburările de respiraţie în timpul somnului la copii şi
adolescenţi - o patologie prezentă şi la noi în ţară
Mihaela Oros1, Florin Mihălţan2
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Abstract
Tuburările de somn sunt o continuă provocare prin prevalenţă şi prin
impactul lor atât ca problemă de sănătate publică cât şi la nivel individual.
Laboratoarele de somnologie pediatrică au permis evidenţierea şi monitorizarea
lor la vârste diferite, permiţând studiul factorilor de risc, a comorbidităţilor
şi evoluţia după tratament. Apneea de somn ocupă un loc important în
spectrul tulburărilor de somn la copii prin consecinţele neurcomportamentale,
cardiovasculare, metabolice şi calitate a vieţii. În România procentul copiilor la
risc pentru tulburări de respiraţie în timpul somnului este de 9,6%, cunoaşterea
acestei patologii fiind la intersecţia multor specialităţi pediatrice. Această
patologie antrenează un lanţ de cercuri vicioase unde comorbidităţile şi
provocările pentru clinicienii de diferite specilităţi sunt multiple.

Sleep-disordered breathing in children and adolescents a pathology present in our country as well
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Abstract
Sleep-related breathing disorders represent a continuous challenge
through their prevalence and impact, being an issue of public health as well
as an individual matter. Pediatric sleep medicine laboratories help identify
and monitor these disorders at different ages, allowing the study of risk
factors, comorbidities and evolution after treatment. Sleep apnea occupies
an important place within the group of pediatric sleep disorders, because of
its consequences of neurobehavioral, cardiovascular, metabolic nature, and
affecting the quality of life. In Romania, the percentage of children at risk of
sleep-disordered breathing is of 9.6%, knowledge of this pathology lying at
the intersection of many pediatric specialties. This pathology triggers a chain
of vicious circles where there are multiple comorbidities and challenges for
clinicians of various specialties .
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Introducere
După ce în 1970 s-a deschis prima clinica de
medicina somnului în US, Guilleminault raporta în
1976 primele cazuri de apnee în somn la 8 copii
din care 5 erau subponderali, 1 normoponderal şi
2 supraponderali. Ulterior somnologia a cunoscut
o dezvoltare continuă atât prin deschiderea unor
noi laboratoare de somn dar şi prin studiile a căror
rezultate au fost publicate în efortul de a înţelege
patogenia şi consecinţele acestor tulburări atât la
vârsta de adult cât şi la vârsta pediatrică1. Se fac de
asemenea eforturi continue de către societăţile de
somnologie în stabilirea criteriilor de acreditare a
laboratoarelor cât şi a criteriilor de diagnostic şi
monitorizare astfel încât costurile sa fie acoperite
de asigurările de sănătate.
În SUA în anul 2007 erau acreditate 1,395
centre de somnologie din care 493 pentru copii iar
în 2012 numărul acestora a crescut la 2,517 centre
de somnologie acreditate de American Academy
of Sleep Medicine din care 623 centre pediatrice
(Figura 1), conform unui articol din Wall Stret
Journal 2013 (www.wsj.com)
Catastrofele determinate de deprivarea de
somn
Somnul a devenit important şi recunoscut ca
problema de sănătate publica când tulburările de
somn au fost asociate cu accidente rutiere sau cu
unele din cele mai mari dezastre din istorie: 1979
accidentul nuclear de la Three Mile Island, 1986
accidentul nuclear de la Chernobyl sau explozia
la lansare a navetei spaţiale Columbia în 1986 –
toate au avut drept cauză deprivarea de somn a
personalului implicat2 .
Prin frecvenţa lor, accidentele generate de
adormirea în diferite situaţii la volan, fie în cazul
şoferilor amatori dar mai ales în cazul şoferilor
profesionişti reprezintă o altă paletă de consecinţe
cu impact populaţional. Analiza a peste 6000 de
accidente atribuite adormirii la volan în studii

Figura 1. Dezvoltarea laboratoarelor de somnologie
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efectuate în Israel, Texas, NewYork a evidenţiat
faptul că vârful principal al acestora apare între
miezul noptii şi ora 7 AM, în special între 1 si 4 AM
cu un vârf secundar între ora 1 si 4 PM 2.
La nivel individual somnolenţa interferă cu
dificultatea îndeplinirii sarcinilor de zi cu zi,
cu reducerea productivităţii şi a calităţii vieţii
iar persoanele deprivate de somn sunt mai
susceptibile pentru boli cronice precum:
•
hipertensiune arteriala
•
diabet
•
depresie
•
obezitate
•
cancer
Somnul în curricula medicala
Cu toate că somnologia a avut această
dezvoltare, în anumite ţări există încă necesitatea
lărgirii acestor cunoştinţe6.
Deşi 1/3 din viaţă este petrecută în timpul
somnului, datele actuale sugerează faptul
că studenţii la fiziologie şi medicină primesc
foarte puţina sau nu primesc nici o pregătire
formală despre somn. Această deficienţă din
curricula medicală a fost recunoscută ca fiind
problematică, tulburările de somn afectând
cel puțin 10% din populație prin complicaţiile
respiratorii, neurologice, cardiovasculare etc. Un
studiu publicat referitor la şcolile medicale arată
că în SUA doar 2.5 h de curs includ elemente de
fiziologia şi patologia somnului iar în Anglia sunt
15 min în preclinic şi 0 min în modulele clinice7.
Funcţiile somnului la copil. Evoluţia
ascendentă a somnologiei pediatrice
Patogenia tulburărilor de somn, în special a
sindromului de apnee de tip obstructiv în timpul
somnului (SASO) la copii se suprapune pe un
sistem fiziologic în dezvoltare şi care prezintă
adesea o mare plasticitate.
Acest lucru este cu atât mai important la vârsta
pediatrică întrucât copilul îşi “petrece” o jumătate
din viaţă dormind. Nou-născutul doarme în
medie 16 h pe zi, necesităţile crescute de somn
corespunzând dezvoltării intense de la această
vârstă.
În timpul somnului se secretă hormoni de
creştere, prolactină, testosteron, creşte producţia
de proteine şi are loc reglarea temperaturii. Somnul
contribuie la îmbunătăţirea funcţiilor imune
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iar în acest sens numeroase studii au arătat că
deprivarea de somn la copil are drept consecinţă o
frecvenţă mai mare a infecţiilor. Are de asemenea
un rol important în reglarea stărilor emoţionale şi
a comportamentelor sociale, memorie, învăţare3.
Se constată astfel o evoluție ascendentă
dramatică a somnologiei pediatrice în ultimii
treizeci de ani evidenţiată şi prin creșterea
importantă a ponderii literaturii medicale peerreview despre PSG la copii 4,5.
Epidemiologia tulburărilor de respiraţie în
timpul somnului. Date din România
Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv
este caracterizat de episoade recurente de
obstrucţie parţială sau totală a căilor respiratorii
superioare, cu afectarea ventilaţiei şi a „patternului”
normal de somn8.
Tulburările de respiraţie (TRS) în timpul
somnului pot apărea la copiii de toate vârstele,
de la nou-născut până la adolescent, iar spectrul
acestora variază de la simptome precum sforăitul
până la forma severă a sindromului de apnee
în somn ce se însoțeste de anomalii ale gazelor
sangvine8,9.
Majoritatea copiilor cu tulburări de respiraţie în
timpul somnului rămân nediagnosticaţi. Sunt date
care sugerează că, la vârsta adultă, mai mult de
80% dintre bărbaţii şi 90% dintre femeile cu SASO

