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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O noua cotitură în evoluția
somnologiei pediatrice
• 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
În cadrul conferinței de presă din 3 Martie 2016
la București a fost lansata si popularizata prima
ancheta de evaluarea a prevalentei tulburărilor de
respirație în timpul somnului la copiii din România.
Este un moment important pentru organizarea
strategiilor viitoare in acest domeniu. Ca să
ataci un astfel de subiect trebuie obligatoriu să
cunoşti anvergura acestui fenomen. Numai având
datele epidemiologice aceste probleme pot fi
recunoscute şi se poate construi.
De fapt ancheta spune totul.
Cercetarea cantitativă a avut un focus bilateral.
Primul scop a fost acela de a determina procentul
copiilor din România la risc pentru tulburări de
respirație în timpul somnului (TRS). Studiul s-a
realizat prin aplicarea unui chestionar validat
dupa determinarea numărului de respondenţi
necesar, avand astfel ca al doilea scop al cercetarii,
complementar în direcția sa, o dezvoltare și o
validare a acestui chestionar. Combinate, au
urmărit un proces de investigare a prezenței TRS
la copii şi descoperire a simptomelor complexe
proeminente, inclusiv sforăit, somnolență în timpul
zilei și tulburări de comportament asociate1,2,3,4,5,6.
Cercetarea epidemiologică s-a efectuat în
colaborare cu Insitutul de Cercetare Gfk România,
pe un eșantion de 1272 respondenți, în luna
ianuarie 2015.
O serie de puncte de eşantionare (156) au fost
alese proporțional cu mărimea populației (pentru o
acoperire totală a țării) și cu densitatea populației,
realizandu-de o stratificare pe regiunea istorică,
tipul de localitate și județ. 38% din eşantionul
general a fost reprezentat de mediul rural în timp
ce 10% de către Bucureşti.
În scopul exclusiv al cercetării actuale, a fost
necesară o selecţie suplimentară. Au fost alese ca
parte din eşantion numai gospodăriile care au un
copil cu vârstă cuprinsă între 1 an şi jumătate şi 18
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ani. În cele din urmă, chestionarul a fost aplicat la
249 gospodării cu copii.
Toate interviurile au fost realizate față în față în
casele oamenilor și răspunsurile au fost notate pe
hârtie (PAPI - pix și hârtie metoda de intervievare).
Nu au fost observate probleme deosebite; toți
respondenții au dovedit a fi un nivel ridicat de
înțelegere a chestionarului. Toți subiecții au fost
intervievaţi în casele lor.
Rezultatele studiului
În România, a reieșit că numărul de copii care
sunt la risc pentru tulburări de respirație în timpul
somnului este de 9,6% sau cu alte cuvinte, 1 din
10 copii riscă să dezvolte tulburări de respirație
în timpul somnului.
In cadrul conferintei de presa s-a subliniat
aceasta concluzie: “Era necesară obținerea
unor date de prevalență referitoare la tulburările
respiratorii în somn la copii, date care să reflecte
dimensiunea reală și în România şi care să justifice
efortul necesar pentru creșterea gradului de
conștientizare, atât în rândul medicilor, al publicului
larg, cât și efortul financiar al unui sistem de sănătate
pentru diagnosticul, monitorizarea și tratamentul
sindromului de apnee în somn la copii și adolescenți.”
declara dr. Mihaela Oros, autorul studiului.
Tulburările de respirație în timpul somnului
(TRS) sunt recunoscute, în prezent, ca afecțiuni

prevalente la adulți, dar și la copii cu implicații
asupra creșterii și dezvoltării, implicații metabolice
și neurocomportamentale.
Forma cea mai severă a acestor tulburări este
reprezentată de sindromul de apnee în somn de
tip obstructiv (SASO), acesta fiind caracterizat
de episoade recurente de obstrucţie parţială sau
totală a căilor respiratorii superioare, cu afectarea
oxigenării și perturbarea arhitecturii somnului7,8,9,10.
Prezenta la conferinta de presa, doamna
dr Oana Deleanu, Președintele Secțiunii de
Somnologie și Ventilație Non-Invazivă a SRP a
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sublinat aceste aspecte: “În prezent, apneea de somn
este considerată, la nivel internațional, o problemă
de sănătate publică, deprivarea de somn având
consecințele devastatoare cu impact general precum
accidente rutiere sau accidente aviatice.
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 arterială,
diabet, depresie, obezitate, cancer”
Recent, la nivel mondial, au fost făcute progrese
și în privința consecințelor neurocognitive și
comportamentale la copiii cu apnee în somn.
Copiii cu tulburări de respirație în timpul
somnului prezintă, adesea, probleme de atenție
și comportament similare celor observate în cazul
copiilor cu ADHD11,12,13.
“Dacă părinții observă că cei mici sunt hiperactivi
sau nu se pot concentra acasă sau la școală, ar
trebui sa ceară părerea unui medic. În cazul în care,
în urma evaluării, nu sunt îndeplinite criteriile pentru
diagnosticul ADHD, este recomandată monitorizarea
atentă a somnului de către un specialist. Atunci când
se constată prezența sforăitului, trebuie efectuată
o evaluare polisomnografică nocturnă”, a declarat
Jane Thompson, Early Childhood Education
Specialist în cadrul conferinței de presă din 3
Martie 2016.
Creșterea ratei obezității în ultimii zece ani a
determinat o creștere semnificativă a prevalenței
SASO alături de intensificarea morbidităților
neurocognitive, comportamentale, cardiovasculare
și metabolice14,15,16,17,18.
Cu toate acestea, datele din literatură
arată faptul că tulburările de somn rămân
subdiagnosticate în populația pediatrică iar prin
lipsa diagnosticării și lipsa tratamentului au un
impact negativ semnificativ19,20,21,22,23. Se detaşează
astfel ideea unui diagnostic precoce pentru
tulburările de somn şi promovarea necesităţii
unei reţele de asistenţă pentru adulţii şi copii cu
astfel de patologie în faţa autorităţilor: “Societatea
Română de Pneumologie a încurajat întotdeauna
studiile și anchetele naționale care reușesc să
completeze cu date epidemiologice ceea ce lipsește
din puzzle-ul de boli cronice respiratorii. O patologie
a copilului de tipul boli respiratorii în timpul somnului
trebuie cunoscută pentru a prevedea problemele
viitorului adult”, a adăugat Prof. Dr. Florin Dumitru
Mihălțan, Președintele Societății Române de
Pneumologie în cadrul conferinței de presă.
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Numărul mare de copii la risc pentru TRS în
România sugerează mai multe intervenții necesare
1,2,24,25
:
Clinic
1. screening-ul TRS în cadrul controalelor
medicale periodice. Chestionarul pe care l-am
tradus şi adaptat în limba româna poate fi folosit
ca instrument pentru identificarea riscului de
sindrom de apnee în somn la copiii din România,
varianta în limba română a fost postată pe website
Technology Transfer al Universității Michigan
de unde poate fi obținut gratuit: 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.
2. vizibilitate crescută în cadrul altor specialități
pediatrice - pediatrie, neurologie pediatrică,
psihiatrie pediatrică, endocrinologie, ORL pediatric,
pneumologie pediatrică, psihologie, logopedie,
kinetoterapie pediatrică etc
3. screening-ul și intervenția precoce menită
să amelioreze tulburările secundare SASO la copiii
cu nevoi speciale, cu scopul de a îmbunătăți
dezvoltarea acestor copii, creșterea perfomanțelor
școlare și șansa ulterioară de integrare socială.
4. creșterea accesului la investigație prin
formarea de specialiști și cresterea numărului de
laboratoare de somnologie
Educație
1. creșterea gradului de conștientizare
asupra importanței problematicii somnului la
copii și adolescenți, integrarea elementelor de
fiziologia somnului în curricula medicală, educația
asistentelor medicale
2. educația în grădinițe și școli
3. educația pentru părinți și copii – campanii de
informare în reviste dedicate, media, internet.
Politici publice
1. ora de începere a programului în școli – în
special pentru adolescenți;
2. orele de difuzare a programelor televizate
destinate copiilor și adolescenților;
3. promovarea necesităţii unei reţele de
asistenţă pentru adulţi şi copii cu astfel de
patologie în faţa autorităţilor (şi în sensul
compensării CPAP/BiPAP-urilor)
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A new turning point in the evolution
of pediatric sleep medicine
• 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
During the press conference held on the 3rd of
March 2016 in Bucharest, the first survey assessing
the prevalence of sleep related breathing disorders
in children from Romania was launched and made
popular.
This is an important moment for the
organization of further strategies in this area. In
order to address such a topic, it is mandatory to
know the magnitude of this phenomenon. Only by
possessing the necessary epidemiological data can
these issues be acknowledged and we can start
building from there.
In fact, the survey says it all.
The quantitative research had a bilateral focus.
The first goal was to determine the percentage
of children in Romania who are at risk for sleep
related breathing disorders (SBD). The study
was carried out through administration of a
questionnaire validated after determining the
necessary number of respondents, thus having
as a second complementary research goal the
development and validation of this questionnaire.
The two combined goals followed a process of
investigation of the presence of SBD in children,
and discovery of prominent complex symptoms,
including snoring, daytime sleepiness, and
associated behavioral disorders1,2,3,4,5,6.
The epidemiological research was carried
out in January 2015 in collaboration with Gfk
Research Institute Romania, using a sample of 1272
respondents.
A series of sampling points (156) were chosen
proportionally to population size (for full coverage
of the whole country) and density, performing a
stratification by historical region, type of locality,
and county. 38% of the general sample was
represented by rural areas, while 10% by Bucharest.
For the exclusive purpose of this research,
an additional selection was necessary. Only
households with children aged between 1 year

and a half and 18 years were chosen as part of the
sample. The questionnaire was then applied in 249
households with children.
All interviews were done face to face in people’s
homes, and the answers were written down
on paper (PAPI - pen and paper interviewing
technique).
No special problems were observed; all
respondents proved a high level of understanding
of the questionnaire.
Results of the study
The study showed that in Romania the
percentage of children who are at risk for sleep
related breathing disorders is 9.6% or, in other
words, 1 in 10 children is at risk for developing
sleep related breathing disorders.
During the press conference the following
conclusion was underlined: “We needed to
obtain prevalence data on sleep related breathing
disorders, data reflecting the real magnitude of this
issue in Romania and justifying the efforts required
to increase awareness among physicians and the
general public, as well as the financial efforts of the
healthcare system for diagnosis, monitoring and
treatment of sleep apnea syndrome in children and
adolescents.” says Mihaela Oros, MD, the author
of the study.
Sleep related breathing disorders (SBD) are
currently known as a condition most commonly
occurring in adults, but it occurs in children
as well, having an impact on their growth and
development, with metabolic and neurobehavioral
implications.
The most severe form of these disorders is
obstructive sleep apnea syndrome (OSAS), which
is characterized by recurrent episodes of partial
or total obstruction of upper airways, affecting
oxygenation and disrupting sleep architecture7,8,9,10.
Oana Deleanu, MD, President of the
Corresponding author:
Florin Mihălţan, Professor, Marius Nasta Pulmonology Institute of Bucharest
E-mail: mihaltan@starnets.ro
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Department of Sleep Medicine and Noninvasive
Ventilation of the Romanian Society of
Pulmonology, who also participated in the press
conference underlined the following aspects: “Sleep
apnea is currently considered a public health problem
worldwide, sleep deprivation having devastating
consequences with general impact such as car or
aviation accidents.
At an individual level, sleepiness interferes with
daily routines and activities, being associated with
reduced productivity and poor quality of life, and
sleep deprived individuals are more likely to develop
chronic diseases such as high blood pressure,
diabetes, depression, obesity, cancer”.
Lately, progress has been made worldwide
concerning also neurocognitive and behavioral
outcomes in children with sleep apnea. Children
with sleep related breathing disorders often
experience attention and behavior problems
similar to those observed in ADHD children11,12,13.
“If parents observe that their child is hyperactive
or that he/she cannot concentrate in school or at
home, they should see their doctor. If, following
child’s evaluation, the criteria for ADHD are not
met, careful monitoring of child’s sleep by a sleep
specialist is recommended. When snoring is observed,
a nighttime polysomnography should be performed”,
said Jane Thompson, Early Childhood Education
Specialist, during the press conference of March
3rd 2016.
The increase in the obesity rate over the last
ten years has determined a significant increase in
the prevalence of OSAS, along with intensification
of neurocognitive, behavioral, cardiovascular, and
metabolic morbidities14,15,16,17,18.
However, literature data show that sleep
disorders remain underdiagnosed in the
pediatric population, and the lack of diagnosis
and treatment have a significant negative
impact19,20,21,22,23. Therefore, the need for early
diagnosis of sleep disorders as well as the
promotion before the authorities of the need to
have a healthcare network for adults and children
with this pathology were clearly outlined: “The
Romanian Society of Pulmonology has always
encouraged studies and national surveys which
succeed in bringing epidemiological data to
complete the missing pieces from the puzzle of
respiratory chronic diseases. Child pathologies
such as sleep related respiratory diseases should
be recognized in order to prevent problems in the
becoming adult”, added Florin Dumitru Mihălțan,
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Professor, President of the Romanian Society of
Pulmonology, during the press conference.
The large number of children at risk for
SBD in Romania suggests several necessary
interventions1,2,24,25:
From a clinical point of view
1. SBD screening during regular medical
checkups. The questionnaire that we translated
and adapted in Romanian can be used as an
instrument for identification of the risk for
sleep apnea syndrome in Romanian children;
the Romanian version of the questionnaire has
been posted on the website Technology Transfer
of the University of Michigan where it can be
downloaded 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.
2. increased visibility with other pediatric
specialties - pediatrics, pediatric neurology,
psychiatry, endocrinology, ENT, pulmonology,
psychology, speech therapy, Kinesiotherapy etc.
3. screening and early intervention aimed at
improving secondary OSAS disorders in children
with special needs, in order to ensure better
development of these children, increase of school
performance and subsequent chance for social
integration.
4. increased access to investigations by training
specialists and increasing the number of sleep labs.
In education
1. increasing awareness of the importance
of the sleep matter in children and adolescents,
introducing elements of sleep physiology in the
medical curricula, education of nurses
2. education in kindergarten and schools
3. education for parents and children –
information campaigns in dedicated magazines, in
the media, on the internet.
In public policies
1. school starting hours – especially for
teenagers;
2. hours for broadcasting TV programs for
children and adolescents;
3. promoting before the authorities the need
to have a healthcare network for adults and
children with this pathology (as regards also the
reimbursement of CPAP/BiPAP)
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Enurezisul nocturn
• M. Konermann, Kassel

Marienkrankenhaus Medical Clinic, Kassel
Enurezisul nocturn, asemenea lipsei erecției
sau erecției dureroase în timpul somnului REM, a
fost clasificat în ICSD (Clasificarea internațională a
tulburărilor de somn) din 1990 ca o parasomnie,
iar, în ICSD 2 din 2005, enurezisul a rămas singura
parasomnie din sfera bolilor urogenitale.
Definiție, incidență și etiologie
Enurezisul nocturn este definit ca urinarea
nocturnă involuntară regulată sau episodică, fără
existența unei afecțiuni morfologice urogenitale
de bază. Diagnosticul de enurezis se stabilește
în cazul a cel puțin 3 luni de enurezis cu 2x
episoade de incontinenta urinara nocturna pe
lună (începând cu al 10-lea an de viață 1x). În cazul
enurezisului pur, subiecții nu prezintă probleme
legate de controlul vezicii urinare în timpul zilei,
dar există, de asemenea, și un enurezis diurn,
având o fiziopatologie complet diferită. Până la
vârsta de 5 ani, enurezisul este considerat normal,
dar două treimi dintre copiii cu vârsta de patru ani
dobândesc deja continenţă pe timpul nopții.
Dintre copiii cu enurezis nocturn, 15-20% au
vârsta de cinci ani, 10% dintre ei au vârsta de zece
ani, iar băieții sunt afectați de două ori mai des
decât fetele. 1% dintre adulți urinează involuntar
în timpul nopții, iar, cu vârsta, problema apare
mai frecvent. În Germania, aproximativ 1 milion
de persoane sunt afectate. Rata de remitere
spontană este de 13% pe an. Este diferenţă între
enurezisul primar și cel secundar, în care enurezisul
apare din nou după o perioadă cu continenţă, iar
cele două forme au cauze parțial diferite. Forma
primară este mult mai probabil datorată unei
întârzieri de dezvoltare constituțională, în timp ce
forma secundară are ca și cauză cunoscută stresul
psihosocial.
Forma primară prezintă istoric familial. Se
bănuiește că există un model de transmitere
autozomal dominantă cu o penetranță de peste
90%, însă, aproximativ 30% dintre cazuri apar
sporadic. În cazul în care unul dintre părinți
prezintă antecedente de enurezis, 43% dintre
copiii descendenţi vor fi afectați, în cazul în care
ambii părinți au avut enurezis, vor fi afectați 77%
dintre copii. Se consideră că există o întârziere
a maturizării funcțiilor neuronale centrale, cum
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ar fi procesarea stimulilor, iar copiii cu tulburare
de deficit de atenție (ADHD) sunt afectați în mod
disproporționat.
Cauza enurezisului este o lipsă de echilibru
între capacitatea vezicii urinare și producția
de urină. Cea dintâi poate fi un rezultat al unei
tulburări de dezvoltare organică care rămâne în
urma dimensiunilor obișnuite (vârsta în ani x 30
ml = capacitatea vezicii urinare), iar capacitatea
vezicii urinare este crescută la un subgrup de
copii, printr-o imaturitate a ritmului circadian
al hormonului antidiuretic (ADH, vasopresina).
În mod normal, în timpul zilei, glanda pituitară
secretă considerabil mai puțin ADH decât în
timpul nopții, astfel organismul se asigură că în
timpul nopții ajunge mai puțină urină în vezica
urinară. Copiii care nu prezintă enurezis au o
emisie medie de urină de 20 ml / h pe noapte, în
timp ce copiii cu enurezis au o emisie medie de
urină de 50 ml / h. Interacțiunea dintre stimulul
de urinare și stimulul de trezire prin vezica urinară
plină, precum și profunzimea somnului sunt încă
insuficient dezvoltate. Enurezisul nocturn primar se
caracterizează prin:
• Somn profund
• Dificultate de trezire chiar și cu un model
normal de somn
• Enurezis frecvent cu volume mari de urină
• Frecvența crescută a urinării nocturne
involuntare
• Perturbări ale ritmului circadian al secreției de
ADH
• Simptome psihologice secundare rare
Tipul secundar de enurezis nocturn apare, de
obicei, după o perioadă fără incontinenţă de cel
puțin 6 luni, iar copiii prezintă adesea simptome
psihiatrice care însoțesc această manifestare.
Această formă este, de obicei, o expresie a unei
perturbări în mediul copilului și poate fi declanșată
de conflicte în familie sau la școală, situații de
relocare sau separare, violență domestică, deces
sau chiar apariția unui frate/soră. În acest caz,
există mult mai puține tulburări de maturare
organică sau hormonală.
La adulții cu enurezis nocturn, pe lângă
problemele de sănătate mintală și, în unele cazuri,
probleme fizice, cum sunt afecțiunile renale sau
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ale vezicii urinare, poate exista o epilepsie de somn
sau o tulburare de respirație în timpul somnului.
Enurezisul nocturn trebuie diferențiat de
disfuncțiile vezicii urinare care evoluează cu
incontinență urinară, dar acestea prezintă, de
asemenea, enurezis diurn și caracteristici tipice
(Tabelul 1).
•U
 rinare frecventă
•U
 tilizarea de “manopere de inhibare” precum
presarea coapselor una de alta, săritul de pe un
picior pe celălalt, poziții anormale
•M
 icțiune nedorită cu dorință de micțiune extrem
de puternică
•U
 rinare tip staccato cu o golire incompletă a
vezicii urinare
• Incontinență în cazul tensiunii abdominale
cauzate de tuse sau strănut
•E
 nuresis risoria cu golire completă a vezicii
urinare în timpul râsului (giggle incontinence)
Tabel 1: Diferite simptome ale incontinenței
urinare determinate organic
Diagnosticul
Anamneza clasică a enurezisului nocturn primar
conține rapoarte despre paturi pentru „înotat”, pat
care „plutește”. Copiii au un somn foarte profund
și sunt uneori dificil de trezit. Aproximativ o
treime umezesc așternuturile în fiecare noapte,
mai mult de o treime mai multe nopți pe
săptămână, udarea așternutului mai puțin de 3
nopți pe săptămână este cunoscută ca o formă
ușoară. Tipic pentru enurezisul primar este lipsa
oricăror simptome în timpul zilei. Istoricul familial,
obiceiurile de consum, obiceiurile intestinale (cu
excepția encoprezei, constipației) și tratamentele
anterioare trebuie notate. Dacă există enurezis
diurn împreună cu un comportament anormal de
micțiune, enurezisul nocturn devine componentă
a incontinenței urinare și trebuie evaluat din punct
de vedere urologic.
Procesul de stabilire a diagnosticului va fi
direcționat, în continuare, către căutarea unei
cauze organice: examinarea organelor genitale,
ultrasonografia rinichilor și a vezicii urinare,
examen neurologic, sumar de urină pentru a
exclude tulburările vezicii urinare și teste de sânge
(hemoleucograma, CRP, creatinina, eventual
prin profil ADH de zi). Protocoalele de micțiune
și măsurătorile volumului urinar circadian sunt
foarte utile pentru a determina producția de urină
(inclusiv pe timp de noapte). Aceasta poate înlocui
analiza ritmului circadian al ADH, care poate fi
complicată și costisitoare. Cu toate acestea, copilul
trebuie să fie trezit în mod repetat în timpul

