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INFORMATII DE PRESCRIPTIE ABREVIATE
DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI. 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. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ. Fiecare
inhalare (doza care este eliberată prin piesa bucală) conține salmeterol 47 micrograme (sub formă de xinafoat de
salmeterol) şi propionat de fluticazonă 92, 231 sau 460 micrograme. Aceasta corespunde unei doze de salmeterol
50 micrograme (sub formă de xinafoat de salmeterol) şi propionat de fluticazonă 100, 250 sau 500 micrograme.
FORMA FARMACEUTICĂ. Pulbere de inhalat. Dispozitiv de inhalat din plastic care conține o folie cu 28 sau
60 de blistere. DATE CLINICE. 4.1.Indicații 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 acțiune, cu administrare pe cale inhalatorie): pacienți care nu sunt controlați în mod
adecvat cu corticosteroizi inhalatori asociați la nevoie cu β2-agonişti inhalatori cu durată scurtă de acțiune;sau pacienți
care sunt deja controlați adecvat prin utilizarea atât a corticosteroizilor cât şi a β2-agoniştilor cu durată lungă de
acțiune. Seretide Diskus 50 micrograme/100 micrograme, pulbere de inhalat nu este adecvat pentru tratamentul
astmului bronşic sever la adulți şi copii. Bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC).
Seretide este indicat pentru tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC cu un VEMS < 60% din valoarea prezisă
normala (pre-bronhodilatator) şi un istoric de exacerbări repetate, care au simptome semnificative în ciuda terapiei
bronhodilatatoare constante. Doze şi mod de administrare. Cale de administrare: inhalatorie. Pacienții
trebuie atenționați că, pentru a obține rezultate optime, Seretide Diskus trebuie utilizat regulat, chiar atunci când sunt
asimptomatici. Doza trebuie ajustată până la cea mai mică doză la care se menține
controlul simptomatologiei. În cazul în care controlul simptomatologiei este
menținut prin două administrări zilnice de salmeterol-propionat de fluticazonă în
cea mai mică concentrație disponibilă,următoarea etapă poate include încercarea
de a administra un corticosteroid inhalator în monoterapie. Pacienții trebuie tratați cu doza
de Seretide ce conține cantitatea de propionat de fluticazonă corespunzătoare severității bolii lor. Doze recomandate:
Astm bronşic. Adulți şi adolescenți cu vârsta de 12 ani si peste: 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 sau o doză de 50 micrograme salmeterol şi 500 micrograme propionat de fluticazonă administrată pe cale
inhalatorie de două ori pe zi. Copii si adolescenti. 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) Adulți: 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 pacienți.
Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții vârstnici sau la cei cu insuficiență renală. Nu sunt disponibile date cu
privire la utilizarea Seretide la pacienți cu insuficiență 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. Contraindicații. Hipersensibilitate la substanțele active
sau la oricare dintre excipienți. Atenționări şi precauții speciale pentru utilizare. Seretide Diskus
nu trebuie utilizat pentru a trata simptomele acute de astm bronsic, în acest caz fiind necesară administrarea unui
bronhodilatator cu acțiune rapidă şi de scurtă durată. Tratamentul cu Seretide Diskus nu trebuie inițiat în timpul unei
exacerbări sau dacă pacienții prezintă o agravare semnificativă sau o deteriorare acută a astmului bronşic. În timpul
tratamentului cu Seretide Diskus pot să apară reacții adverse grave legate de astmul bronşic şi exacerbarea acestuia.
Pacienții trebuie sfătuiți să continue tratamentul, dar să ceară sfatul medicului dacă nu se mai realizează controlul
astmului bronşic sau simptomele se agravează după inițierea tratamentului cu Seretide Diskus. Creşterea necesității de
utilizare a medicației de calmare a crizei (bronhodilatatoarelor cu durată scurtă de acțiune) sau diminuarea răspunsului
la aceasta, indică deteriorarea controlului astmului bronşic şi pacienții trebuie reexaminați de către medic. Agravarea
bruscă şi progresivă a stării pacientului cu astm bronşic poate pune în pericol viața acestuia şi necesită consult medical
imediat. Tratamentul cu Seretide Diskus nu trebuie întrerupt brusc la pacienții cu astm bronşic, datorită riscului de
exacerbare a afecțiunii. Dozele trebuie scăzute treptat sub supravegherea medicului. La pacienții cu BPOC, oprirea
tratamentului se poate asocia cu decompensări simptomatice şi de aceea trebuie făcută sub supravegherea unui medic.
Similar altor corticosteroizi inhalatori, Seretide Diskus trebuie administrat cu precauție în cazul pacienților cu
tuberculoză pulmonară activă sau pasivă, infecții fungice, virale sau altfel de infecții ale căilor respiratorii. Seretide
Diskus poate determina, rareori, aritmii cardiace, de exemplu tahicardie supraventriculară, extrasistole şi fibrilație atrială
şi o uşoară scădere, trecătoare, a concentrației plasmatice de potasiu la administrarea de doze terapeutice mari. Seretide
Diskus trebuie utilizat cu precauție la pacienții cu tulburări cardiovasculare severe sau aritmii cardiace şi la pacienți
cu diabet zaharat, tireotoxicoză, hipokaliemie netratată sau pacienți predispuşi a avea concentrații scăzute de potasiu
în sânge. Similar celorlalte terapii administrate inhalator, este posibilă apariția bronhospasmului paradoxal, cu
intensificarea imediată a wheezing-ului şi scurtarea respirației după administrarea dozei. Bronhospasmul paradoxal
cedează la administrarea unui bronhodilatator cu durată rapidă de acțiune 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, palpitații şi cefalee, dar acestea tind
să fie tranzitorii şi să se reducă pe parcursul administrării regulate. Seretide Diskus conține lactoză până la
12,5 miligrame/doză. Această cantitate nu determină, de obicei, probleme la persoanele cu intoleranță la lactoză.

Efectele sistemice pot să apară în cazul oricărui corticosteroid inhalator, în special la doze mari prescrise pentru
perioade lungi de timp. Aceste efecte apar mai puțin decât în cazul utilizării corticosteroizilor administrați oral. Reacțiile
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scăderea densității osoase, cataractă, glaucom şi mai rar, un palier de efecte psihologice şi de comportament, inclusiv
hiperactivitate psihomotorie, tulburări de somn, anxietate, depresie sau agresivitate (mai ales la copii şi adolescenți).
Este important ca pacientul să fie reevaluat în mod periodic şi să se folosească
doza minimă de corticosteroid inhalator la care este menținut controlul eficient al
astmului bronşic. Administrarea îndelungată de doze mari de corticosteroizi inhalatori poate determina supresia
funcției corticosuprarenalei şi insuficiență corticosuprarenală acută. A fost raportată o incidență crescută a infecțiilor
de tract respirator inferior (în special pneumonii şi bronşite) la pacienți cu bronhopneumopatie obstructivă cronică
(BPOC) cărora li s-a administrat de două ori pe zi Seretide 50 micrograme/500 micrograme. In cazul apariției
pneumoniei la un pacient cu BPOC sever tratamentul cu Seretide Diskus trebuie reevaluat. Copii si adolescenti. Copiii
şi adolescenții cu vârsta sub 16 ani tratați cu doze mari de propionat de fluticazonă (≥ 1000 micrograme pe zi) pot
prezenta risc crescut de efecte sistemice. Efectele sistemice pot apărea în special la doze mari în tratament prelungit.
Se recomandă consult la un medic pediatru specialist în boli respiratorii în cazul copiiilor sau adolescenților si
monitorizarea periodică a creşterii în înățime a copiilor cărora li se administrează tratament îndelungat cu corticosteroizi
inhalatori. Interacțiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacțiune. β-blocantele
adrenergice pot reduce sau antagoniza efectul salmeterolului. Atât blocantele β-adrenergice neselective, cât şi cele
selective trebuie evitate, cu excepția cazurilor în care utilizarea lor este absolut necesară. Utilizarea concomitentă a
altor medicamente β-adrenergice poate avea un efect aditiv potențial. Fertilitatea, sarcina şi alăptarea.
Fertilitatea. Nu există date pentru oameni. Sarcina. Administrarea Seretide Diskus în timpul sarcinii trebuie luată în
considerare numai dacă beneficiul terapeutic matern depăşeşte orice risc potențial la făt. La gravide trebuie utilizată
cea mai mică doză eficace de propionat de fluticazonă pentru a obține controlul adecvat al astmului bronşic. Alăptarea.
Un risc la nou-născuți/sugari alăptați la sân nu poate fi exclus. Trebuie luată decizia fie de a întrerupe alăptarea, fie
de a întrerupe tratamentul cu Seretide, având în vedere beneficiul alăptării pentru copil şi beneficiul tratamentului
pentru femeie. Efecte asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
Seretide Diskus nu are nicio influență sau are influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule şi de a
folosi utilaje. Reacții adverse. Foarte frecvente-cefalee, rinofaringite. Frecvente-Candidoza orala si faringiana,
pneumonie, bronsite, hipokaliemie, iritatie faringiana, raguseala/disfonie, sinuzita, contuzii, crampe musculare, fracturi
traumatice, artralgii, mialgii. Datorită propionatului de fluticazonă, la unii pacienți poate să apară disfonie şi candidoză
orofaringiană şi, rareori, candidoză esofagiană. Atât răguşeala cât şi incidența candidozei orofaringiene pot fi reduse
prin clătirea cu apă a cavității bucale şi/sau periajul dinților după inhalarea medicamentului. În timpul tratamentului
cu Seretide Diskus, candidoza orofaringiană simptomatică poate fi tratată cu antifungice topice. Copii si adolescenti.
Efectele sistemice posibile includ sindrom Cushing, caracteristici de tip cushingoid, supresia corticosuprarenalei şi
întârziere în creştere la copii şi adolescenți. Copiii pot prezenta, anxietate, tulburări de somn şi tulburări de
comportament, inclusiv hiperactivitate şi iritabilitate. Raportarea reacțiilor adverse suspectate. După autorizarea
medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului.
Profesioniştii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului
național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului şi a
Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro. Supradozaj. Nu sunt disponibile date din studii clinice despre
supradozajul cu Seretide Diskus. Date despre supradozajul cu fiecare substanță în parte:Semnele şi simptomele în
supradozajul cu salmeterol sunt amețeală, creşterea tensiunii sistolice, tremor, cefalee şi tahicardie. În cazul supradozajului
cronic cât şi acut cu propionat de fluticazonă, tratamentul cu Seretide Diskus ar trebui continuat cu doze adecvate
pentru controlul simptomatologiei. PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE. Lista excipienților. Lactoză
monohidrat (care contine proteine din lapte). Incompatibilități. Nu este cazul. Perioada de valabilitate
2 ani. Precauții speciale pentru păstrare. La temperaturi sub 30ºC, în ambalajul original.
Natura şi conținutul ambalajului. Pulberea de inhalat este conținută în blistere incluse într-o folie, având
partea inferioară din PVC şi partea superioară din folie laminată ce poate fi îndepărtată. Folia care conține blisterele
cu pulbere de inhalat este conținută într-un dispozitiv din plastic de culoare violet. Dispozitivele de inhalat din plastic
sunt disponibile în cutii care conțin: 1 dispozitiv de inhalat x 28 doze sau 1 dispozitiv de inhalat x 60 doze sau
2 dispozitive de inhalat x 60 doze sau 3 dispozitive de inhalat x 60 doze sau 10 dispozitive de inhalat x 60 doze.
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. Precauții speciale pentru eliminarea
reziduurilor şi alte instrucțiuni de manipulare. Seretide Diskus eliberează o pulbere care este
inhalată în plămâni. Numărul de doze rămase este afişat de indicatorul special de pe Diskus. Pentru informații detaliate
privind administrarea a se vedea Prospectul pentru pacient. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE
PE PIAȚĂ. GLAXO WELLCOME UK LIMITED, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Marea Britanie.
NUMĂRUL (ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ. Seretide Diskus 50 micrograme/100
micrograme pulbere de inhalat 9570/2017/01-05, Seretide Diskus 50 micrograme/250 micrograme pulbere de inhalat
9571/2017/01-05, Seretide Diskus 50 micrograme/500 micrograme pulbere de inhalat 9572/2017/01-05.
DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI. Autorizare–Ianuarie 2017.
DATA REVIZUIRII TEXTULUI. Ianuarie 2017.

Acest material promoțional este destinat profesioniştilor din domeniul sănătății.
Informațiile complete de prescriere sunt disponibile la cerere.
Reacțiile adverse trebuie raportate la biroul local GlaxoSmithKline sau la ANMDM.
Acest medicament se elibereaza doar pe baza de prescriptie medicala,
tipul de prescriptie P6L.
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views and opinions expressed do not reflect the official
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authors are affiliated to.
Accordingly the Publisher, the Romanian Association for
Pediatric Sleep Disorder and the Editors are not responsible
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arising from the contents of any papers or any use to which
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products or of the claims made by their manufacturer
thereof.
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Somnologia pediatrică în România:
drumul de la idee, la viziune și recunoaștere
• Mihaela Oros

Regina Maria Clinica Băneasa, Bucureşti
Anul 2017 este mai mult decât un an de
bilanţ pentru Somnologia pediatrică din
România. Este un an al maturităţii în care
medici de diferite specialităţi pediatrice
și asistente cu experienţă pediatrică au
adunat întreaga lor expertiză într-un singur
loc: prima clinică de somnologie pediatrică
multidisciplinară din ţară.
Într-un spatiu dedicat copiilor de toate
vârstele, având la dispoziţie aparatură de
ultimă generaţie, cu un suport permanent al
echipei de management a Clinicii Baneasa
Regina Maria, întreagul colectiv al Centrului
de Somnologie Pediatrică îşi propune să
facă posibile evaluările specifice și opțiunile
terapeutice pentru o gamă cât mai largă de
pacienți.
Uitându-mă în urmă, au trecut aproape 10
ani de când am văzut primele cazuri de apnee
în somn la adulți și m-am întrebat atunci cum
se întamplă oare și ce importanță au toate
acestea la copii. Era la mai bine de 40 de ani
de când profesorul Christian Guilleminault
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descria primele cazuri de sindrom de apnee în
somn la copii și la peste 15 ani de când au fost
efectuate primele înregistrări de somn la adulți
în țara noastră, în laboratorul profesorului
Florin Mihălțan. Din 2008 am început să
particip la manifestări, conferințe, workshopuri
și cursuri naționale și internaționale încercând
să învăț cât mai multe despre importanța
somnului la copii, despre problemele ce pot
să apară și cum se investighează acestea.
Anul 2011 a fost un an important în care
am avut șansa să văd cum se desfășoară
activitatea în Centrul de Somnologie
Pediatrică din Cincinnati Children’s Hospital,
unde sub directa coordonare a Prof. Dr.
Narong Simakajornboon, o echipă de
oameni excepționali, dedicați copiilor pe
care îi îngrijesc, reprezintă un exemplu de
profesionalism și calitate umană deosebită.
Cazuistica importantă, numărul mare
de pacienți care se adresează centrului,
diversitatea problematiciilor abordate au
reprezentat perspectiva și în același timp
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realitatea unor lucruri pe care le-am dorit să
fie accesibile și copiilor de la noi din țară. În
egală masură a fost deosebit de importantă
experiența internațională cu specificul regional
pe care cu generozitate ne-au transmis-o an
de an Prof. Dr. Reinhold Kerbl (Austria), Conf.
Dr. Hemant Sawnani (US), Prof. Dr. David Gozal
(US) Prof. Dr. Oliviero Bruni (Italia), Prof. Dr.
Martin Konermann (Germania), Prof. Dr. Stijn
Verhulst (Belgia). Deschiderea și colaborarea
cu colegii din Republica Moldova a relevat o
dată în plus necesitatea dezvoltării continue a
acestui domeniu.
Au urmat câțiva ani în care principala
prioritate alături de pregătirea continuă în
domeniul somnologiei pediatrice a constituit-o
creșterea gradului de conștientizare a
importanței somnului – la fel de important ca
alimentația și respirația, atât printre medicii
de diferite specialități pediatrice, cât și la nivel
general.
În anul 2013 a luat naștere Asociația pentru
tulburări de somn la copii și adolescenți și încă
din primul an am organizat prima Conferință
națională cu participare internațională.
Aceasta a făcut parte apoi an de an din tabloul
evenimentelor științifice medicale românești
având în fiecare an parteneriat științific cu
Societatea Română de Pediatrie, Societatea
Română de Pneumologie și Secțiunea de
Somnologie și Asociația Medicilor de Familie
București.
A urmat apoi rigoarea academică a unui
studiu doctoral care a avut ca și scop obținerea
primelor date epidemiologice în țara noastră
prin evidențierea numărului de copii la risc
pentru tulburările de respirație în somn.
Procentul de 9,6% obținut a fost în același
interval ca și datele din țările europene unde
existau deja studii asemănătoare.
Anul acesta Asociația, prin calitatea de
membru afiliat la Asociația internațională,
organizează în cadrul Congresului Mondial de
Somnologie de la Praga din luna octombrie
o întâlnire tip “affiliate meeting” unde își
propune inițierea unei colaborări între țările
din Europa Centrală și Europa de Est cu scopul
de a dezvolta somnologia pediatrică și în
aceasă zonă.
Colaborarea permanentă cu colegii
somnologi “de adulți” a avut mereu ca

perspectivă continuumul între vârsta
pediatrică și cea de adult, ideea că dezvoltarea
și creșterea de la vârsta pediatrică și chiar din
perioada antenatală cu toți factorii asociați vor
influența apoi evoluția în viața de adult. Acest
lucru se confirmă din ce în ce mai mult, zi de
zi, prin impactul pe care ni-l arată dezvoltarea
geneticii medicale și apariția unui nou concept
de “precision medicine” în care prevenția
și tratamentul unei afecțiuni ține cont de
variabilitatea genetică individuală, mediul și
stilul de viață al fiecărui pacient.
Ideea de a dezvolta și în Romania acest
domeniu al somnologiei pediatrice și a
deschide accesul la aceste investigații și terapii
atât de necesare pentru o anumită categorie
de pacienți a rezistat în toți acești ani, în
care nu doar lumea medicală dar și întreaga
societate românească încearcă să se adapteaze
schimbărilor rapide datorate în principal
tehnologiei și globalizării modalităților de
comunicare.
Am întalnit în toți acești ani oameni
excepționali care prin tot ceea ce fac
construiesc și se dăruiesc în fiecare zi și cărora
le mulțumesc.
Sunt oamenii cu care lucrez și de la care
învăț în fiecare zi, sunt oameni din celelalte
clinici cât și din diferite oraşe ale ţării, sunt
clinicieni de diferite specialităţi medicale
şi chirurgicale, sunt oameni din multe alte
meserii, sunt oameni din diferite orașe ale
lumii – cu toții, prin implicare, generozitate şi
profesionalism au susținut și susţin dezvoltarea
somnologiei pediatrice în România.
După ce ideea inițială a devenit apoi o
viziune cu un plan de dezvoltare, a trebuit să
facem pasi mai rapizi pentru a micșora distanța
tehnologică și de pregătire față de alte centre
internaționale, ținând cont pe de altă parte de
faptul că experiența din țările mai avansate
este absolut necesară.
Ne propunem ca alături de toți colaboratorii
să avem în continuare o abordare inovatoare
care să facă față provocărilor pe care le pot
aduce schimbările din domeniul medical. În
același timp ne asumăm responsabilitatea
promovării importanței calității și duratei
somnului în dezvoltarea fiziologică a copiilor și
impactul pe care îl are atât la nivel individual,
cât și la nivel de sănătate publică.
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Pediatric sleep medicine in Romania
- from idea to vision and recognition
• Mihaela Oros

Regina Maria Clinica Băneasa, Bucureşti
2017 is more than a review year for
Paediatric somnology in Romania. It is a
maturity year in which specialists from
different paediatric medical specialities and
experienced nurses gathered their expertise in
one place: the first multidisciplinary paediatric
somnology clinic in our country. In a space
dedicated to children of all ages and having
the latest technological equipment as well as
the permanent support of the management
team, the medical team aims to make possible
the specific evaluation and therapeutic
interventions for a wide range of patients.
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Looking back, it has been almost 10 years
since I saw the first cases of adult sleep apnoea
and I wondered about its mechanisms and
the importance of this disorder in children.
It was then almost 40 years from professor’s
Christian Guilleminault description of the first
cases of sleep apnoea in children and more
than 15 years since professor’s Florin Mihaltan
sleep registrations of adults in our country.
Since 2008 I began to attend conferences,
workshops, national and international courses
trying to learn as much as I could about the
importance of sleep in children and about
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the problems that may arise and how to
investigate those. 2011 was an important year
in which I had the opportunity to observe
the activity in Cincinnati’s Children Centre for
Paediatric Somnology under the supervision
of Prof dr Narong Simakajornboon where a
team of exceptional people dedicated to the
children they care for represent an example of
professionalism and human quality. The huge
number of cases that were addressed, the
diversity of the problems solved represented
for me a perspective and a reality we wanted
to be accessible to children in Romania.
A few years followed with the main priority
of raising awareness – as well as continuous
learning- about sleep being as important as
eating and breathing among the public and
doctors of different specialties.
At the same time the international expertise
that was passed with generosity and year
after year by Prof Dr Reinhold Kerbl (Austria),
Conf. Dr. Hemant Sawnani (US), Prof. Dr David
Gozal (US), Prof Oliviero Bruni (Italy), Martin
Konermann (Germany), Prof Dr Stijn Verhulst
(Belgium) was extremely important. The
openness and collaboration of our colleagues
from the Republic of Moldova showed
once again the necessity for a continuous
development in this field.
In 2013 the Romanian Association for sleep
disorders in children and adolescents was
born and as early as our first year of activity
we organised the first National conference
with international guests. The conference
became a part of Romania’s annual medical
events in partnership with Romania’s Pediatric
Society, Romanian Society of pulmonology,
The Somnology Section and The family doctor
association in Bucharest. Then followed the
academic rigor of a doctoral study with the
purpose of showing the epidemiological data
of the number of children at risk for respiratory
disorders in sleep. The 9,6% obtained in the study
was the same as the intervals in other similar
European studies. This year in October our society
as an affiliate member to the International Sleep
Society organizes at the World Sleep Congress in
Prague an affiliate meeting that aims to bridge
collaboration between Central Europe and

Eastern Europe in order to develop pediatric
somnology in the latter area.
The permanent collaboration with adult
sleep specialists always had in perspective
the continuum between pediatric and
adult age and the idea that the growth and
development even in the pre-birth period
and all the associated factors contribute to
influence evolution in later life. This idea
confirms more and more the impact that
medical genetics and its development is
having with the introduction of a new medical
concept called “precision medicine” in which
primary prevention and the treatment of a
certain disease considers the huge individual
genetic variability, the environment and the
lifestyle of each patient.
The idea to develop the field of sleep
medicine in Romania and to open access to
tests and therapies so necessary for a category
of patients held up in this period of years
during which the entire medical field and the
Romanian society adapted to technological
changes and the globalization of the means of
communication.
In all these years, I met exceptional people
that put a lot of themselves in everything they
do, and I wish to thank them. These are the
people I work with daily and learn from them,
they are the people in different medical and
surgical specialties, the people from different
cities of the world – all these people through
their involvement and generosity have
contributed to the development of pediatric
sleep medicine in Romania.
After the initial idea became a vision that
had a plan for its development we had to
make rapid paces to bridge the technological
and knowledge gap between us and
international centers considering that their
experience was necessary for us.
We aim that together with our collaborators
to continue having a novelty approach that
can withstand the challenges of changes
in the medical field. At the same time, we
take full responsibility in promoting the
importance of quality and duration of sleep in
the development of the individual and on the
public health.
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Societatea Română de Pneumologie
Șos. Viilor nr. 90, sector 5, București

… peste 100 de ani de istorie
... peste 800 de membri
Prof. Dr.
Ruxandra
Ulmeanu,