încă nu au fost diagnosticaţi10, iar copiii rămân
nediagnosticaţi chiar mai frecvent decât adulţii
pentru că semnele şi simptomele sunt, în multe
cazuri, diferite de cele de la adulţi şi sunt mai puţin
recunoscute11.
Studiile epidemiologice la copii au evidenţiat
diferite date de prevalenţă pentru tulburările
de respiraţie în timpul somnului (TRS) în funcţie
de modalitatea de analiză: 1,5 - 6% atunci când
părinţii care au raportat întotdeauna sforăit, 0,2 4% când parintii au raportat evenimente apneice
în timpul somnului, 4 - 11% TRS prin constelaţii
variabile de simptome sau 1.2% - 5.7% SASO
pe studii diagnostice25. La nivel de metaanaliză
prevalenţa sforăitului raportat de părinţi este
7,45% 12,13.
Numărul redus al studiilor de cercetare având
ca focus tulburările de somn la copii din România a
identificat o nevoie în recunoașterea și raportarea
acestor stări. În acest sens am realizat o cercetare
cantitativă cu scopul de a determina procentul
copiilor din Romania care sunt la risc pentru
tulburări de respiraţie în timpul somnului.
Pentru identificarea riscului de sindrom de
apnee în somn la copiii din România, în cadrul
cercetării doctorale cu tema „Determinarea
prevalenţei tulburărilor respiratorii în somn la
copiii din România” am efectuat un studiu la nivel
naţional în colaborare cu Institutul de Cercetare
GfK, prin aplicarea unui chestionar la începutul
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anului 201514. Întreaga mărime a eșantionului a
fost de 1272 gospodării, dimensiune ce a oferit
cea mai bună precizie statistică la nivel național.
Eşantionarea a fost făcută proporţional pentru
acoperirea totală a țării, atât ca mărime cât și ca
densitate a populației. În acelaşi timp s-a urmărit
eşantionarea şi în funcţie de regiunea istorică, tipul
de localitate și județ: 38% din eşantionul general
a fost reprezentat de mediul rural în timp ce 10%
de către Bucuresti - în zonele rurale, mai multe
gospodării au tendința de a avea grijă de copii în
timp ce în mediul urban, numărul gospodăriilor
cu copii este mai mic (un element care este
caracteristic la nivel de ţară). Toate interviurile au
fost realizate în casele oamenilor și răspunsurile au
fost notate pe hârtie (metoda de intervievare PAPI
- pix și hârtie).
Rezultat final : Numărul de copii din Romania
care sunt la risc pentru tulburări de respiraţie în
timpul somnului este de 9,6% cu marja de eroare
+/- 6,2% la nivelul de 95% de încredere14.
Fiziologia respiraţiei în timpul somnului
Deşi din punct de vedere istoric somnul a fost
mult timp considerat o stare pasivă, în prezent
se cunoaşte foarte bine faptul că el este un

proces dinamic şi că în timpul somnului creierul
este activ. Cunoașterea schimbărilor fiziologice
generale asociate cu somnul s-a extins în ultimele
decenii şi a devenit tot mai evident că cele mai
multe, dacă nu toate mecanismele homeostatice
fundamentale sunt afectate în mod semnificativ de
procese de somn.
Ciclul de somn
Debutul somnului are loc prin activarea
neuronilor din hipotalamus care induc starea de
somn - activitate neuronală mediată GABA cu
inhibarea sistemului neuronal de alertă din partea
posterioară a creierului.
Somnul nu este un proces linear simplu prin
care o persoană intră în stadiul I de somn nonREM la începutul nopții, progresează până la
stadiul III de somn, intră în somnul REM și apoi se
trezește dimineața. Stadiile de somn NREM şi REM
alternează ciclic de-a lungul nopţii
– 50 minute la sugar
– 90-110 minute la vârsta şcolară
– 90-110 minute la vârsta adultă
Somnul REM = atonie musculara
Inițierea somnului REM se face prin activarea
circuitelor neuronale colinergice din partea

Figura 2. Evenimente respiratorii
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Figura 2. Evenimente respiratorii
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posterioară a creierului, cu impulsuri excitatorii
către structurile cortexului cerebral responsabile
de starea de visare şi inhibarea motoneuronilor
spinali via căile neuronale mediate de GABA și
glicină determinând atonia musculară din timpul
somnului REM.
O componentă importantă a somnului REM,
lipsa atoniei provoacă tulburări comportamentale
în somnul REM (REM Behavior Disorder): persoana
în cauză va reproduce în realitate acțiunile și
mișcările din timpul visului având risc crescut de a
se răni pe sine sau pe partenerul/a de somn
Atonia musculaturii respiratorii are
importante consecințe asupra respirației
determinând o vulnerabilitatea respiratorie mai
accentuată în somnul REM
Supresia din timpul somnului se manifestă
cel mai pronunțat la mușchii cu o importantă
activitate tonică, respectiv mușchii faringieni,
mușchii intercostali, mușchii abdominali.
Activitatea diafragmului este diminuată în timpul
somnului15 .
Somnul şi musculatura faringelui
Supresia generalizată a tonusului musculaturii
faringelui în timpul somnului determină îngustarea
căilor respiratorii superioare şi rezistența crescută
la fluxul de aer care favorizează apariţia sforăitului,
hipopneei și a apneei obstructive.
Somnul și musculatura intercostală
Activitatea tonică a musculaturii intercostale
asigura rigiditatea cutiei toracice iar atonia
acesteia în timpul somnului REM determină
mișcările toracice paradoxale în timpul inspirului
cu scăderea capacităţii reziduale funcționale16 .
Somnul REM vs. somnul NREM
În timpul somnului REM respirația este mai
neregulată decât în timpul somnului NREM
iar valoarea SpO2 este mai mică. Răspunsurile
ventilatorii la hipoxie și hipercapnie sunt cel mai
mult diminuate în timpul somnului REM iar apneea
de tip central este întâlnită mai des în somnul REM
decât în somnul NREM
SASO este un fenomen legat predominant
de somnul REM (Goh, Am J Respir Crit Care Med
2000)
Somnul şi obezitatea
La copiii cu obezitate, acumularea de grăsime
determină diminuarea complianței peretelui
toracic şi îngustarea căilor respiratorii superioare
iar în poziţia supine scade capacitatea reziduală