nopții, ceea ce complică uneori fezabilitatea. Ca
alternativă, chiar și la copiii de vârste mai mari
și la adulți poate fi efectuat un test de scutec.
Scutecul purtat pe timp de noapte poate fi cântărit
dimineața (1 g = 1 ml) și apoi, adăugând cantitatea
micțiunii de dimineața, se poate determina
producția de urină nocturnă. Suspiciunea de
incontinență urinară va duce la examinare
urologică suplimentară (Tabelul 2).
• Urografie de infuzie
• Cistografie micțională
• CT/RMN pelvin
• Uroflowmetrie
• Flow-EMG
• Urodinamică
• Cistoscopie
Tabel 2: Examinări paraclinice de specialitate în
incontinența urinară
În plus față de diagnosticul bazat pe anamneză
și examen fizic, trebuie efectuată întotdeauna o
evaluare psihologică, aceasta având o importanță
deosebită în suspiciunea de enurezis nocturn
secundar. Analiza situației sociale, familială și,
eventual, situația școlară, descoperirea temerilor,
mai ales teama de pierdere, precum și detectarea
tulpinii psihologice a celor afectați și a familiei lor
sunt esențiale pentru succesul terapeutic.
Terapia
Tratamentul depinde de severitatea
enurezisului. Terapia punitivă sau compromisul,
așa cum s-a folosit până acum, este puternic
descurajată deoarece agravează și mai mult
problema. Accentul se pune pe consultarea
familiei cu privire la măsurile generale, cum ar
fi antrenarea vezicii urinare, restricția de lichide
seara și trezirea copilului pentru diureză înainte
de miezul nopții. Foarte utile (nu doar din punct
de vedere al diagnosticului) sunt protocoalele de
micțiune care pot fi făcute prietenoase pentru
copii prin simboluri pentru nopți uscate (soare sau
stele) sau umede (nori sau ploaie) și au o valoare
educațională ridicată deoarece permit copiilor să
participe în mod activ la rezolvarea problemelor.
Cu toate acestea, aceste protocoale au sens doar
în cazul în care cel puțin jumătate din nopți sunt
petrecute fără manifestări de enurezis.
Problema paturilor umede este, desigur, ușor
de rezolvat cu scutece, dar aceasta nu schimbă
problema fundamentală și poate fi percepută
de mulți copii, în special de tinerii adulți, ca
stigmatizantă și jenantă. În Germania, scutecele
sunt utilizate rar în enurezis, dar în alte țări
europene și în Statele Unite ale Americii atitudinea
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este mult mai relaxată și evaluată ca fiind pozitivă,
deoarece utilizarea scutecelor pentru cei afectați,
după unele ezitări inițiale, este mult mai puțin
umilitoare decât trezirea dimineața într-un pat
umed. Dacă este acceptată de către persoanele cu
enurezis, utilizarea de scutece este, fără îndoială,
justificată.
Dispozitivele de trezire, așa-numiții chiloți cu
sonerie (fig. 1), care produc un semnal sonor la
activarea unei sonde de umiditate cu care sunt
prevăzuți, sunt destul de răspândite, echilibrând
hipoexcitarea care duce la enurezis. Astfel, reflexul
de micțiune este întrerupt, iar copilul poate folosi
toaleta. De-a lungul timpului, pragul stimulului
pentru micțiune va fi redus și normalizat. Terapia cu
chiloți cu sonerie în copilărie este adesea de mare
succes, iar efectul durează până după înțărcare.
Ratele de răspuns se ridică la 70-80%, cu o rată
de recurență de 5-30% (fig. 2). Cu toate acestea,
există copii cu praguri de stimulare atât de ridicate
încât nu aud alarma. Prin urmare, terapia cu acest
dispozitiv trebuie întreruptă în cazul în care nu a
avut succes în termen de patru săptămâni.
Farmacologic, anticolinergicele (oxibutinina)
pot fi utilizate pentru a crește capacitatea
vezicii urinare. S-a dovedit, în ultima vreme,
că administrarea de noapte a desmopresinei,
un hormon antidiuretic analog sintetic,
duce la reducerea diurezei în timpul nopții.
Desmopresina acționează timp de aproximativ
10 ore, nu afectează tensiunea arterială și are un
efect antidiuretic mai mare decât ADH. Este un
tratament deosebit de adecvat pentru enurezis
nocturn primar cu creșterea producției de urina
nocturnă, deoarece aceasta este o expresie a
deficitului de ADH nocturn. Protocolul Riccabona
începe întotdeauna cu o doză de seară de 20 de
micrograme intranazal. Dacă nu există niciun

Fig. 2. Ratele de răspuns în cazul chilotului cu sonerie și
al terapiei farmacologice

succes, după 48 de ore doza se dublează. Când
devine eficace, doza este menținută timp de 4 - 6
săptămâni, apoi se reduce cu 10 micrograme la
intervale de 4 săptămâni. În cazul unei recidive,
doza de succes va fi reluată și se va efectua din nou
o reducere în maniera descrisă mai sus. După 4
săptămâni de remitere la o doză de 10 micrograme,
tratamentul poate fi întrerupt. Tratamentul cu un
spray nazal este ușor, sigur și poate fi folosit în
funcție de necesități de-a lungul anilor. S-a dovedit,
de asemenea, că este utilă aplicația intermitentă
în funcție de situație, de exemplu atunci când se
doarme la prieteni sau la hotel. Rata de răspuns
primar al protocolului Riccabona este de 75%,
dar numai 30% dintre pacienți rămân constant
„uscați”, la o rată de remitere spontană de 15%
pe an. Atunci când apare eșecul terapeutic, se va
încerca un tratament aditiv cu oxibutinină, pentru
a îmbunătăți capacitatea vezicii urinare.
Terapia psihologică este utilă în oricare caz.
Aceasta are cea mai mare importanță la copiii cu
enurezis secundar.
Terapia cu desmopresină s-a dovedit utilă în
enurezisul senil, precum și în prezența disfuncției
vezicii urinare, în asociere cu oxibutinină.
Concluzie
Enurezisul nocturn este o afecțiune frecvent
întâlnită mai ales în parasomnia copilului, cu un al
doilea vârf de incidență în senilitate. Cu ajutorul
unui diagnostic atent, aceste tulburări de somn
neplăcute și posibil perturbatoare pot fi tratate cu
succes în ziua de astăzi.

Fig. 1. Chilot cu sonerie
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Nocturnal enuresis
• M. Konermann

Marienkrankenhaus Medical Clinic, Kassel
Like missing or painful erection during REM
sleep, nocturnal enuresis was also classified in the
ICSD (International classification of sleep disorders)
of 1990 as a parasomnia, and in the ICSD 2 of 2005
enuresis remained as the only parasomnia in the
field of genitourinary diseases.
Definition, incidence and etiology
Nocturnal enuresis is defined as regular or
episodic nocturnal involuntary urination without
urogenital morphological underlying disease. The
diagnosis of enuresis is established in the case of
at least 3 months of 2x (starting with the 10th year
of age 1x) per month of bedwetting. In the case
of pure enuresis, subjects do not have a problem
with bladder control during the day, but there is
also a diurnal enuresis with a completely different
pathophysiology. Until the age of 5, bedwetting is
considered normal, but two-thirds of the four-year
olds are already “dry” at night.
Among nocturnal enuresis sufferers are 15-20%
of five-year olds, 10% of ten-year olds, where boys
are affected twice as often as girls. 1% of adults
are bed-wetters, and the problem appears more
frequently with age. In Germany, about 1 million
people are affected. The spontaneous remission
rate is 13% per year. There is a differentiation
between primary enuresis and secondary enuresis,
where the bedwetting starts again after a dry
phase. Both have partially different causes. The
primary form is more likely due to a constitutional
developmental delay, whereas the known cause of
the secondary form is psychosocial stress.
The primary form shows family history. It is
suspected that there is an autosomal dominant
inheritance pattern with a penetrance of over 90%,
however, about 30% of cases occur sporadically. If
one parent was a bed-wetter, 43% of children are
affected, if both parents had enuresis, 77% of the
children are affected. It is postulated that there
is a delay of the maturation of central functions
such as stimulus processing, and children with
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
are disproportionately affected.
The cause of enuresis is a mismatch between
bladder capacity and urine production. The former
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can be a result of an organic development disorder
which remains behind the usual measure (age
in years x 30 ml = bladder capacity), the latter is
increased in a subset of children by an immaturity
of the circadian rhythm of antidiuretic hormone
(ADH, vasopressin). Normally, during the day, the
pituitary gland secretes significantly less ADH than
during the night, which ensures that at night less
urine passes into the bladder. Dry children have an
average urine output of 20 mL / h at night, whereas
bedwetters have an average urine output of 50 ml
/ h. The interaction between urination stimulus and
awakening stimulus through the full bladder, as
well as the depth of sleep are still underdeveloped.
Primary nocturnal enuresis is characterized by
• Deep sleep
• Difficulty waking up with a normal sleeping
pattern
• Frequent bedwetting with large urine
volumes
• High bedwetting frequency
• Disturbances of the circadian rhythm of ADH
secretion
• Seldom psychological secondary symptoms
The secondary type of nocturnal enuresis
typically occurs after a dry period of at least 6
months, and the children often have psychiatric
accompanying symptoms. This form is usually
an expression of a disturbance in the child’s
environment and can be triggered by family or
school conflicts, relocation or separation situation,
domestic violence, death, or even the arrival of a
sibling. Much less organic or hormonal maturation
disorders are found in this case.
In adults with nocturnal enuresis, besides
mental health problems and, in some cases, a
physical problem such as diseases of the kidney or
bladder, there can be a sleeping bound epilepsy or
a sleep-related breathing disorder.
Organically related bladder dysfunction with
urinary incontinence must be distinguished from
nocturnal enuresis, but they also show diurnal
enuresis and have typical characteristics (Table 1).
• Frequent urination
• Use of “holding it in”, for example pressing the

legs together, jumping from one leg onto the other,
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sitting in abnormal positions
• Unwanted urination but a strong urination drive
• Staccato urination with incomplete elimination
of urine from the bladder
• Incontinence with abdominal tension, such as
coughing and sneezing
• Enuresis risoria with complete elimination
of urine from the bladder while laughing (giggle
incontinence)
Table 1: Different symptoms of organically
conditioned urine incontinence
Diagnosis
The classic history of primary nocturnal
enuresis contains reports of “swimming” beds,
the bed “floats”. The children sleep very deeply
and are sometimes difficult to arouse from sleep.
Approximately one third wets the bed every night,
more than a third several nights a week, while
less than 3 nights a week is known as a mild form.
Typical of the primary enuresis is the lack of any
daytime symptoms. Family history, drinking habits,
bowel habits (excluding encopresis, constipation)
and pretreatments must be obtained. If there
is additional diurnal enuresis with abnormal
micturition behavior, nocturnal enuresis is
component of urinary incontinence and should be
assessed from an urological point of view.
Further diagnosis lies in the search for an
organic cause: examination of genitalia, ultrasound
of the kidneys and bladder, neurological
examination, urinalysis to rule out bladder
disorders, and blood tests (complete blood count,
CRP, creatinine, possibly ADH-day profile). Very
useful are micturition protocols and circadian
urine volume measurements to determine the
diurnal dependence of urine production (incl.
at night). This can replace the complicated and
expensive circadian ADH analysis. However, the
child needs to be awakened repeatedly during
the night, which sometimes complicates the
feasibility. Alternatively, even in older children and
adults, a diaper test can be performed. A diaper
worn at night can be weighed in the morning (1
g = 1 ml) and then, with the addition of morning
micturition, the nocturnal urine output can be
determined. Suspicion of urinary incontinence will
lead to further urological examination (Table 2).
• Infusion urography
• Micturition cystography
• CT/MRT of the pelvis
• Uroflowmetry
• Flow-EMG

• Urodynamics
• Cystoscopy

Table 2: Complete examination for urinary
incontinence
In addition to the history and physical
examination diagnosis, a psychological assessment
should always be carried out, which has a crucial
importance in suspected secondary nocturnal
enuresis. An analysis of the social, family and
possibly school situation, uncovering fears,
especially fear of loss, and the detection of the
psychological strain of those affected and of their
families are essential for therapeutic success.
Therapy
Treatment is dependent on the severity of
enuresis. Punitive or compromising therapy, as
it used to be, can only be strongly discouraged,
for it only worsens the problem. The focus lies on
consulting the family on general measures such
as bladder training, evening fluid restriction and
awakening the child for diuresis before midnight.
Very useful (not only diagnostically) are micturition
protocols, which can be made child friendly by
symbols for dry (sun or stars) or wet nights (clouds
or rain), and have a high educational value as
they allow the children to actively participate
in problem-solving. However, these protocols
make sense only if at least half the nights proceed
without wetting.
The problem of wet beds is, of course, easily
solved with diapers, but this does not change the
fundamental issue, and can be perceived by many
children, especially young adults, as stigmatizing
and embarrassing. In Germany, diapers are rarely
used in enuresis, but dealing with this in other
European countries and the United States is
much more relaxed and positively assessed, since
the use of diapers in those affected, after initial
hesitation, is much less humiliating than the
morning awakening in a wet bed. With acceptance
by the enuretics, the use of diapers is undoubtedly
justified.
Wake up devices, the so-called bell panties
(Fig. 1), which produce an audible signal upon
activation of a moisture probe in the underpants
are quite widespread, and balance the underlying
hypoarousal which leads to enuresis. Thereby,
the micturition reflex is interrupted, and the
child can use the toilet. Over time, the increased
threshold of micturition stimulus will be reduced
and normalized. Therapy with bell panties in
childhood is often very successful, and the effect
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easy, safe and can be
employed as necessary
over the years. It has
also been proved that a
situational intermittent
application, for
example, when
sleeping over at friends
or at the hotel is useful.
The primary response
rate of the Riccabona
protocol is 75%, but
only 30% remain
constantly dry, at a
spontaneous remission
rate of 15% per year.
When treatment
failure occurs, an
additive treatment with
oxybutynin to improve
bladder capacity should
be attempted.
Image 1: Bell panty

lasts after weaning on. Response rates amount to
70 - 80% with a recurrence rate of 5-30% (Fig. 2).
However, there are children with such elevated
stimulus thresholds that they do not hear the
alarm. Therefore, a bell panty therapy should be
discontinued if it has not led to success in four
weeks.
Pharmacologically, anticholinergics
(oxybutynin) can be used to increase bladder
capacity. Lately, it has been proved that the nightly
administration of desmopressin, a synthetic
antidiuretic hormone analogue, leads to reduced
diuresis during the night. Desmopressin works for
about 10 hours, does not affect blood pressure,
and has a higher antidiuretic effect than the ADH.
It is a particularly suitable treatment for primary
nocturnal enuresis with increased nocturnal urine
production, as this is an expression of nocturnal
ADH deficiency. The Riccabona protocol always
begins with an evening dose of 20 micrograms
intranasal. If there is no success after 48 hours,
the dose is doubled. When effective, the dose is
maintained for 4 - 6 weeks, then reduced by 10
micrograms in 4-week increments. In the case of
a relapse, the successful dose will be resumed
and a reduction in the above manner will be
performed again. After 4 weeks of dryness at a
dose of 10 micrograms, the treatment may be
discontinued. The treatment with a nasal spray is
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A psychological
therapy is useful in
any case. In secondary enuresis it has the greatest
significance.
Desmopressin therapy has proved useful
in senile enuresis, as well as in the presence
of bladder dysfunction in combination with
oxybutynin.
Conclusion
Nocturnal enuresis is common especially
in childhood parasomnia, with a second peak
incidence in senility. With careful diagnosis, these
unpleasant and potentially disruptive sleep
disorders can be treated very well nowadays.

Image 2: Response rates of bell panties and
pharmacological therapy
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INTRODUCERE
Cefaleea reprezintă o cauză frecventă de
adresare la medic, atât în rândul adulților, cât și al
copiilor. Circa 47% din populație a prezentat cel
puțin o dată pe parcursul unui an o criză cefalalgică
(14). Prevalența cefaleelor în grupul adulților cu
vârsta cuprinsă între 21-34 ani este de 74 % pentru
bărbați și 92% pentru femei, în grupul persoanelor
cu vârstă cuprinsă între 55 și 74 ani, respectiv 54%
și 66% (19), iar la copiii cu vârsta cuprinsă între
5-17 ani prevalența cefaleelor este de 20 %, 30%
(29, 33). În Republica Moldova prevalența cefaleei
cronice este de 7,6% (26).
Cefaleele sunt clasificate în primare și secundare
(34). Cele secundare pot fi cauzate de traumatism,
procese expansive intracraniene, patologii
vasculare, metabolice etc.(20), cu toate că, cel mai
frecvent, sindroamele cefalalgice sunt de tip primar
(migrena, de tip tensional etc.), de obicei, având la
baza predispozitie genetică (9).
Tulburările de somn se întâlnesc, de asemenea,
frecvent în rândul populației, astfel, cca 35-40%
din populația S.U.A. prezintă somnolență diurnă și
tulburări de adormire (16).
Între sindromul cefalalgic și somn există o
relație complexă și bidirecțională, recunoscută și
abordată în literatura de specialitate de mai bine
de un secol. Tulburările de somn pot provoca crize
cefalalgice prin reducerea somnului (<6 ore), prin
somnul în exces (> 8.5 ore) sau prin somnul cu
treziri frecvente (dereglarea structurii somnului),
iar somnul adecvat poate ameliora cefaleea (18).
NOMENCLATURĂ
Cele mai frecvente tulburări de somn asociate
sindromului cefalalgic sunt: tulburările de respirație
în somn, insomnia, tulburările de ritm circadian,
sindromul picioarelor neliniștite, bruxismul,
tulburările de comportament în somnul REM (3,18).