Președinte
Societatea
Română de
Pneumologie
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Societatea Română de Pneumologie este o organizație profesională și
științifică, nonprofit, cu personalitate juridică, formată în vederea organizării și
promovării relațiilor profesionale și sociale ale membrilor săi în contextul luptei
împotriva tuberculozei și a altor afecțiuni respiratorii, cu scopul promovării
asistenţei medicale, educaţiei şi cercetării ştiinţifice în domeniul bolilor
respiratorii.
Societatea Română de Pneumologie este continuatoarea primelor
organizații neguvernamentale din România care și-au dedicat activitatea luptei
antituberculoase: „Societatea pentru profilaxia tuberculozei” (1901), „Societatea
pentru studiul tuberculozei” (1929) și „Societatea de Ftiziologie” (1963).
Societatea a cunoscut multe momente zbuciumate ce au vizat recunoașterea
specialității, iar într-un final în anul 1993, Ministerul Sănatății a aprobat
denumirea specialității ca specialitate de Pneumoftiziologie și din anul 2000
ca specialitate de Pneumologie, aliniindu-se nomenclatorului de specialități
european.
Societatea Română de Pneumologie are ca obiective dezvoltarea asistenței
medicale în bolile respiratorii din punct de vedere deontologic și profesional,
dezvoltarea și aplicarea programelor și acțiunilor menite pentru prevenirea
și combaterea bolilor respiratorii, contribuția la dezvoltarea învăţământului
universitar de pneumologie, la pregătirea postuniversitară de pneumologie,
la formarea şi dezvoltarea profesională continuă a medicilor şi asistentelor
medicale în domeniul pneumologiei, educaţia publicului larg cu privire la
importanţa şi prevenţia bolilor respiratorii, dezvoltarea cercetării ştiinţifice
în domeniul bolilor respiratorii şi promovarea rezultatelor acesteia, în
dimensiunile epidemiologică, fundamentală, clinică şi operaţională.
Societatea Română de Pneumologie, ca societate profesională, oferă
medicilor pneumologi din România accesul la programe de Educație
Medicală Continuă acreditate, organizează conferințe și congrese naționale
și internaționale pe teme de actualitate pentru domeniu, oferă acces
membrilor săi la resurse informaționale de calitate, contribuie la formarea și
perfecționarea specialiștilor pneumologi la nivelul standardelor internaționale.
De asemenea, are o puternică implicare în componența socială. Astfel,
Societatea depășește adresarea țintită spre corpul profesioniștilor în
pneumologie și organizează campanii adresate publicului larg, campanii de
conștientizare cu privire la diverse aspecte ce țin de domeniul pneumologiei
și care afectează starea de sănătate a populației, sprijinind aplicarea practică a
programelor naționale antituberculoase și a acțiunilor în domeniul prevenirii
și combaterii bolilor respiratorii. Cele mai recente și mai ample exemple sunt
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campaniile antifumat, campanii la scară națională, care implică atât instituții
medicale, cât și publice, alți parteneri sociali etc., precum și campaniile
organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Astmului și Zilei Mondiale a BPOC.
Societatea are o rețea teritorială națională (filiale județene) și numără,
printre membrii sai, personalități de renume în domeniul pneumologiei.
Secţiunile şi Grupurile de Lucru din cadrul SRP
8 secțiuni
Bronhologie
Cancer pulmonar
Fiziopatologie respiratorie
Pneumologie pediatrică
Somnologie și ventilație non-invazivă
Tabacologie
Tuberculoză
9G (Noua generație)

7 Grupuri de lucru
Cercul de Pneumologie
Deficitul de Alfa-1 Antitripsină
Ecografie Toraco-Pulmonară și Patologie Pleurală
Hipertensiune pulmonară
Pneumopatii interstițiale difuze și sarcoidoză
Reabilitare respiratorie
Transplant pulmonar

Departamentul Membrilor Asociaţi din cadrul SRP
Membrii asociaţi se organizează ca un departament distinct în cadrul SRP.
Membri asociaţi pot fi asistenţi medicali, kinetoterapeuţi, tehnicieni care
activează în domeniul bolilor respiratorii (cercetare, învăţământ, îngrijirea
pacienţilor).
Societatea editează revista „Pneumologia”, revistă cu caracter informativ,
dar și educativ, ce se adresează atât pneumologilor, cât și medicilor interniști,
chirurgi toracici, infecționiști, reumatologi, medici de familie etc, fiind editată
în mod continuu în ultimii 62 de ani. Pneumologia este editată în 4 numere în
fiecare an și este tipărită în 800 de exemplare, distribuite membrilor Societății
Române de Pneumologie și către mai multe biblioteci. Conținutul revistei este
disponibil în format electronic pe site-ul web, accesul fiind liber. Versiunile PDF
ale articolelor pot fi trimise la cerere.
Societatea Română de Pneumologie are astăzi un număr de aproximativ
800 de membri (peste 80% dintre specialiștii din țară) și a organizat până în
prezent 24 de congrese, numeroase alte manifestări științifice și educaționale
și importante proiecte educaționale.
Pneumologii români sunt o comunitate medicală excepțională.
Împreună într-o călătorie de o viață... Împreună pentru fiecare viață...
Drumul se construiește acum.
Vă invităm să îl definim și să îl parcurgem împreună!
Mai multe informații: www.srp.ro și www.pneumologia.eu.
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Ce este evaluarea neuropsihologică
şi când este necesară
• Monica Bolocan

Psiholog clinician, Clinica Regina Maria, Bucureşti
Neuropsihologia clinică se ocupă cu
înţelegerea relaţiei dintre funcţionarea
creierului şi comportamentul uman. O
evaluare neuropsihologică oferă informaţii
concrete despre cum poate o problemă de
sănătate a creierului (organică sau funcţională)
să impacteze asupra abilităţilor de concentrare
a atenţiei, memoriei sau capacităţii de a
raţiona şi de a rezolva probleme ale persoanei
afectate. Investigaţiile medicale (ex: EEG,
CT, RMN) arată anomaliile organice sau
de funcţionalitate electrică a structurilor
neuronale, dar nu spun foarte mult despre
cât de mult afectează aceste anomalii
comportamentul persoanei şi mai ales
funcţionarea sa adaptativă (abilităţile de viaţă,
de zi cu zi).
Evaluarea neuropsihologică “scanează”
cele mai cunoscute funcţii cognitive (ex:
atenţie, diferite tipuri de memorie, funcţii
senzoriomotorii, limbajul receptiv şi expresiv,
raţionamentul etc.) asociate unor arii corticale
specifice, pentru a stabili gradul de afectare
a acestora. Evaluarea neuropsihologică
include şi evaluarea psihologică clinică
a stării afectiv-emoţionale, oferind un
input valoros în diagnosticul diferenţial al
tulburărilor neurologice şi psihiatrice, în
urmărirea evoluţiei copilului înainte, în timpul
şi după tratament medical sau intervenţiile
chirurgicale (mai ales dacă acestea includ
anestezia generală).
Astfel, neuropsihologul ajută atât medicii
(neurologi, psihiatri, neurochirurgi, etc.) cât şi
părinţii să înţeleagă:
• Care este relaţia dintre problemele
medicale ale creierului şi problemele
afective, de comportament sau de învăţare
ale copilului
• Cum poate fi ajutat copilul să îşi
îmbunătăţească performanţa în învăţare şi

14

abilităţile sale adaptative
• Dacă există şi alte tulburări psihologice
asociate problemelor neurologice şi cum
pot fi acestea gestionate
• Cum evoluează funcţionarea cognitivă
şi starea psihică a copilului aflat sub
tratament medical sau dupa o intervenţie
neurochirurgicală
În procesul de evaluare se folosesc
informaţii utile din surse multiple şi contexte
diverse (obţinute prin intermediul şi cu acordul
părinţilor):
• intervievarea părinţilor şi solicitarea de
informaţii de la alte persoane relevante
(ex: cadre didactice, alte persoane de
îngrijire) prin intermediul unor chestionare
standardizate;
• analiza unor materiale personale ale
copilului (desene, picturi, modelaje, caietul
de teme şi alte documente școlare);
• evaluarea directă a copilului de către
psiholog.
Testele de evaluare vor fi selectate în funcţie
de ipotezele psihodiagnostice rezultate din
interviul de anamneză, dar şi de cerinţele
specifice ale medicului care a solicitat acest tip
de evaluare, în funcţie de problema specifică a
copilului.
Neuropsihologul va adresa anumite
întrebări copilului şi îi va cere acestuia să
execute anumite cerinţe, sub formă de joc.
Testele de evaluare sunt foarte atractive şi
includ materiale care trezesc interesul copiilor.
Acest tip de evaluare presupune un număr
de 2 până la 5 şedinţe de evaluare directă,
stabilite în funcţie de vârsta copilului, natura
solicitării şi complexitatea diagnosticului.
În ce situaţii este necesară o evaluare
neuropsihologică?
Iată care sunt cele mai frecvente situaţii:
• afecţiuni neurologice organice sau
funcţionale;
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• afectarea cerebrală ca urmare a unui
traumatism cranio-cerebral, accident
vascular, lipsa oxigenului, infecţii etc. sau
consecutiv expunerii la substanţe nocive,
droguri, alcool, gaze (ex: monoxid de
carbon);
• alte probleme medicale asociate
prematurităţii, diabetului, afecţiunilor
cronice respiratorii sau cardiovasculare,
anumitor boli genetice, afecţiunilor
oncologice etc.;
• în cazul suspicionării unor tulburări de
neurodezvoltare: ADHD, tulburări de
spectru autist, tulburări de limbaj şi
comunicare, tulburări specifice de învăţare
(dislexie, disgrafie, discalculie), deficit
intelectual, etc;
• în orice situaţie în care se constată o
modificare bruscă în personalitatea,
comportamentul, starea afectivă,
performanţă sportivă sau şcolară a
copilului etc.
Specialiştii în tulburări de neurodezvoltare
din întrega lume apelează la evaluarea
neuropsihologică în diagnosticul ADHD,
tulburărilor de limbaj (receptiv şi expresiv) sau
tulburărilor specifice de învăţare.
Astfel, cu ajutorul unor baterii de testare
neuropsihologică (disponibile şi în România)
precum WISC IV şi Nepsy II poate fi stabilit cu
acurateţe diagnosticul de tulburare specifică
de învăţare.
În practica clinică, una dintre cel mai frecvent
întâlnite evaluări neuropsihologice este
cea pentru diagnosticul dislexiei, aceasta
şi datorită noilor prevederi legislative care
asigură suport specific elevilor diagnosticaţi
cu această tulburare (Ordinul nr. 3124 /
2017 pentru aprobarea metodologiei pentru
suportul necesar elevilor cu tulburări de
învăţare).
Ce este DISLEXIA?
Dislexia – sau tulburarea cititului – face
parte din grupul „tulburărilor specifice de
învăţare”(TSI) ce au la bază o disfuncţie
neuro-biologică care afectează dezvoltarea
capacităţii de a citi. Un copil poate fi
diagnosticat ca fiind dislexic abia spre finalul

clasei a II-a, dupa ce a parcurs învăţarea tuturor
literelor. Copiii cu forme uşoare de dislexie - şi
mai ales cei cu inteligenţa peste medie care
reuşesc să compenseze parţial dificultăţile pe
care le au - pot trece neobservaţi până prin
clasa a IV-a, când aşteptările privind fluenţa şi
comprehensiunea cititului întrec performanţa
lor. Dislexia poate afecta atât corectitudinea
(decodarea şi pronunţarea corectă a literelor
şi silabelor) cât şi fluenţa (rapiditatea) şi
comprehensiunea (înţelegerea) cititului.
Ce NU este dislexia?
Pentru a lua în considerare diagnosticul de
„dislexie”, este nevoie să fie întâi eliminate alte
cauze ale performanţei scăzute a copilului în
învăţarea cititului, mai exact:
• Nivelul său cognitiv (IQ) să fie normal;
• Performanţa sa şcolară să nu fie afectată
de un mediu familial şi social defavorizant,
de lipsa stimulării adecvate sau de alte
aspecte culturale (ex: necunoaşterea
suficientă a limbii) sau chiar de lipsa
motivaţiei interne pentru a învăţa;
• Copilul să nu sufere de o afecţiune
medicală, tulburare psihiatrică (ex:
depresie, anxietate, etc) sau neurologică
(ex: epilepsie, afecţiuni organice cerebrale
etc) cu impact general asupra capacităţii
sale de învăţare;
• Dificultăţile de învăţare să nu se datoreze
unor deficite senzoriale (vizuale, auditive,
motorii).
Important de reţinut!
Dislexia, ca și celelalte TSI, NU depinde
de nivelul de inteligenţă. Chiar și copiii cu
inteligenţa superioară sau supradotaţi pot
avea tulburări specifice de învăţare, datorită
faptului că, în cazul TSI, este vorba doar de
afectarea unor capacităţi parţiale specifice
(anumite funcţii cognitive), în timp ce
abilităţile adaptative generale sunt nealterate.
Copilul dislexic are o integrare şcolară şi
socială normală, problemele lui apărând doar
atunci cand trebuie sa citeasca. Numai reacţia
nepotrivită a celor din jur şi catalogarea sa
greşită ca „leneş”, „prost” sau „rău-intenţionat”
poate duce la probleme de adaptare şcolară.
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Prin urmare în TSI nu este vorba
despre afectarea simultană atât a întregii
capacităţi de învăţare cât şi a funcţionării
adaptative (cum este cazul în retardul
cognitiv sau tulburările de spectru autist).
Astfel, în TSI, afectarea capacităţilor parţiale
de învăţare poate apărea la nivelul dezvoltării
slabe a abilităţilor motorii fine sau grosiere, a
posturii, echilibrului şi orientării în spaţiu, la
nivelul orientării în schema corporală, spaţiu şi
timp, la nivelul atenţiei, procesării şi memorării
informaţiei vizuale, auditive şi tactile, precum
şi în prelucrarea secvenţială a informaţiei
auditive sau vizuale. Astfel, nu există doi copii
dislexici cu simptome identice, deoarece
disfuncţiile cognitive specifice (afectarea
capacităţilor parţiale) apar în combinaţii
variate şi grade de severitate diferite.
Există o predispoziţie pentru dislexie?
Există mai multi factori de risc, printre care
putem enumera:
• Predispoziţia moștenită genetic (există
şi alţi membri ai familiei care au avut
probleme similare);
• Leziuni minore ale sistemului nervos
central („disfuncţia minimă cerebrală”)
apărute în timpul sarcinii sau al
complicaţiilor din timpul naşterii (ex:
hipoxie) sau post-natale;
• Prematuritatea sau greutatea foarte mică
la naştere (retardul de creştere fetală);
• Unele întârzieri în dezvoltarea
psihomotorie (ex: limbaj, motricitate).
Datorându-se unor disfuncţii neurologice
prezente încă de la naştere, dislexia prezintă
manifestări ce pot fi observate de multe ori
încă din perioada preşcolară, odată ce copilul
a început să vorbească. Frecvent, copiii care
vorbesc târziu şi incorect, manifestând diverse
forme de dislalii sau alte tulburări de limbaj,
sunt predispuşi către dislexie la vârsta şcolară,
însă nu întotdeauna copiii dislexici au avut
în istoricul lor de dezvoltare o întârziere
în dezvoltarea limbajului, existând alte
forme ale dislexiei (ex: dislexia vizuală) care
nu au legătură cu dezvoltarea limbajului. Prin
urmare, dislexia NU este exclusiv o tulburare
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de limbaj asa cum, uneori, este greşit
catalogată.
Simptomele predispoziţiei spre dislexie
pot fi observate încă din perioada preşcolară,
în vorbire, motricitate, abilităţi de orientare
în spaţiu şi timp, atenţie, percepţie (auditivă
sau vizuală) sau memorie. Întrucât, în general,
tulburările specifice de învăţare sunt extrem
de eterogene, fiecare copil este unic prin
manifestările sale, astfel că, în unele cazuri,
sunt observabile mai multe simptome
uşoare, iar în alte cazuri, deși numărul
simptomelor este mai mic, severitatea
acestora este considerabil mai mare. În plus,
dislexia se asociază frecvent atât cu alte
tulburări specifice de învăţare (disgrafia,
disortografia, discalculia), cât şi cu alte
tulburări de neurodezvoltare (ex: ADHD,
tulburarea de dezvoltare a coordonării
motorii sau dispraxia, tulburările de limbaj şi
comunicare).
Copiii dislexici nu îşi pot însuşi abilităţile de
scris-citit cu metodele de predare obişnuite,
având nevoie de metode şi de terapii specifice.
Deşi tulburările de învăţare NU se pot
vindeca ci doar remedia, ignorarea acestora
poate avea urmări grave în ceea ce priveşte
dezvoltarea emoţională a copilului, conducând
la tulburări în dezvoltarea personalităţii şi,
ulterior la dificultăţi majore de integrare
socială şi profesională ale acestuia.
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A 4-a Conferinţă
de Somnologie
Pediatrică
“Un somn sănătos /
Un copil sănătos”,
30 iunie-1 Iulie 2017,
Bucureşti, România
The 4rd Romanian
Pediatric Sleep
Conference with
international
participation
“Healthy sleep /
Healthy child”,
30 June-1th July 2017
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Sindromul morții subite a sugarului (SIDS),
eveniment aparent amenințător de viață (ALTE)
• Reinhold Kerbl, MD

Department of Pediatrics and Adolescent Medicine
General Hospital Hochsteiermark / Leoben
Definiție:
• SIDS (sindromul morții subite a sugarului,
„sudden infant death syndrome”): Decesul
neașteptat și subit al unui sugar (foarte rar
al unui copil mic), fără a fi identificată o
cauză a decesului prin examinare clinică sau
autopsie. Sinonime: deces subit și neprevăzut
al sugarilor, mors subita infantum, moartea în
leagăn, moartea în pătuț.
• ALTE (eveniment aparent amenințător de
viață, „apparent life threatening event”, mai
demult numit Near-SIDS): Stare neașteptată
și subită cu apnee, paloare și/sau cianoză și
inanimare. Este privit adesea ca „precursor”
al SIDS, deși o intervenție cât mai rapidă
(resuscitare) poate preveni decesul. Se face
diferența între așa-numitul ALTE idiopatic
(nu există suficiente explicații clinice) și ALTE
în contextul unei afecțiuni preexistente
(meningită, urosepsis, etc.) Recent, termenul
BRUE (brief resolved unexplaine event) a fost
sugerat de Academia Americană de Pediatrie.
Clasificare anatomo-patologică a SIDS:
• SIDS clasic: Decesul neașteptat și subit
datorat antecedentelor; fără identificarea
de elemente patologice după examinarea
completă postmortem (cu excepția peteșiilor
la nivelul timusului și pleurei, a edemului
cerebral, a creșterii numărului celulelor gliale
din creier și a altor modificări subtile).
• SIDS Borderline: Decesul subit al sugarului
cu unele constatări patologice (otită, bronșită,
enterită, etc.) la momentul autopsiei sau al
altor examinări, însă fără constatări care să
explice decesul.
• Cazuri neautopsiate de sugari decedați
subit (nu ar trebui să existe astfel de cazuri,
deoarece decesele subite și neașteptate
trebuie să fie întotdeauna supuse autopsiei.).
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Patogeneză:
• Nu se cunoaște cu siguranță, probabil
instabilitate funcțională a centrilor autonomi
în somn (respirație cu răspuns respirator
paradoxal, adică supresie la hipoxie, reacție
de trezire întârziată, circulație sanguină cu
bradicardie accentuată în caz de apnee, stress
caloric etc.)
• Decompensare cauzată de diverși factori
declanșatori (infecția căilor respiratorii,
în special virusuri SR, cu apnee centrală și
obstructivă, decubit ventral, supraîncălzire,
reflux gastroesofagian cu chemoreflex
laringean și apnee, convulsii cerebrale,
nicotină, antipiretice care conțin fenotiazină
etc.)
• Cercetări noi atestă prezența în cazurile
SIDS a unui defect al neurotransmițătorilor la
nivelul SNC, care probabil împiedică apariția
unui răspuns respirator adecvat în cazul
episoadelor hipoxice. Per ansamblu este
vorba despre un eveniment multifactorial,
adică trebuie să coincidă mai multe condiții
„nefavorabile”.
Incidență: 0,5-2‰ din totalul sugarilor
născuți vii; procent redus la 0,1‰ în țările în
care se derulează campanii de prevenție. Vârf
în lunile de viață 2 - 4, băieți ÷ fete = 60 ÷ 40.
SIDS survine în peste 90% din cazuri în timpul
somnului. Vârf sezonier pe perioada iernii
(suspiciune de perioadă VSR!); incidență mai
mare în păturile sociale inferioare.
Semne clinice de risc:
• Aspecte patologice în somn: apnee
de somn obstructivă, paloare sau cianoză
evidente, transpirație accentuată, dificultate
de trezire.
• Dificultăți în a ingera lichide (tulburări de
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coordonare supt-înghițit-respirat), vărsături
frecvente.
• Comportament apatic, plâns ascuțit și
pătrunzător.
Factori de risc:
• Decubit ventral (și decubit lateral) în
timpul somnului, suprafață moale a patului.
• Supraîncălzire în timpul somnului.
• Expunerea la nicotină a sugarului.
• Abuz de droguri și nicotină în perioada
sarcinii.
• Mamă tânără, intervale scurte între sarcini.
• Factori sociali: sugarul este lăsat singur
în timpul somnului, nu primește suficientă
atenție, interes redus față de măsurile de
îngrijire și privind starea de sănătate.
• Status post ALTE/BRUE
• Complicații perinatale / neonatale, în
special în caz de prematuritate (mai ales în caz
de displazie bronhopulmonară [DBP]).
• Condiții de somn riscante: blocare,
strangulare, acoperire exagerată în pat.
• SIDS la frați/surori (în funcție de studiu, risc
crescut de aproape 10 ori).
• Dormitul în același pat cu părinții, mai ales

în cazul copiilor care nu sunt alăptați la sân și/
sau ai căror părinți sunt fumători.
Diagnostice diferențiale
• Deces subit în contextul bolii de bază:
afecțiuni SNC (de ex. hemoragii, malformații,
tumori, meningită), afecțiuni respiratorii (de
ex. laringită, pneumonie, aspirație), afecțiuni
cardiovasculare (de ex. malformații cardiace,
miocardită), afecțiuni gastrointestinale
(deshidratare), tulburări metabolice, accidente
în pat (asfixiere), infanticid (asfixiere).
• Atenție: Aproximativ 5-10% (surse din
S.U.A.) dintre toate cazurile de SIDS sunt
probabil infanticid! Acest lucru poate fi de
obicei confirmat sau exclus cu ajutorul unei
autopsii.
Măsuri
În SIDS
• Dacă este cazul, se poate tenta
resuscitarea; nu resuscitați dacă există
semne sigure de deces (nu se fac resuscitări
demonstrative!).
• Anamneză exactă, examinare clinică
atentă.
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• Inspectarea și evaluarea locului și a
împrejurărilor (locul decesului).
• Contactați poliția. Dispuneți efectuarea
autopsiei (trebuie efectuată întotdeauna!), de
către medicul anatomo-patolog sau medicul
legist (de preferat).
• Discutați cu părinții într-o manieră
empatică pentru a preveni neînțelegerile și
posibilele sentimente de vină. Oferiți ajutor
psihologic și consiliere după încheierea
examinărilor. Îndrumați-i către grupuri de
sprijin (vedeți mai jos).
În ALTE/BRUE
• Spitalizare în regim staționar și
monitorizare cardiacă, respiratorie și a SaO2.
• Anamneza factorilor de risc (vedeți mai
sus).
• Alte examinări în funcție de
simptomatologia clinică : EKG (sindrom de QT
prelungit?), ecocardiografie, EEG (convulsii
cerebrale?), ecografie a extremității cefalice
(excluderea hemoragiei cerebrale, eventual
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RMN), pH-metrie esofagiană sau manometrie
(reflux gastroesofagian?), infecții (de ex.
virusuri SR), teste metabolice (hipoglicemii,
acidoze de organ, deficit de carnitină, deficit
de biotinidază), hemoleucogramă, CRP, lactat,
analiza gazelor sanguine (acidoză metabolică),
urină, puncție lombară și altele.
• poli(somno)grafie (PSG) sau
oxicardiorespirografie (OCRG):
• În ALTE, cianoză neexplicată sau
suspiciune de apnee de somn obstructivă,
eventual la frații/surorile copiilor care au suferit
SIDS.
• Identificarea apneei obstructive și centrale
lungi, bradicardiei și hipoxemiei. Valori
„anormale” la măsurătoare de 6 ore noaptea:
Apnee centrală timp de ≥ 15 sec. în combinație
cu hipoxemie și bradicardie, cel puțin 3
episoade de apnee obstructivă ≥ 5 sec., orice
episod de apnee obstructivă > 10 sec., SaO2 ≤
85% sau frecvența cardiacă ≤ 80/min. timp de
cel puțin 10 secunde sau reducerea frecvenței
cardiace cu peste 30% sub frecvența cardiacă
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bazală. Valorile care nu se suprapun valorilor
standard nu sunt însă patognomonice pentru
riscul de a dezvolta SIDS.
• Observație: Neadecvată ca metodă de
screening pentru detectarea riscului SIDS.
Prevenție
• Broșuri informative pentru părinți și
discuții cu privire la instrucțiuni de îngrijire
și evitarea factorilor de risc (vedeți mai sus),
dacă este necesar instruire în ceea ce privește
măsurile de resuscitare.
• Recunoașterea sugarilor cu factori de
risc și acordarea de atenție factorilor de
risc, tratarea eventualelor cauze, respectiv
monitorizare, dacă există indicație.
Sfaturi pentru viața de zi cu zi:
• Atenție: Poziția în decubit ventral a
sugarului în timpul somnului este factorul
de risc cel mai important; sugarii trebuie să
doarmă în decubit dorsal în primul an de viață!
• Nu utilizați suprafețe de dormit moi
(polistiren, lână de oaie, perne moi, etc.)
• Sugarii trebuie așezați în pat de asemenea
manieră, încât capul să nu poată fi acoperit de
plapumă; se recomandă un sac de dormit.
• Folosiți o suzetă în timpul somnului, dacă
sugarul este obișnuit cu ea (dar nu i-o puneți
înapoi în gură, dacă aceasta cade în timp ce
sugarul doarme).
• Pe cât posibil nu lăsați sugarul singur, de
ex. el ar trebui să doarmă în aceeași cameră cu
părinții (în pătuțul lui).
• Temperatura camerei și păturica trebuie
alese de asemenea manieră, încât să fie plăcut
pentru copil, adică să nu fie nici prea cald, nici
prea rece (18-20°C).
• Sugarii trebuie să crească într-un mediu
lipsit de fum de țigară, atât după naștere, cât și
în perioada intrauterină.
• Protejați sugarul de agitație și stres.
• Sugarii trebuie alăptați la sân, pe cât este
posibil.
• Respectați programările pentru
consultațiile de prevenție (eventual
recunoașterea „semnelor de risc” de către
medicul pediatru).