funcţională (CRF) datorită conținutului abdominal.
Scăderea CRF se produce suplimentar în timpul
somnului, aşa cum am descris şi anterior, mai ales
în timpul somnului REM cand are loc diminuarea
activității musculaturii intercostale cu dereglarea
VA/Q.
Scăderea activității musculaturii căilor
respiratorii superioare favorizează obstrucția căilor
respiratorii superioare.
Simptome frecvente similare în SASO tipul I şi II
• S forăit habitual (cel puţin 3 nopţi/săptămână)
• S omn agitat cu treziri frecvente
• T ranspiraţii
•C
 oşmaruri şi terori nocturne
• E nurezis
•A
 pnee în somn– pauze în respiraţie raportate de
părinţi
•N
 as înfundat şi vorbit nazonat
• R espiraţie orală şi limitarea fluxului de aer nazal
•V
 izite frecvente la medic pentru simptome
respiratorii
• R etrognaţie
Simptome relativ specifice pentru SASO tip I şi II
SASO tipI*

SASO
tip II*

Somnolenţă excesivă diurnă

+

++++

Creştere în greutate

-

++

Comportament hiperactiv

++++

- or +

Probleme de atenţie

++++

+++

Obezitate toracală/viscerală

- sau +

+++

Lărgirea circumferinţei gâtului

- sau +

+++

Amigdale/adenoide mărite

++++

++

Otite medii recurente/
timpanostomie

+++

+

Depresie şi stimă de sine
scăzută

+

+++

Timiditate şi retragere socială

+

+++

Simptome

Hipertrofie ventriculară stângă

++

++++

Hipertensiune sistemică/
alterarea reglării presiunii
sangvine

+

++++

Rezistenţă la insulină

-

++++

Anomalii ale lipidelor serice

+

++++

Creşterea proteinei C reactive

++

++++

Creşterea enzimelor hepatice

-

++

*-: absent; + la ++++: rar până la foarte frecvent
Tradus cu permisiunea Prof. David Gozal17
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Deşi anumite afecţiuni ca apneea în somn apar
doar în timpul somnului, toate bolile respiratorii
incluzând obstrucţia de căi aeriene superioare,
hipoventilaţia de tip central, bolile pulmonare
cronice se pot agrava în timpul somnului
comparativ cu starea de veghe. (Am J Respir Crit
Care Med Vol 164. pp 16–30, 2001)
Anomaliile în schimbul de gaze din timpul
somnului (figura 2) pot la rândul lor să accentueze
în plus :
• degradarea progresivă a funcției respiratorii și
cardiace
• tulburarea arhitecturii somnului
• afectarea funcționării pe timpul zilei și a stării
generale
Evaluarea funcției respiratorii în timpul stării
de veghe nu este de ajutor pentru depistarea
modificărilor în schimbul de gaze din timpul
somnului. În plus, istoricul pacientului și
examinarea fizică reprezintă factori puțin relevanți
de prognostic al tulburărilor respiratorii în timpul
somnului.
Studiul tulburărilor de respiratie în timpul
somnului apare aşadar ca o consecință naturală
a modificărilor în mecanica respiratorie.
Polisomnografia reprezintă astfel o extensie a
evaluării clinice care furnizează date fiziologice
importante cu privire la multiplele aspecte ale
funcției respiratorii în timpul somnului
Etiologia SAS la copil este complexă.
Orice factor care scade dimensiunea faringelui
sau creşte complianţa acestuia poate predispune la
SASO.
Sunt implicaţi factori care ţin de structura
scheletală a feţei, de tonusul neuromuscular,
ţesutul limfoid larg şi de răspunsul neuronal
diferit. Grupele cu risc crescut includ hipertrofia
adenoamigdaliană, malformaţiile craniofaciale,
obezitatea, sindromul Down, sindromul PraderWilli, bolile neuromusculare, acondroplazia, alte
sindroame genetice, afecţiuni hormonale.
SASO pediatric este un proces dinamic care
trebuie monitorizat în timp, fiind o combinaţie
între afectarea structurală şi neuromotorie, mai
degrabă decât doar afectarea structurală (spre
exemplu vegetaţiile adenoide ca şi cauză unică)38.
Simptomatologie. Diferenţe şi asemănări
între SASO la copil şi adult.
Ţinând cont de diferenţele de anatomie
şi fiziologie adult-copil care include şi
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diferenţe relevante în neurobiologia somnului,
simptomatologia va fi de asemenea specifică
vârstei astfel că expresia clinică pentru apneea
în somn la copii prezintă diferenţe şi asemănări
comparativ cu adultul. Epidemia obezităţii care
afectează populaţia pediatrică de pretudindeni
a dus la apariţia unui nou fenotip de SAS foarte
asemănător cu cel al adultului.
Sunt descrise astfel 2 tipuri de SAS la copil:
tip I cu hipertrofie adenoamigdaliană şi tip II cu
obezitate17 :
Somnolenţa, evaluată ca un simptom
important la adulţi, este mult mai rară la copii.
Spre deosebire de adulţi somnolenţa la copii
poate sa nu fie caracterizată prin oboseală,
reprize de căscat ci mai degrabă este asociată cu
manifestări comportamentale mult mai subtile,
chiar “paradoxale”. Spectrul acestora poate varia
de la iritabilitate, toleranţă scăzută la frustrare,
labilitate emoţională până la apariţia de deficite
neurocognitive (sunt implicate aici memoria,
flexibilitatea cognitivă, abilitatea de a gândi
abstract) sau a dezinhibiţiei comportamentale
(agresivitate şi impulsivitate crescută)18,19 .
La copiii cu SAS există un risc crescut de
enurezis atât primar cât şi secundar. Aşa cum s-a
arătat într-un studiu, îndepărtarea chirurgicală
a obstrucţiei căilor respiratorii superioare a
determinat o scădere semnificativă sau vindecarea
completă a enurezisului nocturn la 76% din copii20 .
Există de asemenea influenţe negative asupra
creşterii în greutate, unul din factori fiind scăderea
secreţiei nocturne de hormon de creştere prin
alterarea somnului21.
Identificarea (recunoasterea) problemei
Deseori părinţii nu oferă voluntar informații
legate de somnul copiilor în cadrul vizitelor
medicale. Este posibil ca părinții să nu asocieze
apariția multora din aceste simptome cu respirația
anormală în timpul somnului. În plus, definirea a
ceea ce reprezintă o tulburare de somn poate
fi foarte subiectivă şi frecvent determinată de
numărul întreruperilor somnului părinţilor.
Cel mai important şi relevant feedback
interpersonal în cazul adulţilor este furnizat de
partenerul de viaţă, în timp ce la copii ne bazăm pe
informaţiile date de părinţi.
Dacă un comportament legat de somnul
copiilor este considerat normal sau nu, depinde
de anumite consideraţii culturale, de aşteptarile
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părinţilor şi de multe ori încadrarea unei patologii
ca fiind sau nu o problemă depinde chiar de gradul
de afectarea al somnului părinţilor.
Astfel uneori intervalul între debutul
simptomelor şi diagnosticul SAS poate atinge
3 ani, crescând astfel riscul complicaţiilor
neurocomportamentale, cardiovasculare şi
metabolice, cu afectarea funcţiilor cognitive şi
abilităţilor şcolare şi în final cu afectarea calităţii
vieţii pentru întreaga familie24,25,26.
Este important astfel screeningul prin
întrebari directe. Întrebări despre sforăit în cadrul
controalelor medicale periodice.
În România există acum disponibilă varianta în
limba română a chestionarului pentru evaluarea
TRS la copii dezvoltat de prof. dr. Ronald Chervin
şi colaboratorii de la Universitatea din Michigan–
”Pediatric sleep questionnaire (PSQ): validity and