În același timp, tulburările de somn pot provoca
atât crize cefalalgice cu paternuri specifice în
cadrul migrenei, cefaleei de tip tensional, cefaleei
cluster, hipnice etc (35), cât și paternuri cefalalgice
nespecifice: cefalei matinale, cefalei care trezesc din
somn, cefalei cronice cotidiene (18,35).
Analizând relația tulburare de somn - patern
cefalagic, putem stabili o corelație generală,
comună pentru toate tulburările de somn
(insomnia, tulburările de respirație în somn,
tulburările de ritm circadian, parasomniile etc)
și anume că acestea cresc riscul pentru cefaleea
cronică (18,30). Există și corelații specifice anumitor
tulburări de somn:
1. insomnia crește frecvența atacurilor
cefalagice în cazul migrenei și a cefaleei de tip
tensional, posibil ca factor intermediar fiind
anxietatea și depresia (18).
2. tulburările de respirație în somn cresc riscul
atacurilor pentru cefaleea cluster și hipnică, dacă
vorbim despre paternuri cefalalgice specifice, iar
în cazul celor nespecifice, crește riscul pentru
cefaleele matinale (CM) (11), cefaleele care
trezesc din somn și cefaleele cotidiene cronice
(3,35). Tulburările de respirație, cel mai probabil,
generează crizele cefalalgice prin mecanisme
autonome (hipersimpaticotonie), metabolice
(hipoxie, hipercapnie) (34) dar și cu implicarea
hipotalamusului ca structură anatomică comună
atât pentru somn cât și pentru durere (18).
Cefaleea (matinală) asociată sindromului de
apnee în somn.
Dintre paternurile cefalalgice nespecifice
asociate tulburărilor de respirație în somn CM
a fost asociată apneei de somn (AS), fiind unica
formă de cefalee matinală secundară unei
tulburări de somn, recunoscută de criteriile de
diagnostic (figura 1) ale Clasificării Internaționale
ale Cefaleelor, ediția a 3-a beta (ICHD-3 beta), fiind
clasată în categoria Cefaleelor secundare/ Cefaleea
atribuită tulburărilor homeostatice /10.1 Cefaleea
atribuită hipoxiei și/sau hipercapniei (34).
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Cefaleea matinală, prezentă la trezire, cu o durată < 4 ore și cu o frecvență >15 zile pe lună, fără aură,
bilaterală, dependentă și cauzată de apneea în somn (AS):
A. Cefaleea prezentă la trezire dupa somn și care îndeplinește criteriul C
B. Prezența AS ( AHI (indicele de apnee-hipopnee)>/=5)
C. Legătura de cauzalitate demonstrată prin cel puțin două din următoarele:
1. cefaleea a evoluat în relație temporală cu debutul AS
2. îndeplineste una sau ambele din următoarele condiții:
a) cefaleea s-a înrăutățit concomitent cu agravarea AS;
b) cefaleea s-a ameliorat semnificativ sau a fost rezolvată odată cu ameliorarea sau rezolvarea
AS;
3. cefaleea îndeplinește una din trei condiții:
a) apare în>15 zile pe lună
b) alte caracteristici:
- localizare bilaterală
- caracter pulsatil
- neacompaniată de greață, fonofobie sau fotofobie
c) rezolvată in timp de patru ore.
D. Să nu fie mai bine descris într-un alt diagnostic ICHD-3 beta
Figura 1. Criteriile de diagnostic ale cefaleei asociate apneei în somn (34)

În comentariile ICHD-3 beta este menționat că
cefaleea matinală pare a fi mai frecvent asociată
apneei în somn, pe când cefaleea la trezire
(sau, care trezește) este un simptom nespecific
întâlnit în diferite tulburări cefalalgice primare și
secundare, tulburările de respirație în somn altele
decât apneea în somn (de ex.: sindromul Pickwick,
bronhopneumopatia obstructivă cronică) precum
și în alte tulburări primare de somn, precum
sindromul mișcării periodice a membrelor în somn.
EPIDEMIOLOGIE.
Cefaleea matinală (CM), cefaleea care trezește și
cefaleea cronică cotidiană se întâlnesc în populația
generală cu o frecvență de 5-7%, mai frecvent
întâlnindu-se la populația feminină; la pacienții cu
insomnie este de 18%, la pacienții cu sindromul de
apnee obstructivă în somn variază între 18-74%,
iar la pacienții care sforăie este de 23 % (18,24).
În general, pacienții sforăitori și apneici au un risc
de 2-3 ori mai mare pentru cefaleea cotidiană.
Insomnia se întâlnește la 2/3 din pacienții care
suferă de migrenă. Tulburările de ritm circadian și
parasomniile se întâlnesc de 2 ori mai frecvent la
pacienții cu cefalee în comparație cu pacienții fără
cefalee. (18).
FIZIOPATOLOGIA
Mecanismul care cauzează CM la pacienții cu
AS nu este definitiv cunoscut. Printre ipotezele
propuse figurează hipoxia, hipercapnia,
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fragmentarea somnului, tulburarea autoreglării
circulației sanguine cerebrale, creșterea tensiunii
intracraniene, creșteri tranzitorii ale presiunii
intracraniene (11,34).
Ipoteza hipoxică incriminează scăderea
SpO2 drept cauză a CM. Astfel, unii autori (6,11),
examinând relația dintre hipoxie și sindromul
algic la pacienții cu tulburări de respirație în
somn, au determinat că scăderea SpO2 minimă
nocturnă precum și SpO2 medie nocturnă crește
riscul pentru sindromul algic, independent de
fragmentarea somnului și inflamație. Totodată, unii
autori (21) presupun ca cefaleea poate prezenta și
o funcție de protecție contra hipoxiei prin faptul că
induce trezirea, astfel diminuind fazele somnului
adânc, respectiv apneele prelungite care sunt
caracteristice acestor faze.
Tulburări de autoreglare ale presiunii
arteriale în timpul somnului. În timpul somnului
are loc diminuarea tensiunii arteriale, acest
fenomen fiind denumit ”dipping”. De obicei, la
pacienții cu SAOS, datorită activării mecanismelor
simpatice, acest efect este slab pronunțat, poate
lipsi sau tensiunea arterială poate chiar crește
în timpul nopții (efect nondipping) (8). În cazul
cefaleei nocturne, a fost stabilit că efectul dipping,
a fost mai bine păstrat la pacienții cu tulburări de
ventilație în somn care au prezentat cefalee, autorii
concluzionând că cefaleea ar putea să posede o
funcție de protecție contra hipertensiunii arteriale
nocturne la acești pacienți, prin inducerea trezirii
(28, 36).
Modificarea arhitecturii somnului. Unii autori
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(5,13) au relatat că CM rezultă din fragmentarea
somnului și dereglarea arhitecturii somnului, în
special din cauza diminuării duratei fazei REM a
somnului.
Teoria interconexiunii neuroanatomince.
Dodick și colab. (5,17) menționează că
asocierea între cefalee și SAOS, probabil, este
fundamentată de conexiunile neuroanatomice
și mecanismele neurofiziologice, în special la
nivelul hipotalamusului, unde se află atât centrul
de reglare a somnului, cât și centrul de modulare
al durerii. Astfel, apariția tulburărilor de somn, în
special a SAOS-lui, determină o activare patologică
a hipotalamusului (32), dereglând circuitele
centrale de modulare a durerii, în special a celor de
inhibiție centrală a durerii (10).
Tulburările afective. Pacienții cu SAOS suferă
frecvent de tulburări depresive și de anxietate (23),
care, la rândul lor, pot provoca apariția CM (1,31)
prin intermediul hipotalamusului care este implicat
și în procesele emoționale (25).
EXAMENUL CLINIC ȘI STABILIREA
DIAGNOSTICULUI
În procesul de investigare a pacienților cu
cefalee matinală, este importantă descrierea
detaliată a sindromului cefalalgic, a corelației
cefaleei cu ciclul somn-veghe, precum și a
tulburărilor de somn. Pentru examinarea
pacientului se pot folosi chestionare standardizate
(pentru cefalee, tulburările de somn), agende de
monitorizare (agenda cefaleelor, agenda ritmului
veghe/somn), iar obiectivarea tulburărilor de somn
se obține prin monitorizări nocturne (18).
Anamneza cefaleelor. Este importantă
asocierea sindromul cefalalgic unui criteriu de
diagnostic din ICHD-3 beta, specificând debutul
cefaleei, evoluția, caracteristica durerii, severitatea,
frecvența/durata/intensitatea, prodroamele și aura,
semne asociate, factori precipitanți, tratamente
administrate (18,27,30).
Anamneza somnului și a tulburărilor de somn.
Sindromul cefalalgic este important de examinat
în contextul ciclului somn-veghe de 24 h, luând
în considerație rutina înainte de somn, somnul
(latența de adormire, raportul între somn și timpul
petrecut în pat, trezirile nocturne, trezirile precoce),
simptomele nocturne (respiratorii, diverse mișcări,
trezirile), starea generală în timpul zilei (siestele,
atenția, somnolența diurnă, fatigabilitatea),
comportamentele specifice, medicamentele
utilizate pentru a menține starea de veghe sau
pentru a induce somnul. Informații utile pot fi

obținute și de la soție, părinți sau alte persoane
care pot observa somnul pacientului (18).
Chestionarele validate. Riscul pentru SAOS,
insomnie și alte tulburări de somn pot fi apreciate
utilizând chestionare de screening pentru SAOS Berlin, STOP-Bang; scale pentru aprecierea gradului
de somnolență - Epowrth, Stanford; testul pentru
aprecierea calității somnului – Pittsburgh etc.(2,18).
Pentru examinarea sindromului cefalalgic pot fi
utilizate diverse chestionare (15) care apreciază
toate caracteristicele cefaleei.
Agenda somnului și a cefaleelor. Agendele
standardizate pentru monitorizarea de sine
stătătoare a frecvenței cefaleelor, factorilor
declanșatori etc., precum și a ritmului somnveghe sunt disponibile și pot facilita procesul de
diagnosticare și monitorizare a pacienților (18).
Investigațiile obiective. Polisomnografia se va
utiliza pentru confirmarea tulburărilor de respirație
în somn, narcolepsiei, hipersomniei idiopatice și a
parasomniilor. Monitorizarea ambulatorie nocturnă
poate fi folosită în cazul în care pacienții care au
fost evaluați detaliat pentru tulburările de somn
prezintă simptome clare pentru SAOS, nu prezintă
comorbidități și nu prezintă alte tulburări de somn
(2,4,18).
TRATAMENTUL
Tratamentul cefaleelor asociate somnului,
inclusiv a celei matinale, se va efectua doar după
stabilirea diagnosticului conform criteriilor ICHD3 beta în concordanță cu tulburarările de somn
determinate. Pacienții cu cefalee matinală asociată
tulburărilor de respirație în somn trebuie să
beneficieze de ventilație noninvaziva cu presiune
pozitivă, dispozitive orale, intervenții chirurgicale
etc. ajustate la simptomele și diagnosticul stabilit
(18). În cazul asocierii tulburărilor de somn cu
cefaleele primare este necesară şi indicarea
tratamentului specific pentru cefaleele primare
(30).
CONCLUZII:
În procesul de management al pacienților cu
tulburări de respirație este importantă descrierea
detaliată a sindromului cefalalgic pentru a exclude
cefaleele primare asociate. In cazul pacienților
cu cefalei hipnice, matinale sau cotidiene este
importantă efectuarea poligrafiei cardiorespiratorii
sau polisomnografiei pentru a exclude tulburările
de respirație în somn (22). Cunoașterea
caracteristicilor sindroamelor cefalagice asociate
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somnului permite un diagnostic complet și un
tratament adevcat. Subestimarea tulburărilor de
somn, ca posibil factor declanșator al cefaleelor la
trezire sau matinale, în special în cazul tulburărilor
de respirație în somn, poate cauza un șir de
complicații nedorite în special în cazul grupului de
pacienți pediatrici (retard în dezvoltarea cognitivă,
fizică; tulburări de comportament, etc) (7,12).
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INTRODUCTION
Headache is a common cause for doctor’s visits,
both among adults and children. Approximately
47% of the general population has experienced
at least one headache episode during a year [14].
The prevalence of headaches in the adult group
aged between 21-34 years is 74% for men and 92%
for women, in the group aged between 55 and 74
years it is 54% and 66%, respectively [19], and in
children aged 5-17 years headache prevalence is
20% and 30%, accordingly [29, 33]. In the Republic
of Moldova the prevalence of chronic headache is
7.6% [26].
The International Headache Society classifies
headaches into primary and secondary headache
disorders [34]. A headache is secondary when it
is caused by trauma, intracranial space occupying
lesions, vascular or metabolic disorders etc. [20].
Primary headaches (migraine, tension-type, etc.)
are far more common than secondary headaches,
and usually have a genetic background [9].
On the other hand, sleep disorders are also
frequent in the general population, up to 3540% of the US population presenting daytime
sleepiness and difficulties falling asleep [16].
There are complex and bi-directional
relationships between headache and sleep
disorders, which have been recognized and
studied in the literature for more than a century.
Sleep disorders may cause headaches by reducing
the amount of sleep (<6 hours), by increasing
the amount of sleep (>8.5 hours), or by sleep
disruption (e.g.: frequent awakenings). At the same
time, adequate sleep can relieve headache [18].
The aim of this paper is to highlight the
importance of sleep disorder associated headache,
particularly morning headache, which could be a
red flag for sleep apnoea.
NOMENCLATURE
The most common sleep disorders associated
with headache syndromes are sleep-related
breathing disorders, insomnia, circadian rhythm

disorders, restless legs syndrome, bruxism, and
REM sleep behaviour disorder [3,18].
Meanwhile, sleep disorders can trigger both
specific headache patterns, such as migraine or
tension-type headache, cluster or hypnic headache
etc. [35] and nonspecific headache patterns, such
as morning headache, awakening headache, or
chronic daily headache [18, 35].
By analysing the relationship between sleep
disorders and headache patterns, a general
principle common to all sleep disorders (insomnia,
disorders of breathing during sleep, circadian
rhythm disorders, parasomnias, etc.) can be
determined, in the sense that these disorders
increase the risk for chronic headache, besides
the existence of several headache types linked to
specific sleep disorders [18,30]. Thus, insomnia
may increase the frequency of headache attacks in
migraine and tension-type headache, the possible
linking factors being anxiety and depression [18].
Sleep related breathing disorders increase the
risk for specific headache patterns like cluster
and hypnic headache attacks and for nonspecific
headache patterns, such as morning headache
(MH) [11], awakening headache, and chronic daily
headache [3, 35].
Breathing disorders most likely trigger
headaches by autonomic (sympathetic
hyperactivity) and metabolic (hypoxia,
hypercapnia) mechanisms [34], but they can
also involve the hypothalamus – the common
anatomical structure for sleep and pain [18].
SLEEP APNOEA HEADACHE (MORNING
HEADACHE)
Among the nonspecific headache patterns
linked to sleep related breathing disorders,
morning headache (MH) has been associated
with sleep apnoea (SA), and is the only form of
morning headaches secondary to sleep disorders.
This form of headache is recognized by the
diagnostic criteria (Box 1) of the International
Classification of Headache Disorders, 3rd edition
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(beta version) (ICHD-3 beta), and is classified as
Headache attributed to disorder of homoeostasis
/ 10.1 Headache attributed to hypoxia and/or
hypercapnia / 10.1.4 Sleep apnoea headache [34].
In ICHD-3 beta comments it is noted that:
“morning headache is significantly more common
in patients with sleep apnoea than in the general
population, headache present on awakening is a
non-specific symptom which occurs in a variety
of primary and secondary headache disorders,
in sleep-related respiratory disorders other than
sleep apnoea (e.g. Pickwickian syndrome, chronic
obstructive pulmonary disorder), and in other
primary sleep disorders such as periodic limb
movements in sleep” [34].
EPIDEMIOLOGY
Morning headache (MH), awakening headache,
or chronic daily headache patterns have been
shown to occur in 5% to 7% of the general
population, more often in females, compared with
18% of insomniacs, 18-74% of obstructive sleep
apneics, and 23% of snorers [18, 24)] Generally,
patients with sleep apnoea and snoring have a
2-3 times higher risk for chronic daily headache.
Insomnia is found in 2/3 of the patients suffering
from migraine. Parasomnias and circadian rhythm
disorders are seen twice more frequently among
individuals with headache compared with
individuals without headache [18].
PHYSIOPATHOLOGY
The mechanism that causes the MH in patients
with SA is not definitively known. There are several
hypotheses such as hypoxia, hypercapnia, sleep
fragmentation, impaired autoregulation of blood
pressure during sleep, increased intracranial
pressure, and transient increases in intracranial
pressure [11, 34].
Hypoxic hypothesis implies that SO2
decrease is the cause of MH. Thus, on examining
the relationship between hypoxia and pain in
patients with breathing disorders during sleep,
some authors determined that the decline in
minimum SO2 and night average SO2 increases
the risk of a headache, irrespective of sleep
fragmentation and inflammation [6, 11]. However,
others assumed that headache might also have a
protective function against hypoxia by inducing
awakening, thus diminishing deep sleep phases
and prolonged apnoea, which is characteristic of
these phases [21].
Impaired autoregulation of blood pressure
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during sleep. During sleep, blood pressure goes
down with 10%-15%, a phenomenon that is called
“dipping”. Typically, this effect is poorly marked,
it may be missing or blood pressure may even
rise during the night in patients with obstructive
sleep apnoea, due to sympathetic activation
mechanisms [8]. Dipping effect was better
preserved in patients with ventilation disorders
experiencing headaches, and some authors
concluded that headache could have a protective
function against high blood pressure during the
night, by inducing awakening [28, 36].
Changing sleep architecture. There are also
reports showing that [5,13] MH could be a result
of sleep fragmentation and disturbance of sleep
architecture, mostly due to the decrease of REM
sleep phase duration.
Neuroanatomic interconnection theory.
Dodick et al. [5,17] stated that the association
between headache and sleep apnoea is based
probably on neuroanatomic connections and
neurophysiological mechanisms, particularly in the
hypothalamus, a centre for both sleep regulation
and pain modulation. Thus, sleep disorders, and
especially sleep apnoea, cause a pathological
activation of the hypothalamus [32], disturbing
circuits of pain modulation, in particular central
pain inhibitory systems [10].
Affective disorders. Sleep apnoea patients
frequently suffer from depressive and anxiety
disorders [23], which may cause MH [1, 31] via the
hypothalamus, involved in emotional processes
[25].
CLINICAL DIAGNOSIS
For patients with morning headaches a detailed
description of headache syndrome, its correlation
with sleep-wake cycle and with sleep disorders
is of paramount importance. Standardized
questionnaires (headache questionnaires, sleep
disorders questionnaires) and monitoring diaries
(headaches agenda, sleep agenda) may be used
for patients’ consultations, while objective sleep
assessment is achieved by ambulatory monitoring
or polysomnography [18].
Headache history. A thorough headache
history should focus on information related to
headache onset and course, pain characteristics,
severity, frequency of attacks, duration, prodromes
and auras, associated symptoms, precipitant
factors, and past treatments, and it will help
determine a specific headache diagnosis [18, 27,
30].
Sleep history and sleep disorders. Headache
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Description: Morning headache, usually bilateral and with a duration of less than 4 hours, caused
by sleep apnoea. The disorder resolves with successful treatment of the sleep apnoea.
Diagnostic criteria:
A. Headache present on awakening after sleep and fulfilling criterion C
B. Sleep apnoea (apnoea-hypopnoea index >5) has been diagnosed
C. Evidence of causation demonstrated by at least two of the following:
1. headache has developed in temporal relation to the onset of sleep apnoea
2. either or both of the following:
a) headache has worsened in parallel with worsening of sleep apnoea
b) headache has significantly improved or remitted in parallel with improvement in or
resolution of sleep apnoea
3. headache has at least one of the following three characteristics:
a) recurs on >15 days per month
b) all of the following:
(i) bilateral location
(ii) pressing quality
(iii) not accompanied by nausea, photophobia or phonophobia
c) resolves within 4 hours
D. Not better accounted for by another ICHD-3 diagnosis.
Box 1. Diagnostic criteria for sleep apnoea headache [34]

history may be examined in the context of a 24hour sleep/wake cycle, considering pre-sleep
routine, sleep period (eg, sleep latency, duration
of sleep relative to time in bed, mid-cycle and
early morning awakenings), nocturnal symptoms
(eg, respiratory, movement, waking), daytime
functioning (eg, napping, alertness vs sleepiness,
fatigue), and behavioural measures or substances
to promote sleep or wakefulness. Useful
information may be obtained not only from the
patient, but also from the spouse or other observer
[18].
Validated questionnaires. Risk for sleep
apnoea, insomnia, and other sleep disorders can
be assessed by using screening questionnaires
for obstructive sleep apnoea - Berlin, STOPBang; daytime sleepiness might be assessed
with Epworth or Stanford scales, and Pittsburgh
questionnaire can be used for sleep quality [2,18].
Headache examination may be performed by
use of various questionnaires, considering all
characteristics of headache [15].
Sleep and headache diary. Standardized
diaries for self-monitoring of headache frequency,
triggers etc., and the sleep-wake cycle are
available and can facilitate patients’ diagnosis and
monitoring [18].
Objective measures. Polysomnography
should be used to confirm sleep related breathing
disorders, narcolepsy, idiopathic hypersomnia, and
parasomnias. Ambulatory monitoring may be used
when patients are thoroughly evaluated for sleep