Supraveghere cu ajutorul unui monitor
pentru acasă: Nu s-a demonstrat o conexiune
între apneea de somn, ALTE și SIDS, dar există
experiențe cazuistice în ceea ce privește
posibilitatea unei intervenții precoce în
cazurile de apnee amenințătoare de viață.
Indicații
• Obligatorii: Copil cu un eveniment
amenințător de viață în primul an de viață,
ALTE episoade recidivante, manifeste clinic,
de apnee de somn și bradicardie (mai ales în
cazul nou-născuților prematuri), copil după
diagnosticarea tulburărilor respiratorii și de
ritm cardiac.
• Opțional: Copii ai mamelor dependente
de droguri, eventual la frații/surorile sugarilor
care au suferit SIDS, în situații individuale, copil
supraviețuitor al unei sarcini multiple după
SIDS, copil cu displazie bronhopulmonară.
Monitorizare cardio-respiratorie:
• În apneea obstructivă, bradicardie, după
ALTE și la nou-născuți prematuri simptomatici.
• Folosirea exclusivă a unui aparat de
monitorizare a respirației este depășită. Există
posibilitatea unor alarme false.
• Dacă este posibil, alegeți aparate de
monitorizare a evenimentelor (evaluare
ulterioară a situației care a declanșat alarma).
• Instruire detaliată a părinților, este
necesară accesibilitate 24 de ore.
Consilierea părinților după SIDS:
consilierea părinților în perioada de doliu
pentru a evita izolarea, depresia, autoreproșurile și crizele de cuplu: derularea de
ședințe individuale cu părinții și informarea lor
țintită, asistență pe termen lung și informarea
lor cu privire la posibilitatea includerii într-o
rețea psiho-socială constând în grupuri de
sprijin pentru părinți (de ex. GEPS Germania,
SIDS Austria, SIDS Elveția, etc.). Frații/surorile și
bunicii trebuie implicați în consilierea de doliu.
Internet: www.sids.de, www.babyschlaf.de,
www.sids.at, www.sids.ch, www.geps.de
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SIESTA cu bune și rele
• Florin Mihălțan 1,2, Mihaela Oros 3

1. Institutul de pneumologie „Marius Nasta” Bucureşti
2. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti
3. Clinica Băneasa Regina Maria, Bucureşti
Considerat un fenomen multicultural, siesta
este somnul scurt din prima parte a după-amiezii,
care are loc de obicei după masa de prânz. Deși
siesta a fost frecvent practicată de-a lungul timpului
în Europa Mediteraneeană și de Sud, în alte ţări
somnul scurt de după-amiază la adulți este asociat
cu lenea, lipsa de ambiție și standarde scăzute. În
schimb, este considerat normal la copii, la bolnavi
sau la persoanele vârstnice. Există studii despre
beneficiile somnului de după-amiaza referitoare
la imbunătățiri subiective și comportamentale și
creșterea performanței în realizarea sarcinilor gândirea logică, timpul de reacție, recunoașterea
simbolurilor. Alte studii arată că somnul suplimentar
de recuperare după restricționarea somnului,
obținut printr-un somn scurt de după-amiază,
anterior somnului de recuperare sau unei nopți de
somn extins poate imbunătăți vigilența si poate
regla numărul leucocitelor (Brain Behav Immun
2011)În prezent, este necesară operarea 24 / 24
h pentru a face față cererii economiei globale
industrializate. În această situație, o combinație
de strategii pentru gestionarea stării de vigilență
si a performanțelor poate furniza potențialul
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adecvat de răspuns la provocările fiziologice (J.
Sleep Res. 1995). Deși există o agendă lungă de
cercetare pentru investigarea beneficiilor somnului
de după-amiază, conform cercetărilor actuale
evidențiate în prezentare, durata ideală a acestui
somn la adulții tineri sanatoși este de aproximaticv
10-20 min. Aceste episoade scurte de somn sunt
ideale pentru locul de muncă unde este necesară
realizarea performanței imediat după odihna prin
somn. Cel mai potrivit moment pentru somnul de
după-amiază și beneficiile acestui somn depind de
anumiți factori (J. Sleep Res. 2009), ca de exemplu:·
• nevoia individuală de somn
• s tabilitatea și momentul potrivit pentru
programul de somn / trezire
• t endința de a da randament mai mult
dimineața sau seara
• c alitatea somnului în noaptea anterioară,
calitatea somnului de după-amiază
• t impul petrecut până atunci în starea de veghe.
Este necesar ca cercetările viitoare să identifice
și alte diferențe individuale și să înțeleagă baza
neurofiziologică a îmbunătățirilor determinate de
practicarea somnului de după-amiază.
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SIESTA with good and bad
• Florin Mihaltan 1,2, Mihaela Oros 3

1. Institutul de pneumologie „Marius Nasta” Bucureşti
2. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti
3. Clinica Băneasa Regina Maria, Bucureşti
Considered a cross cultural phenomenon,
a siesta is a short nap taken in the early afternoon,
often after the midday meal
Although the siesta is historically common
throughout the Mediterranean and Southern
Europe, in other countries napping for adults
is similar to laziness, lack of ambition and low
standards. Instead napping is considered normal
for children, for sick and the elderly
There are studies about benefits of napping
related to subjective and behavioral improvements
and beneficial to performance on tasks –
addition, logical reasoning, reaction time, symbol
recognition
Other studies indicate that additional recovery
sleep after sleep restriction provided by a midday
nap prior to recovery sleep or a sleep extended
night can improve alertness and return leukocyte
counts to baseline values (Brain Behav Immun
2011)
Today, 24 h operations are necessary to meet
the demands of an industrialized global economy.
In these cases, a combination of strategies to
manage alertness and performance may provide

the greatest potential to meet the physiological
challenges (J Sleep Res 1995).
Although there is a long research agenda for
the investigation of benefits of napping, based
on current research outlined in the presentation,
healthy young adults should ideally nap for
approximately 10 to 20 min. These short naps are
ideal for workplace settings where performance
immediately upon awakening is normally
required.
The best time to nap and the benefits of
napping might depend on factors (J. Sleep Res.
2009), such as:
• individual sleep need
• stability and timing of sleep ⁄ wake schedule
• morningness-eveningness tendencies
•q
 uality of sleep during the preceding night,
quality of sleep during the nap
• amount of prior wakefulness
Future research need to determine additional
individual difference and to understand
the neurophysiological basis of nap-related
improvements.
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Patologia somnului
la granița medicinii genomice
• Plăiașu Vasilica

Medic primar Genetica Medicala, Centrul Regional de Genetică Medicală București
INSMC Alessandrescu-Rusescu
Genele, mediul, factorii sociali și
interacțiunile gene-mediu contribuie la
apariția tulburărilor de somn. Doar câteva
tulburări de somn au un fond genetic stabilit
care rezultă dintr-o mutație genetică unică:
insomnie familială fatală (MIM: 600072), FASPS
(Familial Advanced Sleep Phase Sindrom)
(MIM: 604348), insomnie primară cronică
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(MIM 137141), narcolepsie cu cataplexie (MIM
161400). Oamenii de știință identifică în mod
progresiv genele care produc tulburări de
somn. Unele entități au fost descrise ca având
o prevalență neașteptat de mare în grupurile
mari de familie.
Noi tehnici genomice sunt aplicate din ce
în ce mai des pentru a descoperi contribuția
genelor la alte tulburări de somn: secvențierea
întregului exom (WES) și secvențierea
genomului întreg (WGS) se bazează pe
tehnologia NGS (Next Generation Sequencing)
utilizată de cercetători pentru interogarea
genomului uman.
Tulburările de somn pot fi vazute ca o
cauză a unei boli sau ca un efect al bolilor.
Există sindroame genetice rare asociate
tulburărilor de somn: sindromul SmithMagenis, sindromul Prader-Willi, sindromul
Angelman, sindromul Rett, sindromul
Klein-Levin, sindromul Smith-Lemli-Opitz,
achondroplasia, mucopolizaharidozele,
tulburări neuromusculare etc. Tulburările
de somn pot avea efecte pe scară largă
asupra diferitelor organe și sisteme: boli
cardiovasculare și hipertensiune arterială,
simptome de anxietate, depresie, consum
de alcool, obezitate la adulți și copii, diabet
zaharat și toleranță la glucoză afectată,
influentarea vigilenței și cogniției. Modelele
de somn, cum ar fi somn prea mult sau somn
prea puțin, “o persoană matinală” sau “o bufniță
de noapte” sunt influențate de diferențele
genetice.
Istoricul familiei, genealogia și tabloul clinic,
jurnalul de somn pentru a aprecia fenotipul
somnului sunt foarte importante pentru
suspiciunea clinică și pentru selecția între
tehnicile limitate și testarea avansată pentru
diagnosticare.
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Sleep On The Frontier
Of New Genetic Technologies
• Plaiasu Vasilica

MD, PhD, Regional Center of Medical Genetics Bucharest
INSMC Alessandrescu-Rusescu
Genes, environment, social factors and
gene-environment interactions contribute
to sleep disorders. Only few sleep disorders
have an established genetic background
resulting from a single gene mutation: fatal
familial insomnia (MIM: 600072), FASPS
(Familial Advanced Sleep Phase Syndrome)
(MIM: 604348), chronic primary insomnia
(MIM 137141), narcolepsy with cataplexy
(MIM 161400). Scientists are progressively
identifying genes which affect sleep
disorders. Some conditions have shown an
unexpectedly higher prevalence in large
family groups.
New genomic techniques are being
increasingly applied to discover the
contribution of genes to other sleep disorders:
whole exome sequencing(WES) and whole
genome sequencing(WGS) are based on NGS
technology (Next Generation Sequencing)
used by researchers to interrogate the human
genome.
Sleep disorders can be analyzed as a

cause of a disease or as an effect of diseases.
There are rare genetic syndromes associated
with sleep disturbances: Smith-Magenis
syndrome, Prader-Willi syndrome, Angelman
syndrome, Rett syndrome, Klein-Levin
syndrome, Smith-Lemli-Opitz syndrome,
achondroplasia, mucopolysaccharidoses,
different neuromuscular disorders etc. Also
sleep loss may have wide-ranging effects on
various organs and systems: cardiovascular
disease and hypertension, anxiety symptoms,
depressed mood, alcohol use, obesity in adults
and children, diabetes and impaired glucose
tolerance, impaired vigilance and cognition.
Sleep patterns such as sleeping too much
or sleeping too little, “a morning person”
or “a night owl” are influenced by genetic
differences.
Family history, pedigree and clinical picture,
sleep diary to appreciate sleep phenotype are
very important for clinical suspicion and for
selection between targeted techniques and
advanced testing for diagnosis.
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 Tulburările respiratorii obstructive de somn la copil și
afectarea cardiacă
• Prof. Dr. Doina-Anca Pleșca, Dr. Ioana Adriana Ghiorghiu
• Dr. Sorina Chindriș, Dr. Cristina Ramona Rădulescu

Clinica de Pediatrie, Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu” Universitatea de Medicina si Farmacie
“Carol Davila”, Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”
Tulburările respiratorii în timpul somnului
apar secundar obstrucției căilor respiratorii
superioare. Aproximativ 10% dintre copii
prezintă această patologie, existând un vârf
al incidenței la vârsta de prescolar. Tulburările
respiratorii care apar în timpul somnului sunt
intens studiate la adult, fiind în continuă
evaluare si la copil, cu aparitia de noi ghiduri.
Tulburările respiratorii asociate somnului se
exprimă clinic variat: sforăit (sforăit ocazional,
sforăit primar, sindrom de rezistență a căilor
respiratorii superioare), apnee obstructivă
de somn (apnee ușoară, moderată, severă).
Sindrom de apnee obstructivă (SASO) se
definește prin asocierea de episoade repetate
de obstrucție parțială/completă a căilor
respiratorii superioare în timpul somnului care
determină apnee cu o durată de peste 10 sec/2
cicluri respiratorii și efort inspirator în timpul
somnului și poate asocia tulburări de ventilație.
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Prezența sforăitului poate produce
probleme importante de sănătate, astfel
încât orice copil care prezintă această
simptomatologie va necesita o evaluare
minuțioasă clinică și paraclinică.
Daca sindromul de apnee obstructivă de
somn nu este diagnosticat și tratat precoce
pot să apară complicații pe termen mediu și
lung. Dintre acestea menționăm: comorbidități
cardiovasculare, enuresis nocturn, tulburări de
creștere și dezvoltare, sindrom metabolic etc.
Studiile realizate în ultimii ani referitoare
la SASO au demonstrat că acest sindrom
reprezintă un factor de risc în dezvoltarea
hipertensiunii arteriale (HTA) și a altor patologii
cardiace atât la copil, cât și mai târziu, în
perioada de adult (1). Se apreciază că frecvența
apneei, obezitatea și desaturarea în oxigen
sunt în relație directă cu modificările valorilor
tensionale (2).
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În acest sens au fost întreprinse numeroase
cercetări în care s-a efectuat monitorizare
ambulatorie automată a tensiunii arteriale
(TA) pe durata nopții la copiii care sforaie, în
vederea identificării unor modificări tensionale
la această categorie de pacienți.
Astfel, într-un studiu observațional de tip
“cross-sectional” (3) au fost inclusi 195 copii cu
vârste cuprinse între 4-16 ani care prezentau
o simptomatologie exprimată prin apnee
de somn. La toți copiii din lotul de studiu s-a
efectuat polisomnografie pe durata nopții și
monitorizare ambulatorie automată a TA timp
de 24 de ore. Copiii cu SASO au avut TA medie
sistolică și diastolică semnificativ statistic mai
mare comparativ cu cei cu “primary snoring”,
atât pe durata nopții cât și pe durata zilei. Autorii
studiului au concluzionat că o creștere a valorilor
tensionale pe durata nopții a fost independentă
de asocierea cu obezitatea la copiii cu SASO.
Creșterea valorilor tensionale la copil poate fi
un factor de risc pentru dezvoltarea de afecțiuni
cardiovasculare pe durata vieții de adult.
Rezultatele altor studii au fost contradictorii.
Unele studii au identificat o asociere între SASO
și creșterea tensiunii arteriale, în timp ce în altele
nu au fost identificate asocieri semnificative.
Privarea de somn și/sau somnul redus se
asociază cu valori crescute ale TA în cursul
dimineții la adolescenții obezi, independent de
indicele de masă corporală (BMI).
Ca urmare a acestor observații, “The
fourth report on the diagnosis, evaluation, and
treatment of high blood pressure in children and
adolescents”, publicat în revista Pediatrics din
2004, recomandă efectuarea unei evaluări prin
polisomnografie la toți copiii care sforăie și au
hipertensiune arterială, în vederea excluderii
SASO.
O altă complicație cardiovasculară posibilă
care poată să apară la copiii cu SASO este
apariția disfuncției autonome care se definește
prin activarea sistemului nervos simpatic,
tahicardie sinusala inadecvată și afectarea
reflexelor autonome.

Unele studii au evidențiat existența unei
interdependențe între creșterea TA atât pe
durata zilei cât și a nopții, prezența disfuncției
autonome și creșterea rigidității arteriale la
copiii cu SASO. Aceste modificări ar fi primul
pas în dezvoltarea HTA de mai târziu (3).
La copiii cu SASO există o supraîncărcare de
presiune a cordului drept prin creșterea fără
a depași valorile normale a presiunii în artera
pulmonară pe durata somnului, evidențiată
prin creșterea valorilor NT pro BNP.
Concluzii:
• Orice copil cu tulburări respiratorii în
timpul somnului trebuie evaluat din punct de
vedere al aparatului cardiovascular.
• Diagnosticul și intervenția precoce în
fața unei simptomatologii de SASO la copil
reprezintă modalități prompte care pot
preveni apariția modificărilor structurale
cardiovasculare (hipertrofia concentrică de
pereți la nivelul ventriculului stâng, creșterea
rigidității arteriale) (4).
• Sindromul de apnee obstructivă în somn
poate reprezenta primul pas în apariția HTA și
a sindromului metabolic la copil.
• Există o nevoie constantă de noi studii
prospective la copil pentru a confirma datele
obținute până în prezent.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
1. Jerome A Dempsey, Sigrid Veasey, et all.
Pathophysiology of Sleep Apneea, 2010, Physiological
Reviews, 2010 vol.90, 47-112
2. Zhifei Xu, Bei Li, et all; Ambulatory Blood Preddure
Monitoring in Chinese Children with Obstructive Sleep
Apneea /Hypopnea Syndrome, Pediatric Pulmonology 2013,
vol.48: 274-279
3. Kun-Tai Kang, Shuenn-Nan Chiu, et all, Analysis of 24Hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Children With
Obstructive Sleep Apnea A Hospital –Based Study, Medicine
Volume 94, Number 40, October 2015
4. Nisbet LC, Nixon GM, Yiallourou SR, Biggs SN, Davey
MJ, Trinder J, Walter LM, Horne RS, Sleep-disordered
breathing does not affect nocturnal dipping, as assessed by
pulse transit time, in preschool children: evidence for early
intervention to prevent adverse cardiovascular effects?, SLEEP
2013;36(8):1219-1226.
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Cardiac involvement in pediatric obstructive sleep
disorders
• Prof. Dr. Doina-Anca Plesca, Dr. Ioana Adriana Ghiorghiu
Dr. Sorina Chindris, Dr. Cristina Ramona Radulescu

Clinic of Pediatrics, “Dr. Victor Gomoiu” Clinical Children’s Hospital Bucharest, RO
“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy
“Dr. Victor Gomoiu” Clinical Children’s Hospital Bucharest, RO
Respiratory sleep disorders are secondary
to upper airway obstruction. Approximately
10% of children experience this type of
pathology, with the incidence peaking in
preschool years. Respiratory sleep disorders
are intensively studied in adults and are also
continuously being evaluated in children, with
new guidelines being developed.
Respiratory sleep disorders express a
varied clinical spectrum: snoring (occasional,
primary, upper airway resistance syndrome),
obstructive sleep apnea (mild, moderate or
severe). Obstructive sleep apnea (OSA) is
defined as an association of recurrent episodes
of upper airway obstruction (either partial or
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complete) which lead to apnea (more than
10 seconds per 2 respiratory cycles) and
inspiratory effort during sleep, and may also
include ventilation disorders.
Snoring may bring about significant
health issues and as such, any child with this
symptom will require thorough clinical and
paraclinical evaluation.
If OSA is not diagnosed and treated early,
mid- and long-term complications may arouse.
Of these we make mention of: cardiovascular
disorders, nocturnal enuresis, growth and
development issues, metabolic syndrome etc.
Recent studies acknowledge OSA as a risk
factor for developing arterial hypertension as
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well as other cardiac disorders in children and
later in adult life (1). It has been stated that
the frequency of apnea, obesity and oxygen
desaturation are directly related to changes in
blood pressure (BP) levels (2).
In this regard, there have been numerous
studies that employed over-night automated
ambulatory blood pressure monitoring in
snoring children with the goal of identifying
changes in blood pressure levels in these
patients.
For instance, a cross-sectional observational
study (3) enrolled 195 children aged 4-16
with sleep apnea. All children underwent
whole-night polysomnography and 24hour automated ambulatory blood pressure
monitoring. Children with OSA expressed
a statistically significant increase in mean
systolic and diastolic BP compared to those
with “primary snoring” throughout day and
night. The authors of the study concluded that
an increase in nighttime BP values was not
related to the presence of obesity in children
with OSA. Increased BP values in children may
be a risk factor for developing cardiovascular
disorders in adult life.
The results of other studies are conflicting.
Some point to a connection between OSA and
increased blood pressure, others fail to identify
a significant association.
Sleep deprivation and/or reduced sleep
duration is related to increased morning BP
values in obese adolescents, irrespective of
body-mass index (BMI).
Considering these observations, “The
fourth report on the diagnosis, evaluation, and
treatment of high blood pressure in children and
adolescents” published in Pediatrics in 2004
recommends polysomnography to exclude
OSA in all children that snore and have arterial
hypertension.
Another possible cardiovascular
complication of OSA in children is autonomic
dysfunction, which is characterized by
sympathetic nervous system activation,

inappropriate sinus tachycardia and
impairment of autonomic reflexes.
Some studies showed an interdependence
of blood pressure elevation (throughout
day and night), the presence of autonomic
dysfunction and increased arterial stiffness
in children with OSA. These alterations could
be the first step towards developing arterial
hypertension later on (3).
There is also evidence of right heart
pressure overload in children with OSA, with
increased (but still within the normal range)
pulmonary arterial pressure during sleep, as
indicated by NT pro BNP elevation.
Conclusions:
• Any child with a respiratory sleep disorder
must be evaluated in terms of cardiovascular
involvement.
• Early diagnosis and intervention in
children with OSA may prevent structural
cardiovascular alterations (concentric left
ventricular hypertrophy and increased arterial
stiffness) (4).
• Obstructive sleep apnea may well be the
first step towards the development of arterial
hypertension and metabolic syndrome in
children.
• There is a constant need of new
prospective studies to confirm existing data.
SELECTIVE BIBLIOGRAPHY
1. Jerome A Dempsey, Sigrid Veasey, et all.
Pathophysiology of Sleep Apneea, 2010, Physiological
Reviews, 2010 vol.90, 47-112
2. Zhifei Xu, Bei Li, et all; Ambulatory Blood Preddure
Monitoring in Chinese Children with Obstructive Sleep
Apneea /Hypopnea Syndrome, Pediatric Pulmonology 2013,
vol.48: 274-279
3. Kun-Tai Kang, Shuenn-Nan Chiu, et all, Analysis of 24Hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Children With
Obstructive Sleep Apnea A Hospital –Based Study, Medicine
Volume 94, Number 40, October 2015
4. Nisbet LC, Nixon GM, Yiallourou SR, Biggs SN, Davey
MJ, Trinder J, Walter LM, Horne RS, Sleep-disordered
breathing does not affect nocturnal dipping, as assessed by
pulse transit time, in preschool children: evidence for early
intervention to prevent adverse cardiovascular effects?, SLEEP
2013;36(8):1219-1226.
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Diagnosis And Management Of Obstructive Sleep Apnea:
A Practical Discussion Of The Ers 2016 Guidelines
• Prof. dr. Stijn Verhulst

Head of Department of Pediatrics
Faculty of Medicine - Lab of Experimental Medicine and Pediatrics
Antwerp University Hospital - Pediatric Pulmonology, Cystic Fibrosis Clinic and Pediatric Sleep Medicine
Inkendaal Hospital - Consultant
This presentation summarises the
conclusions of a European Respiratory
Society Task Force on the diagnosis and
management of obstructive sleep disordered
breathing (SDB) in childhood and refers to
children aged 2–18 years. Prospective cohort
studies describing the natural history of
SDB or randomised, double-blind, placebocontrolled trials regarding its management
are scarce. Selected evidence (362 articles)
can be consolidated into seven management
steps. SDB is suspected when symptoms
or abnormalities related to upper airway
obstruction are present (step 1). Central
nervous or cardiovascular system morbidity,

growth failure or enuresis and predictors
of SDB persistence in the long-term are
recognised (steps 2 and 3), and SDB severity
is determined objectively preferably using
polysomnography (step 4).
Children with an apnoea–hypopnoea
index (AHI) >5 episodes·h−1, those with an
AHI of 1–5 episodes·h−1 and the presence
of morbidity or factors predicting SDB
persistence, and children with complex
conditions (e.g. Down syndrome and Prader–
Willi syndrome) all appear to benefit from
treatment (step 5). Treatment interventions
are usually implemented in a stepwise fashion
addressing all abnormalities that predispose
to SDB (step 6) with re-evaluation after each
intervention to detect residual disease and to
determine the need for additional treatment
(step 7).
http://erj.ersjournals.com/content/47/1/69
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Apneea obstructivă în somn la adolescent:
cauze și consecințe. Prezentare de caz
• Marcovici Tamara1,2, S.D. Mihăicuţă1,3, Dorinela Zaboş2,
Olariu Laura1,2, Toth Oana2, Mărginean Otilia1,2

1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara
2 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu”, Timişoara
3 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”, Timişoara
Introducere. Obezitatea și hipertrofia
amigdalelor și/sau adenoizilor sunt prezente
la majoritatea cazurilor de apnee obstructivă
de somn la adolescenți. Respirația orală,
vocea nazonată, obezitatea androidă sunt
prezente la adolescenții cu OSA. Dificultățile
respiratorii în timpul somnului, cefaleea
matinală și problemele comportamentale
sunt acuze frecvente. Adenotonsilectomia
este considerată prima linie de terapie la
adolescenții cu OSA. Normalizarea greutății
și ventilația cu presiune pozitivă (CPAP)
reprezintă măsuri terapeutice pentru un
număr mare de adolescenți supraponderali cu
OSA.
Material și metodă. Prezentăm o
adolescentă în vârstă de 13 ani, internată în
Secţia Pediatrie I a Spitalului Clinic de Urgenţă
pentru Copii ”Louis Ţurcanu“ Timişoara pentru
apnee în somn, sforăit intens, fatigabilitate
diurnă, cefalee. Evaluarea s-a realizat prin
anamneză, examen clinic şi investigaţii

paraclince (biologice, imagistice, funcţionale)
şi consulturi de specialitate.
Rezultate. Pacienta provine din mediul
rural, dintr-un cuplu legitim de vârstă medie,
din a şasea sarcină cu evoluţie fiziologică.
S-a născut la termen, cu greutatea şi talia
normale. A fost alimentată natural 19 luni şi
diversificată corect. Profilaxia rahitismului
şi imunizările active s-au realizat conform
schemei MS. Menarha s-a instalat la 12 ani
iar ciclul menstrual este regulat. Sforăitul în
timpul somnului a debutat la vârsta de 1 an
iar de la 7 ani prezintă respiraţie orală diurnă,
apnee în somn şi enurezis nocturn. Este
expusă fumatului pasiv (părinţi fumători).
Mama este hipertensivă, obeză şi suferă de
apnee în somn. Un frate în vârstă de 10 ani
este obez. Antecedentele personale patologice
sunt nesemnificative. La internare prezenta
obstrucţie nazală, respiraţie orală zgomotoasă,
voce nazonată; SaO2 = 98%; tensiunea arterială
= 120/80 mmHg, amigdale hipertrofiate şi

37

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ

REZUMATE / ABSTRACTS

ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (7), 2017

exces ponderal (panicul adipos bogat cu
dispoziţie androidă; greutate = 56 kg; înălţime
= 149 cm; IMC = 25,2kg/m2 la percentila 93
pentru sex si vârstă). Poligrafia de somn a
relevat OSA foarte severă cu IAH = 96/oră;
SaO2 medie = 89%; cea mai scăzută saturaţie =
54%; indice de desaturare = 96/oră. Examenul
ORL a relevat hipertrofie adenoamigdaliană
gradul IV/IV. Consultul cardiologic,
electrocardiograma şi ecografia cardiacă au
furnizat relaţii normale. Consultul de nutriţie
a relevat anchetă alimentară pozitivă pentru
alimente calorigene cu conţinut glucidic
crescut. Biologic s-a identificat dislipidemie
şi status atopic Pacienta a fost necompliantă,
refuzând atât intervenţia chirurgicală
(adenoamigdalectomia) cât şi terapia cu
AutoCPAP.
Discuții. Hipertrofia adenotonsilară este

cea mai frecventă cauză a OSA la adolescenţi.
Anamneza trebuie să includă întrebări
referitoare la sforăit, apnee, somn neliniștit,
respirație orală și istoric familial de OSA.
Morbiditățile specifice asociate cu obezitatea
la adolescenți includ OSA și dislipidemia. AHI
> 5 evenimente pe oră reprezintă o indicație
pentru tratamentul pacienților pediatrici. Este
adesea dificil pentru adolescenți să adere la
regimul de terapie CPAP.
Concluzii. Anamneza familială pozitivă
în prezenţa tabloului clinic sugestiv pentru
OSA impune evaluarea de specialitate a
adolescentului, inclusiv efectuarea studiului
de somn. Terapia trebuie adaptată severităţii
OSA precum şi factorilor etiologici. Problemele
de complianţă sunt foarte importante la
adolescenții cu OSA.