Scorare=
(număr de
răspunsuri
pozitive “DA”)
/ (număr
răspunsuri cu
“DA” şi “NU”)
Scorurile
> 0,33
sugerează
risc crescut
pentru apnea
de somn
obstructivă la
copii

reliability of scales for sleep-disordered breathing,
snoring, sleepiness, and behavioral problems” 10.
Chestionarul este uşor de aplicat şi prezintă o
sensibilitate şi specificitate înaltă în identificarea
copiilor cu TRS22.
Elaborarea metodologiei traducerii
chestionarului din limba engleză a fost efectuată
ca parte a studiului naţional pentru determinarea
prevalenţei tulburărilor respiratorii în somn la copiii
din România23. Permisiunea de utilizare a UM PSQ
a fost obţinută din partea autorului şi Univeristăţii
Michigan, SUA.
Utilizarea subscalei de evaluare a tulburărilor
respiratorii în somn în practica clinică nu trebuie
să înlocuiască evaluarea prin polisomnografie.
Chestionarul cuprinde 22 de întrebări pentru
scorul TRS grupate pe 3 sub-scale: sforăit (9
„itemi”), somnolenţă (7 „itemi”), comportament

Chestionar despre somnul la copii: Subscala de evaluare a tulburărilor respiratorii în somn
(Printed with Permission from The Regents of the University of Michigan)
1. ÎN TIMPUL SOMNULUI COPILUL DUMNEAVOASTRĂ:
• Sforăie mai mult de jumătate din timp?
• Sforăie mereu?
• Sforăie zgomotos?
• Are respirație “grea” sau zgomotoasă?
	• Are dificultăți de respirație sau se luptă să respire?
2. AȚI OBSERVAT VREODATĂ CĂ RESPIRAȚIA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ SE ÎNTRERUPE ÎN TIMPUL NOPȚII?
3. COPILUL DUMNEAVOASTRĂ:
	• Are tendința de a respira pe gură în timpul zilei?
	• Are gura uscată când se trezește dimineața?
• Udă uneori patul?
4. COPILUL DUMNEAVOASTRĂ:
• Se trezește dimineața neodihnit?
• Are stări de somnolență pe parcursul zilei?
5. U
 N PROFESOR SAU UN ALT SUPRAVEGHETOR A MENȚIONAT despre copilul dumneavoastrĂ cĂ
PARE SOMNOROS ÎN TIMPUL ZILEI?
6. VĂ este dificil sĂ vĂ treziȚi copilul DIMINEaȚa?
7. COPILUL SE TREZEȘTE DIMINEAȚA CU durerE de cap?
8. A EXISTAT o perioadĂ DE LA NAȘTERE CÂND COPILUL DUMNEAVOASTRĂ NU A MAI CRESCUT ÎNTR-UN
RITM NORMAL?
9. COPILUL DUMNEAVOASTRĂ ESTE SUPRAPONDERAL?
10. COPILUL ADESEA:
	• Pare că nu ascultă când i se adresează cineva
	• Întâmpină dificultăți în organizarea sarcinilor și activităților
• Este distras ușor de stimuli exteriori
	• Își agită mâinile și picioarele sau nu-și găsește locul în poziția șezând
	• Este “în mișcare” sau deseori se comportă ca și cum ar fi “condus de un motor”
	• Întrerupe sau intervine peste alte persoane (de exemplu: intervine în conversații sau jocuri)
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(6 „itemi”). Performanţa acestui instrument nu
variază în funcţie de vârsta pacientului (2-18 ani).
Cotarea răspunsurilor se face cu DA, NU, NU ŞTIU.
Scorul cumulat se calculează ţinând cont doar de
răspunsurile ‚da’ şi ‚nu’. Numărul “itemilor” referitori
la simptome la care s-a răspuns pozitiv (“DA”) se
împarte la numărul “itemilor” cu răspuns pozitiv si
negativ; astfel: numitorul exclude acei” itemi” cu
răspuns lipsă şi pe cei cu răspuns “nu ştiu”.
Scorurile >0,33 sunt considerate pozitive,
sugerând un risc crescut de apariţie a unei tulburări
respiratorii în somn la copii (de exemplu, 33%
dintre toate întrebările au primit răspuns pozitiv).
Varianta în limba româna a chestionarului a
fost postată pe site-ul web “Technology Transfer”
al Universităţii Michigan, de unde poate fi
obţinut gratuit23: http://inventions.umich.edu/
technologies/3773_sleep-related-breathingdisorder-scale-srbd-scale-from-pediatricsleep-questionnaire-to-identify-symptoms-ofobstructive-sleep-apnea-in-children
Comorbidităţi. Consulturi interdisciplinare
Nu orice copil care sforăie este diagnosticat cu
apnee în somn. La un copil care sforăie vom urmări
existenţa şi a altor simptome asociate nocturne sau
diurne (tabel 1), cât şi posibile afecţiuni comorbide
care cresc riscul pentru tulburările de respiraţie
în timpul somnului – obezitate, sdr Down,
malformaţii craniofaciale, boli neuromusculare şi
necesitatea unor consulturi interdisciplinare în
acest sens24,25:
• ORL
• Neurologie
• Psihologie-psihiatrie
• Cardiologie
• Pneumologie
• Endocrinologie
• Gastroenterologie
• Alergologie
• Ortodont, etc
fiind descrise 4 fenotipuri principale:
1. Hipertrofie adenoamigdaliană
2. Malformaţii craniofaciale
3. Boli neuromusculare
4. Obezitatea
Tehnici de screening şi diagnostic
Alături de chestionarul prezentat anterior
în detaliu care evaluează simptomele asociate
polisomnografia (PSG) este indicată atunci
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când evaluarea clinică sugerează diagnosticul de
sindrom de apnee obstructivă în somn la copii.
Întrucât numărul pacienților diagnosticați cu SASO
depinde de disponibilitatea și accesibilitatea la
PSG, dacă polisomnografia nu este disponibilă, se
pot recomanda alte investigaţii alternative precum:
înregistrarea video în timpul nopţii, pulsoximetria
nocturnă, poligrafia, PSG în ambulator, PSG
somnului diurn25.
Există studii care consideră că poligrafia
respiratorie asistată este utilă pentru diagnosticul
SASO la copii, conducând la creșterea accesibilității
la diagnostic25, 27.
Indicaţiile studiului somnului la copii 28
PSG
Diferenţierea unui sforăit primar de un sforăit
patologic. Este indicată la:
• Copiii cu recomandare de adenotonsilectomie
pentru tratarea sindromului de apnee
obstructivă în somn
• Evaluarea
– „pattern” anormal de somn
– somnolenţă diurnă excesivă
– insuficienţa creşterii
– policitemia
• Obezitate – diagnostic, management şi
monitorizarea evoluţiei dupa intervenţia
terapeutică29
• CPAP
Poligrafie la domiciliu