disorders, when there are clear obstructive sleep
apnoea symptoms and no comorbidities or other
sleep disorders [2,4,18].
TREATMENT
Treatment of sleep associated headaches,
including morning headache, will be undertaken
only after establishing headache diagnosis using
ICHD-3 beta criteria, and in accordance with
diagnosed sleep disorder. Patients with sleep
apnoea headache should receive treatment
with continuous positive airway pressure, oral
devices, surgery etc. calibrated according to their
symptoms [18]. If the sleep disorder is comorbid to
a primary headache, specific treatment should also
be considered [30].
CONCLUSIONS:
Detailed description of headache history is of
paramount importance during management of
patients with sleep related breathing disorders and
headache, for exclusion of primary headaches. In
patients with hypnic, morning, or daily headache
it is important to exclude sleep related breathing
disorders by performing at least ambulatory
monitoring. The knowledge of headache
syndromes associated with sleep disorders allows
correct diagnosis and treatment. Underestimation
of sleep disorders as a possible trigger of morning
and awaking headaches may cause a series of
unwanted complications, particularly in the case of
sleep related breathing disorders.
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Rolul alergiilor alimentare in dermatita atopică
• Dr Camelia Berghea

medic primar Alergologie-Imunologie Clinică
Spitalul clinic de urgenta pentru copii “MS Curie”, Bucuresti
Dermatita atopică (DA), este o boală
inflamatorie cronică a tegumentelor condiționată
de factori genetici și factori de mediu ce
modulează dezechilibrele sistemului imun și
dezechilibrele barierei epidermice caracteristice
acestei afecțiuni1. DA debutează de cele mai multe
ori la copilul mic încă din primele luni de viață, se
definește prin prezența recurentă sau cronică a
eczemelor cu topografie specifică vârstei, prezența
xerozei cutanate, a excoriațiilor, a pruritului,
agravate de multipli factori endogeni și exogeni2.
DA precede și asociază obișnuit alte manifestări
alergice în evoluția naturală etichetată ca și “marș
alergic”. Deși mare parte din copii prezintă forme
de dermatită ușoară, tranzitorie, relativ simplu de
îngrijit, în cel puțin 20% din cazuri aceasta poate fi
încadrată ca formă moderată sau severă în termeni
de activitate a bolii, punând probleme speciale
de tratament. Se estimează că 40% din copiii cu
forme moderate și probabil mult mai mulți din cei
cu forme severe DA asociază alergii alimentare.
O proporție și mai mare din copiii cu dermatită
atopică sintetizează anticorpi specifici de tip
imunoglobulină E (IgE) împotriva unui mare număr
de alergene alimentare, fără relevanță clinică însă.
Așa se explică de ce rolul alergiilor alimentare
în patogenia și severitatea DA este unul intens
dezbătut3.
Patogenia alergiilor alimentare în DA
Căile de apariție a sensibilizării IgE mediate la
alimente în dermatita atopică sunt:
1. Disfuncții ale barierei cutanate
Sensibilizarea IgE mediată la un anumit aliment
poate fi indusă de contactul cu tegumentele ce
nu îndeplinesc eficient rolul de barieră, secundar
unor mutații ale genei filagrinei (FLG), mutații ale
genei complexului de diferențiere epidermală
sau unor variații ale expresiei genelor induse de
tipul de citokine implicate în procesul inflamator4.
Filagrina este o proteină structurală prezentă
în stratul cornos, cu rol în agregarea keratinei și
homeostazia tegumentelor. Mutațiile FLG sunt
recunoscute drept factorul genetic de risc cel mai

important pentru dezvoltarea DA și chiar și în
cazul pacienților cu DA fără mutații FLG, expresia
genei este redusă, comparativ cu normalul5.
Defectele de barieră permit penetrarea de către
diverse alergene a tegumentelor, inclusiv de
către proteine alimentare, ceea ce favorizează
inducerea sensibilizării, răspunsul imun de tip
T helper 2 și sinteza de interleukină-4 și IgE6,7.
Anticorpii specifici de tip IgE față de alimente
pot contribui la inflamația cutanată caracteristică
DA. Mulți pacienți cu DA au nivele crescute de
imunoglobuline E totale și specifice2.
2. Disfuncții ale barierei intestinale
Defecte ale barierei intestinale non-imune
(tulburări ale enzimelor proteolitice implicate
în procesul de digestie, afectări ale joncțiunilor
strânse intercelulare, ale stratului de mucus, etc.)
contribuie alături de factori imunologici la lipsa
de dezvoltare a toleranței față de alimente sau
pierderea toleranței preexistente8. Colonizarea
bacteriană a intestinului este și ea investigată
pentru potențialul rol în creșterea riscului de
dezvoltare a sensibilizărilor la alimente însă nu par
să fie diferențe între tipurile de bacterii prezente la
subiecții sensibilizați față de cei toleranți9.
3. Disfuncții ale răspunsului imun
La nivelul tractului gastrointestinal se găsește
o componentă importantă a sistemului imun,
implicată în stabilirea unui răspuns echilibrat
față de micromediul intestinal. Interacțiunile
între celulele imune gazdă (limfocite T, celule
dendritice, bazofile, etc), componente alimentare
și produși bacterieni sunt elemente importante
în stabilirea și menținerea toleranței imunologice
față de proteine nepatogenice iar dezechilibre ale
acestui nivel de comunicare conduc la dezvoltarea
alergiilor alimentare3. Prin teste de provocare
dublu orb placebo controlate, s-a demonstrat că
ingestia repetată a unui aliment la care copilul
cu DA este alergic, determină o rată mai mare de
degranulare spontană a bazofilelor cu eliberare
de histamină și agravare a dermatitei. Inflamația
mediată de bazofil joacă un rol important atât în
sensibilizarea și evoluția alergiei alimentare cât și
în exacerbarea DA10. Există date care au dovedit
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că anumiți pacienți au un substrat genetic ce
favorizează răspunsul de tip T helper 2 contribuind
suplimentar la răspunsul de tip alergic la alimente,
s-au găsit diferențe genetice între pacienții cu
alergie la arahide dar nu și la cei alergici la lapte11.
De asemenea, s-au identificat celule T alergen
specifice la nivel cutanat la copiii cu DA12. O altă
verigă imună este reprezentată de imunoglobulina
A (IgA) produsă de limfocitele B la nivel intestinal.
Aceasta leagă proteinele și peptidele străine la
nivelui intestinului prevenind captarea lor. Alergiile
alimentare, dermatita atopică și alte manifestări
atopice sunt mai frecvente la pacienții cu deficit de
IgA13.
Corelația DA-alergie alimentară
Impactul alergiei alimentare asupra DA a fost
în atenția mai multor cercetători. Spre exemplu,
un studiu efectuat pe un număr de 619 copii
britanici în vârstă de 3 luni, hrăniți exclusiv la sân,
a demonstrat că asocierea DA cu sensibilizarea
la proteinele laptelui de vacă, ou, cod, susan și
arahide este mai puternică la pacienții cu grad
înalt de severitate a dermatitei14. În mod similar,
prin evaluarea unei cohorte de 2084 copii cu
DA în cadrul studiului EPAAC (Early Prevention
of Asthma in the Atopic Child) s-a constatat că
prezența anticorpilor specifici IgE pentru lapte, ou
sau arahide este asociată cu severitatea DA și cu
debutul la vârstă sub 1 an15.
Numeroase alte studii ce au căutat răspunsuri în
ce privește vârsta de debut, severitatea, asocierea
temporală a DA cu alergia la alimente au obținut
rezultate asemănătoare, principalele concluzii fiind
următoarele16:
• Dermatita atopică este asociată cu
sensibilizarea la alimente și cu alergia la alimente.
• Cu cat evoluția dermatiteti este mai severă
și de mai lungă durată, cu atât crește riscul de
asociere a unei alergii alimentare relevante.
• DA apare de cele mai multe ori înainte de
sensibilizarea la alimente, sugerând o relație
cauzală.
Manifestări clinice ale alergiilor alimentare
în DA
Alergiile alimentare pot acționa ca factori
declanșatori sau de agravare a DA. Au fost descrise
trei modele de influență a alergiei la un aliment
asupra evoluției clinice a copilului cu DA17:
1. Reacții imediate de tip urticarie, angioedem,
simptome respiratorii, gastrointestinale sau
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chiar anafilaxie ce apar în minute după ingestia
alimentului sensibilizant, fără influență asupra
leziunilor eczematoase.
2. Reacții tardive de tip agravare a eczemei care
apar în ore sau 1-2 zile după ingestia alimentului
relevant.
3. Reacții combinate de tip imediat și tardiv.
Diagnosticul alergiei la alimente în DA.
Abordarea diagnostică include un istoric
detaliat, inclusiv date despre dieta copilului
sau a mamei în cazul în care copilul este hrănit
la sân, teste cutanate prick și teste serologice
pentru identificarea sensibilizărilor IgE mediate și
evaluarea semnificației clinice a testelor pozitive.
Dozarea IgG4 aliment-specifice a demonstrat
valori mai mici la copiii intoleranți la alimentul
respectiv comparativ cu cei toleranți18. Testarea
patch la alimente a fost studiată la copiii cu DA și
simptome induse de alimente. Informația obținută
nu este de una singură suficientă pentru a decide
o hipersensibilizare la un aliment, testele nu sunt
standardizate și ca atare nu sunt recomandate
pentru utilizarea clinică de rutină19,20.
Testarea pentru alergii alimentare este indicată
la toți copiii cu istoric de reacții imediate după
ingestia unui aliment, la copiii sub 5 ani cu
dermatită atopică moderată-severă, la copiii cu
dermatită persistentă în ciuda tratamentului topic
corect, alimentele responsabile de inducerea unei
reacții cu mecanism imun în peste 90% din cazuri
fiind proteinele lapetului de vacă, oul, arahidele,
grâul și soia21,22. Interpretarea semnificației unor
teste alergologice pozitive este dificilă deoarece
mulți copii cu DA au sensibilizări la alimente fără
impact asupra evoluției clinice a eczemei. Din
acest motiv, standardul de aur în identificarea
alimentului cauzal la copiii cu DA este reprezentat
de testul de provocare orală dublu orb placebo
controlat, test ce presupune administrarea sub
supraveghere medicală, a unor cantități progresive
din alimentul de studiat, în alternanță cu doze
placebo. Pentru a evita erorile de interpretare
ale corelației simptome - aliment, materialul de
provocare este pregătit de o a treia parte, nici
medicul alergolog, nici pacientul și aparținătorii
lui nu știu înainte de încheierea testului, în ce
moment este ingerat alimentul investigat. Această
investigație este consumatoare de timp și de
resurse, ceea ce impietează aplicabilitatea clinică
extinsă23.
Testul de provocare orală simplu orb poate
include sau nu și administrarea unei probe
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placebo, în funcție de decizia clinicianului care
evaluează anxietatea pacientului și posibilitatea
de apariție a unor acuze subiective. Pacientul este
informat că pe perioada testului poate primi sau
nu alimentul studiat. Dacă pe perioada testului
nu apar modificări obiective, nu este necesară
verificarea rezultatelor și prin test placebo, dar
este recomandată administrarea prin test deschis
a alimentului și supraveghere pentru 2 ore sau
mai multe în funcție de istoricul reacțiilor din
antecedente. Dacă apar simptome, pacientul
trebuie retestat prin metoda dublu orb placebo
controlat pentru reproductibilitate și pentru a evita
astfel excluderea nejustificată din dietă a unui
aliment. Toleranța este dovedită atunci când un
aliment poate fi reintrodus în dietă și consumat
în forma obișnuită de preparare și în cantități
considerate normale23.
Mult mai larg folosite sunt testele de
provocare orală deschise care implică hrănirea
pacientului cu alimentul de investigat în forma
sa naturală de utilizare/preparare, administrat
în doze progresive sub supraveghere medicală.
Testul reproduce expunerea naturală iar un rezultat
negativ elimină suspiciunea de alergie indusă
de alimentul testat. Rezultatul pozitiv poate să
fie dificil de interpretat, depinzând de tipul de
simptome apărute. Astfel dacă pacientul descrie
greață sau prurit la nivelul mucoasei bucale,
simptomele sunt interpretate ca și test pozitiv dar
rezultatul trebuie verificat și confirmat prin test de
provocare orală simplu orb sau dublu orb placebo
controlat23.
Înainte de efectuarea unui test de provocare
orală este necesară aplicarea unei diete de
excludere pe o perioadă limitată. Dacă sunt
suspectate sensibilizări la mai multe alimente, se
recomandă o dietă de eliminare mai extinsă. Dacă
se reduce severitatea eczemei secundar dietei,
atunci sunt recomandate testele de provocare
orală pentru identificarea/confirmarea alimentului
implicat în agravarea dermatitei24.
Managementul alergiilor la alimente în DA și
prevenția lor
Datele din literatură arată că până la vârsta de
6-7 ani, 50-80% din copiii alergici la proteinele
din laptele de vacă și ou capătă toleranța în mod
natural. Unele studii au demonstrat ameliorarea
simptomelor cutanate prin folosirea dietelor
de eliminare. Cu toate acestea, ghidurile nu
recomandă diete de eliminare universale ce vizează
neselectiv alimentele cu înalt potențial alergenic

ci diete de eliminare personalizate, ghidate de
testele de provocare, pentru a evita dezechilibre
de nutriție induse de eliminarea nepotrivită a unor
alimente.
Singurul tratament necesar în cazul alergiei
la un aliment este eliminarea acestuia din dietă.
În ultimii ani, o soluție promițătoare a devenit
imunoterapia orală care reprezintă administrarea
de doze crescânde din alimentul la care copilul este
alergic, într-un ritm stabilit de medicul alergolog în
funcție de dozele tolerate, de alimentul incriminat,
etc. În acest fel se poate face desensibilizare la
arahide, ou sau proteinele laptelui de vacă. Riscul
de efecte adverse chiar severe, lipsa standardizării,
fac această soluție terapeutică încâ neaplicabilă pe
scară largă2.
Eliminarea din dieta viitoarei mame a
alimentelor înalt alergenice pe perioada sarcinii
este subiect de controversă. Unii autori au raportat
că riscul de sensibilizare crește la copiii ai căror
mame au consumat arahide în timpul sarcinii25.
Eliminarea alimentelor de tip lapte de vacă, ou, din
dieta mamei pe perioada alăptării, întârzie apariția
DA și a alergiilor alimentare dar la vârsta e 4 ani nu
s-au constatat diferențe de prevalență comparativ
cu grupul fără intervenții asupra dietei26,27.
În afară de rezultate inconsistente în ce privește
prevenția, dietele de eliminare pe perioada sarcinii
aduc riscul de naștere înainte de termen, greutate
mai redusă a fătului la naștere, așa încât dietele
restrictive în timpul sarcinii și alăptării nu sunt
recomandate în ghiduri2.
În ceea ce privește posibilitatea de prevenire
a dezvoltării alergiilor la alimente la copilul, mic,
deși în trecut se recomanda întârzierea introducerii
alimentelor solide cu potențial alergenic la
copilul cu DA, actual atitudinea este la polul opus.
Există date care arată că introducerea precoce
a alergenelor alimentare în dietă poate crește
șansa de instalare a toleranței și de prevenire a
dezvoltării alergiei la alimente la copiii cu risc înalt
de atopie. Du Toit et al au demonstrat scăderea
semnificativă a prevalenței alergiei la arahide la
copiii cu risc înalt (copii cu DA severă sau cu alergie
la ou) prin introducerea precoce a arahidelor în
dietă comparativ cu cei care au evitat consumul
de arahide28. Nu se știe însă cât de precoce să
fie introducerea în dietă a alimentelor pentru
a influența cursul marșului alergic. Academia
Europeană de Alergologie si Imunologie Clinică
(EAACI) recomandă evitarea alimentelor solide
până la vârsta de 4 luni29.
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Concluzii
Alergia la alimente este un factor indiscutabil
de agravare a dermatitei atopice la copii. Istoricul
reacțiilor, istoricul dietei, testele cutanate prick și
determinarea de imunoglobuline E specifice ajută
la identificarea alimentelor posibil implicate în
persistența și agravarea DA, testele de provocare
orală fiind standardul de aur pentru stabilirea
diagnosticului de certitudine și inițierea unei diete
personalizate.
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Role of food allergies in atopic dermatitis
• Dr Camelia Berghea
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Atopic dermatitis (AD) is a chronic
inflammatory skin disease triggered by genetic
and environmental factors which modulate
the imbalance of the immune system and
epidermal barrier specific to this condition1.
AD usually occurs in infants from the very first
months of life, it is defined by recurrent or
chronic presence of eczema with age-specific
topography, the presence of xerosis, excoriation,
pruritus, aggravated by multiple endogenous
and exogenous factors2. AD usually precedes
and associates other allergic manifestations in
the natural evolution labeled as *allergic march*.
Although the majority of children only experience
mild and transitory dermatitis, which is relatively
easy to treat, at least 20% of the cases can be
considered moderate to severe dermatitis in
terms of disease activity, raising special treatment
issues. It is estimated that 40% of the children
with moderate dermatitis and probably a lot
more with severe AD associate food allergies. An
even larger proportion of the children with atopic
dermatitis synthesize specific immunoglobulins
E (IgE) against a large number of food allergens,
but without clinical relevance. This explains why
the role of food allergies in the pathogenesis and
severity of AD is highly debated3.
Pathogenesis of food allergies in AD
The routes of occurrence of IgE-mediated
sensitization to food in atopic dermatitis are the
following:
1. Skin barrier dysfunction
IgE-mediated sensitization to certain foods
may be triggered by the contact with those
types of tegument which do not efficiently fulfil
the role of barrier, following mutations in the
filaggrin gene (FLG), mutations in the epidermal
differentiation complex genes, or variations of
expression of cytokine-induced genes involved in
the inflammatory process4. Filaggrin is a structural
protein found in the corneal stratum, having a role
in the aggregation of keratin and integumentary
homeostasis. FLG mutations are known as the most