Obstructive sleep apnea in adolescents:
causes and consequences. Case presentation
• Marcovici Tamara1,2, S.D. Mihaicuta1,3, Dorinela Zabos2,
Olariu Laura1,2, Toth Oana 2, Marginean Otilia1,2

1 Victor Babeş University of Medicine and Pharmacy, Timişoara
2 Emergency Hospital for Children “Louis Turcanu”, Timişoara
3 Clinical Hospital of Infectious Diseases and Pneumophtisiology “Dr. Victor Babeş”, Timişoara
Introduction. Obesity and hypertrophy of
tonsils and/or adenoids account for most cases
of obstructive sleep apnea in adolescents.
Mouth breathing, nasal speech and android
obesity are present in teenagers with OSA.
Breathing difficulties during sleep, morning
headaches and behavioral problems are
frequent complaints. Adenotonsillectomy
is considered the first line of therapy in
adolescents with OSA. Weight normalization
and Positive-Pressure Ventilation (CPAP) are
therapeutic measures for many overweight
adolescents with OSA.
Material and methods. We present a 13
year-old adolescent female admitted to the
Pediatric Department of the Emergency
Hospital for Children “Louis Turcanu” Timişoara
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for sleep apnea, intense snoring, diurnal
fatigue and headache. The evaluation was
done through anamnesis, clinical examination,
investigations (biological, imagistic, functional)
and specialized consultations.
Results. The patient comes from the rural
area, from a legitimate middle-aged couple
and the sixth physiological pregnancy. She
was born in term, with normal weight and
height. She was breastfed for 19 months and
diversified correctly. Prophylaxis of rickets
and active immunizations were performed
according to the MS scheme. Menarha was
installed at 12 years and the menstrual cycle
is regular. Snoring during sleep started at
the age of one year and from 7 years of age
has diurnal oral respiration, sleep apnea and
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nocturnal enuresis. She is exposed to passive
smoking (smoker parents). The mother is
hypertensive, obese and suffers from sleep
apnea. A 10-year-old brother is obese. Personal
pathological antecedents are insignificant. At
admission she presented nasal obstruction,
noisy oral breathing, nasal speech and
enlarged tonsils; SaO2 = 98%; blood pressure
= 120/80 mmHg. She is overweight (excessive
adiposity with android distribution; weight
= 56 kg; height = 149 cm; IMC = 25.2 kg /m2
at 93th percentile for gender and age). Sleep
polygraphy revealed very severe OSA with
IAH = 96 / hour; average O2 = 89%; lowest
saturation = 54%; desaturation index = 96/
hour. The ENT exam revealed grade IV/IV
adeno-tonsilar hypertrophy. Cardiology exam,
electrocardiogram and cardiac ultrasound
provided normal parameters. The nutritional
consultation revealed a positive food
survey for high glucose foods. Biologically,
dyslipidemia and atopic status were identified.

The patient was non-compliant, refusing both
surgery (adenoamigdalectomy) and AutoCPAP
therapy.
Discussions. Adenotonsillar hypertrophy
is the most common cause of OSA in
adolescents. History should include questions
regarding snoring, apnea, restless sleep,
mouth breathing and family history of OSA.
Specific morbidities associated with obesity in
adolescents include OSA and dyslipidemia. An
AHI of more than 5 events per hour represents
an indication for treatment in pediatric
patients. It is often difficult for adolescents to
adhere to the CPAP therapy regimen.
Conclusions. Positive family history in
the presence of clinical aspects suggestive
of OSA requires specialty assessment of the
adolescent, including the study of sleep.
Therapy should be adapted to the severity of
OSA as well as etiological factors. Compliance
issues are very important in adolescents with
OSA.
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Apneea în somn și patologia endocrină - cauză sau efect?
• Prof. Dr. Doina Todea

UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca
Apneea în somn, una din cele mai frecvente
tulburări respiratorii în timpul somnului, cu
efecte majore asupra sănătății publice, în
special prin comorbiditățile cardiovasculare,
dar și prin riscul de accidente rutiere datorate
somnolenței diurne excesive. Netratată,
această apnee are o mortalitate și morbiditate
crescută. Sindromul metabolic (SM) care
reprezintă o agregare de factori de risc
cardiovascular, are o prevalență crescută în
rândul pacienților cu sindromul de apnee
în somn tip obstructiv (SASO) și crește cu
severitatea acestuia. Pe de altă parte, SASO
este strâns asociat și cu patologia endocrină,
mai frecvent în acromegalie și hipotiroidism.
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Apneea în somn este considerată cea mai
comună complicație respiratorie la pacienții
cu acromegalie. 2/3 dintre acești pacienți
dezvoltă în timp episoade obstructive
nocturne, iar 1/3 dezvoltă apnee de tip
central, acestea reprezentând un risc adițional
important pentru bolile cardiovasculare și se
asociază cu creșterea morbidității și mortalității
la pacienții cu acromegalie. De asemenea, o
prevalență crescută a SASO a fost descrisă la
pacienții cu hipotiroidism, în special la cazurile
rare de mixedem. Toate aceste conexiuni
clinico patogenetice, determină importanța
screeningului SASO la pacienții diagnosticați
cu patologie endocrină.
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Sleep apnea and endocrine pathology - cause or effect?
• Prof. Dr. Doina Todea

UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca
Sleep apnea is one of the most common
breathing disorders during sleep, with major
public health effects, especially through
cardiovascular comorbidities and the risk
of road accidents due to excessive morning
sleepiness. Untreated, sleep apnea can
increase the risk of mortality and morbidity.
The metabolic syndrome (MS), which is an
aggregation of cardiovascular risk factors, has
an increased prevalence among patients with
obstructive sleep apnea syndrome (OSA) and
its increase in severity. On the other hand,
OSA is closely associated with endocrine
pathology, more commonly in acromegaly and
hypothyroidism. Sleep apnea is considered to

be the most common respiratory complication
in patients with acromegaly. Two-thirds of
these patients develop in time obstructive
episodes and one-third of them develop
central-type apnea, which is an additional risk
for cardiovascular disease and is associated
with increased morbidity and mortality in
patients with acromegaly. Also, an increased
prevalence of OSA has been described in
patients with hypothyroidism, especially in
rare cases of mixedemia. All these clinical
pathogenetic connections determine the
importance of OSA screening in patients
diagnosed with endocrine pathology.
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Parasomniile
• Conf. Dr. Boișteanu Daniela, Ramona Miron

UMF „Grigore T. Popa” Iași

În cea de a 3-a ediție a Clasificării
Internaționale a tulburărilor de somn (ICSD-3),
Academia Americană de Medicina Somnului
definește parasomniile ca “evenimente fizice
sau experiențe nedorite care apar în timpul
adormirii, în timpul somnului sau în timpul
trezirilor.“
Parasomniile pot fi uneori considerate
ca fenomene anodine, atunci când
apar în copilărie, și în general nu au un
impact important asupra somnului sau a
comportamentului din timpul zilei.
În unele cazuri însă, parasomniile pot
determina alterarea calității somnului, stres
psihologic și tulburări grave la nivel individual
și familial.
În funcţie de momentul exprimării lor în
timpul diferitelor stadii ale somnului, există:
1. parasomnii ale stadiilor non-REM (1,2,3)
2. parasomnii ale stadiului REM
3. alte parasomnii
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După severitate, parasomniile pot fi ușoare
(nu mai mult de 1 episod/lună), moderate
(între 1 episod/lună și 1/săptămână) sau severe
(mai mult de 1 episod/săptaămână).
Factorii predispozanți pentru declanșarea
parasomniilor sunt: febra, deprivarea de somn,
stresul, medicația, activitatea fizică, factori
genetici și de mediu.
Ca tratament, formele ușoare și medii
dispar odată cu înaintarea în vârstă și nu
necesită terapie farmacologică. Igiena
somnului și exercițiile de relaxare sunt
recomandate. În formele severe și medii (în
care este pusă în pericol viața pacientului
sau anturajului) se indică antidepresive
triciclice și benzodiazepine de către medicul
neuropsihiatru.
1. Parasomniile asociate cu somnul
NREM cuprind: trezirile confuzionale,
somnambulismul, terorile nocturne (pavorul
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nocturn) și tulburările de alimentaţie asociate
somnului.
- Trezirile confuzionale se caracterizează
prin prezența unor episoade tranzitorii de
confuzie mentală instalate imediat după
trezire, timp de 5-15 min când pacientul
prezintă dezorientare temporo-spațială,
bradilalie, răspunsuri incomplete la întrebîri,
mișcări încetinite. Stimularea verbală puternică
sau fizică nu reușește să aducă pacientul la
starea de vigilență normală. În acest interval,
pacientul poate efectua mișcari sau gesturi
absurde, episodul fiind urmat de amnezie
totală sau parțială.
Prevalenta este de 14-16% la copii si 4% la
adulti.
- Somnambulismul constă în derularea
unui singur act motor, respectiv cel al
mersului. Debutează la varste între 4 și 8
ani și de obicei dispare în adolescență. Se
declanşează la trezirea din somnul cu unde
lente. Complexitatea mersului poate varia de la
ridicare din pat şi câtiva paşi până la ieşirea pe
fereastră si părăsirea locuinţei, cu posibilitatea
unor accidentări sau căderi de la înălţime.
Tratamentul nu este intotdeauna necesar dacă
nu este pusă în pericol viața pacientului și
anturajului. Este necesară protejarea de orice
injurii fizice: inchiderea și asigurarea ușilor și
ferestrelor; mutarea dormitorului de la etaj la
parterul clădirii, etc.
- Terorile nocturne reprezintă una dintre
cele mai „zgomotoase” parasomnii, dar nu are
repercursiuni severe asupra dezvoltării psihice
ulterioare. Prevalenţa este de aproximativ
3% la copii şi sub 1% la adulţi. Clinic se
manifestă prin treziri bruşte, cu stare de groază
extremă, însoţite de ţipăt şi agitaţie extremă
datorată fricii intense, manifestări vegetative
(tahicardie, tahipnee, congestie cutanată,
midriază, creșterea tonusului muscular), uneori
vorbire incoerentă și incontinență urinară.
Nu este recomandată trezirea pacientului în
timpul episodului terorii din somn intrucât
pot apărea premizele dezvoltării unei tulburari
psihice patente.
- Tulburările de alimentaţie asociate
somnului se caracterizează prin treziri
recurente, urmate de incapacitatea de a
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adormi fără ingestia prealabilă de alimente sau
lichide. Între 6 luni şi 3 ani, prevalenţa acestei
parasomnii este estimată la aproximativ 5%, iar
la adulţi, prevalenţa nu este cunoscută. Uneori
există o cauza organică, însă trezirile din cauza
foamei pot continua, chiar dacă este tratată
cauza subiacentă. Ocazional, comportamentul
de hrănire din timpul nopţii poate deveni
obsesiv. Afectează direct ritmurile digestiv şi
endocrin ale organismului şi, indirect, controlul
ritmului veghe-somn. Persistenţa tulburării
după vârsta de 3-4 ani este anormală.
2. Parasomniile asociate somnului REM
cuprind: tulburarea de comportament din
somnul REM (REM sleep behaviour disorder
= RBD), paralizia de somn recurentă si
coşmarurile. Dintre acestea, tulburarea de
comportament din somnul REM (RBD) este
cea mai importantă, datorită manifestarilor
clinice uneori violente și a impactului asupra
familiei pacientului. RBD se caracterizează prin
reapariţia intermitentă, pe durata somnului
REM, a activităţii musculare, coordonate de o
activitate mentală elaborată de tipul visului.
Clinic, manifestările motorii musculare pot fi
simple (lovirea patului cu pumnii, cu picioarele,
sărit din pat) sau complexe (fuga din pat, auto
sau heteroagresiunea). Toate manifestările
comportamentale din somnul REM sunt acte
motorii care încearcă să legifereze tematica
visului. Conţinutul viselor este cel care dirijează
comportamentul inadecvat al pacientului.
Pacientul nu are discernământul critic al
actelor sale. Date polisomnografice în timpul
somnului REM arată că există o persistenţă şi
chiar exacerbare a tonusului muscular (normal
musculatura somatică este atonă în somnul
REM, mai puţin oculomotorii). Tratament:
clonazepamul administrat la culcare şi-a
dovedit eficacitatea încă din prima zi de
tratament.
3. Alte parasomnii, cu incidența de până
la 30% la copiii de 3-4 ani, în scadere până la
adolescent, sunt: enurezisul nocturn, geamătul
asociat somnului (catathrenia), halucinaţiile
asociate somnului și somnilocvia (vorbirea in
somn).
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Parasomnias
• Conf. Dr. Boisteanu Daniela, Ramona Miron

UMF „Grigore T. Popa” Iași

In the 3rd edition of the International
Classification of Sleep Disorders, the
American Academy of Sleep Medicine defines
parasomnias as “physical events or unwanted
experiences which occur while falling asleep,
during sleep or awakening.“
Parasomnias can sometimes be considered
harmless phenomena when they occur
during childhood, and they generally have
an important impact on sleep or daytime
behavior.
However, in some cases parasomnias
can cause alteration of the quality of sleep,
psychological stress and serious individual and
familial disturbances.
Depending on the time of their occurrence
during the various stages of sleep, there are:
1. parasomnias of NREM stage (1,2,3)
2. parasomnias of REM
3. other parasomnias
According to their severity, parasomnias
can be mild (no more than 1 episode/month),
moderate (between 1 episode/month and 1/
week) or severe (more than 1 episode/week).
The predisposing factors for parasomnias
are: fever, sleep deprivation, stress, medication,
physical activity, genetic and environmental
factors.
As regards treatment, mild and moderate
forms disappear with age and do not require
pharmacologic therapy. Sleep hygiene and
relaxation exercise are recommended. For the
severe and moderate forms of the disorder
(which threaten the life of the patient or his/
her entourage) tricyclic antidepressants and
benzodiazepines should be recommended by
the neuropsychiatrist.
1. Parasomnias of NREM sleep comprise:
confusional arousals, somnambulism, night
terrors (pavor nocturnus) and sleep related
eating disorders.
- Confusional arousals are characterized
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by the presence of transitory episodes of
mental confusion occurring immediately after
awakening, typically lasting for 5-15 minutes
while the patient experiences temporal and
spatial disorientation, bradilalia, incomplete
answers to questions, slow movements.
Strong verbal or physical stimulation does
not succeed in getting the patient back to the
normal vigilance state. During this time, the
patient has absurd movements or gestures,
and such episodes are followed by total or
partial amnesia.
The prevalence is 14-16% in children and
4% in adults.
- Somnambulism consists in one single
motor act, respectively that of walking. Its
onset is between 4 and 8 years old and it
usually goes away during adolescence. It
starts upon arousal from slow wave sleep.
The complexity of the walking may vary from
getting up from the bed and taking a few
steps to going out the window and leaving the
premises, with risk for accidents or falling from
a height. Treatment is not always necessary if
patient’s life and that of the ones around him/
her is not threatened. However, protection
against physical injuries is required: closing
and locking doors and windows; moving the
bedroom from an upper floor to the ground
floor, etc.
- Night terrors represent one of the
most „noisy” parasomnias, but they have
no severe consequences on subsequent
physical development. Their prevalence is
about 3% in children and under 1% in adults.
They are clinically manifested by sudden
arousals, with an extreme state of terror,
accompanied by screaming and extreme
agitation due to intense fear, vegetative
manifestations (tachycardia, tachypnea,
cutaneous congestion, mydriasis, increased
muscle tone), sometimes talking incoherently
and urinary incontinence. The awaking of
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the patient during the terror episode is not
recommended, as this may lead to subsequent
development of a psychological disorder.
- Sleep related eating disorders are
characterized by recurrent arousals followed
by the incapacity to fall back asleep without
prior ingestion of food or liquids. Between
6 months and 3 years of age the prevalence
of this parasomnia is estimated around 5%,
and in adults the prevalence is unknown.
Sometimes there is an organic cause, but
arousals caused by hunger may continue even
if the subjacent cause is treated. Occasionally,
the night feeding behavior can become
obsessive. It directly affects the digestive and
endocrine rhythms and indirectly, the control
of sleep-wake rhythm. It is not normal for this
disorder to persist after the age of 3-4 years
old.
2. Parasomnias of REM sleep comprise:
REM sleep behavior disorder (RBD), recurrent
sleep paralysis and nightmares. REM sleep
behavior disorder (RBD) is the most
important of them, because of its sometimes
violent clinical manifestations and because
of its impact on patient’s family. RBD is
characterized by intermittent reappearance,
during REM sleep, of the muscle activity
coordinated by an elaborated mental activity
such as dream.
Clinically, muscle motor manifestations
can be simple (hitting the bed with one’s
fists or legs, jumping off the bed) or complex
(running away from the bed, auto- or heteroaggression). All behavioral manifestations
during REM sleep are motor acts which
try to legislate the topic of the dream. The
content of dreams is the one dictating
patient’s inadequate behavior. The patient
does not have a critical judgement of his/
her acts. Polysomnographic data obtained
during REM sleep indicate that there is a
persistence and even exacerbation of the
muscle tone (normally, the somatic muscle
is atonic during REM sleep, except for the
oculomotor muscles). Treatment: clonazepam
administered at bedtime proved its efficacy
from the first day of treatment.

3. Other parasomnias, with an incidence
of up to 30% in children of 3-4 years of
age, decreasing until adolescence, are:
nocturnal enuresis, catathrenia, sleep related
hallucinations, and somniloquy (sleep talking).
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Zone anatomoendoscopice
de interes în chirurgia somnului
• Răzvan Hainăroșie

Medic Primar ORL, Șef Lucrări - UMF "Carol Davila", București
Autorii prezintă zonele
anatomoendoscopice de interes chirurgical
în ronhopatiile cronice şi chirurgia sforăitului
asociat cu diverse grade de apnee în somn.
Dezvoltarea endoscoapelor flexibile cu
chip on the tip, chiar de diametru pediatric,
a contribuit la identificarea corectă a
zonelor de interes chirurgical în chirurgia
somnului. Pe o cazuistică de peste 4000 de
examene videofibroscopice la nivelul căilor
aerodigestive superioare se formulează ideea
urmăririi cu predilecţie (ca obiective ale
investigaţiei) a unor zone şi leziuni cu rol în
obstrucţia fluxului aerian supraglotic.
Aceste observații dezvoltă lista obiectivelor
şi reperelor pe care specialistul ORL le fixează
în cadrul examinării unui bolnav cu crize de
apnee în somn.
Se exemplifică cu imagini din cazuistică.
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Se atrage atenţia asupra unor “capcane”
funcţionale şi lezionale.
În raport cu obstacolele fluxului aerian
supraglotic, cu modificările de tip hipertrofic
de la nivelul fosei nazale, rinofaringelui,
orofaringelui, laringe.
Examenul fibroscopic al căilor
aerodigestive superioare este obligatoriu
înaintea oricărei decizii terapeutice la pacienţii
cu apnee în somn.
Există resurse terapeutice chirurgicale
multiple care trebuie utilizate strict în raport
cu modificarea fluxului aerian, cu leziunile
obstructive şi/sau disfuncţiile relevate
endoscopic.
Pentru identificarea corectă a leziunilor
fibroscopia în somn indus farmacologic aduce
un plus consistent față de fibroscopia cu
pacientul vigil.
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Anatomoendoscopic zones
of sleep surgery interest
• Razvan Hainarosie

Assistant Professor - UMF "Carol Davila", Bucharest
The authors present the anatomical and
endoscopic areas of surgical interest for
chronic rhonchopathy and snoring, associated
with various degrees of sleep apnea, surgery.
The development of flexible “chip-on-the-tip”
endoscopy, even of pediatric diameter, has
contributed to the correct identification of
the areas of surgical interest in sleep surgery.
On a case study of over 4000 videofibroscopic
examinations at the lever of the upper
aerodigestive pathways, the idea of especially
following-up (as investigation objectives)
certain areas and lesions with an obstructive
role on the supraglottic airflow. These
observations define the list of objectives and
landmarks that the ENT specialist looks up for
when examining a patient with sleep apnea
crises.
Examples are given throughout images
takes for the case study.