Adulţi

Copii

Figura 3: Apneea obstructivă la copii şi adulţi
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suma episoadelor de apnee şi hipopnee exprimată în
Figura 1: Poligrafie cardiorespiratorie
episoade/oră (luând în calcul timpul total de somn).

SatO2
În cazul înregistrărilor efectuate ambulator
(figura 2), un test negativ nu exclude diagnosticul
de SASO și trebuie urmat de efectuarea
polismonografiei. Un test pozitiv însă poate fi util
în iniţierea mai rapidă a tratamentului.
Criteriile de scorare
Studiul somnului la copil înregistrează multiplii
parametri care evaluează:
– arhitectura şi calitatea somnului
– respiraţia - flux,efort respirator, satO2, CO2
– EKG
– poziţia corpului
– mişcările membrelor etc.
Criteriile pentru diagnosticul de SAS sunt
diferite în populaţia pediatrică faţă de cea adultă,
acestea ţinând cont de diferenţele de fiziologie a
respiraţiei copil-adult 28,29.
Apneea obstructivă este definită la copil prin
lipsa fluxului respirator la nas şi gură pe o durată
mai mare de 2 cicluri respiratorii însoţită de efort
respirator, în timp ce la adult este definită ca
absenţa fluxului respirator pe o durata mai mare de
10 secunde, însoţită de efort respirator (Figura 3).
Hipopnee obstructivă reprezintă reducerea
fluxului de aer cu 50% sau mai mult asociată
cu desaturare >3%, sau SatO2 <90% şi/sau
microtrezirea
Unul din criteriile globale de evaluare a
severităţii este IAH - Index Apnee-Hipoapnee :