important genetic risk factor for development of
AD, and even in the case of AD patients without
FLG mutations, the gene expression is reduced
compared with a normal level5. Barrier defects
allow penetration of the tegument by various
allergens, including food proteins, which favors
sensitization, T helper type 2 (Th2) immune
response, and interleukin-4 and IgE synthesis6,7.
Specific IgE antibodies as compared to food can
contribute to the skin inflammation characteristic
of AD. Many patients with AD have high levels of
total and specific immunoglobulins E2.
2. Intestinal barrier dysfunction
Defects of the non-immune intestinal barrier
(disorders of the proteolytic enzymes involved
in digestion, impairment of intercellular tight
junctions, of mucus layer, etc.) along with
immunological factors contribute to the lack
of development of food tolerance, or loss of
preexisting tolerance8. Bacterial colonization of the
intestine is also investigated due to its potential
role in the growing risk for development of food
sensitization, but there seems to be no differences
between the types of bacteria present in sensitized
compared to tolerant subjects9.
3. Immune response dysfunction
An important component of the immune
system is found in the gastrointestinal tract, which
is involved in establishing a balanced response
to the intestinal microenvironment. Interactions
between host immune cells (T-lymphocytes,
dendritic, basophilic cells, etc), food components,
and bacterial products are important elements
in establishing and maintaining immunological
tolerance to nonpathogenic proteins, and an
imbalance of this level of communication leads
to development of food allergies3. Double blind,
placebo controlled food challenge tests have
proved that repeated ingestion of foods to which
the AD child is allergic, determines a higher rate
of spontaneous degranulation of basophils with
histamine release and aggravation of dermatitis.
Basophil-mediated inflammation plays a significant
role in the sensitization and evolution of food
allergies as well as in AD exacerbation10. Data
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have proved that certain patients have a genetic
substrate that favors Th2 response, additionally
contributing to allergic response to foods. Genetic
differences have been found between patients
allergic to peanuts, but not in those allergic to
milk11. Also, allergen-specific T cells have been
found in the skin of children with AD12. Another
immune link is represented by immunoglobulin A
(IgA) produced by B lymphocytes at intestinal level.
This one binds foreign proteins and peptides in the
intestine preventing their uptake. Food allergies,
atopic dermatitis, and other atopic manifestations
are more common in IgA-deficient patients13.
Correlation between AD and food allergies
The impact of food allergies on AD has been a
topic of interest for many scientists. For instance,
a study of 619 British infants aged 3 months,
exclusively breastfed, showed that association of
AD with sensitization to proteins in cow’s milk,
eggs, cod, sesame, and peanuts is stronger in
patients with highly severe dermatitis14. Similarly,
the evaluation of a cohort of 2084 children with AD
within EPAAC study (Early Prevention of Asthma
in the Atopic Child) showed that the presence of
specific sIgE antibodies for milk, eggs, or peanuts
is associated with severity of AD and its onset in
patients under 1 year of age15.
Many other studies searching for answers
concerning AD onset age, severity, and temporal
association with food allergies have shown
similar outcomes, the main conclusions being the
following16:
• Atopic dermatitis is associated with
sensitization to foods and food allergies.
• The more severe and longer the evolution of
dermatitis, the higher the risk for association of a
relevant food allergy.
• AD most commonly occurs before
sensitization to food, suggesting a causal relation.
Clinical manifestations of food allergies in
AD
Food allergies may act as triggering or
aggravating factors of AD. Three ways have been
described in which allergy to foods influences the
clinical outcomes of children with AD17:
1. Immediate reactions such as hives,
angioedema, respiratory and gastrointestinal
symptoms, or even anaphylaxis occurring a few
minutes after ingestion of the sensitizing food,
with no influence on eczematous lesions.
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2. Late eczema aggravation reactions occurring
hours or 1-2 days after ingestion of the relevant
food.
3. Immediate and late combined reactions.
Diagnosis of food allergy in AD
The diagnosis approach includes a detailed
history, including data related to child’s diet or
mother’s in case of breastfed infants, skin prick
test and blood tests to identify IgE-mediated
sensitization and assessment of the clinical
significance of positive tests. The dosing of foodspecific IgG4 has shown lower values in children
with intolerance to the respective food compared
with tolerant children18. Food patch testing
has been studied in children with AD and foodinduced symptoms. The findings are not alone
sufficient to decide whether it is the case of food
hypersensitivity, tests are not standardized, and
therefore they are not recommended for routine
clinical use19,20.
Food allergy testing is indicated in children
with history of reactions occurring immediately
after ingestion of a certain food, in children under
5 years of age with moderate to severe atopic
dermatitis, in those with dermatitis persisting
despite correct topical treatment. Foods which
trigger immune mechanism reactions in more
than 90% of the cases are proteins in cow’s milk,
eggs, peanuts, wheat and soy21,22. It is difficult
to interpret the signification of positive allergy
tests because many of the children with AD
have food sensitization with no impact on the
clinical evolution of eczema. For this reason,
the gold standard of identification of the food
triggers in children with AD is the double blind,
placebo controlled food challenge test, in
which increasing quantities of the studied food
are administered under medical surveillance,
alternating with placebo doses. In order to avoid
errors of interpretation of the symptom-food
correlation, the challenge materials are prepared
by a third party; neither the allergologist nor the
patient and his/her caregivers know before the
end of the testing which is the moment when the
investigated food is ingested. This investigation
is time and resource consuming, which hinders
extended clinical applicability23.
Single blind food challenge test may or
may not include also administration of placebo,
depending on the decision of the physician who
evaluates patient’s anxiety and the possibility of
occurrence of subjective symptoms. The patient is
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informed that during testing he/she may receive or
not the studied food. If no objective modifications
occur during testing, verification of results through
placebo testing is no longer necessary, but openlabel administration of the food is required,
and monitoring for 2 hours or more depending
on patient’s history of reactions. If symptoms
occur, the patient must be retested through the
double blind, placebo controlled method for
reproducibility and in order to avoid unjustified
elimination of a certain food from his/her diet.
Tolerance is proved when a certain food can be
reintroduced in the diet and eaten as usually
prepared and in normal quantities23.
Open-label food challenge tests are more
commonly used and involve giving the patient the
fresh investigation food, administered in increasing
doses, under medical surveillance. This test
reproduces natural exposure, and a negative result
will eliminate the suspicion of allergy induced by
the tested food. A positive result may be difficult
to interpret depending on the type of symptoms.
Therefore, if the patient experiences nausea or
pruritus of the oral mucosa, symptoms will be
interpreted as positive testing, but result must be
checked and confirmed through single blind or
double blind, placebo controlled food challenge
test23.
Before performing a food challenge test,
an elimination diet is required for a limited
period of time. If sensitization to several foods is
suspected, an extended elimination diet will be
recommended. If the severity of the eczema is
reduced following diet, food challenge tests will
be recommended for identification/confirmation
of the food involved in the aggravation of the
dermatitis24.
Management of food allergies in AD and
their prevention
Literature data show that until 6-7 years of
age, 50-80% of the children allergic to proteins in
cow’s milk and eggs acquire naturally occurring
tolerance. Some studies have shown improvement
of cutaneous symptoms through elimination
diets. However, guidelines do not recommend
universal elimination diets which unselectively use
highly allergic foods, but personalized elimination
diets, guided by challenge tests, in order to avoid
nutrition imbalance triggered by inappropriate
elimination of certain foods.
The only necessary treatment in the case of
food allergies is elimination of the respective

food from the diet. In the last few years, oral
immunotherapy has become a promising solution.
It consists in the administration of increasing doses
of the food the child is allergic to, maintaining a
rhythm established by the allergologist based on
the tolerated doses, the specific food, etc. This is
how desensitization to peanuts, eggs, or cow’s
milk is obtained. The risk of even severe adverse
effects and the lack of standardization render this
therapeutic solution still inapplicable on a large
scale2.
Elimination from the future mother’s diet
of highly allergenic foods during pregnancy is
controversial. Some authors have reported that
the risk for sensitization increases in children
whose mothers eat peanuts during pregnancy25.
Elimination of foods such as cow’s milk and eggs
from the mother’s diet during lactation delay
occurrence of AD and food allergies, but at the
age of 4 no prevalence differences have been
observed compared to the group with no diet
modification26,27.
Besides inconsistent results regarding
prevention, elimination diets during pregnancy
cause a risk of premature birth, reduced weight
of the newborn, therefore guidelines do not
recommend restrictive diets during pregnancy and
lactation2.
As regards the possibility to prevent
development of food allergies in infants, although
late introduction of allergenic solid food in children
with AD used to be recommended in the past, the
current attitude is the opposite. There are data
showing that early introduction of food allergens
in children’s diets may increase their chance to
acquire tolerance, preventing development of food
allergies in children with high risk of atopy. Du
Toit et al have proved a significant decrease in the
prevalence of allergy to peanuts in children at high
risk (children with severe AD or allergy to eggs)
through early introduction of peanuts in their
diet, compared to those avoiding consumption of
peanuts28. However, it is not yet known how early
foods should be introduced in the diet to influence
the course of the allergic march. The European
Academy of Allergy and Clinical Immunology
(EAACI) recommends avoidance of solid foods until
the age of 4 months29.
Conclusion
Food allergy is an unquestionable factor for
aggravation of atopic dermatitis in children. The
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history of reactions, history of diet, skin prick tests,
and determining specific immunoglobulins E help
identify foods possibly involved in the persistence
and aggravation of AD, while food challenge tests
are the gold standard for establishing diagnostic
certainty and initiating a personalized diet.
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Rolul homeopatiei în tratamentul
tulburărilor de somn la copil
• Dr Mirela Luminița Pavelescu

Medic primar pediatrie, specialist alergologie și imunologie clinică, competența
homeopatie clinică și medicina respiratorie pediatrică, doctor in medicina
Așa cum hrana, activitatea fizică, sunt nevoi bazale
ale omului, somnul este o activitate foarte importantă
pentru sănătate, atât a adulților cât și a copiilor. Un somn
de bună calitate, care parcurge toate etapele, contribuie
determinant, atât la echilibrul emoțional, cât și la
dezvoltarea neurologică dar și la derularea proceselor de
refacere după o zi de activitate, de digestie, proceselor
metabolice, proceselor imunologice, dar și la creșterea
și dezvoltarea armonioasă a copilului. Tulburările de
somn la copil pot fi condiționate de o serie de greșeli
educaționale, erori de alimentație dar și de o multitudine
de afecțiuni organice, începând cu colicile sugarului,
cu durerile abdominale determinate de refluxul gastroesofagian și până la afecțiunile neurologice grave, care
afectează ritmul circadian.
Homeopatia, este un capitol al medicinei
complementare care utilizează tulburările de somn,
precum și stereotipiile comportamentale, modalitățile
reacționale ale pacientului, pentru stabilirea unui
diagnostic, pentru încadrarea intr-un anume tip
reacțional, acesta conditionând reacția pacientului
față de boală și implicit evoluția oricărei afecțiuni. Sunt
pacienți ale căror afecțiuni se agravează la anumite
ore din noapte, pacienți pe care durerea sau o altă
suferință îi trezește din somn la aceeași oră, ceea ce scade
remarcabil calitatea somnului persoanei respective, cu
repercursiunile aferente. De exemplu dacă persoanele
de tip Lycopodium prezintă tulburări care se agravează
în condiții bine determinate între orele 16.00 și 20.00,
persoanele de tip Aconitum prezintă agravări ale
simptomelor către ora 24.00, cele de tip Bryonia către ora
21.00, Arsenicum Album se agravează între orele 1.00 și
3.00, iar Khalium Carbonicum între orele 2.00 si 4.00.
Homeopatia, ca principiu de acțiune, stimulează
tendința naturală a organismului uman de vindecare,
de restabilire a echilibrului, pornind de la principiul
că similitudinea vindecă. “Similia similibus curentur”
este principiul propus de Christian Samuel Hahneman
în 1796 și care și-a păstrat valoarea și în zilele noastre.
La vremea lansării ideii de homeopatie, tehnicile
medicale utilizate în tratamentul pacienților erau
foarte agresive, cuprinzând doze toxice de substanțe
chimice, sângerarea etc. ceea ce a condus la impunerea
homeopatiei ca tehnică blândă de terapie, fără reacții
adverse. Locul acesta s-a păstrat până în zilele noastre,
medicamentele homeopatice având la bază surse
exclusiv naturale (vegetale, animale și minerale), iar
tehnicile de obținere a medicației homeopatice fiind
bazate în principal pe proceduri fizice și energetice
(dinamizare) și pe diluții infinitezimale. Sunt utilizate,
pentru prepararea medicamentelor homeopatice, 1286

de specii de plante (susele vegetale), din care se obțin
tincturi – mama, 173 suse animale, din care se obțin
tincturi-mama sau triturate si 1555 suse minerale, din
care se obțin triturate. Aceste surse sunt diluate succesiv
și dinamizate, obtinându-se medicamentele utilizate
în homeopatie. Astfel, medicamentul homeopatic își
păstrează calitatea de a nu avea efecte adverse întâi de
toate datorită faptului că substanța activă se află în diluții
infinitezimale dar și datorită faptului că excipienții folosiți
sunt foarte puțini și din surse naturale. Spre deosebire
de medicina alopată, diagnosticul în homeopatie se
bazează pe o anamneză riguroasă, care subliniază atât
semnele și simptomele afecțiunii actuale, cât și istoricul
medical al copilului, dar și comportamentul lui în mediul
familial și social. Tratamentul se adresează bolii de
bază dar și tipului comportamental și reacțional vizând
restabilirea echilibrului și a stării generale de sănătate
a organismului. Terapia homeopatică în problemele de
somn ale copilului se adresează afecțiunii generatoare,
modului reacțional (care implică treziri nocturne, agravări
nocturne ale simptomatologiei), dar vizează și corectarea
unor eventuale erori educaționale și de alimentație
posibil generatoare de tulburări de somn.
Se poate asocia tratamentului alopatic cu scopul
de a îmbunătați evoluția și prognosticul pe termen
îndelungat, cu atât mai mult cu cât medicamentele
homeopatice sunt lipsite practic de reacții adverse.
Asocierea de Phosphoricum acidum în tratamentul
unor tulburări de somn induse sau agravate de șocuri
emoționale puternice sau suplimentarea tratamentului
copilului cu oboseala cronică, astenie cu Kalium
Phosphoricum sau pentru copilul cu hipersensibilitate
emoțională, colici abdominale agravate dimineața,
insomnia prin hiperemotivitate, trac, timiditate excesivă,
asocierea de Ambra Grisea, la fel cum pentru copiii cu
activitate intelectuală intensă (de exemplu în perioada de
pregatire pentru examene), asocierea de Anacardium în
tratamentul de fond, sunt opțiuni de luat în considerare
atât datorită eficienței dovedite în practică, dar și datorită
lipsei de reacții adverse.
Bibliografie:
1. Homeopatia. O analiza stiintifica si spirituala –
Alexandru Iftimie, Oana Iftimie, Ed Lucman, 2012
2. Homeopatie - introducere in teoria si practica
homeopatiei clasice – Marius Negomireanu, Editura de
Vest, 2005
3. Repertoar KENT al Materiei Medica homeopata – James
Tyler Kent, Ed Tehnopress.
4. Homeopatia pentru mama si copil, remedii pentru
uz pediatric - Douglas M. Borland, Ed Tehnopress, 2014
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Sindromul de overlap în medicina somnului
• Prof. Dr. med. Martin Konermann

Marienkrankenhaus Medical Clinic, Kassel
Sindromul de overlap este reprezentat de tulburări
combinate, caracterizate de simptome complementare
sau identice. Exemple din medicina somnului sunt
insomnia primară și sindromul picioarelor neliniștite
- restless legs syndrome (hiposomnii), apneea de
somn și sindromul mișcărilor periodice ale membrelor
inferioare (PLMS) - periodic limb movement syndrome
(hipersomnii), apneea de somn și sindromul de
hipoventilație alveolară (tulburare de respirație în
timpul somnului), etc. Sindroamele de overlap sunt de
importanță semnificativă, deoarece tratamentul unei
singure componente duce la un răspuns terapeutic
inadecvat, complianță redusă la tratament și, ca
urmare, pacienți nemulțumiți. Prin urmare, orice terapie
medicală a somnului trebuie să fie monitorizată și, în caz
de rezultate nesatisfăcătoare, se va cerceta în vederea
diagnosticării unui potențial sindrom de overlap.
Un exemplu frecvent întâlnit este oboseala
persistentă în ciuda tratamentului cu nCPAP a apneei de
somn. Aici sunt incriminate o serie de motive. Trebuie
excluse setarea incorectă a nCPAP sau complianța
neadecvată la aceasta. Cauza poate fi reprezentată de
alte hipersomnii concomitente, care trebuie detectate
și tratate. De exemplu, PLMS prezintă co-incidență de
30% cu apneea de somn. De asemenea, hipersomnia

idiopatică, narcolepsia, hipersomnia post-traumatică
sau recurentă trebuie excluse sau tratate. Sindromul
de oboseală, de exemplu, poate fi prezent în bolile
inflamatorii sau oncologice. În ultimă instanță, apneea
de somn poate să fie prezentă deja de atât de mult timp
și să fie atât de avansată, încât nivelul premorbid de
vigilență nu mai poate fi atins din cauza schimbărilor
structurale la nivelul lobului frontal, care pot fi
identificate la PET și RMN.
În terapie, este important, în primul rând,
tratamentul atent al tuturor componentelor sindromului
de overlap. De multe ori, acest lucru nu este suficient,
de aceea trebuie utilizate tratamente farmacologice
și nefarmacologice. Primele constau, în principal, în
terapie comportamentală și învățarea mecanismelor
de adaptare, ca de exemplu, episoade planificate
de somn în timpul zilei, iar cele din urmă constau în
administrarea de medicamente care cresc vigilența,
dintre care Modafinilul este cel mai modern si eficient,
având tolerabilitate bună și putând fi utilizat în prezent
la pacienții cu narcolepsie, oboseală în ciuda nCPAP și
sindromul lucrătorului în schimburi de noapte.
Pe scurt, sindroamele de suprapunere apar frecvent
în medicina somnului și necesită diagnostic atent și
terapie holistică, inclusiv prin controale periodice.

Overlap syndrome in sleep medicine
• Prof. Dr. med. Martin Konermann

Marienkrankenhaus Medical Clinic, Kassel
Combined disorders are referred to as overlap
syndrome in the medical field, when they complement
each other in their symptoms or have the same
symptoms (“lice and fleas”). Examples in sleep medicine
are primary insomnia and restless legs syndrome
(hyposomnia), sleep apnea and PLMS (hypersomnia),
sleep apnea and alveolar hypoventilation syndrome
(Sleep-related breathing disorder), etc. Overlap
syndromes are significant, since the treatment of only
one component triggers an inadequate treatment
response, leads to poor treatment compliance and
dissatisfied patients. Therefore, any sleep medicine
therapy must be monitored, and when unsatisfactory
results occur, an overlap syndrome must be looked for.
A common example is the persistent fatigue
despite nCPAP treatment of sleep apnea. Here there
is a plethora of reasons in question. Inadequate
nCPAP setting or compliance must be excluded. Other
concomitant hypersomnias can be the cause, and they
must be detected and treated. PLMS, for instance,
has a co-incidence of 30% with sleep apnea. Also, an
idiopathic hypersomnia, narcolepsy, post-traumatic or
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recurrent hypersomnia should be excluded or treated.
A fatigue syndrome, for example, may be present in
inflammatory or oncological diseases. Ultimately, sleep
apnea may have already existed for so long and be so
advanced that the premorbid level of alertness can no
longer be achieved due to structural changes in the
frontal lobe, for which there is first evidence in PET and
MRI.
In therapy, the careful treatment of all components
of the overlap syndrome is of primary importance.
This is often not enough, therefore pharmacological
and nonpharmacological treatments should be used.
The former consists mainly in behavioral therapy and
learning coping strategies, for example, planned day
sleep episodes, while the latter consists in drugs that
increase vigilance, of which Modafinil is the most
modern and effective, with good tolerability, and may
be currently used in narcolepsy, fatigue despite nCPAP,
and shift work syndrome.
In summary, overlap syndromes are common in
sleep medicine, and they require careful diagnosis and
holistic therapy, including regular checkups.
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Tulburările somnului în medicina de familie
Provocarea abordării diagnosticului
• Doina Dumitru-Didiţa