Attention is drawn towards some functional
and lesional “traps”, regarding the supraglottic
airflow obstacles, the hypertrophic changes
of the nasal fossa, rhinopharynx, oropharynx,
larynx.
Fiberoptic examination of the upper
aerodigestive pathways is mandatory before
any therapeutic decision in sleep apnea
patients.
There are multiple surgical treatment
resources that need to be strictly used when
dealing with airflow alterations, obstructive
lesions and/or endoscopically revealed
dysfunctions.
For the correct identification of
lesions, fiberoptic examination while
pharmacologically induced sleep brings a
consistent bonus to fiberoptic examination of
vigilant patient.
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Importanța examenului fibroscopic
nazo-faringo-laringian în evaluarea unui copil
cu sindrom de apnee de somn de tip obstructiv
• Dr. Sorina Dindere

Regina Maria, București
Somnul este un proces fiziologic periodic
și reversibil,extrem de important atât pentru
adult, dar mai ales pentru copil, al cărui
organism se afla într-un continuu proces de
creștere și dezvoltare.
În timpul somnului la copil se produce
dezvoltarea cerebrală, îmbunătățirea funcțiilor
imune, secreția de hormoni de creștere,
prolactina, testosteron, crește producția
de proteine, au loc: reglarea temperaturii,
procese în legătură cu memoria și învațarea,
creativitatea, rezolvarea de probleme,
menținerea funcțiilor emoționale și sociale.
Evaluarea unui copil cu suspiciune de
sindrom de apnee de somn de tip obstructiv
trebuie sa fie cât mai completă și să conțină:
• o anamneza cât mai amanunțită, cu
completarea unor chestionare legate de
somn, dar și de comportamentul copilului
pe timpul zilei
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• examen fizic complet
• examen ORL care să cuprindă, dacă este
posibil și un examen fibroscopic
• efectuarea unei polisomnografii sau a unei
poligrafii cardiorespiratorii
Avem nevoie de o echipă pluridisciplinară
de medici-din care pot să facă parte:
• medic pediatru-cu competenta de
somnologie
• ORL-ist pediatru
• medic de familie
• pneumolog
• neurolog pediatru
• psihiatru pediatru
• endocrinolog
• nutriționist
• alergolog
• anestezist
• ortodont
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Oxigenoterapie
Aparate pentru diagnosticul şi tratamentul Sindromului de Apnee în Somn
Aparate pentru ventilaţie mecanică invazivă şi non invazivă la domiciliu
Spirometre şi pulsoximetre
Nebulizatoare pentru terapia cu aerosoli
Spacere pentru administrarea produselor de astm
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• medic genetician
Există o multitudine de tulburări ale
respirației pe timpul somnului din care pe noi,
ca medici ORL-isti, ne interesează sindromul de
apnee în somn de tip obstructiv.
În cazul acestui sindrom au loc pauze în
respirație datorită colapsului căilor aeriene
superioare în timpul somnului, regiunea cea
mai frecvent interesată de la nivelul căilor
aeriene fiind rinofaringele și orofaringele. La
acest nivel se produce mai întâi o diminuare
a calibrului căilor aeriene, astfel încât apare
inițial o respirație dificilă, sforăit, hipopnee
și în final blocajul total al căilor aeriene cu
perioadele de apnee.
Etiologia sindromului de apnee de somn
la copii cuprinde:
• hipertrofia amigdalelor și a vegetatiilor
adenoide-cea mai comuna cauză
• obezitatea-a 2-a cea mai frecventă cauză
• obstrucția nazală cronică: rinita alergică,
deviații de sept severe, stenoza choanala,
foarte rar tumori nazale sau faringiene
• diverse anomalii cranio-faciale întâlnite în
anumite sindroame genetice: Down, Pierre
Robin, Crouzon, Treacher Collins, KlippelFeil, Prader-Willi, Marfan, Apert
• anomalii dento-maxilare-micrognatism,
retrognatism, bolta ogivala
• achondroplazia, laringomalacia,
mucopolizaharidoze
• malformația Chiari, paralizia cerebrală,
siclemia
• hipotiroidismul
• papilomatoza oro-faringiana
• afecțiuni ce implică hipotonie neuromusculară: distrofia musculară Duchenne,
sindromul Werdnig-Hoffman, sindromul
Guillan-Barre, distrofia miotonică, miopatia
miotubulară
Examenul fibroscopic în ORL
Este o procedură minim invazivă. Un mod
rapid și obiectiv folosit de către medicul ORList pentru a examina căile aeriene superioare.
Avem nevoie de:
• endoscop flexibil/rigid
• camera video
• sursa de iluminare
• ecran
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Indicațiile examenului fibroscopic ORL în
pediatrie
• diagnosticul de certitudine al hipertrofiei
adenoidiene
• diagnosticul diferențial al anomaliilor
congenitale ce produc obstrucție nazală la
copiii mici
• diagnosticul anomaliilor congenitale
laringiene și supraglotice la copii mai mari
• tulburari de deglutiție, disfonie, reflux
gastro-esofagian
• dificultăți de respirație (stridor)
nelegate de astm sau hipertrofia adenoamigdaliană
• suspiciune de corpi straini sau ingestie
sodă caustică
• formațiuni tumorale căi aeriene superioare
Contraindicații
• nu există contraindicații absolute ale
fibroscopiei nazale
• precauție la pacienții cu istoric de tulburări
de coagulare și cei care primesc tratament
cu anticoagulante
• atenție la pacienții speriați, agitați sau cei
cu boli cardio-vasculare-risc de episod
vasovagal
Examenul fibroscopic ORL - tehnica
Copii mai mari pot suporta foarte bine
examinarea, în schimb cei mici cooperează mai
greu.
La cei care nu pot tolera, examinarea se
poate realiza sub anestezie generală.
Pregătirea pacientului
Acasă-să nu fie cu stomacul plin, la copii
mai mari li se poate explica în ce constă
examinarea.
Rolul părintelui
• să ajute copilul să stea calm și relaxat
• să stea cu copilul pe timpul examinării
Pregătirea nazală - aplicarea unui
decongestionant nazal și anestezic topic local
Poziția pacientului - așezat pe scaun și
capul bine fixat
La copii este preferat întotdeauna
fibroscopul flexibil cu diametrul mic (2,8 sau
3,5 mm). Sunt examinate zonele de interesplanșeul foselor nazale, cornetele nazale
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inferioare și medii, zona meatului mediu,
cavumul, orificiile choanale și dacă este
necesar se trece fibroscopul până la nivelul
bazei de limbă și hipofaringelui, observânduse laringele - corzi vocale, spațiu glotic,
aritenoizi, comisura anterioara și posterioară,
sinusurile piriforme.
Riscuri
• sângerări nazale-epistaxis
• edem laringian-necesită tratament
adecvat și supraveghere pe parcursul
nopții
• reflex de vărsătura la trecerea fibroscopului
pe la nivelul faringelui și bazei de limbă
După testare copilul poatea avea activități
normale.
CAZ CLINIC I
Pacienta G.E.,in varsta de 11 ani,
supraponderală, operată în urmă cu 3 ani
– adenoidectomie + reducție amigdaliană
prin coblație, se prezintă pentru reapariția
sforăitului, repetate episoade de rinita acută
muco purulentă, sinuzită maxilară acută.
Examen alergologic negativ.
Examenul ORL - modificări:
• țesut adipos bine reprezentat în regiunea
cervicală, gât scurt
• orofaringe strâmt, amigdale palatine
reduse prin coblație
• examen videofibroscopic nazal-hipertrofie
importantă cornete nazale inferioare,
secreții reduse, sero-mucoase, meaturi
medii-aspect normal, deviație sept nazal la
dreapta, cavum liber
Poligrafia ventilatorie arata SASO ușor spre
moderat, cu un indice de apnee-hipopnee de
4,5/h.
Se instituie tratament cu corticosteroizi
topici intranazali (mometazonă furoat),
imunoterapie nespecifică (Bronho-Vaxom), se
recomandă scădere ponderală, sport, exerciții
fizice, kinetoterapie, cu reevaluare clinică peste
3 luni și polisomnografie peste 6 luni.
CAZ CLINIC II
Pacientul M.M. în vârstă de 5 ani cunoscut
cu alergie la proteina laptelui de vaca și
soia, mama cu alergie la polen de graminee,

în urma unei polisomnografii efetuată în
urma cu 1 an se stabilea prezența unui SASO
moderat, iar la repetate controale ORL se
indică adenoidectomie pentru vegetații
adenoide hipertrofice. Părintii nu sunt de
acord cu intervenția chirurgicală și vin pentru
reevaluare ORL.
Examenul ORL:
• facies cu cearcăne moderate, usoară
hiperemie conjunctivală
• fose nazale cu importanta inflamație a
mucoasei nazale și deviație sept nazal
• orofaringe aspect normal, amigdale
palatine intravelice
• examen videofibroscopic nazal-hipertrofie
importantă cornete nazale inferioare,
mucoasa palidă, deviație sept nazal la
dreapta, secreții moderate apoase, pachet
mic de vegetații adenoide în cavum
(hipertrofie gr.2).
Se decide reevaluare alergologică,
instituirea unui tratament local cu
corticosteroizi topici (mometazonă furoat),
antihistaminice și inhibitori receptori de
leucotriene. Reevaluare polisomnografică
peste 3 luni.
CONCLUZII
Patogenia SASO la vârsta pediatrică
se suprapune pe un sistem fiziologic ăn
dezvoltare, având implicații respiratorii,
cardio-vasculare, metabolice și neurocomportamentale.
Se recomandă screeningul pentru sforăit la
toți copiii și adolescenții.
Dimensiunea tonsilară și adenoidiană
nu reprezintă un factor de risc independent
pentru nici un prag al indicelui de apneehipopnee, ceea ce sugerează faptul că este
posibil ca adenotonsilectomia să nu fie
întotdeauna cel mai potrivit tratament de
prima linie. Aceasta nu presupune faptul că
hipertrofia amigdalelor sau a vegetațiilor
adenoide nu reprezintă mecanismul primar de
apariție al tulburărilor respiratorii în somn la
copii, dar trebuiesc luate în calcul și terapiile
alternative.
Evaluarea unui copil cu SASO este o muncă
în echipă, iar examenul ORL trebuie sa fie
complet și să includă acolo unde este posibil și
un examen fibroscopic.
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The importance of endoscopic
naso-pharyngeal-laryngeal examination
in obstructive sleep apnea child evaluation
• Dr. Sorina Dindere

Regina Maria, Bucharest
Sleep is a periodic and reversible
physiological process, extremely important
in adults and especially in children who
are in a continuous process of growth and
development.
Many processes take place during sleep
such as brain development, improvement
of immune functions, secretion of growth
hormone, prolactin, testosterone, increase of
protein production, temperature regulation,
processes related to memory and learning,
creativity, problem solving, maintenance of
emotional and social functions.
Evaluation of children with obstructive
sleep apnea syndrome suspicion should be
thorough and should contain:
• a detailed case history and filling in of
questionnaires related to sleep and child’s
daytime behavior
• complete physical examination
• ENT examination comprising, if possible,
an endoscopic examination
• polysomnography or cardiorespiratory
polygraphy
A multidisciplinary team of physicians is
required, made up of:
• pediatrician-with sleep medicine
competence
• pediatric ENT
• family doctor
• pulmonologist
• pediatric neurologist
• pediatric psychiatrist
• endocrinologist
• nutritionist
• allergologist
• anesthesiologist
• orthodontist
• genetics physician
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There are many sleep-related breathing
disorders of which obstructive sleep apnea
syndrome is of interest to us, as ENT specialists.
Patients with this syndrome experience
breathing pauses due to upper airway collapse
during sleep, the most affected areas being
the nasopharynx and oropharynx. Here is
where the airway caliber firstly diminishes,
initially resulting in difficult breathing,
hypopnea, and finally total blockage of the
airways with apneas.
The etiology of pediatric sleep apnea
syndrome comprises:
• tonsil hypertrophy and adenoid
hypertrophy-the most common cause
• obesity - the 2nd most common cause
• chronic nasal obstruction: allergic
rhinitis, severe septum deviation,
choanal stenosis, and very rarely nasal or
pharyngeal tumors
• various cranial and facial abnormalities
specific to certain genetic syndromes:
Down, Pierre Robin, Crouzon, Treacher
Collins, Klippel-Feil, Prader-Willi, Marfan,
Apert
• dental and maxillary abnormalitiesmicrognathism, retrognathia, ogivale
palatine vault
• achondroplasia, laryngomalacia,
mucopolysaccharidosis
• Chiari malformation, cerebral palsy, sicklecell disease
• hypothyroidism
• oropharyngeal papillomatosis
• neuromuscular hypotony disorders:
Duchenne muscular dystrophy,
Werdnig-Hoffman syndrome, GuillanBarre syndrome, myotonic dystrophy,
myotubular myopathy
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ENT endoscopic examination
It is a minimally invasive procedure.
A rapid and objective way used by the ENT
physician to examine upper airways.
The following are required:
• flexible/rigid endoscope
• video camera
• ighting source
• screen
Indications for pediatric ENT endoscopic
exam
• a certainty diagnosis of adenoid
hypertrophy
• differential diagnosis of congenital
abnormalities causing nasal obstruction in
infants
• diagnosis of congenital laryngeal and
supraglottic abnormalities in children
• deglutition disorders, dysphonia, gastroesophageal reflux
• breathing disorders (stridor) not related to
asthma or adenotonsillar hypertrophy
• suspicion of foreign bodies or ingestion of
caustic soda
• tumoral formations in the upper airways
Contraindications
• there are no absolute contraindications for
nasal endoscopy

• precaution in patients with a history of
coagulation disorders and those receiving
treatment with anticoagulants
• special attention to be paid in patients
who are scared, agitated, or patients at risk
for cardiovascular disease-risk of vasovagal
syncope
ENT endoscopic exam-technique
Older children can undergo examination
easily while the little ones find it more difficult
to cooperate.
A general anesthesia can be performed in
children who cannot tolerate the examination.
Patient’s preparation
At home - not to be on a full stomach,
older children can be explained what the
examination consists in
The role of parents
• to help the child stay calm and relaxed
• stay by the child’s side during examination
Nasal preparation - applying a nasal
decongestant and local anesthetic
Patient’s position – sitting on a chair with
their head still
It is preferable to use a flexible fiberscope in
children, with a small diameter (2.8 or 3.5 mm).
The important areas are examined-vault of the
nasal fossae, lower and medium nasal cornets,
zona meatului mediu, cavum, choanal holes
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and, if necessary, the fiberscope is introduced
up to the tongue base and hypophalangial
level, observing the larynx-vocal cords, glottic
space, arytenoids, anterior and posterior
commissure, and piriform sinuses.
Risks
• nasal bleeding -epistaxis
• laryngeal edema-requires adequate
treatment and monitoring during the
night
• vomiting reflex when the fiberscope
reaches the base of the pharynx and
tongue
After the test the child can perform normal
activities
CLINICAL CASE I
Patient G.E., female, aged 11 years
old, overweight, operated 3 years ago–
adenoidectomy + tonsil reduction through
coblation, presents with relapsed snoring,
repeated episodes of acute mucopurulent
rhinitis, acute maxillary sinusitis. Negative
allergy testing.
ENT examination-modifications:
• adipose tissue well represented in the
cervical region, short neck
• narrow oropharynx, palatine tonsils
reduced through coblation
• nasal endoscopic examination-significant
hypertrophy in the lower nasal cornets,
reduced seromucous secretion, meaturi
medii-normal aspect, nasal septum
deviation to the right, free cavum
The ventilatory polygraphy shows mild to
moderate OSAS, with an apnea-hypopnea
index of 4.5/h.
Intranasal topical corticosteroid therapy
administered (mometasone furoate),
non-specific immunotherapy (BronhoVaxom), recommendation for weight loss,
sport, physical exercises, kinesitherapy,
clinical reevaluation after 3 months, and
polysomnography after 6 months.
CLINICAL CASE II
Patient M.M., aged 5 years old, known with
allergy to cow and soya milk protein, mother
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with allergy to grass pollen, polysomnography
performed 1 year ago showed moderate
OSAS, and after repeated ENT evaluations
adenoidectomy for hypertrophic adenoids
is recommended. Parents do not agree with
surgery and come back for ENT reevaluation.
ORL examination:
• facies with moderate dark circles, mild
conjunctival hyperaemia
• nasal fossae with significant inflammation
of the nasal mucosa and septum deviation
• normal appearance of the oropharynx,
intravelice palatine tonsils
• nasal endoscopic examination-significant
hypertrophy in the lower nasal cornets,
pale mucosa, nasal septum deviation to
the right, moderate watery secretions,
small package of adenoids in the cavum
(2nd degree hypertrophy)
Allergy reevaluation is recommended, as
well as administering a topical corticosteroid
(mometasone furoate), antihistamines
and leukotriene receptor inhibitors.
Polysomnographic reevaluation after 3
months.
CONCLUSIONS
Pediatric OSAS overlaps a developing
physiological system, with respiratory,
cardiovascular, metabolic, and
neurobehavioral implications.
Screening for snoring is recommended in all
children and adolescents.
Tonsillar and adenoid size does not
represent an independent risk factor for any
of the apnea-hypopnea index thresholds. This
suggests it is possible that adenotonsillectomy
is not always the most appropriate first-line
treatment. It doesn’t mean that tonsillar or
adenoid hypertrophy does not represent the
primary mechanism for occurrence of sleeprelated breathing disorders in children, but
alternative therapies should also be taken into
consideration.
The evaluation of a child with OSAS is a
team work, and the ENT examination should
be complete and it should include, when
possible, an endoscopic exam as well.
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Capcane diagnostice în patologia sindromului de apnee în
somn de tip obstructiv (saso) la copil
• Dr. George Lungu

Regina Maria Clinica Băneasa, Bucureşti
Etiologia SASO la copil poate fi
multifactorială: îngustarea căilor aeriene
superioare (hipertrofie adenotonsilară,
anomalii craniofaciale, patologie nazală,
obezitate), hipotonia căilor aeriene superioare,
anomalii genetice și hormonale.
Este bine știut faptul că cea mai frecventă
cauză în patologia SASO la copil este
hipertrofia adeno-tonsilară. Alte cauze mai
rare, ca rinita alergică cu sau fără deviația
septului nazal, tind să fie cu ușurință trecute cu
vederea.
Caz clinic
Băiat în vârstă de 5 ani care se prezintă în
clinica noastră pentru tulburări respiratorii în
timpul somnului-obstrucție nazală și perioade
de apnee.

Anamneza
Simptomele au fost pentru prima dată
observate în urma cu peste 1 an. Copilul a
sferit operația de adenoidectomie în sept.
2016, în alt centru ORL din țară. Preoperator
nu s-a efectuat poligrafie respiratorie și nici
fibroscopie nazo-faringiană. Intraoperator
– vegetații adenoide de mici dimensiuni. In
lunile următoare simptomatologia persistă.
La începutul anului 2017, la o clinica
ORL din afara țării, se propune intervenția
chirurgicală de reducție volumetrică a
amigdalelor palatine, considerându-se că
hipertrofia amigdaliană ar putea fi una din
cauzele cele mai importnte a SASO în acest
caz. Operația nu a avut loc, parinții venind cu
copilul la consult în clinica noastră pentru încă
o părere.

57

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ

REZUMATE / ABSTRACTS

ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (7), 2017

Consult Pediatrie-Regina Maria
Copil normoponderal. Fără retrognatism
mandibular. Torace normal conformat.
Poligrafie respiratorie - SASO moderat (spre
sever) - Indicele apnee-hipopnee (IAH)=8,7/h.
Consult ORL-Regina Maria, inclunzând
fibroscopie nazo-faringo-laringiană:
Tumefacție cornete nazale inferioare,
deviație sept nazal, amigdale palatine doar
ușor mărite în volum, nazofaringe liber (fără
vegetații adenoide), baza de limbă, epiglota și
corzile vocale - aspect normal.
Analize sanguine - IgE=800UI/ml
Diagnostic pozitiv
Am concluzionat că mare parte din
sindromul de apnee în somn este provocat de
rinita alergică și hipertrofică + deviația de sept
nazal
Tratament
Se instituie tratament cu corticoid nazal
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(mometazonă furoat) cate 1 puf în fiecare nară
o dată pe zi, seara, 8 săptămâni. Părinții au
observat o ameliorare netă a simptomatologiei
la câteva săptămâni. O altă poligrafie
respiratorie este efectuata la 6 săptămâni.
Rezultatul a fost mult mai bun decât
precedenta poligrafie, cu IAH=4,5/h.
Concluzii
Alte cauze mai rare a SASO la copil - rinita
alergica, rinita cronică sau deviația septului
nazal - pot fi subevaluate.
Hipertrofia adeno-tonsilară este cea mai
frecventă cauză a SASO la copil dar din această
cauză uneori poate fi supraestimată. Trebuie
să ne gandim și la alte posibile cauze ale SASO,
mai ales când hipertrofia adeno-tonsilară nu
este importantă.
O anamneza minuțioasă plus un examen
clinic ORL complet, inclunzând examenul
fibroscopic nazo-fringo-laringian, împreuna
cu poligrafia respiratorie, ne conduc către o
abordare terapeutică optimală.
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Diagnostic pitfalls of obstructive sleep apnea syndrome
(osa) pathology in children
• George Lungu, MD

Regina Maria Baneasa Clinic
OSA etyology in children can be
multifactorial: upper airways narrowing
(adenotonsillar hypertrophy, craniofacial
anomalies, nasal pathology, obesity), upper
airway hypotonia, genetic and hormonal
anomalies.
It is well known that the most common cause
of OSA pathology in children is adenotonsillar
hypertrophy. Other more rare causes, such as
allegic rhinitis with or without nasal septum
deviation, seem to be easily overlooked.

ENT examination at Regina Maria Clinic,
including fiberoptic endoscopy of nasopharynx
and larynx
Enlargement of inferior nasal turbinates,
nasal septum deviation, only slightly enlarged
palatine tonsils, no adenoid vegetation into the
nasopharynx, normal appearance of the base of
the tongue, the epiglottis and the vocal cords.

Case report
A 5-year-old boy was admitted to our clinic
for breathing disorders during sleep, namely
nasal obstruction and apnea events.

Positive diagnosis
I concluded that most of the pathology of
OSA is caused by allergic and hypertrophic
rhinitis and to some extent by nasal septum
deviation.

Case history
The symptoms were first noticed more than 1
year ago. The child underwent adenoidectomy
suurgery in September 2016 in another ENT
center in the country. Preoperatively, no
respiratory poligraphy and no nasopharyngeal
fiberscopy were performed. Intraoperatively,
only very small adenoid vegetations were found
and eventually removed. In the following month
the symptoms continued to persist.
At the beginning of 2017, an ENT doctor from
a clinic outside the country indicated surgery
to reduce volume tissue of palatine tonsils,
considering that tonsillar hypertrophy could be
one of the most important cause in this case.
The surgery did not take place, parents deciding
to come with the child at our clinic, Regina
Maria, for another medical opinion.
Pediatric consultation at Regina Maria Clinic
Normal weight child. Without retrognathism.
Normal chest shape.
A respiratory polygraphy is recommended
in our clinic. The result of polygraphy was
moderate to severe OSA, apnea-hypopnea
index (AHI) = 8.7/h.

Blood tests
High levels of immunoglobulin E = 800UI/ml.

Treatment
A treatment for rhinitis is prescribed. The
child is given local treatment with topical nasal
corticosteroids (mometasone furoate), a local
dose of one puff in each nostril, once a day, in
the evening, for 8 weeks. The parents noticed
a strong improvement of symptomatology
even after a few weeks. Another respyratory
polygraphy was performed after 6 weeks of
treatment. The result was much better than the
previous polygraphy, with the AHI = 4.5/h.
Conclusions
Other more rare causes of OSA in children,
such as allergic rhinitis, chronic rhinitis or nasal
septum deviation, may be underestimated.
Adenotonsillar hypertrophy is the most
common reason for OSA in children, but this
fact can be sometimes overestimated. We have
to consider other possible causes of OSA as well,
especially when adenotonsillar hypertrophy is
not significant.
A thorough anamnesis as well as a complete
ENT examination, including a fiberoptic
endoscopy of the nasopharynx and larynx,
along with respiratory polygraphy will lead us to
an optimal therapeutical approach.
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Problemele de respirație și malocluziile la copii
• Dr. Marinela Bănică

Orthoexclusive, București
Ca ortodont specializat în creșterea și
dezvoltarea ansamblului facial consider
că trebuie să acordăm o mare importanță
evaluării și tratementului OSA deoarece avem
o poziție privilegiată în prevenirea SDB (sleep
disordered breathing), a problemelor de somn
și respirație la copii.
Este important să investigam fiecare
pacient, indiferent de vârstă, sa strângem
informații despre istoricul apneei de somn
și să-l îndrumăm colegilor specialiști pentru
examene medicale complete de fiecare dată
când este cazul.
Morfologia cranio-facială și obezitatea sunt
factori de risc independenți pentru apnee
însă profunzimea maxilară poate prezice AHI
(apnea hypopnea index).
Factori de risc pentru OSA
Morfologia și SDB la copii
O morfologie anormală chiar și fără exces
de grăsime este asociată cu creșterea riscului
de a dezvolta SDB la copii de 6-8 ani.
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Forma maxilarelor explică susceptibilitatea
pentru AHI:
Maxilare mici înseamnă căi aeriene mai
mici.
Maxilare îngustate favorizează riscul
colapsului și pierderea tonusului muscular.
O simplă examinare clinică este necesară
și recomandată pentru a putea recunoaște o
creștere a riscului de SDB la copii :
- examinarea profilului facial
- ocluzia dentară
- tonsilele
Problemele de somn sunt asociate cu:
Probleme de formă
Probleme funcționale
Fața alungită și îngustată

Tonsile și adenoide inflamate

Plan mandibular înclinat

Alergii

Bolta palatina îngustată

Răceli frecvente și infecții ORL

Inghesuire dentară severă

Respirație orală

Din peste 600 de pacienți de ortodonție
studiați:
• 16% au o fața alungită
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• 86% au profil convex facial cu mandibula
situată mai posterior decât maxilarul)
• peste 50% prezintă respirație orală și gura
deschisă în repaus
Sforăitul și SDB sunt periculoase în cazul
copiilor!
Maxilarele mici reprezintă un factor
major al SDB
• Maxilare retruzive
• Deficiențe ale etajului mijlociu
• Hiperdivergența maxilară
• Long face sindrom
• Facies adenoidian
• Ambele maxilare retuzive
• Distrofie craniofacială
Mesaj important:
• Forma feței determină forma căilor
aeriene faringeale
• Ca cât sunt mai mici căile aeriene cu atât
mai ușor se obstuează
• Obstrucția căilor aeriene afectează
creșterea creierului
Cauzele pentru care copiii stau cu gura
întredeschisă:
• Traumatisme la naștere
• Postura incorectă
• Lipsa alăptării sau alaptarea insuficientă
• Hrănirea cu biberonul
• Consumul de alimente moi și difersificare
incorectă
• Stresul oxidativ
• Căldura excesivă
• Hiperventilația
• Reactivitate la stres
• Probleme imunologice
• Obiceiuri vicioase
• Dureri de cauză dentară
• Ankyloglosia
• Macroglosia
• Hiperventilația cronică
• Hipocapnia
• Disfuncții ale musculaturii faciale
• Deglutiția incorectă
• Inflamarea adenoidelor
• Obstructia nazală
• Infecții repetate ale urechii
• Sforăit
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• SDB, OSA
• Variabilitatea ritmului cardiac
• Malocluzii
Antropologia arată ca malocluziile sunt o
adaptare, o consecință a contactului cu mediul
modern.
Predispozitia genetică poate fi influențată
de schimbarea mediului…în bine sau în rău!
Cauzele problemelor de respirație și
malocluziilor:
• Alimentația artificială și diversificarea
incorectă
• Alergii, astm, infecții ORL
• Postura incorectă
• Disfuncții ale țesuturilor moi (interpunerea
limbii, gura deschisă)
Dinții înghesuiți nu reprezintă problema ci
un indicator, un simptom al unor probleme
mai mari!
Chei de acțiune:
• Screening pentru OSAS
• Testări și colaborări interdisciplinare:
Pediatru, Somnolog, ORL, Alergolog,
Ortodont
• Tonsilo-adenectomii dacă se impune
• Monitorizare post operatorie obligatorie
• Reevaluare
• Corectarea funcțiilor orale și a obiceiurilor
vicioase
Malocluziile de clasa a II-a la copii
Reprezintă un factor independent pentru
afectarea dezvoltării neuro-faciale și mai tarziu
compromiterea căilor aeriene așa că trebuie să
tratăm cât mai timpuriu!
O mandibulă retrudată înseamnă căi
aeriene mai îngustate.
Malocluziile de clasa a III-a la copii
Nedezvoltarea corespunzătoare a
maxilarului superior are consecințe grave
asupra ansamblului facial pe termen lung iar
nediagnosticarea, întârzierea sau tratamentul
incorect vor duce la corecții chirurgicale după
terminarea creșterii.
Studiile sunt foarte clare, SDB crește riscul
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problemelor de sănătate și comportamantele ale
copiilor;
Copii cu arcade dentare și maxilare
poziționate mai anterior respiră mai bine pe nas
performează mai bine la școală și au o sănătate
generală mai bună;
Problemele de somn la copii au o prevalență
din ce în ce mai mare și cei mai mulți părinți nu
sunt informați despre consecințele grave ale OSA;
Terapia ortodontică ar trebui încurajată la
copii cu OSAS iar tratamentele ortodontice
timpurii pot modifica permanent respirația
nazală, prevenind obstrucția căilor aeriene
superioare.
Protracția maxilarului afectează în sens
pozitiv căile aeriene;
Avansarea mandibulară deschide caile
aeriene poziționând limba mai anterior;
Expansiunea semi-rapidă și rapidă prin
mărirea dimensiunii transversale a maxilarelor
duce la o mărire a cavităților aeriene;
Disfuncțiile țesuturilor moi
Limitarea fluxului în inspirație este cauzat de:
• Căi aeriene micșorate
• Respirație îngreunată mecanic
• Creștere incorectă spre anterior a
maxilarelor ceea ce duce la căi aeriene
îngustate.