La copii se considera diagnostic de SASO dacă
IA (Index Apnee) > 1/ora 28,29
Interpretarea rezultatelor
Este esenţială integrarea rezultatelor obţinute
la PSG cu observaţia clinică, parametrii obţinuţi
având o semnificaţie statistică iar la fiecare pacient
trebuie stabilită şi semnificaţia clinică.
Rezultatele modificate trebuie astfel integrate
cu simptomatologia, IAH nefiind singurul
parametru important, ci în egală măsură trebuie să
se ţină cont şi de următoarele variabile28:
• influenţa diferitelor etape de dezvoltare
• adesea copiii termină o apnee obstructivă fără
o microtrezire
• Sat O2 minimă şi maximă şi timpul petrecut la
satO2 < 95%, 90%, 85% etc
• modificările de satO2 vor fi corelate cu
evenimentele respiratorii
• sforăit
• poziţia supine-nonsupine ; mişcările corpului
• microtrezirile
Reproductibilitatea rezultatelor PSG
pediatrice
Numeroşi părinţi sunt preocupati de răspunsul
la întrebarea dacă o singură noapte este suficientă
pentru diagnostic. Se consideră că există o foarte
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mică variabilitate de la o noapte la alta la pacienţii
pediatrici la înregistrarea PSG, cu diferenţe minime
ale parametrilor respiratori înregistrati în nopţi
diferite, fără semnificaţie clinică (Sleep Med Clin.
2009 September ; 4(3): 393–406) fiind acceptat
faptul că sunt necesare date suplimentare pentru a
ne ajuta să înțelegem când este indicată repetarea
PSG și când trebuie îmbunătăţită abilitatea de
stratificare a riscului de TRS.
Alternative de tratament
Strategiile de tratament sunt adresate
mecanismelor ce stau la baza SAS.
Primul pas este de a verifica rutina de somn cu
câteva recomandări:
• fără TV sau computer în dormitorul copilului
• camera să fie întunecoasă şi liniştită
• evitarea cofeinei şi nicotinei – cafea, cola, ceai,
ciocolată – câteva ore înainte de somn
• evitarea unei temperaturi ambientale prea
ridicate în dormitor
• menţinerea programului de somn şi în zilele
de weekend
Îngustarea structurală a faringelui are ca
abordarea terapeutica cura chirurgicala şi
enumărăm câteva din intervenţiile posibile30:
• Rezecţie/ repoziţie sept nazal
• Reducţie cornete nazale (laser, radiofrecvenţa)
• Criptoliza amigdaliană
• Reducţie amigdaliană
• Adenoamigdalectomie (clasică/
radiofrecvenţă)
• Reducţie velară / bază de limbă
Mulţi copii cu SASO răspund la
adenotonsilectomie ca primă linie de tratament,
atât în ceea ce priveşte simptomatologia, cât
şi parametrii polisomnografiei. Studii recente,
au arătat însă că până la 50 - 75% din copiii cu
SASO au anomalii polisomnografice persistente
postoperator31 în acest sens fiind recomandată
poligrafia sau polisomnografia de control, în
special la formele severe.
O altă alternativă terapeutică este
confecţionarea de dispozitive orale – la copiii cu
tulburări respiratorii în somn evaluarea ortodontică
este obligatorie.
La cei la care nu s-a obţinut o rezoluţie
completă prin cura chirugicală sau la copiii care
au o contraindicaţie fermă pentru tratamentul
chirurgical, terapia cu nCPAP - presiunea pozitivă
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continuă nazală – reprezintă o opţiune. CPAP poate
fi de asemenea utilizat temporar în SAS severe
asociate cu sindroame genetice, paralizie cerebrală,
afecţiuni neurologice sau musculare. Terapia CPAP
este foarte eficientă iar utilizarea ei pe termen lung
la copii include şi training-ul părinţilor32,33.
Studii recente au dovedit pentru formele
moderate de SAS un potenţial beneficiu al
tratamentului farmacologic cu steroizi nazali şi
antagonişti ai receptorilor de leucotriene, efect ce
apare datorită creşterii expresiei receptorilor de
leucotriene în ţesutul adenoidian la copiii cu SAS34.
Cum tratăm copiii obezi cu SAS:
adenotonsilectomie sau CPAP ca la adulţi?
Copiii obezi care au indicaţie de
adenotonsilectomie (AT) beneficiază de cura
chirurgicală cu reducerea semnificativă a IAH
postchirurgical. Obezitatea nu indica neapărat
o evoluţie postchirurgicală nefavorabilă la copiii
cu AT pentru SDB obstructiv35. Managementul
greutăţii este esenţial la această categorie de
pacienţi la care avem CPAP-ul ca alternativă
terpautică iar la un BMI peste 40 kg/m2 se va lua în
considerare chirugia bariatrică36.
Independent de gradul de obezitate, mai
importanţa este poate rata creşterii în greutate
care creşte riscul recurenţei apneei în somn de tip
obstructiv la aceşti pacienţi şi care va contribui la
creşterea valorilor tensiunii arteriale la 1 an de la
adenotonsilectomie37. În acest sens monitorizarea
pe termen lung a copiilor cu SASO şi monitorizarea
velocităţii creşterii BMI este esenţială.
Concluzii
Patologia din timpul somnului este şi rămâne
o provocare prin multiplele probleme legate de
exprimarea acestora, logistica care trebuie pusă
la dispoziţie şi căile variate de monitorizare şi
diagnostic. Supraspecilizarea şi numărul mic de
laboratoare din multe ţări îngreunează depistarea
acestor cazuri. Cu toate acestea, identificarea
precoce a unui copil cu astfel de suferinţe poate
fi privită ca o acţiune de prevenţie a viitoarelor
evoluţii nefaste ale viitorului adult. Şi în România
traversăm această perioadă de dezvoltare şi
creştere a accesibilităţii la date de prevalenţă dar
şi la realizarea unui diagnostic precoce care pe
viitor va permire lansarea şi dezvoltarea acestei noi
specialităţi.
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De la teorie la practică
în ventilația noninvazivă clujeană
Doina Todea1, Mihaela Oros2

1. UMF „Iuliu HAȚIEGANU” Cluj-Napoca
2. Clinica de Pediatrie Medicover, UMF “Carol Davila”, Bucureşti
Evenimentul știintific organizat în perioada
25-27 iunie 2015 de Secţiunea de Fiziopatologie
Respiratorie a Societăţii Române de Pneumologie
a depășit granițele tematice ale edițiilor anterioare
prin abordarea unei tematici din ce în ce mai
prezentă în activitatea clinică „Managementul
insuficienţei respiratorii. De la teorie la practică în
Ventilaţia Non Invazivă”.
Înca de la deschidere participanților le-a fost
prezentată importanţa acestui subiect de către
Doina Todea şi Gabi Popescu care au subliniat
necesitatea cunoaşterii terapiei prin ventilaţie non
invazivă la pacienţii cu insuficienţă respiratorie
cronică de diferite cauze, într-un moment în care
această patologie respiratorie cronică este din ce în
ce mai frecventă.
Ivana Sundova a debutat cu generalitățile
despre avantajele, dezavantajele, criteriile de
excludere, indicaţiile privitoare la ventilaţia la
domiciliu, iar ulterior a continuat cu parametrii şi
modurile ventilatorii (IPAP, EPAP, fazele reparației,
modul ST, modul PC, AVAPS, AVAPS - AE).
După această introducere tehnică, Doina
Todea (Cluj-Napoca) a subliniat în continuare
indicațiile și limitele ventilației non-invazive în
terapia Insuficienței Respiratorii cronice. Ruxandra
Rajnoveanu (Cluj-Napoca), a punctat apoi Ventilaţia
Non Invaziva în insuficienta respiratorie cronică
acutizată hipercapnică secundară. Exacerbările din
bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC).
Prin tematica abordată workshopul şi-a propus
să aducă în atenție ventilaţia non-invazivă ca
alternativă terapeutică în practica pneumologilor.
În acest sens era necesară și extrem de utilă
experiența medicilor de terapie intensivă în
organizarea serviciilor de CPAP în spital care au fost
pe larg prezentate de Natalia Hagau iar Sebastian
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Tranca a vorbit despre tehnica CPAP în afara secțiilor
de Terapie Intensivă, ambii din Centrul Universitar
Cluj-Napoca. A urmat o dezbatere constructivă
propusă de Ovidiu Bedreag care a demonstrat
importanța aplicării în practica noastră cotidiană a
Ventilației Non Invazive – de la teorie la practică.
Nu este posibilă o ventilație non–invazivă
eficientă, fără a avea căile aeriene respiratorii
libere, permeabile, așa cum ne-a arătat apoi
Mihaela Oros (București), în expunerea despre
managementul secrețiilor la pacienții cu ventilaţie
non-invaziva.
Și pentru că cea mai mare parte a participanților
au fost medici pneumologi, au urmat trei topice
referitoare la bronhopneumopatia obstructivă
cronică: Ruxandra Ulmeanu (București) despre
controlul în BPOC ca un concept inedit, Dorin Vancea
(Timișoara) despre strategiile non-inhalatorii
în prevenirea exacerbărilor acute, a spitalizărilor
din BPOC și rolul exacerbărilor în BPOC (Monica
Pop, Cluj-Napoca) care ne-au convins despre
importanța acestei maladii, frecvența în populație,
cu numeroase spitalizări și evoluția spre handicapul
respirator.
S-a trecut apoi într-o altă zonă apropiată
ventilației, cea a somnologiei, iar Oana Deleanu
(București) ne-a confirmat încă o dată importanța
în practica clinică ca posibilitate diagnostică și
terapeutică a sindromului de apnee în somn de tip
central și respirației Cheyne Stokes. O prezentare de
înaltă ținută știintifică cu valențe în practica zilnică
a fost cea referitoare la o patologie care ridică
numeroase discuții legate de diagnosticul pozitiv,
diferențial dar și terapeutic al disfuncţiei de corzi
vocale (Rodica Mureșan, Cluj-Napoca).
După numeroase subiecte teoretice, ziua
s-a încheiat cu partea practică de prezentare a
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dispozitivelor utilizate în ventilația non-invazivă
-BIPAP S și BIPAP ST, BIPAP A 30 și A 40, BIPAP
AVAPS, TRILOGY , COUGH ASSIST E 70, MASTI,
o sesiune extrem de atractivă prin prezența a
numeroși tineri rezidenți, specialiști îndeosebi
pneumologi, sesiune care a urmat după
prezentarea metodei de alegere a măștii pentru
pacientul care urmează a fi ventilat (Ivana Sundov)
A doua zi a debutat cu bolile neuro-musculare
și cardiovasculare, respectiv accidentele vasculare
cerebrale, în cadrul primei prezentări Lavinia
Davidescu (Oradea) a punctat importanța ventilației
non invazive în managementul insuficienței
respiratorii din scleroza laterală amiotrofică, iar
Zoltan Szakacs (Budapesta) a evidențiat aportul
terapeutic al ventilatiei non invazive în AVC și bolile
neuro-musculare.
O alta arie a dezbătut subiectele legate de