Medic specialist Medicina de familie, Rp Clinica
Subdiagnosticarea tulburărilor de somn are la
bază lipsa cunoaşterii patologiei, a metodelor de
screening şi accesul scăzut la serviciile specializate.
Deşi patologia somnului este frecventă în rîndul
populaţiei generale, atenţia acordată depistării şi
tratării acestor afecţiuni este rară. Este esenţială
implicarea medicului de familie în screeningul,
urmărirea evoluţiei şi monitorizarea terapiei în
contextul în care aceste afecţiuni netratate determină
numeroase complicaţii medicale şi scăderea calităţii
vieţii pacientului.
Patologia somnului are un impact major şi
demonstrat asupra calităţii vieţii. Complicaţiile
acestor afecţiuni sunt cardio-vasculare,
neurologice, metabolice, accidente de muncă,
rutiere şi scăderea calităţii vieţii individului.
Când vorbim de patologia somnului, vorbim
de peste 80 de afecţiuni şi de un procent de
15% din populaţie afectată. Conform clasificării
internaţionale ICSD-2 (International Classification
of Sleep Disorders) există 8 categorii majore:
• Insomniile
• Tulburările de respiraţie din timpul
somnului (apneea în somn)
• Hipersomniile de origine centrală
• Tulburările de ritm circadian
• Parasomniile
• Tulburările somnului legate de mişcare
• Simptome izolate şi alte patologii
• Alte patologii ale somnului
Dintre aceste patologii, prevalenţa cea
mai ridicată o au insomnia, apneea de somn,
narcolepsia şi tulburările somnului legate de
mişcare.
Simptomele cardinale includ somnolenţa
diurnă excesivă, probleme în iniţierea şi
menţinerea somnului, parasomniile.
Depistarea afecţiunilor somnului are la bază
anamneza, chestionarele, jurnalele de somn
specifice şi examenul clinic.
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Examenul clinic :
• IMC (greutatea, înălţimea);
• circumferinţa gâtului şi a abdomenului;
• examenul masivului facial (malformaţii
congenitale asociate cu îngustarea căilor
aeriene superioare, stigmate de acromegalie
sau hipotiroidism);
• anomalii anatomice (micrognaţie, retrognaţie);
• măsurarea tensiunii arteriale, ascultatie.
Anamneza:
• simptomele (diurne şi nocturne, sunt esenţiale
în toată patologia somnului şi pot, cu uşurinţă,
să ne orienteze spre un diagnostic);
• comorbidităţile asociate sunt importante atât
în contextul altor patologii asociate cauzate de
tulburările de somn (hipertensiunea arterială
rezistentă la tratament asociată cu apneea de
somn severă netratată), cât şi a patologiilor ce
pot determina apariţia unor tulburări de somn;
• obiceiurile legate de somn (durata siestei,
igiena somnului, orele de culcare), pentru a
stabili dacă există doar o igienă a somnului
deficitara sau se asociaza o tulburare de
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ritm circadian sau parasomnii, insomnii,
hipersomnii.
• istoricul bolii, esenţial în insomnii, tulburările
de ritm circadian, narcolepsie etc.
Ca şi primă intenţie, este suficient a fi puse
întrebări simple, generale:
• Sunteţi multumit de somnul dvs.?
• Somnul sau oboseala vă afectează rutina
zilnică?
• Partenerul dvs. se plânge de anumite
comportamente ale dvs. din timpul somnului,
cum ar fi sforăitul, întreruperea respiraţiei sau
mişcarea picioarelor?
Prevalenţa insomniei în rîndul populaţiei este
de 30%, dar doar 11.1% dintre aceştia merg la
medic. Vizita la medic pentru sforăit/apnee în
somn a fost declarată de 6.2%, în timp ce 2.9%
au declarat prezenţa la medic pentru ambele
afecţiuni. Procentul de populaţie, comparativ
bărbaţi/femei, care se prezintă la medic pentru
probleme de somn este similar. (3)
Astfel, vorbim despre un procent scăzut din
populaţie care se adresează medicului de familie
sau specialistului, exclusiv pentru probleme legate
de somn. Aceste afecţiuni pot fi diagnosticate
prin intermediul vizitelor regulate la medicul de
familie sau în cadrul consultaţiilor privind patologii
asociate.
Dacă examenul fizic şi istoricul pacientului nu
sugerează nici o tulburare de somn, educarea
activă a pacienţilor privind regulile de igienă a
somnului este extrem de utilă şi binevenită.
1. Ora de culcare şi cea de trezire să fie fixe,
existenţa unui ritual zilnic.
2. Dacă există un obicei de a dormi în timpul
zilei, acesta nu trebuie să depăşească 45 de
minute.
3. Trebuie evitat consumul de alcool cu patru
ore înainte de a merge la culcare.
4. Trebuie evitat consumul de cofeină cu şase
ore înainte de a merge la culcare. Acesta
include cafeaua, ceaiul şi multe dintre
băuturile carbogazoase, precum şi ciocolata.
5. Trebuie evitată mâncarea grea, condimentată
sau prea dulce cu patru ore înainte de ora de
culcare.
6. Sfătuit să facă mişcare în mod regulat, însă nu
chiar înainte de culcare.
7. Folosirea de aşternuturi confortabile şi curate.
8. Identificarea unei temperaturi propice pentru
somn şi aerisirea bine a camerei.
9. Blocarea tuturor sunetelor care pot distrage

42

de la somn şi eliminarea surselor de lumină
pe cât posibil.
10. Nu se foloseşte patul pentru munca de
birou.
În ajutorul anamnezei pacientului aplicarea
facilă a unor chestionare specifice pot contura şi
identifica patologia.
Chestionarele incluse în medicina somnului
sunt diverse, concentrându-se asupra diferitelor
aspecte subiective ale simptomelor şi a calităţii
somnului.
Somnolenţa diurnă excesivă, simptom cardinal
în diverse patologii ale somnului (apneea în somn,
insomnia etc.), este menţionată ca şi handicap
medical pentru şofat în 9 ţări din Europa. (5)
Chestionare de evaluare a somnolenţei diurne
excesive subiectivă: chestionare Epworth, Stanford
şi Berlin.
Dintre acestea cel mai uzitat în practica
cotidiană este Chestionarul de Somnolenţă Epworth
(ESS) în care pacientul notează, cu puncte de la
0 la 3 (niciodată, câteodată, frecvent şi mereu),
răspunsul la întrebări simple despre situaţii în care
apare somnolenţa:
• Stând şi citind?
• Uitându-vă la televizor?
• Stând inactiv într-un loc public (teatru, film,
întrunire etc.)?
• Ca pasager în maşină (mers o oră neîntrerupt)?
• Întins pe pat după-amiaza pentru a vă odihni?
• Stând şi vorbind cu cineva?
• Stând liniştit după ce aţi mâncat fără a fi
consumat alcool?
• În maşină, dacă s-a oprit câteva minute?
Valorile scorului ESS pot varia între 0 şi 24 de
puncte. Peste 10 puncte se consideră somnolenţă
diurnă excesivă subiectivă.
Scala de Somnolenţă Stanford (SSS), în care
pacientul este rugat să-şi definească somnolenţa
pe o scară de la 1 (treaz, activ, atent) la 7 (adoarme
frecvent, dificil de a rămâne treaz);
Evaluarea somnolenţei diurne obiectivă, prin
testele efectuate în laboratorul de somn :
• MSLT (multiple sleep latency test) timpul de
latenţă a somnului
• MWT (maintenance of wakefulmess test)
abilitatea de a sta treaz.
Testul de înregistrare a latenţei somnului prin
determinări multiple (Multiple Sleep Latency Test
- MSLT) permite aprecierea obiectivă a timpului
scurs până ce pacientul adoarme. Se realizează
4-5 teste la interval de 2 ore, la aproximativ 1,5
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ore după trezirea bolnavului (după o noapte de
polisomnografie), într-o cameră întunecoasă, cu
temperatură normală. Se cere pacientului să stea
relaxat şi să încerce să adoarmă. Se calculează
polisomnografic intervalul de timp până la
adormire. Conform American Sleep Disorders
Asociation (1992), adormirea într-un interval de:
10-15 min semnifică somnolenţă uşoară; 5-10
min semnifică somnolenţă moderată; <5 min.
semnifică somnolenţă severă.
În testul MWT, similar ca procedură, numai că i
se spune pacientului să încerce să nu adoarmă şi se
calculează timpul de latenţă a somnului.
Chestionare de evaluare a insomniei
• Indicele de severitate a insomniei ISI (insomnia
severity index) cu 7 secţiuni (severitatea,
satisfacţia somnului, interferarea asupra
activităţilor zilnice)
• Indicele de calitate a somnului în insomnie PSQI
(Pittsburg sleep quality index) 19 secţiuni
(calitatea somnului, latenţa somnului,
eficienţa, folosirea de medicaţie hipnotică,
disfuncţia zilnică).
Principalele patologii ale somnului întâlnite
în practica medicală
Insomnia
Reprezintă insatisfacţia somnului, fie că este
legată de durată sau de calitate. Aceste probleme
legate de somn sunt întotdeauna recurente,
împotriva oricărei şanse de a dormi şi este asociată
cu deteriorarea funcţionării zilnice normale.
Insomnia legată de insuficienţa de durată
a somnului poate fi datorată dificultăţilor de
adormire, dificultăţilor de a menţine somnul sau
trezirii mult prea devreme dimineaţa.
În timp ce în rândul populatiei peste 30% dintre
persoanele adulte se plâng de simptome specifice
insomniei, adăugând criteriul de probleme de funcţionalitate zilnică, prevalenţa scade la 10%. Prevalenţa este crescută la femei şi la persoanele vârstnice.
Pentru stabilirea diagnosticului de insomnie
trebuie îndeplinite 3 criterii fundamentale:
1. Dificultăţi recurente legate de somn. O
noapte proastă de somn este ceva ce toată lumea
experimentează, mai devreme sau mai tarziu. De
cele mai multe ori această situaţie nu necesită
atenţie medicală. Însă, atunci cand disturbarea
somnului este persistentă (minim 3 luni), putem
vorbi de insomnie.
2. Condiţii adecvate de somn. Trebuie verificat
că s-au respectat regulile de igienă a somnului.
3. Deteriorarea funcţionării zilnice: oboseala,
afectarea abilităţilor cognitive (scăderea

memoriei, dificultăţi de concentrare) şi tulburări
comportamentale (iritabilitate).
Cel mai frecvent, simpla solicitare către pacient
a unui jurnal de somn timp de 2 săptămâni poate
stabili diagnosticul, tipul de insomnie sau elucida
o simplă nerespectare a regulilor de igienă a
somnului.
Sănătoşii nu sforăie!
Prevalenţa sindromului de apnee în somn de
tip obstructiv la nivel nivel mondial este de 4% la
bărbaţi şi de 2% la femei, iar la copii are valori mici,
de 0,7%. Acelaşi indicator se situează la valori de
60% la bărbăţi şi 40% la femei în cazul sforăitorilor
cronici.
Sindromul de Apnee în Somn este o afecţiune
care se caracterizează în principal prin somnolenţa
diurnă excesivă, apnei nocturne semnalate
de anturaj şi sforăit. Pe lângă aceste simptome
pacienţii mai pot prezenta cefalee matinală, treziri
nocturne repetate, somn neodihnitor, tulburări de
atenţie şi concentrare. Diagnosticul pozitiv implică
un indice de apnei/hipopnei >5 pe oră de somn.
(10)
Medicina primară trebuie să acorde o atenţie
specială acestei patologii în condiţiile relaţionării
acesteia cu bolile cardiovasculare, diabetul zaharat
şi accidentele de muncă şi rutiere.
Studiile au demonstrat că, deşi medicii de
familie recunosc pacienţii tipici obezi şi cu
simptome de apnee de somn, totuşi un numar
mic de pacienţi ajung să fie trimişi pentru
diagnosticare. (6)
Hipersomnii - Narcolepsia
Este caracterizată de instalarea în plină stare de
veghe a unor episoade de somnolenţă excesivă,
care se poate asocia cu atacuri cataplexice,
cunoscută şi sub numele de paralizia de somn. De
cele mai multe ori se manifestă sub forma mixtă
(narcolepsie cu cataplexie). Aceasta nu depăşeşte
ca durată o oră, durata obişnuită fiind de 10-20
minute.
După trezirea din somnul narcoleptic pacientul
se simte odihnit doar pentru scurt timp, urmând ca
după numai 2-3 ore să fie din nou somnoros.
Diagnosticul se realizează pe baza anamnezei
pacientului.
Tulburările de ritmul circadian
Tulburarea de Ritm Circadian de tip Schimbarea
Turelor
Patologie foarte frecventă în rândul persoanelor
care lucrează în schimburi. Acest tip de disomnie
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se caracterizează prin dificultăţi în a adormi după
schimbul de noapte şi instalarea simptomelor
de insomnie sau somnolenţă excesivă legată de
programul de lucru.
Jet Lag Syndrome (Sindromul Schimbării Fusului
Orar)
Trăsăturile esenţiale constau, fie în dificultatea
pacienţilor în iniţierea şi menţinerea somnului,
fie în instalarea unei somnolenţe excesive, ca
urmare a parcurgerii rapide, cu avionul, a mai
multor fusuri orare. Diagnosticul este bazat
pe acuzele pacientului legate de insomnie sau
somnolenţă.
Tulburarea de ritm circadian de tip intârzierea
fazei somnului DSPS (delayed sleep phase syndrome)
(9)
Faza de adormire este intârziată, debut
caracteristic în adolescenţă. Pacienţii se plâng
în principal de incapacitatea de a dormi înainte
de 2:00-6:00 am. Se constată subiectiv prin
chestionarul “ciocârlie-bufniţă”, în care avem scoruri
mari pentru opţiunea “persoane nocturne”.
Tulburarea de ritm circadian de tip devansarea
fazei somnului ASPS (adnvanced sleep phase
syndrome) (9)
Cunoscută ca şi somnolenţa de seară, este o
afecţiune în cardul căreia principalul episod de
somn apare devreme 18:00-20:00. Varianta clinică
uşoară este frecventă la vârstnici.
În ambele patologii simptomele trebuie să fie
prezente de minim 3 luni.
Somnambulismul (Sleepwalking)
Incidenţa este de 1-15%, mai frecvent la copii
cu vârste cuprinse între 4-8 ani. Se caracterizează
printr-un singur act motor, anume mersul în
timpul somnului. Complexitatea acestuia poate
varia de la o simplă ridicare din pat şi efectuarea
câtorva paşi până la părăsirea locuinţei şi chiar a
comiterii de acte de violenţă. Se poate asocia cu
pavorul nocturn, verbalizarea în somn, sindromul
de apnee în somn. Frecvent se asociează cu
comportamentul inadecvat care constă în acte
motorii absurde, inacceptabile.
Diagnostic bazat pe comportamentul
ambulator în somn. Instalarea apare la copii,
înainte de pubertate.
Pavor Nocturn (Sleep Terror Disorder)
Reprezintă terorile din timpul somnului,
coşmarurile din timpul somnului. Este una dintre
cele mai ‘zgomotoase’ manifestări parasomniace,
însă fără a avea repercusiuni asupra dezvoltării
psihice ulterioare a individului. Prevalenţa este de
3% la copii, sub 1% la adulţi. Specifică între 4-12
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ani, cu tendinţă de remitere spontană odată cu
instalarea adolescenţei.
Diagnostic: episoade recurente de treziri bruşte
în timpul somnului; episodul este caracterizat
printr-o stare de groază extremă şi ţipăt asurzitor
datorate fricii intense, este asociat cu tahicardie,
tahipnee şi transpiraţii (uneori congestie cutanată,
midriază); nu răspunde la stimuli externi; copilul
are amnezia episodului.
Anturajul, rar pacientul, acuză apariţia unui
episod brusc de teroare intensă în timpul
somnului. Episoadele apar de obicei în prima
treime a nopţii.
Bruxismul
Defineşte scrâşnitul din dinţi în timpul
somnului. Incidenţa este de 5%. Este caracterizat
prin mişcări stereotipe ale musculaturii masticatorii
care determină scrâşnitul sau încleştarea dinţilor
în timpul somnului. Distrugerea danturii prin
erodarea ei anormală este cea mai frecventă
complicaţie a bruxismului.
Diagnostic: pacientul sau anturajul acestuia
acuză scrâşnitul sau încleştarea dinţilor în timpul
somnului.
Sindromul picioarelor neliniştite
Are un duplicat motor important sub forma
mişcărilor recurente bruşte numite „mişcări
periodice ale membrelor în somn” (PLMS).
Grupul Internaţional de Studiu al Sindromului
Picioarelor Neliniştite a propus 4 criterii minimale
de diagnostic clinic pentru RLS revizuite în 2003
(7,8):
(i) nevoia imperioasă de a mişca picioarele, de
obicei însoţită sau cauzată de o senzaţie neplăcută
sau neconfortabilă la nivelul picioarelor;
(ii) nevoia de mişcare sau senzaţiile neplăcute
încep sau se înrăutăţesc în timpul perioadei de
odihnă sau inactivitate cum ar fi statul întins sau
statul în şezut;
(iii) nevoia de mişcare sau senzaţiile neplăcute
sunt parţial sau total ameliorate de mişcare, cum
ar fi plimbarea sau întinderea, cel puţin cât timp
activitatea continuă;
(iv) nevoia de mişcare sau senzaţiile neplăcute
se înrăutăţesc seara sau noaptea mai mult decât
ziua sau apar doar seara sau noaptea.
Evaluarea subiectivă se bazează pe acuzele
de senzaţie neplăcută în picioare, odată cu
începerea somnului. Frecvent este descrisă
o senzaţie dezagreabilă de furnicături pe
gambe, asociată cu durerea difuză a picioarelor.
Disconfortul dispare la mişcarea membrelor.
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Monitorizare polisomnografică demonstrează
mişcările membrelor din timpul somnului.
Concluzii
Patologia somnului, deşi frecventă în rândul
populaţiei, este subdiagnosticata. Diagnosticul
şi terapia tulburărilor de somn au efecte pozitive
atât asupra calităţii vieţii cât şi în prevenirea
complicaţiilor (11) şi implicaţiilor medico-legale.
Medicina de familie, prin contextul accesului
periodic al pacientului, este temelia depistării
acestor afecţiuni, iar anamneza, examenul clinic,
chestionarele şi jurnalele de somn sunt, în cele
mai multe cazuri, suficiente în elaborarea unui
diagnostic.
Implicarea medicului de familie, nu trebuie să se
oprească doar la screening şi diagnostic, deoarece
evaluarea şi monitorizarea terapiei este atât utilă,
cât şi necesară.
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Patologia tumorală implicată în producerea tulburărilor
respiratorii din timpul somnului la copii
• Dr. George Mincu, Dr. Laura Melinceanu

Departamentul ORL si Chirurgie Cervico-Faciala, Spitalul Sanador, București
Sforăitul și sindromul de apnee obstructivă în
somn (SAOS) sunt probleme frecvent întâlnite,
nu numai la adult, dar și la copii și adolescenți și,
deși s-a încercat o paralelă între SAOS la adulți și
la copii, situația este foarte diferită. La copii există
o varietate mare de simptome, diagnosticul este
mult mai dificil de realizat și SAOS poate avea
serioase consecințe în ceea ce privește creșterea și
dezvoltarea.
Datele epidemiologice din literatură ne arată o
varietate mare a incidenței SAOS la copil, cel mai
probabil ca urmare a unei diagnosticări gresite
a sforăitului drept SAOS [1]. Prevalenţa SAOS la
copii este considerată a fi între 1% şi 3% [2]. Pe
de altă parte, între 9% şi 10% dintre copii sforăie
în mod constant. Toate apneele obstructive sunt
patologice la copil. Obstrucţia căilor respiratorii
poate fi completă sau pariţală. Tabloul clinic al
copilului cu SAOS nu este specific şi necesită o
atenţie deosebită din partea medicului pediatru.
Simptomatologia poate consta în:
• respiraţii anormale în timpul somnului
• treziri frecvente sau agitaţie
• coşmaruri frecvente
• enurezis
• treziri dificile
• somnolenţă diurnă excesivă
• hiperactivitate/tulburări comportamentale
• respiraţie orală diurnă
• program insuficient sau neregulat de somn [3]
Complicaţiile SAOS la copil pot fi clasificate,
în funcţie de consecinţele obstrucţiei căilor
respiratorii superioare în somn, astfel:
• fragmentarea somnului
• creşterea efortului respirator
• hipoventilaţie alveolară
• hipoxemie intermitentă [4]
Mecanismul obstrucţiei, efectele adverse ale
apneei obstructive, criteriile de diagnostic şi optiunile
terapeutice sunt diferite la copil faţă de adult.
La copii există o multitudine de cauze pentru
SAOS: aplazia, stenoza sau atrezia nazala,
hipertrofia adeno-amigdaliană, anomalii craniofaciale (hipoplazia mandibulei: Pierre Robin,
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Treacher Collins; hipoplazia maxilarului: Apert,
Cruzon), macroglosia (Beckwith-Wiedermann),
diverse sindroame: Down, Pickwick, PraderWilli, Marfan, displazia medio-facială, chisturile
congenitale valeculare sau linguale, tulburări
neuromusculare, malformaţii vasculare ale limbii
şi/sau faringelui, rinita alergică, polipoza nazală,
obezitatea și, din fericire rară, patologia tumorală.
Diagnosticul clinic se bazează pe o anamneza
amanunţită, care va încerca sa deceleze atât
simptomele nocturne, cat şi pe cele diurne şi pe
aprecierea dezvoltării psiho-somatice
(greutate, înălţime, IMC, comportament, etc.)
corespunzatoare vârstei copilului. Standardul
de aur în diagnosticul SAOS este reprezentat de
examenul polisomnografic (PSG). Acesta este însă
un test scump, consumator de timp şi controversat
din punct de vedere al utilităţii sale în ce priveste
depistarea de rutină a SAOS, mai ales la copiii
cu hipertrofie adeno-amigdaliană evidentă, ale
căror tulburări respiratorii din timpul somnului se
remit după tratament chirurgical. Efectuarea PSG
este adecvată identificării copiilor cu SAOS sever,
care pot prezenta riscul de a dezvolta complicaţii
postoperatorii precoce sau o simptomatologie
persistentă sau recurentă, în pofida tratamentului
chirurgical (copii obezi, cei cu afecţiuni
neuromusculare sau cu anomalii craniofaciale) [5].
Examenul fizic este decisiv în depistarea
sediului obstrucţiei şi va stabili indicaţia
chirurgicală. Acesta este realizat de către
otorinolaringolog, prin intermediul video-fibrorino-faringo-laringoscopiei. Explorările radiologice
nu sunt folosite de rutină în asemenea cazuri.
Totuşi, la copiii cu obstrucţie severă de căi
respiratorii nazale, la care examenul endoscopic
suspicionează prezenţa unor formaţiuni
tumorale, examenele computer tomograf (CT)
şi rezonanţa magnetică nucleară (RMN) sunt
obligatorii preoperator. Acestea pot oferi relatii
atât asupra structurii tumorale, cât şi a gradului
de vascularizare, a extensiei în profunzime şi
eventualei invazii în ţesuturile învecinate. Pentru
exemplificare, vom prezenta 2 cazuri clinice mai