Ce anume duce la îngustarea căilor aeriene:
• Etiologia malocluziilor este multifactorială
cu toate ca mulți spun că este genetică,
acești multi-factori sunt deja bine
cunoscuți și controlabili însă necesită
cunoștințe adecvate și timp pentru a-i
corecta.
Dacă un copil are cavitățile nazale mici
(dimensiunea căilor aeriene redusă) și se
blochează cu mucus ei vor compensa aceasta
prin respirația orală fie chiar și temporar. Dacă
această compensare devine cronică duce
la instalarea unor probleme în lanț care vor
afecta cresterea facială. Stim foarte bine că
respirația orală schimba forma feței.
Cu cât mai repede corectăm aceste
probleme și compensări cu atât mai bine
putem preveni distrofiile cranio-faciale.
Dacă au apărut deja deformări la nivelul
feței și acestea nu au fost corectate prin
intermediul tehnicilor de ortopedie dentofacială trebuie să ne grăbim să o facem înainte
de încheierea completă a creșterii scheletale.
În final trebuie să ne asigurăm că respirația
și poziția limbii în gură sunt corecte pentru a
avea o bună sănătate orală pe tot parcursul
vieții.

63

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ

REZUMATE / ABSTRACTS

ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (7), 2017

Breathing problems and malocclusion in children
• Marinela Banica, MD
Orthoexclusive, București

As an orthodontist specialized in growth
and development of the facial assembly,
I consider that we should give much
importance to the assessment and treatment
of OSA because us, as orthodontists, have a
privileged role in the prevention of SDB (sleep
disordered breathing), sleep and breathing
problems in children.
It is important to investigate every patient,
irrespective of their age, to gather information
on the history of sleep apnea and to direct
the patient to our colleagues specialized to
perform complete medical examinations each
time necessary.
Craniofacial morphology and obesity
represent independent risk factors for apneas,
but maxillary depth may predict AHI (apnea
hypopnea index).
Risk factors for OSA
Morphology and SDB in children
An abnormal morphology, even without
excessive adipose tissue, is associated with
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increase in the risk for SDB in children between
6-8 years old.
The maxillary shape explains susceptibility for
AHI:
• A small maxilla means smaller airways.
• A narrowed maxilla favors the risk for
collapse and loss of muscle tone.
A simple clinical examination is required
and recommended to be able to identify an
increase of the risk for SDB in children:
• examination of the facial profile
• dental occlusion
• tonsils
Sleep problems are associated with:
Shape problems

Functional problems

Elongated and narrow face
Sloping mandible
Narrow palatine vault
Severe dental restraint

Inflamed tonsils and adenoids
Allergies
Frequent colds and ENT infections
Mouth breathing

From over 600 patients studied from an
orthodontic perspective:
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• 16% have an elongated face
• 86% have a convex facial profile (with
a mandible which is located in a more
posterior position than the maxilla)
• over 50% present mouth breathing and an
open mouth while at rest
Snoring and SDB are dangerous in
children!
A small maxilla represents a major risk
factor for SDB
• Maxillary retrusion
• Middle face patch deficiencies
• Maxillary hyperdivergency
• Long face syndrome
• Adenoid facies
• Maxillary and mandibular retrusion
• Craniofacial dystrophy
Important message:
• The shape of the face determines the
shape of the pharyngeal airways
• The smaller the airways the easier is for
them to get obstructed
• Airway obstruction affects brain growth
Causes for a half-open mouth in children:
• Birth traumas
• Incorrect body posture
• Lack of breastfeeding or insufficient
breastfeeding
• Bottle feeding
• Soft foods and incorrect food
diversification
• Oxidative stress
• Excessive heat
• Hyperventilation
• Stress reactivity
• Immunological problems
• Vicious habits
• Tooth pain
• Ankyloglossia
• Macroglossia
• Chronic hyperventilation
• Hypocapnia
• Facial muscle dysfunctions
• Incorrect deglutition
• Adenoids inflammation
• Nasal obstruction
• Repeated ear infection

• Snoring
• SDB, OSA
• Heart rate variability
• Malocclusion
Anthropology shows that malocclusion is
an adaptation, a consequence of the contact
with the modern environment.
Genetic predisposition can be influenced by
environmental change…for the better or for
the worse!
Causes of breathing problems and
malocclusion:
• Artificial feeding and incorrect
diversification
• Allergies, asthma, ENT infections
• Incorrect body posture
• Soft tissue dysfunction (tongue
interposition, open mouth)
Tight teeth do not represent a problem but
an indicator, a symptom of serious problems!
Action keys:
• Screening for OSAS
• Interdisciplinary testing and collaboration:
Pediatrician, Sleep medicine specialist,
ENT, Allergologist, Orthodontist,
• Tonsil adenoidectomy, if necessary
• Obligatory postoperative monitoring
• Reevaluation
• Correction of oral functions and vicious
habits
2nd degree malocclusion in children
They represent an independent factor for
impairment of the neurofacial development
and later on compromise airways, so they
should be treated as early as possible!
A retruded mandible means narrowed
airways.
3rd degree malocclusion in children
Inadequate development of the maxilla has
long-term serious consequences on the facial
assembly and the lack of diagnosis, delayed
or incorrect treatment will lead to surgical
corrections after completion of growth.
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Studies are very clear regarding the fact that
SDB increases the risk for health and behavioral
problems in children;
Children with dental arcades and maxillas
located in an anterior position breathe easier
through the nose, have better performance in
school and a better health status;
Sleep problems in children have a growing
prevalence and most of the parents are not
informed about the serious consequences of
OSA;
Orthodontic therapy should be encouraged
in children with OSAS. Early orthodontic
treatment can permanently modify nasal
breathing, preventing upper airway
obstruction.
Maxillary protraction affects airways in a
positive way;
Mandibular advancement opens the
airways locating the tongue in an anterior
position;
Semirapid and rapid maxillary expansion by
increase of the cross-sectional dimension of
the maxilla leads to an increase of the airway
cavity;
Soft tissue dysfunction
Limitation of the inspiration flow is caused by:
• Reduced airways
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• Mechanically hampered breathing
• Incorrect anterior growth of the maxilla
leading to narrowed airways.
What leads to the narrowing of the airways:
Malocclusion etiology is multifactorial
although many say that it is genetic. These
multiple factors are already well known and
controllable, but this requires adequate
knowledge and time to correct them.
If a child’s nasal cavities are small (reduced
airway size) and they get blocked with
mucus, the child will compensate this by
mouth breathing, be it only temporarily. If
this compensation becomes chronic it leads
to chain reaction problems which will affect
facial growth. We know it very well that mouth
breathing changes the shape of the face.
The sooner we correct these problems and
compensations the better chance we have to
prevent craniofacial dystrophy.
If deformations have already occurred at
the face level and they haven’t been corrected
through dental and facial orthopedic
techniques, then it should be done before
completion of skeletal growth. Finally, we must
ensure that breathing and tongue position
are correct in order to have a good oral health
throughout life.
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Impactul clinic şi chirurgical
al sinuzitei la pacientul pediatric
• Conf. Dr Dan-Cristian Gheorghe

Clinica ORL, Spitalul M.S.Curie
Universitatea de Medicina şi Farmacie “Carol Davila”
Sinuzita în pediatrie este mai puțin
obişnuită la copii mici (5-10% dintre infecţiile
respiratorii superioare). Lipsa unor criterii
diagnostice clare şi înţelegerea insuficientă a
particularităţilor anatomice ale bolii concură
la această situaţie. Complicaţiile orbitare
sunt principalele simptome de ale sinuzitei
pediatrice. Evoluţia bolii este mai acută
la copiii mici comparativ cu cei mai mari.
Complicaţiile intracerebrale sunt rare (10%
dintre cazuri), însă ameninţătoare de viaţă.
Sinuzita cronică în pediatrie este un subiect
discutabil.
Semnele clinice ale sinuzitei pediatrice sunt,
cel mai frecvent, greu de distins de cele ale
celorlalte infecţii respiratorii. Dintre acestea,
cefaleea pare semnul cel mai puţin specific
pentru sinuzită. Diagnosticul este susţinut, în
principal, de o sumă de semne şi simptome pe
fondul unei boli cu evoluţie particulară.
Imagistica rămâne cel mai bun instrument
complementar de diagnostic, dar interpretarea
rezultatelor ar trebui facută întodeauna
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în context clinic, niciodată separat. Poate
fi folosită, de asemenea, în monitorizarea
pacientului.
Abordarea multidisciplinară a pacientului
pediatric cu diagnostic posibil de sinuzită
este obligatorie, din cauza eventualelor
complicaţii orbitare şi intracerebrale.
Evaluarea oftalmologică, neurologică şi
neurochirurgicală poate prevenii morbiditatea
asociată sinitei pe termen lung şi ajută în
diagnosticul diferenţial al altor afecţiuni.
Tratamentul sinuzitei pediatrice este în
principal medical şi are succes în 95% dintre
cazuri. Chirurgia se adresează cazurilor cu eşec
medical sau formelor de boală fulminantă.
Tehnica chirurgicală / abordarea trebuie
adaptată la fiecare circumstanţă anatomică.
Sunt utile atât abordul endoscopic, cât şi
cel extern, dacă asigură drenajul eficient al
sinusului implicat.
Concluzie: Sinuzita pediatrică rămâne o
provocare, iar opţiunile de tratament trebuie să
fie particularizate la fiecare pacient.
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Clinical and surgical impact
of pediatric sinusitis in patient care
• Associate Prof Dan-Cristian Gheorghe

ENT Clinic, M.S.Curie Hospital
University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”
Pediatric sinusitis is uncommon in
young chidren (5-10% of upper respiratory
infections). Lack of consistent diagnostic
criteria and poor anatomic understanding
of the disease account for this situation.
Orbital complications are the main presenting
symptom of pediatric sinusitis. The disease
course seems more acute in young children
when compared with older ones. Intracerebral
complications are rare (10% of cases) but life
threatening. Chronic sinusitis in children is
debatable.
Clinical signs of pediatric sinusitis are often
common and hard to distinguish form other
infectious respiratory diseases. Headache
seems the least specific sign for the disease.
Diagnosis is mainly sustained by an assembly
of symptoms and signs in a particular course
of a disease.
Imagistics remain the best complementary
diagnostic tool, but their interpretation should
always be analyzed in a clinical context and

never alone. They can also be used for patient
monitoring.
Multispecialty approach of a pediatric
patient with possible sinusitis is mandatory
because of possible orbital and intracerebral
complications. Opftalmologic, neurologic
and neurosurgical evaluations can prevent
long term sinusitis related morbidity and
differentiate the disease from other medical
conditions.
Pediatric sinusitis management is mainly
medical and can succeed in 95% of cases.
Surgery is reserved for medical approach
failure or fulminant course of the disease.
Surgical technique/ approach should be
adapted to each anatomical circumstance.
Both endoscopic and external approaches are
useful, if they ensure proper drainage of the
involved sinuses.
Conclusion: Pediatric sinusitis remains a
challenge and treatment options should be
tailored to each patient.
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Capcane de diagnostic ale tulburărilor de somn la copii
• Oana Tarta-Arsene

Clinica de Neurologie Pediatrică, Spitalul Clinic Prof. Dr. Al. Obregia, București
Tulburările de somn reprezintă afecțiuni
foarte frecvente la copii, fiind deseori motivul
evaluării în cadrul sectiilor de pediatrie, ORL,
neurologie sau psihiatrie pediatrică.
Datele clinice, anamnestice și evaluările
interdisciplinare sunt utile pentru diagnosticul
pozitiv și cel diferențial.
Vom prezenta cazul unui copil în vârstă
de aproximativ 4 ani care a acuzat episoade
paroxistice de tulburări respiratorii cu
cianoză în timpul somnului, repetitive la
scurt timp de la adormire. A fost investigat
în secția de ORL unde examenul clinic pune
diagnosticul de vegetații adenoide și este
operat, dar postoperator simptomatologia
persistă cu același aspect și aceeași frecvență.
Este investigat în secția de pediatrie și
diagnosticat cu reflux gastro-esofagian și
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tratat corespunzator, dar fără efect favorabil.
Evaluarea poligrafică în timpul somnului
arată tulburare de ventilație cu hipopnee
doar în timpul episodului paroxistic și se
îndrumă către neurologie pediatrică. Evaluarea
clinică neurologică a copilului este normală
și se recomandă video-EEG cu înregistrarea
episodului, astfel punându-se diagnosticul
de crize focale cu debut probabil în lobul
temporal drept. Investigația imagistică
cerebrală este normală, se recomandă
tratament antiepileptic cu carbamazepină cu
controlul crizelor.
Tulburările paroxistice de somn reprezintă
o capcană de diagnostic a specialităților din
sfera pediatrică.
CUVINTE CHEIE: tulburări de somn hipnice,
paroxisme
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Diagnosis pitfalls in pediatric sleep disorders
• Oana Tarta-Arsene

Pediatric Neurology, Pediatric Neurology Clinic, “Al. Obregia” Hospital, Bucharest
Sleep disorders represent common ailments
in the paediatric population, often being
the reason for examination in the paediatric,
ENT, neurology or paediatric psychiatry
departments.
Clinical and anamnestic data as well as
cross-disciplinary reviews are useful for
positive and differential diagnosis.
We will now present the case of a 4 year old
child, who was complaining of paroxystical
episodes of respiratory symptoms with
cyanosis that were occuring during sleep,
that were reccurrent in nature and ocurred
soon after falling asleep. The child was
investigated in the ENT department where
the diagnosis of adenoids was made on a
clinical basis, and thus he was operated.
Post-op the symptoms persisted, with the
same frequency and description. He was
then seen in the Paediatric department and

diagnosed with gastro-oesophageal reflux
and correctly treated, but without favorable
effect. Polysomnography showed a ventilation
anomaly with hypopnoea only during the
paroxysms, and the patient was directed
towards the Paediatric Neurology department
for evaluation. The neurological exam for
the child was normal and a video-EEG with
recording of the episode was ordered, and
so the diagnosis of focal epileptic crises with
probable onset in the right temporal lobe was
made. The neuro-imaging was normal, and
anti-epileptic treatment with Carbamazepine
was recommended, achieving crisis control.
Paroxystical sleep disorders are a common
diagnostic pitfall within the paediatric
specialties.
KEYWORDS: sleep disorders, paroxysms
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Sindromul Munchausen by proxy - probleme de etică
• Daniela Păcurar, Dumitru Orășeanu

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu"
București, România
“Dezordinile artificiale, contrafăcute”
(“Factitious disorder”), în care se încadrează
Sindromul Munchausen și Sindromul
Munchausen prin transfer (by proxy) reprezintă
tulburări mentale severe în care o persoană are
ca “scop” situaţia de a deveni pacient, respectiv
de a “fabrica“ o boală unei alte persoane,
aflată în îngrijire, solicitând sau necesitând
intervenţie medicală pentru aceasta. Acuzele
expuse de mamă ca aparţinând copilului
sunt alimentate de dorinţa mamelor de a fi
recunoscute ca fiind persoanele ce acordă
cea mai mare grijă copilului lor, fără interese
materiale evidente.
Sindromul Munchausen by proxy nu
este rar, dar este dificil de recunoscut şi de
confirmat, acuzele fiind diverse, în majoritatea
lor legate de sistemul nervos central sau
respirator, descrise doar de mamă, dificil
de obiectivat. Aceasta afecțiune este una
dintre cele mai grave forme de abuz, asupra
copilului, potenţial letală, frecvent neînţeleasă
şi nedepistată, în care, din nefericire personalul
medical poate fi implicat.
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Recunoaşterea fenomenului de simulare
depinde mult de experienţa medicului, care
foloseste elemente de orientare precum
caractere de personalitate ale pacienţilor sau
părinţilor, evaluarea completă a copilului, a
părinţilor şi a familiei, evaluări psihologice.
Afecţiunea falsă a copilului, descrisă
intenţionat denaturat de către adult determină
un demers medical de diagnostic şi tratament
care poate produce durere şi discomfort.
Pacienţii cu afecţiuni de tipul SM sau SMBP
pot fi subiectul a numeroase controverse
etice sau psihologice şi contestări juridice sau
legale legate de statutul de pacient, probleme
legate de confidenţialitate, intimitate,
malpraxis sau participarea personalului
medical la suferinţa pacientului. Numeroase
probleme de etica și deontologie medicală
pot deveni obiectul unor litigii medicale sau
juridice în cazul acestor falși pacienți. În ciuda
controverselor multe dintre aceste probleme
rămân nerezolvate deoarece nu există mijloace
obiective de preciere, şi nici ghiduri clare astfel
ca medicul să poată da un răspuns adecvat în
astfel de situaţii.
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Munchausen syndrome by proxy - ethical issues
• Daniela Pacurar, Dumitru Oraseanu

University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Childrens Hospital “Grigore Alexandrescu”,
Bucharest, Romania

„Factitious disorder” or „disorders unnatural,
artificial, fake” as Munchausen syndrome and
Munchausen syndrome by proxy represents
a severe mental disorders in which a
healthy person has the „goal” of becoming a
patient, respectevely to „create” a disease to
another person, asking or requiring medical
intervention for him/her. Complaints exposed
by the mothers as belonging to the child are
justified by a desire to play the role of the
people most attached and thoughtful of their
child, without any personal benefit.
Munchausen by proxy syndrome is not
rare, but it is difficult to be recognized and
confirmed, the complains are so various,
mostly related to the central nervous system
or respiratory distress, described only by the
mother, difficult to objectify. This condition is
one of the most serious forms of child abuse,
potentially lethal, in which, unfortunately,
medical team can be involved.
Recognition of the phenomenon of
simulation depends heavily on the experience

of the physician, which uses guidance
elements such as personality characters of
patients or parents, complete assessment of
the child, parents and family, psychological
evaluations. The false disease of the child,
intentionally distorted described by adult, is
followed by an diagnostic process and medical
treatment that can cause pain and discomfort.
Patients with MS or SMBP may be the
subject of many ethical or psychological
controversies and legal complaints about
patient status, rise confidentiality issues,
privacy, medical malpractice, or participation
and involving of the mediacal team at the
souffrance of the patient.. Numerous issues of
medical ethics and deontology may become
the subject of medical or legal disputes for
these false patients. Despite controversy, many
of these issues remain unresolved because
there are no objective means or methods of
appreciation, nor clear guidelines so that the
doctors can give an appropriate response in all
situations.
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Copilul hipoton – diagnostic topografic
plecând de la cazuri clinice
• Dr. Nina Butoianu

Clinica de Neurologie Pediatrică, Spitalul Clinic Prof. Dr. Al. Obregia
Termenul de “copil floppy, copil moale”
se referă la copilul hipoton, hipotonia
putând fi definită prin rezistenţa scăzută a
muşchiului la mişcarea pasivă. Două feluri
de tonus se măsoară clinic: tonusul fazic
şi postural. Tonusul fazic este contracţia
rapidă ca răspuns la un strecth de mare
intensitate. Se examinează prin testarea
reflexelor osteotendinoase. Tonusul postural
este o contracţie prelungită la un strecth de
intensitate mică şi se referă la abilitatea de a
susţine tonusul trunchiului antigravitaţional.
Este important de determinat dacă hipotonia
este asociată cu deficit muscular sau nu.
Menţinerea unui tonus normal necesită
integritatea atât a sistemului nervos central cât
şi a celui periferic.
Evaluarea unui sugar hipoton presupune
o anamneză atentă cu detalii despre evoluţia
sarcinii, naşterii şi perioadei postnatale,
antecedente heredocolaterale şi date despre
dezvoltarea psihomotorie pe etape de vârstă.
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Examenul clinic la un sugar hipoton pune
probleme de diagnostic diferențial între o
afectare de cauză centrală și una de cauză
neuromusculară, cu evoluție și prognostic
foarte diferite de cel din prima categorie.
Forţa musculară relativ păstrată, asociată cu
hipotonie şi hiperreflexia favorizează originea
centrală a hipotoniei, în timp ce combinaţia
deficitului muscular al muşchilor membrelor
antigravitaţional şi hipo/areflexia sunt în
favoarea unei afecţiuni neuromusculare.
O distincţie atât de clară nu este posibilă
întotdeauna şi semnele clinice se pot
suprapune în afecţiuni care afectează atât
sistemul nervos central cât şi nervii periferici.
Istoricul atent şi examenul clinic minuţios,
investigaţiile imagistice şi teste biochimice şi
genetice ţintite duc la diagnosticul etiologic în
peste jumătate din cazuri. Evaluarea sugarului
hipoton trebuie să fie multidisciplinară
implicând geneticieni, neurologi,
neuroradiologi şi pediatrii.
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The floppy infant topographic
diagnosis starting from clinics
• Nina Butoianu, MD

Pediatric Neurology, Pediatric Neurology Clinic, “Al. Obregia” Hospital
The term ‘floppy baby’ is used to describe
hypotonic child, hypotonia represents reduced
resistance to passive range of motion in joints.
From clinical point of view there are two
types of tone: phasic tone and postural tone.
Phasic tone is a brief contraction in response
to a high-intensity stretch and is examined
by testing deep tendon reflxes. Postural tone
is sustained phasic tone, a brief contraction
in response to a high-intensity stretch (DTR)
sustained, low-intensity muscle contraction in
response to gravity ability to sustain postural
control and movement against gravity.
Maintaining a normal tonus requires the
integrity of both the central nervous system
and the peripheral nervous system.
The evaluation of a hypotonic baby involves
a careful history with details of the evolution
of pregnancy, birth and postnatal period, a
family history and psychomotor development.
The clinical examination of a hypotonic

child poses a differential diagnosis between a
central cause and a neuromuscular cause with
evolution and prognosis very different from
the first category. Relatively preserved muscle
strength associated with hypotonia and
hyperreflexia suggests the central origin of
hypotonia, while the combination of weakness
of the anti-gravitational limb muscles and the
hipo / areflexia are in favor of a neuromuscular
disorder. Such a clear distinction is not always
possible and clinical signs can overlap in
affections that affect both the central nervous
system and the peripheral nerves.
A combination of careful history,
examination, cranial imaging, and targeted
biochemical and genetic tests can lead to
a diagnosis in more then half of hypotonic
infants. The evaluation of a floppy infant
should be multidisciplinary involving
geneticists, neurologists, neuroradiologists
and metabolic, paediatricians.
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Abordarea multidisciplinară
a pacientului cu boală neuromusculară
• Dr. Diana Epure, Dr. Daniela Vasile, Dr. Magdalena Sandu, Dr. Raluca Teleanu
Neurologie pediatrică, Sp. Clinic de Copii “Dr. V. Gomoiu”, București

Bolile neuromusculare reprezintă o
categorie aparte în cadrul patologiei
neurologice, care afectează organismul în
întregul său, necesitând astfel o abordare
multidisciplinară riguroasă. Am ales ca
prototip de management al acestei categorii
de afecțiuni standardele de diagnostic
și tratament pentru distrofia musculară
progresivă Duchenne. Dorim astfel să
arătăm că gestionarea optimă a pacienţilor
cu afectare neuromusculară necesită o
echipă multidisciplinară, o strategie corectă
de management care poate modifica
favorabil istoria naturală a bolii şi îmbunătăţi
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calitatea vieţii, măsuri de anticipare şi de
prevenire şi intervenţii active pentru a
aborda aspectele primare şi secundare ale
bolii. Subliniem, de asemenea, că aplicarea
protocoalelor de diagnostic și tratament
duce la creşterea calităţii actului medical, la
creşterea satisfacţiei pacientului și a familiei
acestuia, stimulează munca în echipă și
impune o educaţie medicală continuă.
Standardizarea modalităţilor de îngrijire poate
facilita planificarea unor studii multicentrice
naţionale și internaţionale care să identifice
tratamente noi pentru pacienții cu boli
neuromusculare.
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Managementul insuficienței respiratorii
în bolile neuromusculare
• Lavinia Davidescu 1, 2, Vharoon Sharma Nunkoo 2, 3
1.Facultatea de Medicină Oradea
2.Clinica Davidescu-Laborator Somnologie
3. Spital Municipal, Departamentul Neurologie, Oradea

Slăbiciunea mușchilor respiratori este
principalul contributor la dezechilibrul
respirator la pacienții cu boli neuromusculare.
În stadiile avansate de boală, pacienții
dezvoltă o insuficiență respiratorie datorată
slăbiciunii musculare, aceasta fiind cauza
principală de deces la acești pacienți.
Slăbiciunea musculaturii respiratorii determină
hipoventilație alveolară inițial nocturnă,
și ulterior insuficiență respiratorie diurnă.
Semnele și simptomele precoce ale slăbiciunii
musculaturii respiratorii sunt inițial discrete,
respectiv: dispnee de efort, ortopnee, insomnie,
cefalee matinală, reducerea apetitului, depresie,
anxietate și fatigabilitate marcată.