vechile noastre „cunoștințe” ale pneumologilor,
în care s-au clarificat încă o dată mecanismele
fiziopatologice, clasificarea, diagnosticul pozitiv
și diferential al insuficientei respiratorii cronice
(Man Milena, Cluj-Napoca) și despre terapia bine
cunoscută, dar în același timp mereu provocatoare
ca problematică în tratamentul pacienților cu
insuficiență respiratorie, prin „Oxigenoterapia și
IRC - de unde s-a plecat și unde s-a ajuns” (Florin
Mihălțan, București). Ștefan Dumitrache – Rujinski
(București) a adus apoi argumente despre
importanța suportului ventilator în funcție de
mecanismul fiziopatologic al insuficienței respiratorii
urmată de importanța antrenamentului musculaturii
respiratorii cu dispozitivele POWER breath, avandu-i
protagoniști pe Dan Simule (Germania) și
Paraschiva Postolache (Iasi).
A fost abordat apoi rolul pe care suportul
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ventilator îl are în tratamentul pacienților cu
patologie cardio respiratorie, soluții eficiente
terapeutice în sindromul de obezitate
hipoventilație cu prezentare de cazuri clinice Oana Deleanu (București), utilitatea ventilației
non-invazive în «acut și cronic” din practica
pneumologului, Andreea Coman, Doina Todea
(Cluj-Napoca), eficacitatea și siguranța VNI în
tratamentul insuficienței respiratorii tip II, Bianca
Domokos, Monica Pop (Cluj-Napoca), Utilizarea
modurilor de ventilație noninvazivă AVAPS și AVAPSAE pentru tratamentul insuficienței respiratorii
cronice, Loredana Elena Rosca, Doina Todea (ClujNapoca), Investigația bronhoscopică sub ventilație
non invazivă la pacientul cu insuficiență respiratorie,
Cosmina Magdau (Cluj-Napoca) și afectarea
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pulmonară post transplant hematopoetic, Mimi Nitu
(Craiova)
Manifestarea a avut în structură şi o sesiune de
postere în care au fost prezentate lucrări despre
importanța terapiei VNI în edemul pulmonar
acut, terapia cu CPAP în disfuncția de nod sinusal
și particularitățile imagistice ale tuberculozei
pulmonare infiltrative complicate cu insuficiența
respiratorie.
Deși a abordat o arie încă la debut în țara
noastră, ventilația non-invazivă s-a dovedit a fi un
subiect de interes prin participarea numeroasă a
peste 100 de medici, iar entuziasmul acestora cât și
participarea activă la sesiunile practice încurajeaza
dezvoltarea ei în continuare.
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From theory to practice
in noninvasive ventilation in Cluj-Napoca
Doina Todea1, Mihaela Oros2

1. Iuliu Hatieganu UMP, Cluj-Napoca
2. Medicover Pediatrics Clinic, Carol Davila UMP, Bucharest
The scientific event organized by the
Department of Respiratory Pathophysiology of the
Romanian Society of Pulmonology between 25
-27 June 2015 went beyond the boundaries of the
topics approached in previous editions, and came
with a topic which is every day more present in
our clinical activity - ‘Management of Respiratory
Failure. From theory to practice in noninvasive
ventilation’.
The importance of this topic was highlighted
from the very beginning by Doina Todea and
Gabi Popescu who underlined the need to know
about noninvasive ventilation therapy in patients
with chronic respiratory failure of various origins,
since this pathology is more and more common
nowadays.
Ivana Sundov started with general theory on
the advantages, disadvantages, exclusion criteria,
indications regarding home ventilation, and
later on approached another topic on ventilation
parameters and modes (IPAP, EPAP, respiration
phases, ST mode, PC mode, AVAPS, AVAPS - AE).
After this technical introduction, Doina Todea
(Cluj-Napoca) underlined the indications and limits
of noninvasive ventilation in the management of
chronic respiratory failure. Afterwards, Ruxandra
Rajnoveanu (Cluj-Napoca) highlighted aspects
regarding noninvasive ventilation in worsened
hypercapnic chronic respiratory failure secondary
to exacerbations of chronic obstructive pulmonary
disease (COPD).
Through the topics approached, this workshop
aimed at drawing attention to noninvasive
ventilation as a treatment alternative in
pulmonologists’ practice.
Therefore, it was necessary and extremely
useful to share the experience of intensive care
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physicians with respect to how CPAP services are
organized in hospitals, which was presented in
detail by Natalia Hagau, while Sebastian Tranca
spoke about CPAP technique outside intensive
care units, both speakers coming from the
University Center in Cluj-Napoca. This was followed
by a constructive debate proposed by Ovidiu
Bedreag who proved the importance of applying
noninvasive ventilation in our daily practice – from
theory to practice.
It is not possible to perform efficient
noninvasive ventilation without free and
permeable airways, as Mihaela Oros (Bucharest)
showed us later on in her presentation on the
management of secretions in patients with
noninvasive ventilation.
Since most of the participants were
pulmonologists, three topics on chronic
obstructive pulmonary disease followed: Ruxandra
Ulmeanu (Bucharest) on control in COPD as a
unique concept, Dorin Vancea (Timisoara) on
non-inhalation strategies in prevention of acute
exacerbations, hospitalizations in COPD patients
and the role of exacerbations in COPD (Monica
Pop, Cluj-Napoca). They all convinced us of the
importance of this disease, how common it is,
causing a large number of hospitalizations, and its
evolution towards respiratory failure.
Another area close to ventilation was also
approached, that of sleep medicine. Oana Deleanu
(Bucharest) confirmed once again its importance
in clinical practice as a possibility of diagnosis
and treatment of central sleep apnea syndrome
and Cheyne Stokes respiration. A highly scientific
presentation with applications in daily practice
was Rodica Mureșan’s (Cluj-Napoca) presentation
regarding a pathology which causes much debate,
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on positive, differential and therapeutic diagnosis
of vocal cord dysfunction.
After numerous theoretic topics, the day ended
with a practical session of presentation of the
devices used in noninvasive ventilation - BIPAP S
and BIPAP ST, BIPAP A 30 and A 40, BIPAP AVAPS,
TRILOGY, COUGH ASSIST E 70, MASTI. It was an
extremely exciting session through the attendance
of many young resident physicians and specialists,
mainly pulmonologists, which followed the
presentation on how to choose and fit the mask on
a patient scheduled to receive ventilation (held by
Ivana Sundov).
The second day of the event came
with presentations on neuromuscular and
cardiovascular diseases, especially strokes. Lavinia
Davidescu (Oradea) highlighted the importance
of noninvasive ventilation in the management of