CLINICAL CASE

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ

ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 1 (4), 2016

rare de tulburări respiratorii în timpul somnului,
produse de obstrucţia tumorală a căilor respiratorii
superioare.
Cazuri clinice
Caz clinic 1.
Pacienta C.M., 8 ani, din mediul urban, se
prezintă pentru obstrucţie nazală, respirație orală,
sforăit, tulburări respiratorii în timpul somnului și
rinoree anterioară, predominat stânga, cu debut
de aproximativ un an. Medicul de familie a emis
suspiciunea de adenoidită cronică hipertrofică, s-a
instituit tratament medicamentos cu DNF, AINS,
antihistaminice şi antibiotice. Evoluţia a fost iniţial
favorabilă, ulterior, însă, aceste simptome s-au
accentuat, fiind însoţite de hipoacuzie şi otalgie
stângă, ce au determinat solicitarea unui consult
ORL.
Examenul clinic ORL și examenul endoscopic
nazal decelează: asimetrie facială cu tumefacţia
obrazului stâng (modificare apreciată însă, de
mamă, ca fiind prezentă încă de la naştere),
bombarea hemivălului palatin stâng - unde se
palpează o formaţiune tumorală intravelică,
netedă, cu consistenţă fermă, nedureroasă, secreţii
purulente pe podeaua fosei nazale stângi, după
aspirarea cărora se vizualizează o formaţiune
tumorală roşu - violacee, în porţiunea posterioară a
fosei nasale, blocând orificiul coanal stâng.
Examenul CT evidențiază prezenta unei tumori
de bază de craniu stânga cu extensie predominant
parafaringian stâng şi osteoliză masivă a bazei de
craniu (Fig 1 și Fig 2).
S-a practicat biopsie incizională a formaţiunii
tumorale, atât de la nivelul formaţiunii tumorale
din fosa nazală stânga, cât şi din formaţiunea
tumorală hemivăl palatin stâng.
Examenul histopatologic și examenul
imunohistochimic au stabilit diagnosticul de
certitudine de sarcom EWING/PNET (Peripheral
neuroectodermal tumor).
Pacienta a fost îndrumată către Institutul
Oncologic Bucureşti, unde s-a instituit tratamentul
polichimioterapic conform protocolului
VIDE (vincristine, ifosfamide, doxorubicine,
etoposide), evoluţia fiind favorabilă, cu remisia
simptomatologiei şi fără recidivă la 7 ani de
urmarire clinică.
Caz clinic 2.
Pacient în vârstă de 6 ani, se internează pentru
obstrucție nazală, predominant stangă, sforăit
cu debut de 6 luni și rinoree anterioară stângă,
tumefacția regiunii periorbitare stângi şi epiforă
stângă aparută de 2 săptămâni.

Figura 1

Figura 2

Examenul clinic ORL și examenul endoscopic
nazal au evidențiat o formațiune tumorală care
obstrua complet fosa nazală stângă, începând
din treimea anterioară, acoperită de o mucoasă
eritematoasa (fig.3).
Examenul CT (fig 4,5) și RMN (fig 6,7,8) au pus în
evidenţă o tumoră care ocupa fosa nazală stângă,
având înveliș osos și care invada etmoidul și sinusul
maxilar de partea stângă, cu tendința de invazie
a orbitei. S-a intervenit chirurgical și s-a practicat
rezecția tumorii, tehnica „pice-meal resection”,
pentru a evita distrugerea anatomiei la copil.
Examenul histopatologic a stabilt diagnosticul de
fibrom osifiant psamomatoid. Evoluţia favorabilă,
cu dispariţia sindromului obstructiv nazal şi a
tulburărilor respiratorii din timpul somnului, fără
recidivă la 10 ani post-operator.
Concluzii
Obstrucția nazală de orice cauză induce
tulburări de respirație în timpul somnului, implicit
SA0S și, deși hipertrofia adeno-amigdaliană
este cea mai frecventă cauză de SAOS la copil,
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Figura 3

Figura 6

Figura 4

Figura 7

Figura 5

trebuie avut în vedere orice diagnostic. Este
necesar să urmărim cât mai fidel algoritmul
diagnostic, apelând la toate posibilităţile tehnice
actuale de investigaţie (endoscopie, imagistică,
etc.) și să convingem pacientul de importanţa şi
necesitatatea controalelor medicale periodice,
după efectuarea curei terapeutice prescrise şi
mai ales atunci când aceasta nu şi-a dovedit
eficacitatea, iar simptomatologia persistă.
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11-13 Martie 2016, Taipei, Taiwan
The 4th International Pediatric Sleep Association Congress (IPSA)
18 Martie 2016, București
World Sleep Apnea Day
24 Martie- 27 Martie 2016, Bucuresti
Conferința Națională de Medicina Familiei – ediția a XII-a
30 Martie- 2 Aprilie 2016, Bucuresti
Conferinţa Naţionala de Pediatrie
Conferinta VNI
21-23 Aprilie 2016, București
Conferinţa Natională de Pneumologie Pediatrică
10-14 mai 2016 Brighton, UK
34th Anual Meeting of The European Society for Paediatric Infectious
Disease (ESPID)
14-16 Mai 2016, Bucureşti
Congresul Naţional de Medicină Perinatală
2-4 iunie 2016, Braşov
Al V-lea Congres de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului
şi Conferinţa Naţională de Sănătate Mintală a Copilului şi
Adolescentului.
3-4 Iunie 2016, Bucureşti
A 3-a Conferinţa de Somnologie Pediatrică „ Sindromul de apnee în
somn – o patologie de graniţă”
10-11 Iunie 2016, Cluj-Napoca
A VI-a Conferinţa Naţională de Fiziopatologie Respiratorie
11-15 Iunie 2016, Denver, USA
SLEEP 2016
23-26 Iunie 2016, Napoli, Italia
15th International Congress on Pediatric Pulmonology
13-16 Septembrie 2016, , Bologna, Italia
23rd Congress of the European Sleep Research Society
5-8 Octombrie 2016, Poiana Braşov
Congresul Naţional al Societăţii Române de Pneumologie
21-25 Octombrie 2016, Geneva, Elveţia
The 6th Congress of European Academy of Paediatric Societies (EAPS)
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A clinical guide to pediatric sleep.
Diagnosis and management of sleep problems
Jodi A. Mindell, Judith A. Owens
Lippincott William & Wilkins, 2015

• Cristina Gianina Anghel, MD

University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”,
„Prof. Dr. Al. Obregia”, Hospital of Psychiatry, Bucharest, Romania
Jodi A. Mindell, Ph.D., is the associate director
of the Sleep Center at the Children’s Hospital of
Philadelphia and a Professor of Psychology at Saint
Joseph’s University and of pediatrics at the University
of Pennsylvania School of Medicine. She has been
helping children with sleep disorders for more than 25
years with areas of expertise in behavioral treatment
of pediatric sleep disorders, infant and toddler sleep
disturbances. Her approach is often described as a
“kinder, gentler” version of Richard Ferber’s method. She
is admired for her nonjudgmental
attitude toward parents and for
her practical recommendations for
helping children overcome common
sleep problems.She is also the author
of Sleeping Through the Night: How
Infants, Toddlers, and Their Parents
Can Get a Good Night’s Sleep and
Take Charge of Your Child’s Sleep: The
All-in-One Resource for Solving Sleep
Problems in Kids and Teens.
Judith A. Owens, MD, MPH, is
the Director of the Pediatric Sleep
Disorders Clinic at Hasbro Children’s
Hospital and the Learning, Attention,
and Behavior Program at Rhode
Island Hospital and Associate Professor Pediatrics
at the Brown University School of Medicine. , is an
internationally-recognized authority on pediatric sleep
and the author of numerous original research and
review articles in peer-review journals on the topic. Her
particular research interest is in the neurobehavioral and
health consequences of sleep problems in children. As
a recipient of a 5-year NIH grant in sleep education, the
Sleep Academic Award, she has developed educational
materials for the Brown University School of Medicine,
as well as the American Academy of Sleep Medicine
(AASM). She is currently Chair of the Pediatric Section of
AASM.
These third edition of the book offer information
about the pervasive effect that sleep problems have
on children’s and family and the multiple ways in
which they impact clinical pediatric practice. Also the
purpose of this book is to synthesize new state-of-theart information about the etiology, clinical assessment
tools and management of specific sleep disorders
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in child and adolescents in an accessible format. In
addition diagnostic criteria are reviewed according
International Classification of Sleep Disorders, 3rd edition
(ICSD 3, 2014) and Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, 5th edition (DSM-5, 2013), including new
practice guidelines from the American Academy of Sleep
Medecine and the American Academy of Pediatrics.
The book is divided in to four sections with extensive
appendices of handouts for healthcare practitioners
to give parents. Information is organized by specific
disorder and by the most frequent presenting
complaints. Symptom-based algorithms
will enable practitioners to evaluate sleep
complaints in a stepwise manner. Other
features include symptom checklists for
specific disorders and chapters on sleep
problems in special populations
Section I present information about
developmental aspects of the sleep and
commonly experiences sleep problems
for each age group, epidemiology of sleep
disorders and basic approaches to evaluate
these problems (including a new chapter of
polisomnography)
Section II provides comprehensive
information on the etiology, evaluation,
treatment, management and prognosis for each of the
most common pediatric sleep disorders. Also it offers
symptom based algorithm based on the three most
common presentations of sleep problems in the clinical
setting.
Section III discusses about pharmacology, including
sedative, hypnotics and melatonin, in children and
medication effects on sleep .
Section IV presented information in sleep problems
in special population, including children with
neurodevelopmental disorders and pediatric patients
with a comorbid medical and psychiatric disorders
This is one of the most comprehensive, yet compact
and easy-to-read books on sleep disorders in children.
It is an important and necessary resource for every
practicing pediatrician and pediatric primary care
provider. It will immensely help pediatric care providers
as well as parents enhance their knowledge in diagnosis
and early management of sleep disorders in children.
This book is must for every pediatric care provider.
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Conferinţă VNI.

Ediţia a III-a, 7-9 aprilie, Hotel Timişoara.
Eveniment medical organizat de Linde Homecare
România ce curpinde atât o parte de conferinţă,
cât şi una de workshop creditat cu puncte EMC.
Vă aşteptăm să dezbatem într-un mediu profesional
teme, precum:
•
•
•
•
•
•
•
•

Generalități VNI
VNI în BPOC
VNI în obezitate și hipoventilație
VNI în boli neuromusculare
VNI în boli restrictive
Weaning prin VNI
VNI la domiciliu
Hands-on action – Laborator de
Somnologie Timișoara

Înscriere:
http://www.oxigenplus.ro/evenimente.php

Linde Gaz România SRL
Timişoara 300136, Avram Imbroane nr. 9
Tel +40.256.300-700, Fax +40.256.225-608
office@ro.linde-gas.com
www.linde.ro

52

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ

ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 1 (4), 2016

53

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ

ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 1 (4), 2016

List of Contributors
Ioana Alina Anca, MD, PhD
	Professor, University of Medicine and
Pharmacy “Carol Davila”, Institute for Mother
and Child Care “Prof. Dr. Alfred Rusescu”,
Bucharest, Romania
Cristina Gianina Anghel, MD, PhDc
	Assistant Professor Child and Adolescent
Psychiatry, University of Medicine and
Pharmacy “Carol Davila”
	Specialist Doctor in Child and Adolescent
Psychiatry Department “Prof. Dr. Al.
Obregia” , Hospital of Psychiatry, Bucharest,
Romania
Gheorghe Chiriac-Babei, MD, PhD
	Lecturer, Pediatrician and nephrologist,
Certified in Pediatric nephrology and
dialysis, Medical Director Medicover Hospital
Bucharest, Romania

Niculina Butoianu, MD, PhD
	Assistant Professor, University of Medicine
and Pharmacy “Carol Davila”, Senior
Physician, Pediatric Neurology Pediatric
Neurology Clinic, “Al. Obregia” Hospital,
Bucharest, Romania
Ruxandra Cardas, MD
	Institut de Myologie Paris France, Al. Obregia
Hospital Bucharest Romania
Paraschiva Chereches-Panta, MD, PhD
	Lecturer, University of Medicine and
Pharmacy “Iuliu Hatieganu”, IIIrd Pediatric
Clinic, Cluj – Napoca, Romania

Cristian Baicus, MD, PhD
	Professor, University of Medicine and
Pharmacy “Carol Davila”, Internal Medicine,
Colentina Hospital, Bucharest, Romania

Sorina Chindris, MD
	
Pediatrician, Pediatrics and Neurology Clinic,
“Victor Gomoiu” Children’s Clinical Hospital,
Bucharest

Lucia Baranga, MD
	Pediatric specialist, Medicover Pediatric
Clinic, Bucharest, Romania

Anca Colita, MD, PhD
	Associate Professor, University of
Medicine and Pharmacy “Carol Davila”,
Pediatric Clinic, Fundeni Clinical
Institute, Bucharest, Romania

Diana Barca, MD, PhDc
	Assistant Professor, University of Medicine
and Pharmacy “Carol Davila”, Specialist,
Pediatric Neurology, Pediatric Neurology
Clinic, “Al. Obregia” Hospital, Bucharest,
Romania

Andreea Codruta Coman, MD, PhDc
	University of Medicine and Pharmacy
"Iuliu-Hatieganu", Specialist in Respiratory
Medicine, Cluj–Napoca, Romania

Camelia Berghea MD, PhD
	Children Clinical Emergency Hospital "M.S.
Curie", Bucharest, Romania

Laura Comnea, MD
General Practitioner, Private Practice
Bucharest, Romania

Floriana Boghez, MD
Academica Clinic, Bucharest

Alexandru Corlateanu, MD, PhD
	Vice-Dean of Faculty Medicine, Associate
Professor, Department of Respiratory
Medicine, State University of Medicine and
Pharmacy "Nicolae Testemitanu",
Chisinau, Moldova

Daniela Boișteanu, MD, PhD
	Associate Professor, University of Medicine
and Pharmacy “Gr.T.Popa”, Certified
in Sleep Medicine, Clinic of Pulmonary
Diseases Iași, Romania
Ana Maria Bolchis, MD
	Pediatric specialist, Medicover Pediatric
Clinic, Bucharest, Romania
Oliviero Bruni, MD
	Associate Professor of Child Neurology and
Psychiatry, President of the International
Pediatric Sleep Association, Pediatric Field
Editor – Sleep Medicine, Dept of Social
and Developmental Psychology, Sapienza
University, Rome, Italy
Magdalena Budisteanu, MD, PhD
	
Lecturer, University of Medicine and
Pharmacy “Titu Maiorescu”, Senior Physician,
Pediatric Neurology, Pediatric Neurology
Clinic, “Al. Obregia” Hospital, Bucharest,
Romania
Marin Burlea, MD, PhD
	
Professor, President of Romanian Pediatric
Society, Iasi, Romania

54

Carmen Burloiu, MD, PhD
	Senior Physician, Pediatric Neurology,
Pediatric Neurology Clinic, “Al. Obregia”
Hospital, Bucharest

Dana Craiu, MD, PhD
	Professor of Pediatric Neurology, University
of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”,
Senior Physician, Pediatric Neurology,
Pediatric Neurology Clinic, “Al. Obregia”
Hospital, Bucharest, Romania
Mihai Craiu, MD, PhD
	Associate Professor, “ University of Medicine
and Pharmacy “Carol Davila”, Certified in
Pediatric Pulmonology, Head of IInd Pediatric
Clinic, Head of Emergency Department,
Institute for Mother and Child Care “Prof. Dr.
Alfred Rusescu”, Bucharest, Romania
Lavinia Davidescu, MD, PhDc
	Assistant Professor, Faculty of Medicine
and Pharmacy, Oradea, Romania, Senior
Physician in Pulmonology, Certified in Sleep
Medicine
Diana Deleanu, MD, PhD
	Professor, University of Medicine and
Pharmacy “Iuliu Hatieganu”, President of
Romanian Society of Allergy and Clinical
Immunology, Cluj-Napoca, Romania

Oana Claudia Deleanu, MD, PhDc
	
Assistant Professor, University of Medicine
and Pharmacy “Carol Davila”, Certified in
Sleep Medicine, President of SSVNI, “Marius
Nasta” Institute of Pulmonology, Bucharest,
Romania
Doina Dumitru-Didita, MD
	General Practitioner, Certified in Sleep
Medicine, Rp Clinica, Romania
Alexandru Dina
	Physiotherapist, Master Of Physiotherapy,
Medicover Pediatric Clinic, Bucharest,
Romania
Iuliana Dobrescu, MD, PhD
	Professor Child and Adolescent Psychiatry,
University of Medicine and Pharmacy “Carol
Davila”, Head of Child and Adolescent
Psychiatry Department “Prof. Dr. Al.
Obregia” Hospital of Psychiatry, Honorary
President of Romanian Association of Child
and Adolescent Psychiatry and Allied
Professions (RACAPAP), Bucharest, 		
Romania
Ștefan Dumitrache-Rujinski, MD, PhD
	Assistant Professor, University of Medicine
and Pharmacy “Carol Davila”, Certified in
Sleep Medicine, “Marius Nasta” Institute of
Pulmonology, Bucharest, Romania
Dan Cristian Gheorghe, MD, PhD
	Associate Professor, University of Medicine
and Pharmacy “Carol Davila”, ENT Clinic, “M.
S. Curie” Hospital, Bucharest, Romania
Daniela Goicea, MD
	Ophthalmologists, Focus Optic, Bucharest,
Romania
Aviv D. Goldbart, MD, MSc
	Department of Pediatrics, Pediatric
Pulmonary and Sleep Research Laboratory,
Sleep-Wake Disorders Center, Soroka
University Medical Center, Faculty of Health
Sciences, Ben-Gurion University, Beer Sheva,
Israel
Valeria Herdea, MD
Senior General Practitioner, Private Practice
Bucharest, Romania
Alexandru Dan Herdea, MD
	Student “ University of Medicine and
Pharmacy “Carol Davila”, Bucharest, Romania
Catrinel Iliescu, MD, PhD
	Assistant Professor, University of Medicine
and Pharmacy “Carol Davila”, Senior
Physician, Pediatric Neurology, Pediatric
Neurology Clinic, “Al. Obregia” Hospital,
Bucharest, Romania
Diana Ionescu, MD, PhD
	Head of ENT Department Childrens Hospital
“Dr. Victor Gomoiu” , Bucharest, Romania
Adelaida Iorgulescu, MD
	ENT Clinic , Childrens Hospital “Grigore
Alexandrescu”, Bucharest, Romania