Managementul insuficienței respiratorii
în bolile neuromusculare necesită utilizarea
VNI pentru asistarea musculaturii respiratorii,
în scopul corectării hipoventilației
alveolare și a schimburilor gazoase. VNI
încetinește declinul capacității vitale
forțate, îmbunătățind astfel calitatea vieții
pacienilor și crește supraviețuirea. Suportul
ventilator noninvaziv trebuie introdus
în managementul pacienților cu boli
neuromusculare cât mai precoce, la apariția
primelor semne de insuficiență respiratorie,
fiind probabil cea mai eficientă terapie
în prelungirea supraviețuirii pacienților
neuromusculari.

Management of respiratory failure
In neuromuscular diseases
• Lavinia Davidescu 1, 2, Vharoon Sharma Nunkoo 2, 3
1.Faculty of Medicine Oradea
2.Health Clinic Davidescu, Sleep Laboratory
3. Municipal Hospital - Neurology Department, Oradea

Respiratory muscle weakness is the main
contributor to respiratory imbalance in
patients with neuromuscular diseases . In
the advanced stages of the disease, patients
develop a chronic respiratory failure due
to muscle weakness, which is the principle
cause of death among these patients.
Respiratory muscle weakness ultimately
causes alveolar hypoventilation, initially
nocturnal, and later daytime respiratory
failure. The signs and symptoms of early
respiratory muscle weakness are discrete,
namely: dyspnoea on effort, orthopnoea,
insomnia, morning headache, loss of appetite,
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depression, anxiety, and marked fatigue.
The management of respiratory failure in
neuromuscular diseases requires the use of
Noninvasive ventilation (NIV) to assist the
respiratory muscles in order to correct the
alveolar hypoventilation and ameliorate gas
exchange. NIV thus slows down the decline
of forced vital capacity thereby improving the
patient’s quality of life and increases survival.
NIV support should be offered to all patients
who present with early signs of ventilatory
failure as it is probably the most effective
amongst treatments in prolonging life in
neuromuscular patients.
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Figure 2 – Chandler Stage IV - orbital abcess on the left eyeball
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Bronhoscopia, sindromul de apnee în somn și
copilul - Care este numitorul comun?
• Ruxandra Ulmeanu1, 2, Corina-Ioana Borcea2, 3, Ana-Maria Zaharie2,
Oana-Claudia Deleanu2,3, Florin Dumitru Mihălțan2, 3

1. Facultatea de Medicină, Oradea, Romania
2. Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”, București, Romania
3. Universitatea de Medicina şi Farmacie “Carol Davila”, Bucharest, Romania

Sindromul de apnee în somn obstructiv
(SASO) reprezintă o tulburare frecventă în
rândul patologiei pediatrice și este adesea
asociată cu morbiditate semnificativă.
Caracterizata de microtreziri repetitive
și/sau desaturări secundare anomaliilor
căilor respiratorii superioare (CRS) parțiale
sau complexe, fixe sau dinamice, SASO
la copii asociază sechele neurocognitive,
comportamentale, cardiovasculare și
inflamatorii. Suspiciunea clinică pentru SASO
este cel mai adesea ridicata de relatarile
parintilor ale unor simptomelor specifice
și recurente (exemplu: sforăit, wheezing,
evenimente apneice) și/sau modificari
identificate la examenul fizic care predispun
la obstrucția CRS (exemplu: laringomalacie,
hipertrofia adenotonsilară, disfuncție de corzi

80

vocale, colaps al peretelui faringian, anomaliile
craniofaciale, tumori etc.). Polisomnografia
este standardul de aur pentru diagnosticarea
SASO. În funcție de tipul de sedare, endoscopia
CRS poate ajuta la identificarea nivelului/
urilor obstrucției CRS și evaluarea dinamicii
mecanice a CRS în special la copiii cu anomalii
combinate, respectiv pentru a individualiza
tratamentul terapeutic.
Amigdalectomia și adenoidectomia
reprezinta în prezent metodele terapeutice
chirurgicale preferate la majoritatea
pacienților pediatrici. CPAP este în general
eficient în gestionarea SASO persistent după
adenotonsilectomie sau SASO complex
fără legătură cu amigdalele sau vegetatiile
adenoide.
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The common denominator of bronchoscopy,
sleep apnea syndrome and children
• Ruxandra Ulmeanu1, 2, Corina-Ioana Borcea2, 3, Ana-Maria Zaharie2,
Oana-Claudia Deleanu2,3, Florin Dumitru Mihaltan2, 3

1. Faculty of Medicine, University of Oradea, Romania
2. Institute of Pneumology"Marius Nasta" Bucharest, Romania
3. University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bucharest, Romania

Obstructive sleep apnea (OSA) syndrome
is a common disorder among children and is
often associated with significant morbidity.
Consisting of repetitive arousals and/
or oxygen desaturations secondary to
partial or complete, fixed or dynamic upper
airway abnormalities, Pediatric OSA has
well-described neurocognitive, behavioral,
cardiovascular, and inflammatory sequelae.
The clinical suspicion for OSAS is most often
raised by parental report of specific and
recurrent symptoms (e.g., snoring, gasping,
and apneic events) and/or abnormalities
identified by the physical examination which
predispose to upper airway obstruction (e.g.,
laryngomalacia, adenotonsillar hypertrophy,
vocal cord dysfunction, pharyngeal wall

collapse, craniofacial abnormalities, tumors,
etc). Polysomnography is the gold standard
method for the diagnosis of OSA. Depending
on the level of sedation, endoscopy of
the upper airway may help to identify the
level(s) of upper airway obstruction and to
evaluate the dynamic mechanics of the upper
airway, especially in children with combined
abnormalities and to individualize therapeutic
treatments.
Tonsillectomy and adenoidectomy is
currently the preferred surgical method to
treat OSA in most pediatric patients. CPAP is
generally effective in managing persistent
OSA after adenotonsillectomy or complex OSA
unrelated to the tonsils and adenoids.
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Evaluarea respiratorie
- investigații în stare de veghe și în somn
• Mihaela Oros, Lucica Barangă

Clinica Băneasa Regina Maria, București
Afectarea musculară respiratorie din bolile
neuromusculare evoluează în paralel cu
afectarea musculaturii scheletale deși uneori
nu urmează identic paternul deteriorării
musculaturii scheletale. În timp, poate să apară
respirație mai puțin amplă cu hipoventilație
și tuse slabă, ineficientă, generând
vulnerabilitatea pacientului pentru infecții
respiratorii, pneumonii, prin faptul că nu poate
elimina secrețiile. În același timp, pacientul
este predispus la atelectazie, obstrucția căilor
aeriene superioare, aspirație pulmonară la
care se adaugă efectul mecanic al scoliozei
progresive.
Este important în acest sens evaluarea
periodică a musculaturii respiratorii și
monitorizarea progresiei bolii.
Această evaluare se bazează pe o anamneză
detaliată cu obținerea istoricului și evoluției
până la momentul consultului, examinare
clinică, teste funcționale respiratorii în stare de
veghe, polisomnografie și gazometrie.
Recomandările pentru evaluarea periodică
și monitorizarea pacienților sunt în relație cu
afectarea neuromusculară. La pacienții cu
boală Duchenne spirometria se recomandă
de 2 ori/an atunci când CV este peste
60% din prezis și MIP/MEP > 60 cm H20 iar
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polisomnografia se recomandă anual.
Atunci când CV scade sub 60% din prezis
este recomandată efectuarea spirometriei la
3-4 luni și polisomnografiei la interval de 6
luni, cu individualizarea acestor recomandări
în funcție de evoluția fiecărui pacient.
Una din aceste recomandări, atunci când
testele efectuate obiectivează scăderea forței
musculaturii inspiratorii si expiratorii cu
afectarea tusei, se referă la inițierea susținerii
tusei cu dispozitivul de susținere a tusei pentru
îmbunătățirea clearance-ului mucociliar și
inflația periodică cu scopul recrutării alveolare.
De asemenea, înregistrarea SatO2 < 90% peste
10 % din durata înregistrării la polisomnografie
sau un patern de desaturări recurente
în timpul somnului reprezintă indicație
pentru VNI. Capnografia și determinarea
CO2 transcutanat contribuie la stadializarea
insuficienței respiratorii hipercapnice în bolile
progresive neuromusculare.
Evaluarea periodică respiratorie la pacienții
neuromusculari se încadrează astfel într-o
abordare complexă, multidisciplinară și
permite elaborarea unui plan anticipativ atât în
progresia bolii cât și a posibilelor complicații.
http://www.romaniansleepjournal.ro/
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Teste funcționale respiratorii recomandate la pacienții cu Distrofia Musculară Duchenne
Stadiul 1
Pre-simptomatic
Evaluarea
respiratorie
periodică
anticipativă
care include
asistarea tusei și
ventilația nocturnă
noninvazivă poate
îmbunătăți calitatea
și durata vieții

Stadiul 2
Precoce
ambulant

Stadiul 3
Tardiv
ambulant

Stadiul 4
Precoce
non-ambulant

Stadiul 5
Tardiv
non-ambulant

Funcție
respiratorie
normală

Risc scăzut pentru afectarea
respiratorie

Risc crescut
pentru afectarea
respiratorie

Risc înalt pentru
afectarea
respiratorie

Vaccinare
corespunzătoare
vârstei și
calendarului
vaccinal inclusiv
vaccinarea anti
pneumococică și
antigripală

Evaluare periodică
multidisciplinară

Evaluare
respiratorie
conform
evoluției bolii

Managementul
complicațiilor
respiratorii

Pulsoximetrie

Stare de veghe

Spirometrie
în poziție
șezândă și în
decubit

De 2 ori pe an dacă FVC>60% din prezis
La interval de 3-4 luni dacă FVC<60% din prezis

Debit maxim
al tusei (Peak
cough flow)
valori normale:
>360 l/min
Presiunea
inspiratorie
maximă (MIP)
și presiunea
expiratorie
maximă (MEP)
valori normale:
80-120 cm H2O

De 2 ori pe an dacă MIP/MEP >60 cm H2O

La interval de 3-4 luni dacă MIP/MEP <60 cm H2O

În timpul somnului

End-tidal CO2
- ETCO2 prin
capnografie

Polisomnografie
și/sau poligrafie
pentru
monitorizarea
cardiorespiratorie

Polisomnografie anuală
dacă FVC>60% din prezis și/sau MIP/MEP >60 cm H2O

Polisomnografie de 2 ori pe an
dacă FVC<60% din prezis și/sau MIP/MEP <60 cm H2O

http://www.romaniansleepjournal.ro/
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Respiratory evaluation
- role of awake and sleep tests
• Mihaela Oros, Lucica Baranga
Regina Maria Baneasa Clinic

The respiratory muscle impairment
evolves in parallel with the skeletal muscle
impairment, although sometimes it does not
identically follow the pattern of the skeletal
muscle deterioration. All these can causes
less wide breathing with hypoventilation and
weak inefficient cough, leading to patient’s
vulnerability for respiratory infections,
pneumonias, as they cannot eliminate
secretions. At the same time, patient is
predisposed to atelectasis, upper airway
obstruction, pulmonary aspiration along with
the mechanical effect of progressive scoliosis.
Therefore, it is important to have a periodic
assessment of the respiratory muscles and to
monitor the progression of the disease.
The respiratory assessment is based on
a detailed anamnesis with obtaining the
history and disease progression until the
time of the consultation, clinical examination,
respiratory functional tests during awakening,
polysomnography and gasometry.
The recommendations for periodic
assessment and monitoring of patients are
related to the neuromuscular impairment.
In patients with Duchenne disease
spirometry is recommended twice/year
when CV is over 60% of the predicted
value and MIP/MEP > 60cm H20, and
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polysomnography is recommended annualy.
When CV decreases under 60% of the
predicted value performance of spirometry
is recommended every 3-4 months while
polysomnography every 6 months, with
personalization of these recommendations
depending on the evolution of each patient.
When the performed tests indicate the
decrease of the inspiratory and expiratory
muscular strength with impairment of cough,
one of these recommendations refers to
initiating cough support by cough assist
machine for improvement of the mucociliary
clearance and periodic inflation with the
purpose of alveolar recruitment.
Also, recording SatO2 < 90% over 10 % of
the total recording time of polysomnography
or a pattern of recurrent desaturation
during sleep represent an indication for
VNI. Capnography and determination of
transcutaneous CO2 contribute to staging
of the hypercapnic respiratory failure in the
neuromuscular progressive disease.
Periodic respiratory assessment in
neuromuscular patients is thus part of a
complex multidisciplinary approach, allowing
an anticipative plan in disease progression as
well as possible complications.
http://www.romaniansleepjournal.ro/
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Recommended Diagnostic Testing for Pacients with Duchenne Muscular Dystrophy

A structured,
proactive approach
to respiratory
management that
includes the use
of assisted cough
and nocturnal
ventilation has been
shown to prolong
survival

Stage 1
Presymptomatic
Normal
respiratory
function
Ensure usual
immunisation
schedule
includes
23-valent
pneumococcal
and influenza
vaccines

Stage 2
Early
ambulatory

Stage 3
Late
ambulatory

Stage 4
Early nonambulatory

Stage 5
Late nonambulatory

Low risk of respiratory
problems

Increasing risk
of respiratory
impairment

High risk of
respiratory
impairment

Monitor progress

Trigger
respiratory
assessments

Trigger
respiratory
investigations
and
intervences

Oxyhemoglobin
saturation by
pulse
oximetry

Awake

Sitting and
supine FVC

Every 6 month if FVC>60% predicted
Every 3-4 month if FVC<60% predicted

Peak cough
flow
normal value:
>360 l/min
Maximum
inspiratory
ans expiratory
pressures
normal value:
80-120 cm H2O

Every 6 month if MIP/MEP >60 cm H2O

Every 3-4 month if MIP/MEP <60 cm H2O

During Sleep

Awake (endtidal carbon
dioxide
(ETCO2)
level by
capnography
Assessment of
Gas Exchange
During Sleep
(home or
lab setting)
polysom
nography

Polysomnography every year
if FVC>60% predicted and/or MIP/MEP >60 cm H2O
Polysomnolography every 6 month every year
if FVC<60% predicted and/or MIP/MEP <60 cm H2O

http://www.romaniansleepjournal.ro/

85

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ

REZUMATE / ABSTRACTS

ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (7), 2017

Rolul polisomnografiei pentru depistarea precoce a
insuficienței respiratorii la copiii cu boli neuromusculare
• Valeria Vlasceanu1, Mihaela Oros2

1. Spitalul Central de Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti
2. Clinica Baneasa Regina Maria Bucuresti
În mod fiziologic, în timpul somnului REM
se produce inhibarea motoneuronilor spinali
cu atonia musculară caracteristică din acest
stadiu de somn. Atonia musculaturii respiratorii
are importante consecințe asupra respirației.
Efectele somnului asupra respirației conduc
la scăderea ventilației pe minut, scăderea
capacității reziduale funcționale, creșterea
rezistenței în căile respiratorii superioare.
Primele semne ale insuficienței respiratorii la
copiii cu diferite sindroame genetice, obezitate,
paralizie cerebrală, afecţiuni neurologice sau
musculare se observă de obicei în timpul
somnului cand apare hipoventilatia, apnee
obstructiva în somn, apnei centrale sau
hipopnei.
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Evaluarea funcției respiratorii în timpul
stării de veghe nu depistează modificările
în schimbul de gaze din timpul somnului.
Polisomnografia (PSG) reprezintă o extensie a
evaluării clinice care furnizează date fiziologice
importante cu privire la multe aspecte ale
funcției respiratorii în timpul somnului.
La copiii cu miopatii congenitale sau boli
neuromusculare, evaluarea PSG periodică,
cel puțin o dată pe an, este esențială pentru
depistarea și intervenția terapeutică precoce.
Ventilatia non-invaziva initiata precoce, încă
din momentul în care hipercapnia apare doar
în timpul noptii, crește calitatea vietii, reduce
simptomele și scade riscul de internări și
întârzie apariția diurnă a hipercapniei.
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Polysomography’s role in the early detection of respiratory
insufficiency in children with neuromuscular disorder
• Valeria Vlasceanu1, Mihaela Oros2

1. Childrens Hospital “Grigore Alexandrescu”, Bucharest, Romania
2. Baneasa Clinic Regina Maria Bucharest
Physiologically during REM sleep spinal
motor neurons are inhibited creating muscular
atony characteristic for this sleep stage.
Respiratory muscle atony has important
consequences on breathing. Sleep effects on
breathing include a lower ventilation rate per
minute, a drop in functional residual capacity
and an increase of resistance in the upper
airway.
The first signs of respiratory insufficiency
during vigil states in children with various
genetic syndromes, obesity, cerebral palsy,
neurologic or muscular disorders are observed
usually during sleep when hypoventilation,
obstructive sleep apnoea, central apnoea or
hypopnoea happen.

Respiratory function tests during vigil
state does not detect gas changes that
happen while sleeping. Polysomnography
(PSG) represents an extension of the clinical
evaluation that provides clinicians with
important information regarding many aspects
of respiratory functions during sleep.
In children with congenital myopathy or
muscular disorder periodic PSG evaluation –
at least once a year- is essential for screening
and early therapeutic intervention. Early
non-invasive ventilation, from the moment
hypercapnia is detected during night time,
improves quality of life, reduces symptoms,
decreases hospital admittance risk and delays
the onset of diurnal hypercapnia.
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Rutine de somn
• Cristina Anghel1, Georgiana Murariu2

1. Medic specialist Psihiatria Copilului și Adolescentului, Clinica de Psihiatrie a Copilului și
Adolescentului, Spitalul de Psihiatrie “Prof. Dr. Al. Obregia”As. Univ. UMF “Carol Davila”, București
2. Medic rezident Psihiatria Copilului și Adolescentului, Clinica de Psihiatrie a Copilului și
Adolescentului, Spitalul de Psihiatrie “Prof. Dr. Al. Obregia”, București
Somnul nu reprezintă doar absenţa stării
de veghe, ci este un proces neurofiziologic
activ. În primii cinci ani de viaţă variază şi
se schimbă durata, calitatea şi arhitectura
somnului. Este important să cunoaştem
particularităţile dezvoltării somnului la sugarii
şi copiii mici, în special aspectele legate de
reglare şi consolidare, ritmurile biologice
şi arhitectura somnului. Deoarece paternul
de somn se schimbă consistent în primii ani
de viaţă şi este supus multiplelor influenţe
din mediu, somnul consolidat consistent
necesită coordonarea sistemelor biologice şi
neurologice. Dificultăţile de somn ale copiilor
sunt unele dintre plângerile cele mai comune
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ale parinţilor la pediatru, având în vedere
că 30% dintre copiii cu vârsta sub cinci ani
prezintă o tulburare de somn. Dintre acestea,
cele mai frecvente sunt dificultăţile la adormire
şi trezirile nocturne.
În lucrarea de faţă ne propunem o trecere
în revistă a datelor din literatură cu privire la
rutinele adecvate de somn, factorii care stau la
baza dificultăţilor de adormire şi de menţinere
a somnului şi modul în care acestea pot fi
implementate. Asigurarea unui somn odihnitor
este vital pentru sănătatea mintală, fizică,
calitatea vieţii şi siguranţa acesteia.
Cuvinte cheie: somn copii, rutine de somn
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Sleep routines
• Cristina Anghel1, Georgiana Murariu2

1. MD, Child and Adolescent Psychiatry Department, “Prof. Dr. Al. Obregia” Clinical Psychiatry
Hospital, Bucharest, Romania University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”,
2. Resident, Child and Adolescent Psychiatry Department, “Prof. Dr. Al. Obregia” Clinical Psychiatry
Hospital, Bucharest, Romania

Sleep does not just mean the absence of
waking, it is an active neurophysiological
process. In the first five years of life the
duration, quality and architecture of sleep
vary and change. It is important to know
the particularities of sleep development in
infants and young children, especially aspects
of regulation and consolidation, biological
rhythms and sleep cycles. Because sleep
pattern changes consistently in the early years
of life and is subject to multiple environmental
influences, quality sleep requires the
coordination of biological and neurological
systems. Children’s sleep difficulties are some

of the most common complaints of parents
to the pediatrician, given that 30% of children
under the age of five have a sleep disorder.
Of these, the most common are difficulties in
falling asleep and nocturnal awakenings.
In this paper we offer a review of
literature data on adequate sleep routines,
the underlying factors of falling asleep and
maintaining sleep difficulties and how they
can be implemented. Ensuring a restful sleep
is vital for mental health, physical well-being,
quality of life and safety.
Key words: child sleep, sleep routines
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Metoda insuflației nazale în terapia pediatrică
• Irvin Chira1, Ioana Munteanu2

1. Clinica NewMedics Bucuresti
2. Institutul de pneumologie “Marius Nasta” București
Scopul medicinei moderne este de a
dezvolta noi tehnologii implicate în crearea
de metode de tratament și investigație
noninvasive, cât mai prietenoase, în special
în pediatrie și neonatologie. Astfel, pe lângă
metodele invazive și neinvazive de ventilație,
ce si-au dovedit utilitatea în tratamentul
insuficienței respiratorii, în ultima perioadă
s-a dezvoltat terapia de insuflație nazală cu
sau fără oxigen. Acest gen de terapie oferă
un flux constant, de aer cald și umidificat,
îmbogățit cu oxigen (dacă este necesar)
printr-o canula nazală. Scopul metodei
este îmbunătățirea ventilației (scăderea
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pCO2 și creșterea SaO2), reducerea efortului
respirator și ameliorarea clearance-ul
mucociliar având ca obiectiv și acceptanța
crescută a terapiei. Prin variația presiunii
în căile aeriene (PEEP), poate fi utilizata și
în tratarea obstrucțiilor căilor respiratorii
superioare în mediu spitalicesc și la
domiciliu.
Datorită indicațiilor multiple și ușurinței cu
care poate fi gestionată terapia cu insuflație
nazală, acest nou tip de ventilație non invazivă,
fără mască, își cucerește continuu locul în
tratamentul insuficienței respiratorii de la copii
până la adulți.
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Nasal insufflation method in pediatric therapy
• Irvin Chira1, Ioana Munteanu2