respiratory failure in amyotrophic lateral sclerosis,
and Zoltan Szakacs (Budapest) presented the
therapeutic contribution of noninvasive ventilation
in patients with stroke and neuromuscular
diseases.
Another area covered was related to topics on
pulmonologists’ old knowledge, which clarified
once again the pathophysiological mechanisms,
classification, positive and differential diagnosis
of chronic respiratory failure (Man Milena, ClujNapoca). Florin Mihălțan, Bucharest, spoke about
a therapy which is well-known but still very
challenging as an issue in the treatment of patients
with respiratory failure – “Oxygen therapy and
IRC – where it started and where it is now”. Then,
Stefan Dumitrache – Rujinski (Bucharest) brought
arguments on the importance of ventilation
support depending on the pathophysiological
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mechanism of the respiratory failure, followed
by the importance of respiratory muscle training
through POWER breath devices, a presentation
held by Dan Simule (Germany) and Paraschiva
Postolache (Iasi).
Later on, another topic was approached,
that of the role which the ventilation support
has in the treatment of patients with cardiorespiratory pathology, efficient treatment
solutions for patients with obesity hypoventilation
syndrome and case presentations - Oana Deleanu
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(Bucharest), utility of noninvasive ventilation in
“acute and chronic” diseases in pulmonology
practice - Andreea Coman, Doina Todea (ClujNapoca), VNI efficacy and safety in the treatment
of respiratory failure type II - Bianca Domokos,
Monica Pop (Cluj-Napoca), use of noninvasive
ventilation modes AVAPS and AVAPS-AE for
the treatment of chronic respiratory failure Loredana Elena Rosca, Doina Todea (Cluj-Napoca),
bronchoscopy investigation under noninvasive
ventilation in patients with respiratory failure Cosmina Magdau (Cluj-Napoca), and pulmonary
impairment after hematopoietic transplantation Mimi Nitu (Craiova).
The event also included poster presentations
where several topics were approached, such
as the importance of VNI therapy in the acute
pulmonary edema, CPAP therapy in the sinus
node dysfunction, and imaging particularities of
infiltrative pulmonary tuberculosis complicated
with respiratory failure.
Although the area approached in the event is
still at its beginning in our country, noninvasive
ventilation proved to be of interest, given the
large attendance of over 100 physicians, while
their enthusiasm and active participation in the
practical sessions encourage further development
of this area.
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MEETINGS CALENDAR
2-5 Septembrie 2015, CRAFT, Timişoara
Al XII-lea Congres Naţional de Pediatrie
4-5 Septembrie, Constanţa
Abordarea multidisiplinară a tuberculozei
17-20 Septembrie 2015, Oslo
European Academy of Pediatrics
23-26 Septembrie 2015, Craiova
Conferinţa Naţională ORL
26-30 Septembrie 2015, Amsterdam
European Respiratory Society Congress 2015
1-2 Octombrie 2015, Bucureşti
Pediatru.ro
2-3 Octombrie 2015, Bucureşti
Conferinţa Natională “Managementul bolilor pulmonare”
9-10 Octombrie, Timişoara
Prima Conferinţă Naţională de Pneumopatii Interstiţiale Difuze cu
participare internaţională
22-24 Octombrie 2015, Vama, Suceava
Protocoale în bolile respiratorii
31 Oct – 3 Nov 2015, Istanbul
ESRS event, Worldsleep 2015 - 7th World Congress of the World
Sleep Federation
5-7 Noiembrie 2015, Bucureşti
A 2-a Conferinţă a Societăţii Române de Neurologie Pediatrică
13-14 Noiembrie 2015, Bucureşti
Conferinţă de Imunitate Clinic Aplicată
10-12 Decembrie 2015, Bucureşti
Conferinţă Regională de Medicina Familiei "Medicul de Familie
Practician şi Manager"
11-13 Martie 2016, Taipei, Taiwan
The 4th International Pediatric Sleep Association Congress
11-15 Iunie, 2016
SLEEP, Denver
13-16 Septembrie 2016, Bologna, Italy
23rd Congress of the European Sleep Research Society
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A

II

Conferință a Societății
-a
Române de Neurologie Pediatrică
cu participare internațională

Secretariat organizatoric:
Romania Travel Plus – Organizator Profesionist de Congrese
Str. Tudor Ştefan 56. Sector 1
011658, Bucureşti, Romania
Tel: +40 21 230 42 82 / +40 21 230 51 10
Fax: +40 21 230 50 42
Persoana de contact: Lavinia Bodislav
Email: lavinia@rotravelplus.com

Secretariat științific:
Dr. Butoianu Niculina:
secretariatsrnp2015@gmail.com

Hotel Ramada Parc – București
05-07 noiembrie 2015
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