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ

ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 1 (4), 2016

Daniela Ivascu, MD
	Specialist in pulmonology, “New Medics”
Clinic, Bucharest, Romania
George Jugulete, MD, PhD
	Associate Professor, Department of
Infectious Diseases, National Institute of
Infectious Diseases „Prof. Dr. Matei Bals”,
University of Medicine and Pharmacy ”Carol
Davila” Bucharest
Reinhold Kerbl, MD
	Professor of Pediatrics and Adolescent
Medicine, Leoben, Austria
Liana Kobylinska, MD
	Resident in Child and Adolescent
Psychiatry, Child and Adolescent Psychiatry
Department “Prof. Dr. Al. Obregia” Hospital
of Psychiatry, Bucharest, Romania
Martin Konermann, MD, PhD
	Professor Internal Medicine, Cardiologie,
Angiologie, Intensive care, Sleep Medicine,
Kassel, Germany
Sorin Man, MD, PhD
	Associate Professor, University of Medicine
and Pharmacy “Iuliu Hatieganu”, IIIrd
Pediatric Discipline, Certified in Pediatric
pulmonology, Cluj–Napoca, Romania
Mauro Manconi, MD, PhD
	Head of Sleep and Epilepsy Center
Neurocenter of Southern Switzerland
Regional Hospital of Lugano (EOC), Lugano,
Switzerland
Ioana Mandruta, MD, PhD
	Associate Professor, Emergency University
Hospital, University of Medicine and
Pharmacy ”Carol Davila” Bucharest
Tamara-Marcela Marcovici MD, PhD
	Lecturer, University of Medicine and
Pharmacy “Victor Babes”, Pediatrician,
Certified in Pediatric respiratory medicine,
“Louis Turcanu” Children’s Emergency
Hospital, Timisoara, Romania
Florin Mihaltan, MD, PhD
	Professor, University of Medicine and
Pharmacy “Carol Davila”, Certified in Sleep
Medicine, National Coordinator of Sleep
Training Program, “Marius Nasta” Institute of
Pulmonology, Bucharest, Romania
Stefan Dan Mihaicuta, MD, PhD, FCCP
	
Sleep Medicine Expert , University of Medicine
and Pharmacy “Victor Babes”, Pulmonolgy
Clinic, Timisoara, Romania
Ilinca Mihailescu, MD, PhDc
	Resident in Child and Adolescent
Psychiatry, Child and Adolescent Psychiatry
Department “Prof. Dr. Al. Obregia” Hospital
of Psychiatry, Bucharest, Romania
Ioana Minciu, MD, PhD
	Lecturer, University of Medicine and
Pharmacy “Carol Davila”, Senior Physician,
Pediatric Neurology, Pediatric Neurology
Clinic, “Al. Obregia” Hospital, Bucharest ,
Romania
Crenguta Momirla, MD
	Pediatric specialist, Medicover Pediatric
Clinic, Bucharest, Romania

Cristina Motoescu, MD, PhD
	Assistant Professor, University of Medicine
and Pharmacy “Carol Davila”, Senior
Physician Pediatric Neurology, Pediatric
Neurology Clinic, “Al. Obregia” Hospital,
Bucharest, Romania
Ioana Munteanu, MD, PhD
	Senior physician in pulmonology, “Marius
Nasta” Institute of Pulmonology, Bucharest,
Romania
Roxana Nemes, MD, PhD
	Senior physician in pulmonology, Scientific
researcher, Head of Pulmonary Function
Test Department, “Marius Nasta” Institute of
Pulmonology, Bucharest, Romania
Dumitru Oraseanu, MD, PhD
	Professor, University of Medicine and
Pharmacy “Carol Davila”, Childrens Hospital
“Grigore Alexandrescu”, Bucharest, Romania
Mihaela Oros, MD, PhDc
	Pediatrician, Certified in Sleep Medicine,
Certified in Pediatric respiratory medicine,
Head of Medicover Pediatric Clinic,
Bucharest, Romania
Marina Otelea, MD, PhD
	Associate lecturer, Physiopathology II,
University of Medicine and Pharmacy “Carol
Davila”, Bucharest, Romania
Corina Paul, MD, PhD
	
Lecturer, University of Medicine and
Pharmacy “Victor Babes”, Clinic II Pediatrics
- Clinical Emergency County Hospital,
Timisoara, Romania
Mirela Pavelescu, MD, PhD
	Assistant Professor, University of Medicine
and Pharmacy "Carol Davila" , Pediatrician,
Pediatric allergy specialist Childrens Hospital
"Grigore Alexandrescu", Bucharest, Romania
Doina Anca Plesca, MD, PhD
	Professor, Department of Pediatric and
Pediatric Neurology, University of Medicine
and Pharmacy “ Carol Davila”, Childrens
Clinical Hospital “Victor Gomoiu”, Bucharest,
Romania
Vasilica Plăiașu, MD, PhD
	Clinical Genetics, Genetics Department,
Institute for Mother and Child Care “Prof. Dr.
Alfred Rusescu”, Bucharest, Romania
Diana Pocora, MD
	Resident in pulmonology,“Marius Nasta”
Institute of Pulmonology, Bucharest,
Romania
Cristina Pomeran, MD, PhDc
	Specialist in Pediatric Neurology, Pediatric
Neurology Clinic, “Al. Obregia” Hospital,
Bucharest, Romania
Florina Rad, MD, PhD
	
Assistant Professor Child and Adolescent
Psychiatry, University of Medicine and
Pharmacy “Carol Davila”, Specialist Doctor
in Child and Adolescent Psychiatry
Department “Prof. Dr. Al. Obregia” Hospital
of Psychiatry, Bucharest, Romania

Loredana Elena Rosca, MD, PhDc
	Hospital of Pneumology “Leon Daniello”,
Associate Researcher Center for Health
Policy and Public Health, Cluj Napoca,
Romania
Hemant Sawnani, MD
	Assistant Professor, Division of Pulmonology
and Section of Sleep Medicine, The
Comprehensive Neuromuscular Program
Cincinnati Children’s Hospital Medical
Center, USA
Laurent Servais, MD, PhD
Child Neurologist Institut de Myologie
Paris, France
Narong Simakajornboon, MD
	Professor, Division of Pulmonary Medicine
Director, Sleep Disorders Center; Director,
Sleep Fellowship Training Program,
Cincinnati Children’s Hospital Medical
Center, USA
Daniela Stefanescu, MD
General Practitioner, Trainer,
Bucharest, Romania
Katia Regina Stewart MD, FAAP
General pediatrics, Maryland, USA
Lidia Soldea, MD
Resident in nutrition and metabolic disease,
Bucharest, Romania
Oana Tarta-Arsene, MD, PhD
	Assistant Professor, University of Medicine
and Pharmacy “Carol Davila”, Senior
Physician, Pediatric Neurology, Pediatric
Neurology Clinic, “Al. Obregia” Hospital,
Bucharest, Romania
Raluca Teleanu, MD, PhD
	Lecturer, University of Medicine and
Pharmacy “Carol Davila”, Head of Pediatric
Neurology Department Childrens Hospital
“Victor Gomoiu”, Bucharest, Romania
Doina Adina Todea, MD, PhD
	Associate Professor, University of
Medicine and Pharmacy “Iuliu Hatieganu”,
Certified in Sleep Medicine, Sleep
Laboratory Coordinator, Clinical Hospital of
Pneumology “Leon Daniello”, Cluj–Napoca,
Romania
Magne Tvinnereim, MD, Ph.D
	Specialist in Oto-rhino-Laryngology,
International Accredited Sleep specialist,
CEO of Eurosleep Intl. & Spiromedical ltd.
Norway
Raluca Vasiluta, MD
Clinic of Pulmonary Diseases Iași, Romania
Iulian Velea, MD, PhD
	Associate Professor, University of Medicine
and Pharmacy “ Victor Babes” Timisoara,
Clinic II Pediatrics - Clinical Emergency
County Hospital Timisoara, Romania

55

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ

ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 1 (4), 2016

INFORMATION FOR AUTHORS
Purpose
The Romanian Journal of Pediatric Sleep Medicine is the official
publication of the Romanian Association for Pediatric Sleep Disorders.
The Romanian Association for Pediatric Sleep Disorders aims
to develop scientific, research and medical training activities in order
to build and expand the knowledge of pediatric sleep disorders in
Romania.
Types of manuscripts
The journal is published two times per year and papers are
accepted for publication in English and Romanian language. There
are several categories of material: editorial, original articles (clinical
and basic research), case presentations, reviews, letters to the editor,
advertisements.
Authors are invited to submit manuscripts electronically via email:
journal@romaniansleepjournal.ro.
Manuscript format
The text should be in single-column format. Keep the layout of
the text as simple as possible. Most formatting codes will be removed
and replaced on processing the article. Do not break and hyphenate
words. Use the word processor’s options only to justify or center text,
bold face, italics, underline, subscripts, and superscripts.
Do not embed “graphically designed” equations or tables, but
prepare these using the Word processor’s facility. Do not import
the figures or tables into the text file but, instead, indicate their
approximate locations directly in the electronic text and on the
manuscript.
Footnotes in text are not permitted. Italics are used for
expressions of Latin origin. Abbreviations (except standard units
of measurement) should be identified on first use. Introduce an
abbreviation only when the same term occurs three or more times.
Pages should be numbered consecutively and organized as
follows: Title, Abstract and Keywords, Main text, Acknowledgments,
References, Tables, Figures, Graphics and Schemes (with captions).
Title
The title page should include: (1) – title of the article, short and
descriptive; (2) – first name and last name of each author; (3) – names
of departments and institutions with which authors are associated; (4)
– postal address, phone/fax numbers, and e-mail of the corresponding
author.
Ensure that phone and fax numbers (with country and area
code) are provided in addition to the e-mail and the complete postal
address.
Abstract and Keywords
A concise abstract of less than 250 words is required. The abstract
should briefly state the purpose of the research, the main results
and major conclusions. The abstract is presented separately from the
article, so it must be able to stand alone.
At the end of the abstract provide a maximum of 6 keywords.
Abbreviations should not be used in the abstract.
Main text
The manuscript should be written clearly and concisely. The
author is responsible for providing the correct nomenclature, which
must be consistent and unambiguous. The text should be arranged
in the following order: Introduction, Materials and Methods, Results,
Discussion, and Conclusions.
Each section should be clearly marked by a separate, numbered
heading and may be numbered down to the third order. The
introduction should be a brief overview of the topic. The body
of the text should describe the topic in an orderly manner, using
subheadings to divide the various sections. A few summary
paragraphs should conclude the paper.
Be sure to display line number (1, 2 , 3, and so forth) in the left
margin of the manuscript.
Acknowledgments
Place acknowledgments, including information on grants
received, before the references, in a separate section, and not as a
footnote on the title page.
References
Responsibility for the accuracy of bibliographic citations lies
entirely with the authors. Please ensure that every reference cited
in the text is also present in the reference list (and vice versa). Any
references cited in the abstract must be given in full. Unpublished
results and personal communications should not be in the reference

56

list, but may be mentioned in the text. Citation of a reference as
“in press” implies that the item has been accepted for publication.
References (indicated by numbers in square brackets) should be cited
in consecutive order of their appearance in the text. The complete
references must be reproduced at the end of the manuscript.
List names of all the authors. References should be typed in the
following style:
For journals: Author’s name. (Year of publication). Title of
article. Title of Journal, volume number (issue number), pages.
For books: author’s name (Year of publication), Title of book.
Editor, pages.
Tables, Figures and Schemes
Tables, Figures and Schemes are to be typed in this order, on
separate pages at the end of the manuscript. Ensure that each
illustration or table has a caption attached, which should comprise
a brief title and a description. Keep text in the illustrations to a
minimum, but explain all symbols and abbreviations used.
Tables should be on separate sheets, one table per sheet, and
should bear a short descriptive title. Number tables consecutively, in
accordance with their appearance in the text. Place footnotes to tables
below the table body and indicate them with superscript lowercase
letters. Avoid vertical rules and shading. Be sparing in the use of tables
and ensure that the data presented in tables do not duplicate results
described elsewhere in the article. Figures and Schemes should be
cited and consecutively numbered with Arabic numerals, according
to their order of appearance in the main text. Mark the appropriate
position of a figure/scheme in the text. Graphics and schemes are
suitable for mention as figures. Ensure that high-resolution graphics
files are provided, even if the graphic appears as part of your normal
word-processed text file.
Peer-reviewed
The following types of contribution to the journals are peerreviewed: Articles, Technical Reports, Analysis, Reviews and Insight
articles. All forms of published correction may also be peer-reviewed
at the discretion of the editors.
Other contributed articles are not usually peer-reviewed.
Nevertheless, articles published in these sections, particularly if they
present technical information, may be peer-reviewed at the discretion
of the editors.
For any general questions and comments about the peer-review
process, the journal or its editorial policies that are not addressed
here, we encourage reviewers to contact us.
Questions about a specific manuscript should be directed to the
editor who is handling the manuscript.
Proofs
Unless indicated otherwise, proofs are sent to the corresponding
author and should be returned with the least possible delay.
Alterations other than the correction of printer’s errors are charged to
the author.
Copyright
In case the paper is accepted for publication, copyright will be
transferred to the Romanian Journal of Pediatric Sleep Medicine.
Authors must agree to undertake all responsibility for the scientific
content and originality of the paper; the Romanian Journal of Pediatric
Sleep Medicine will take no responsibility whatsoever in this respect.
It is the author’s responsibility to obtain permission to reproduce
illustrations, tables, etc. from other publications.
Conflicts of interest
Authors must state all possible conflicts of interest in the
manuscript, including financial, consulting, institutional and other
relationships that might lead to bias or a conflict of interest. If there
is no conflict of interest, this should also be explicitly stated as none
declared. All sources of funding should be acknowledged in the
manuscript. All relevant conflicts of interest and sources of funding
should be included in the “Acknowledgements” section in the
manuscript.
Summary:
• send the material in electronic format in both Romanian and English
• use 1.5 line spacing for the entire text
• a ttach an abstract of less than 250 words at the beginning of the
paper
• include a statement of agreement by all authors as to the content of
the paper
• include a commercial interest and financial disclosure statement
• fulfill the manuscript preparation and submission requirements
•p
 apers that do not meet these criteria will not be accepted for
publication

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ

ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 1 (4), 2016

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CA MEMBRU AL ASOCIAŢIEI PENTRU TULBURĂRILE DE SOMN
LA COPII ŞI ADOLESCENŢI (ATSCA)
Nume........................................................................................ Prenume..................................................................................................................
Specialitatea .......................................................................... Gradul profesional .............................................................................................
Grad didactic universitar (dacă este cazul) ....................................................................................................................................................
Locul de muncă (Instituţia) ..................................................................................................................................................................................
Adresa...........................................................................................................................................................................................................................
Localitatea .............................................................................. Judeţul ....................................................................................................................
Adresa la care doriţi să vi se trimită revista “Somnologia pediatrică”:
Strada ....................................................................................... ......... Nr. .................... Bloc ....................Scara .................... Ap. ....................
Localitate...................................................... Județ/Sector..................................... Cod poștal ...................................
Telefon ..................................................................................... e-mail ...................................................................................................................
 Doresc să mă înscriu în ASOCIAŢIA PENTRU TULBURĂRI DE SOMN LA COPII ŞI ADOLESCENŢI şi să plătesc taxa de
membru activ în valoare de 50 RON/an.
Taxa de membru include cele 2 numere/ an ale Revistei “Somnologie pediatrică”, reduceri ale taxelor de participare
la conferinţe, simpozioane sau alte evenimente organizate de ATSCA.
Bifaţi modul în care doriţi să achitaţi taxa de înscriere:
 Plata directă
 Transfer bancar
Cont bancar IBAN - RO71RZBR0000060015423085 deschis la Raiffeisen Bank - Agenţia Bucureşti, Str. Grigore
Alexandrescu 4A sc 1 Bucureşti, CUI 31233146.

Semnătura dvs. .....................................................................

Data .......................................................................................

Formularul completat va fi trimis împreună cu dovada plăţii prin e-mail la: contact@somn-copii.ro.
ASOCIAŢIA PENTRU TULBURĂRILE DE SOMN LA COPII ŞI ADOLESCENŢI
Cod fiscal: 31233146
Cont RON: RO71RZBR0000060015423085
Cont USD: RO54RZBR0000060015423100
Cont EUR: RO65RZBR0000060015423096
Raiffeisen Bank - Agenţia Bucureşti
Str. Grigore Alexandrescu 4A, sc. 1, Bucureşti
SWIFT: RZBROBU
+40725919853
contact@somn-copii.ro
www.somn-copii.ro

57

Societateade
dePediatrie
Neuropsihologie
a Copilului
și
Societatea
din
Republica
Moldova
Societateade
Pediatrie
din
Republica
Societatea
Pediatrie
din
Republica
Moldova
Societatea
dede
Pediatrie
din
Republica
Moldova
Adolescentului
Societatea
dede
Pediatrie
din Republica
Moldova
LESSONS
FROM ADULTS
Societatea
de
Neuropsihologie
aaCopilului
Copilului
Societatea
de
Neuropsihologie
Copilului
Societatea
Neuropsihologie
aaCopilului
șișiși
SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ
Societatea
de
Neuropsihologie
Societatea
deNeuropsihologie
Medicină
a Somnului
din RM
Societatea de
a Copilului
și
Adolescentului
Adolescentului
Adolescentului
Adolescentului
Adolescentului
Centrul
de Somnologie
Societatea
de
Medicină
Somnului
din
RM
Societatea
de
Medicină
aaaSomnului
din
RM
Societatea
de
Medicină
aSomnului
Somnului
Societatea
de
Medicină
din
RM
Societatea Centrul
de
Medicină
a Somnului
din RM din
al Institutului
de
Neurologie
şi Neurochirurgie
de
Somnologie
Centrul
de
Somnologie
Centrul
de
Somnologie
Centrul
de
Somnologie
Centrul
de Somnologie
Moldova
al
de
Neurologie
şişişi
Neurochirurgie
din
alInstitutului
Institutului
de
Neurologie
şi
Neurochirurgie
Institutului
de
Neurologie
Neurochirurgie
din
al
Institutului
de
Neurologie
Neurochirurgie
din
al Institutului de Neurologie
şi
Neurochirurgie
din
Moldova
Moldova
Moldova
Moldova
Moldova
AGENDA
Revista Asociaţiei pentru Tulburările de Somn la Copii şi Adolescenţi

ConferințeiAGENDA
naționale
cu participare
AGENDA
AGENDA
AGENDA
AGENDA
Conferinței
naționale
cu
participare
internațională
Conferinței
naționale
cu
participare
Conferinței
naționale
cu
Conferinței
naționale
cu
participare
Conferinței
naționale
cu
participare
internațională
internațională
internațională
internațională
“TULBURĂRILE
DE SOMN
internațională

“TULBURĂRILE
DE
SOMN
“TULBURĂRILE
DE
SOMN
“TULBURĂRILE
DE
SOMN
“TULBURĂRILE
LA
COPII”
“TULBURĂRILE DE SOMN
LA
COPII”
LA
COPII”
LA
COPII”
LA
COPII”
LA COPII”

58

2525martie
martie
Chișinău,
25
2016.
mun.
Chișinău,
martie2016.
2016.mun.
mun.
Chișinău,
25
martie
mun.
Chișinău,
25
martie
2016.
mun.
Chișinău,
25
martie
2016.
mun.
Chișinău,
Institutul
Mamei
și și
Copilului,
Institutul
Mamei
Copilului,
Institutul
Mamei
și
Copilului,
Institutul
Copilului,
Institutul
Mamei
șișișiCopilului,
Institutul
Mamei
Copilului,
Blocul Morfologic,
BloculMorfologic,
Morfologic,
Blocul
Blocul
Morfologic,
Blocul
Morfologic,
Morfologic,
Aula „VictorBlocul
Ghețeul”,
str. Burebista, 93
Aula
„Victor
Ghețeul”,
str.
Burebista,
93
Aula
„Victor
Burebista,
93
Aula„Victor
„VictorGhețeul”,
Ghețeul”,str.
str.
Burebista,
93
Aula
Ghețeul”,
str.
Burebista,
93
Aula „Victor Ghețeul”, str. Burebista, 93

Adresa de corespondenţă:
Doina Dumitru-Didita, Rp Clinica
E-mail: doina.didita@somnolog.ro