1. NewMedics Clinic, Bucharest
2. “Marius Nasta” Institute of Pulmonology, Bucharest
The goal of modern medicine is to develop
new technologies involved in creating noninvasive methods of diagnostic and treatment,
as friendly as possible, especially in pediatrics
and neonatology domains. Thus, besides
the invasive and non-invasive ventilation
methods, which have proved their usefulness
in treatment of respiratory insufficiency, the
nasal insufflation therapy with or without
oxygen has been developing lately. This
therapy method provides a constant, warm
and humidified airstream through a nasal
cannula, enriched with oxygen (if necessary).
The purpose of the method is to improve

ventilation (decrease of pCO2 and increase of
SaO2), reduce respiratory effort and improve
mucociliary clearance with the objective
of increaseasing acceptance of therapy. By
varying the airways pressure (PEEP), it may also
be used in treating upper airways obstruction
in hospitals or at home.
Because of its versatility and easy
management, nasal insufflation therapy this new type of non-invasive, mask-free
ventilation - is on the rise and continually
conquers its place in the treatment of
respiratory insufficiency, for both children and
adults.
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Analiza vocii la pacienții cu apnee în somn
• Dr Sinziana Lovin, Dr. Botez C

Spitalul Militar “Dr. I. Czihac”Iași

Aparatul vocal uman este un sistem de
tuburi în serie. Pauzele respiratorii și sforăitul
care apar în sindromul de apnee în somn
de tip obstructiv (SASO) induce modificări
structurale și funcționale la acest nivel. Efectul
tratamentului cu presiune pozitivă continuă
(CPAP) asupra caracterisicilor acustice ale vocii
la pacienții cu SASO încă se studiază. Analiza
vocii se exprimă prin formanți, care sunt vârfuri
de frecvență ale spectrului acustic.
Am studiat la un grup de 21 de barbați și 20
de femei cu SASO sever 3 formanți considerați
cruciali în generarea vocalelor: F0 (frecvența
fundamentala), F1 (generat în faringe) și F2
(cu originea în cavitatea bucală). Analiza s-a
efectuat cu programul Praat , pentru vocalele
«a» și «e» înainte și după 4 săptamâni de
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tratament cu CPAP. Toți parametrii au avut
valori mai scăzute comparativ cu valorile citate
în literatură ca normale pentru populația
europeană adultă, atât la femei, cât și la
bărbați. Cea mai semnificativă modificare
a fost pentru componenta F0 a vocalei «a»
la femei, care a fost 178,15 ± 29 Hz față de
192,00 Hz, citată ca normală. A existat o
ușoară creștere a valorilor formanților după
4 săptamâni de CPAP, deși nesemnificativă
(ex. 185,2 față de 178,15 pentru F0a la femei,
p>0,5).
Concluzie: Pacienții cu SASO sever tind să
aibă valori mai scăzute ale frecvenței vocii
decât populația generală și folosirea CPAP
tinde să îmbunățătească acest aspect.
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Voice analysis in patients with sleep apnea
• Dr Sinziana Lovin, Dr. Botez C

Military Hospital “Dr. I. Czihac”Iași

Human vocal tract is a series of pipes.
Repeated breathing pauses during sleep
and snoring occurring in obstructive sleep
apnea syndrome (OSAS) induces structural
and functional changes in the vocal tract. The
effect of treatment by continuous positive
airway pressure (CPAP) on acoustic features
of voice in OSAS is still under research. Voice
analysis is expressed in terms of formants,
which are the result of energy peaks in a zone
of the acoustic spectrum.
In 21 men and in 20 women with severe
OSAS we have studied 3 formants considered
to be crucial in the generation of vowels: F0
(fundamental frequency), F1 (generated by
the pharynx) and F2 (originated in the oral
cavity). The analysis was performed using the

Praat voice analysis system, while pronouncing
sustained vocals „a” and „e” and after 4 weeks
of CPAP therapy.
All the formants showed lower values
compared to those quoted in the literature
as normal for adult European population for
both females and man, most significantly
in F0 for the vowel „a” in women, which was
178,15 ± 29 Hz compared to 192,00 Hz quoted
as normative. There was slight increase in all
formants after 4 weeks of CPAP use, although
non-significantly ( eg. 185,2 vs 178,15 for F0a
in women , p >0.5).
Patients with untreated OSAS tend to have
lower frequencies of their voices than general
population and the use of CPAP tends to
improve this phoniatric aspect.
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Rolul asistentului medical în laboratorul de somnologie
• Dănila Claudina

As med. pr. licențiat, Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”, București
Aspecte practice ale măsurătorii
fiziologice în cadrul laboratorului de somn
Somnul este definit ca o stare fiziologică,
periodică și reversibilă, caracterizată prin
inactivitate fizică, suprimarea relativă și
temporară a conștienței. Somnul este
heterogen, în cursul unei nopți existând
diferențe individuale dar și de la o noapte
la alta. Somnul este format din 4-5 cicluri cu
durata de 90-120 minute fiecare. Somnul
este împărțit în stadii: 1 si 2 „de umplutură”
și somnul cu efecte benefice asupra
organismului - stadiile 3 (somn delta) și REM
(însoțit de mișcări rapide ale globilor oculari),
diferențiate cu ajutorul electroencefalogramei
(EEG).
Orice modificare a duratei și arhitecturii
somnului intră în sfera patologicului.
Tulburările de somn sunt variate: hiposomnii,
hipersomnii, disomnii, parasomnii, inclusiv
tulburări respiratorii în timpul somnului
(sindrom de apnee în somn, respirație CheyneStokes, sindrom de hipovenilație alveolară).
Prin tehnicile de ultimă oră se încearcă
îmbunătăţirea aparatelor de monitorizare a
somnului și de a realiza un aparat asemănător
polisomnografului care să fie utilizat cu
uşurinţă în ambulator. Actualmente
sensibilitatea aparatelor folosite în ambulator
este între 54-100% şi specificitatea între
62-100%.
În compartimentul de somnologie, PSG
(polisomnografie) cardiorespiratorie asistată
reprezintă gold standardul de diagnostic
pentru tulburările de somn legate de respirație
(sindromul de apnee în somn obstructiv,
central sau mixt), figura 1. Poate fi utilizată
pentru evaluarea altor tipuri de patologii ale
somnului: mișcări periodice ale picioarelor
(PLMS - Periodic Leg Movement Disorders),
anumite parasomnii sau hipersomnii. La
pacienții selectați, PG (poligrafia) la domiciliu
(neasistată) este utilă exclusiv pentru
diagnosticul sindromului de apnee în somn
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obstructiv (SASO). Testarea în ambulator şi
screening-ul oximetriei nocturne vor câştiga
probabil tot mai mult teren în viitor datorită
numărului tot mai mare de pacienţi ce suferă
de sindrom de apnee în somn, dar şi datorită
recunoaşterii precoce a problemelor legate de
tulburările de respiraţie în timpul somnului.
Standard de aur în patologia somnului,
PSG cardiorespiratorie permite efectuarea
în scop diagnostic a unor tulburări respiratorii
nocturne, inclusiv SASO cu manifestări atipice,
sau SASO cu comorbidități cardiovasculare
asociate, în acele situaţii în care PG nocturnă a
fost negativă în ciuda unei suspiciuni înalte de
SASO (pacient simptomatic), precum şi pentru
diagnosticul tulburărilor dependente de
stadiul de somn sau de pozitie. De asemenea,
se indică pentru titrarea unei presiuni pozitive
minime, corespunzătoare pentru menţinerea
deschisă a căilor aeriene în timpul somnului
(tratamentul de elecţie al SASO) și evaluare (în
anumite situaţii).
Ultimele recomandări de montaj și
interpretare datează din 2015 și au fost
emise de către American Association of Sleep
Medicine – The AASM manual for the Scoring
of Sleep and Associated Events, version 2. 2
Dupa cum s-a mai menționat, PSG include toți

Figura 1: Aspectul unui pacient în timpul testării
polisomnografice
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parametrii poligrafici (senzor de flux şi/sau
termistor, centuri toracică şi/sau abdominală,
pulsoximetru, senzor de poziție), la care se
adaugă canale pentru electroencefalogramă,
electrooculogramă, electromiogramă, camere
video, etc (detaliate mai jos) având ca scop
aprecierea exactă a timpului total de somn
(necesar pentru calcularea precisă a indicelui
de apnei-hipopnei - IAH), scorarea corectă și
completă a hipopneilor conform criteriilor
AASM precum și excluderea altor patologii
(comportamente anormale) în timpul
somnului.
În total se înregistrează minim 12 canale și
se monitorizează următoarele:
a) activitatea creierului
(electroencefalograma, EEG - minim 3
canale: central, frontal, occipital), cu minim 3
electrozi exploratori (F4, C4, O2) și 1 electrod de
referință (M1), de argint sau clorură de argint.
Acestia sunt aplicaţi pe scalp, cu ajutorul unei
paste electro-conductoare, si dispuşi conform
unei convenţii internaţionale, fiecare derivaţie
înregistrând curentul dintre un electrod activ şi
altul de referinţă din spatele urechii (figura 2).
Gold-standard sunt electrozii de aur. În funcție
de frecvența și amplitudinea lor, undele
normale sunt de 4 tipuri: alfa (8-13 Hz), beta
(13-30 Hz), tetha (4- 7, 5 Hz) și delta (0, 5- 3, 5
Hz), utile pentru stadializarea somnului (stadiul
N1, N2, N3, REM) – veghe .
b) mișcările globilor oculari
(electrooculograma, EOG - 2 canale – ochi
stâng, ochi drept)care înregistrează mişcările
lente sau rapide ale globilor oculari (două
perechi de electrozi poziționați la 1 cm

Puncte aplicare: EEG

deasupra comisurii palpebrale externe ale
ochiului stâng si respectiv, ochiului drept –
figura 3). Aceștia înregistrează diferența de
potențial dintre cornee și retină, corneea fiind
încarcată relativ electropozitiv față de retină.
Principala informație oferită este reprezentată
de înregistrarea mişcărilor oculare rapide
paradoxale, care intră în stadializarea somnului
paradoxal (REM).

Puncte de aplicare: EOG
• Punct de aplicare unipolar (EOG)
• Din marginea orbitala stanga
si dreapta a fiecarui ochi
catre mastoid (referinta
comuna)
• Electrozii se pozitioneaza cu
o diferenta verticala de
aprox. 1 cm

Figura 3.Punctele de aplicare ale EOG

c) activitatea mușchilor scheletici
(electromiograma mușchilor mentonieri,
EMG – 1 sau 2 canale, mișcările membrelor
inferioare – 1 sau 2 canale; opţional miscările
membrelor superioare). Principiul de
funcționare se bazează pe ipoteza că în timpul
somnului, se produce relaxarea musculară,
cu un maxim în timpul somnului REM. Lipsa
acestei relaxări poate indica tulburări de
comportament în somnul REM (REM behavior
disorders). Electrozii de la nivel mușchiului
mentonier se plasează deasupra și dedesubtul
marginii mandibulare inferioare(figura 4). În
funcţie de prezenţa sau absenţa tonusului
muscular mentonier se diferenţiază somnul
lent de cel paradoxal (de ex, bruxism) Electrozii
Puncte aplicare: EMG

• Pozitionarea electrozilor dupa
sistemul international tentwenty-System (Jaspers,
1958).
• Puncte aplicare Centrale C3
si C4; optional O1, O2
si F3, F4 .

• Electromiograma (EMG):
aplicare bipolara in regiunea
barbiei (submentalis).

• Puncte de aplicare
Unipolare cu Mastoidul
partii opuse: A1, A2.

Figura 2. Punctele de aplicare ale EEG

Figura 4. Punctele de aplicare ale EMG
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de la nivelul membrelor inferioare (plasați
la nivelul mușchilor tibiali anteriori) sunt
utili pentru diagnosticul tulburărilor motorii
periodice ale membrelor (de ex, PLMS);
d) activitatea cardiacă
(electrocardiograma, ECG - 1 sau 2 canale),
e) efortul respirator (mișcările cutiei
toracice – 1 canal, mișcările abdominale
respiratorii – 1 canal), cu ajutorul a două
centuri, care înregistrează mişcările respiratorii
cu ajutorul unor senzori electrici pe centuri,
sensibili la întindere. O altă metodă este
înregistrarea activităţii electrice a diafragmului
şi a muşchilor intercostali cu ajutorul unor
electrozi electromiografici de suprafaţă.
Eforturile respiratorii pot fi apreciate şi cu
ajutorul înregistrării presiunii esofagiene, care
oferă informaţii asupra variaţiilor presiunii
intrapleurale în timpul ciclului respirator.
f) fluxul respirator (termistor, canulă
nazală de presiune sau combinația
termistor-canulă de presiune – 1 sau 2
canale), prin înregistrarea presiunii şi/sau
temperaturii aerului la nivelul narinelor şi gurii
cu ajutorul a 3 captori (sensibili doar la expir,
care subevaluează hipopneile), sau utilizând
un pneumotahograf şi înregistrarea spectrală a
sunetelor traheale.
g) pulsoximetria periferică (saturația și
frecvența cardiacă - 1 canal).
h) microfon
i) poziția corpului (supin sau non-supin – 1
canal),
j) cameră video cu infraroșu (ajută la
identificarea de parasomnii sau tulburări
de comportament în somnul REM, poate
identifica SASO pozițional).
După efectuarea înregistrării PSG într-un
laborator specializat de catre un asistent/
tehnician calificat, este necesară interpretarea
datelor obținute de către un personal medical
calificat.
În acest sens este necesar ca înregistrarea
obținută să aibă o calitate foarte bună pentru a
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permite diagnosticul și încadrarea pacientului
în gradul de severitate care ulterior va
influența modalitatea de terapie recomandată.
Planul de ingrijire, aplicarea și evaluarea
îngrijirilor
Seara, o dată preluat pacientul, asistenta
medicală parcurge urmatoarele etape:
1. aerisirea camerei, lenjerie curată, aspecte
ce țin de luminozitate și zgomot asigurate
2. pregătirea fizică și psihică a pacientului
(întreabă pacientul de eventualele obiceiuri
nocturne)
3. pregătirea aparaturii medicale și setarea
4. pregătirea echipamentului
5. pregătirea senzorilor și a electrozilor
6. inițializarea datelor
7. montarea propriu-zisă a electrozilor
(figura 5 );
8. supravegherea pacientului pe timpul
nopții (camera video, eventual patrundere în
încăpere)
9. supravegherea traseelor și intervenția
atunci când este cazul (dezlipirea elecrozilor,
pacientul agitat, îl liniștește, îl decuplează de la
aparat atunci când vrea la baie, etc)
10. notarea într-o agendă a evenimentelor
mai importante care apar în timpul înregistrării
11. scoaterea unui raport cu aceste date
pentru a putea fi interpretate de medic în
vederea terapiei
12. eventual, a doua zi, scorarea și validarea
datelor cu stabilirea stadiilor de somn, și a
tuturor evenimentelor ce au avut loc pe timpul
noptii (sforăit, microtreziri, desaturări, somn
REM etc)
Atunci când medicul confirmă diagnosticul
de SASO, urmează o altă noapte petrecută
în laborator, în vederea terapiei. Asistentul
medical va urma etapele de mai sus, în plus va
pregăti aparatura pentru terapie, va alege și va
stabili împreună cu pacientul tipul și mărimea
măștii având grijă și de crearea unei ambianțe
plăcute.
Culegerea datelor poate scoate în evidență
probleme ce țin de patologia somnului,
manifestate atât în timpul somnului nocturn
dar și pe parcursul zilei. Se poate spune că
pacientul cu SASO, este “prins” într-un cerc
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Figura 5. Montaj de tip polisomnografie

vicios, atât din cauza manifestărilor din
timpul somnului: tulburărilor respiratorii
(apnee, hipopnee, hipoxemie, dispnee),
sforăitului, coșmarurilor, microtrezirilor cât
și a manifestărilor din timpul zilei: cefaleea
matinală, somnolența, scăderea capacității de
concentrare, iritabilității, deficitului intelectual,
dificultăților de concetrare și memorie.
Din cauza faptului că pacientul nu are un
somn odihnitor noaptea, consecințele apar pe
timpul zilei și se pot manifesta prin: afectarea
vieții socio-profesionale, creșterea riscului de
apariție a accidentelor de muncă sau rutiere
și mai grav, pot surveni complicații cardiovasculare, manifestate prin tulburări cardiace,
neurologice, endocrine, metabolice; mai pot
apare manifestări și comportamente anormale
din cauza iritabilității și a sindroamelor
depresive, sau a atacurilor de panică.
Din cauza “efectului” de primă noapte
de investigație din laborator, pacienții pot
prezenta agitație psiho-motorie sau atacuri
de panică, care ar putea duce la refuzul
înregistrării.
În conformitate cu multitudinea

problemelor existente la pacienții cu SASO,
se pot emite următoarele diagnostice de
îngrijire:
- alterarea funcției respiratorii în timpul
somnului, legată de îngustarea căilor aeriene
superioare, manifestată prin apnee, hipopnee
obstructivă, dispnee;
- alterarea stării de odihnă și a confortului,
legată de somnul neodihnitor, de somnolența
diurnă manifestată prin scăderea calității
de viață, scăderea randamentului zilnic,
inadaptare socio-profesională;
- afectarea relației parteneriale, legată de
sforaitul din timpul somnului;
- scăderea stimei de sine, legată de
obezitate, de negăsirea unui loc de muncă,
manifestată prin iritabilitate, agresivitate,
tulburări de personalitate și de comportament;
- alterarea stării generale de sănătate,
legată de deprivarea de somn, manifestată
prin halucinații, comportamente și atitudini
deviante, care pot pune în pericol viața proprie
dar și a celorlalți (în cazurile severe de SASO
asociate cu afecțiuni psihice);
Dintre toate problemele existente ale
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pacienților cu SASO, cea mai afectată nevoie
fundamentală este: NEVOIA DE A RESPIRA
urmată de NEVOIA DE A DORMI ȘI A SE
ODIHNI.
Asistenta medicală din Laboratorul de
Somnologie, va acorda îngrijirile țintit, pentru
fiecare pacient în parte, și va avea în vedere
următoarele obiective de îngrijire:
- crearea unui climat primitor și de încredere
pentru pacientul care urmează să doarmă
pentru a fi investigat (prevenirea efectului “de
primă noapte”);
- asigurarea unei stări de confort și de somn
odihnitor;
- montarea corectă a electrozilor (EEG, EKG,
EMG), a senzorilor și a centurilor de torace și
abdomen, pentru a obține semnale, trasee de
calitate în vederea validării; (figura 5);
- alegerea măștii potrivite pentru pacientul
care trebuie titrat;
- prevenirea complicațiilor ce pot surveni pe
perioada înregistrării;
- obiectivul principal este ca pacientul să
plece mulțumit și încrezător dimineața, după
noaptea de înregistrare;
În vederea realizării acestor obiective,
asistența medicală din Laboratorul de
Somnologie, efectuează urmatoarele
INTERVENȚII:
Intervențiile delegate - asistența medicală
se asigură că pacientul și-a luat medicația
prescrisă de medicul specialist sau medicul
de familie. Este de preferat ca pacientul să NU
primească medicamente pentru “un somn
mai bun”, sau mai grav să-și autoadministreze
medicație pentru că nu se poate odihni sau
adormi!
Intervențiile autonome ale asistenței
medicale:
- intervenții ce țin de liniștirea și calmarea
pacientului;
- pregătirea, aerisirea camerei, pregătirea
patului cu lenjerie, pernă curată;
- pacientul va fi întrebat de eventualele
obiceiuri nocturne (lampă de veghe, lumină
stinsă, dacă și de câte ori merge la baie);
Evaluarea continuă pe timpul nopții
Pe parcursul înregistrării de noapte,
asistenta medicală intervine ori de câte ori este
nevoie, liniștește pacientul, lipește electrozii
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căzuti sau deplasați, repoziționează senzorul
de flux, centurile (toracica și/sau abdominală)
sau schimbă saturometrul pe alt deget,
atunci când este cazul decuplează pacientul
pentru necesitățile fiziologice, urmărește
și supraveghează în timp real somnul
pacientului, urmărește semnalele, traseele
și intervine în timp real. Având în vedere
cunoștințele câștigate în interpretarea tuturor
datelor (stadiile de somn și somnul REM,
miscările respiratorii toracice și abdominale,
mișcările anormale ale picioarelor, apneea și
hipopneea obstructive, date despre activitatea
cardiacă (EKG), ce țin de patologia somnului,
asistența medicală din laborator a atins
obiectivele propuse.
CONCLUZII
1. Deoarece PSG este o investigație
ce trebuie asistată, care se desfășoară pe
parcursul nopții iar PG în anumite situații
se efectuează deasemenea asistat (în cazuri
selecționate se efectuează la domiciliu), întrun Laborator de Somnologie, rolul asistenței
medicale presupune: pregătire, pricepere,
abilități de comunicare, rezistență fizică și
psihică, cunoaștere minimă de psihologie
umană și comportamentală, cunoașterea
noțiunilor care țin de igiena somnului,
deschidere și dedicație către ”nou” și nu în
ultimul rând, abilitatea de a reuși un echilibru
între profesie și viața de familie. Asistenta
medicală trebuie să fie odihnită și pregatită
din toate punctele de vedere, fizic, mental
și profesional, pentru a-și putea îndeplini
obiectivele optim și eficient, deoarece de
modul în care va ști să își gestioneze toate
resursele, pacientul va fi optim diagnosticat și
tratat.
2. În contextul unui studiu retrospectiv pe
pacienți cu SASO care au necesitat titrare, este
evidențiat rolul pe care asistentul-tehnician
îl are în laboratorul de somn în legatură cu
stabilirea diagnosticului pacientului: preluarea
pacientului, socializarea cu acesta, explicarea
procedurilor, aflarea unor detalii personale
pe care pacientul uneori nu le menționează
medicului, care pot ajuta la diagnosticarea
corectă; programarea dispozitivelor, efectuarea
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propriu zisă a montajului (PG sau PSG),
supravegherea pacientului în timpul somnului
în cazurile selecționate duc de asemenea la
corectitudinea stabilirii diagnosticului.
3. Asistentul tehnician este esential și în
timpul aplicării tratamentului CPAP, fiind cel
care asigură familiarizarea pacientului cu
interfața (masca) și cu aparatul; tot el este acela
care care oferă suport psihologic, explicații și
cel care efectuează și supraveghează titrarea.
4. În cadrul asistenței medicale centrate pe
pacient, asistentul tehnician este unul dintre
membrii esențiali ai echipei multidisciplinare
(pneumolog, cardiolog, ORL-ist, nutriționist,
kinetoterapeut, asistent-tehnician) care
se implică în diagnosticul și tratamentul
sindromului de apnee în somn, asigurând
complianţa acestuia pe durata tratamentului
dificil de acceptat și de lungă durată pe care
îl impune patologia somnului, indiferent de
sexul pacientului.
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Trăiește mereu la altitudine!
Alpinismul și profesia de medic
• Ileana Andreescu

Medic specialist pneumolog
cu arie de interes medicina de altitudine
Să urci pe munți înalți este un proces continuu. Știi
de la început că există mai sus. Știi că există etape de
performanță. Unele dintre ele obligatorii.
Înveți de la oameni mai experimentați, astfel încât să
știi să le faci, astfel încât organismul tău să fie adaptat și
pregătit pentru o altitudine mai mare.
Pe Elbrus, la peste 5500 metri, nivelul de oxigen în aerul
inspirat este la 50% din cel de la nivelul mării.
Fără o aclimatizare corect facută nu ai cum să ajungi în
condiții de siguranță pe vârf. Fără cunoaștere, muncă, efort,
un antrenament adevărat, nu poți să ajungi la capăt. Să faci
vârful și să te bucuri împreună cu ceilalți cu care ai pornit la
drum.
Și odată ajuns pe acel vârf, pentru o perioadă, acela este
orizontul tău de cunoaștere, de performanță. Ai nevoie să
aprofundezi, să te simți confortabil.
Însă de acolo vezi mai sus. Știi că există mai sus. O nouă
treaptă, o nouă altitudine, un alt grad de dificultate, un alt
munte. Un nou nivel de performanță și satisfacție.
Și nu te vei opri aici. Iubești ceea ce faci. Te bucură ceea
ce faci.
Vei continua să trăiești mereu la altitudine!
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30 iunie – 1 iulie 2017, Bucuresti
A IV-a Conferinta de Somnologie Pediatrica
31 august- 2 septembrie 2017 Prague, Czech Republic
3th European Pediatrics Conference
25-28 septembrie 2018, Basel, Switherland
24th Congress of the European Sleep Research Society
7-11 octombrie 2017, Prague, Czech Republic
World Sleep 2017
12-14 octombrie 2017, Hotel Ramada, Oradea
A IX-a Conferința Națională de Bronhologie, A III-a Conferință
Națională de Cancer Pulmonar, A II-a Conferință de Boli
Pulmonare Rare, I-a Conferință Națională de Transplant
Pulmonar
12 - 15 octombrie 2017, Ljubljana, Slovenia
European Academy of Paediatrics Congress and MasterCourse
2017
9-11 noiembrie 2017, Hotel International, Sinaia
Conferința Natională de Somnologie, Editia a VII-a
2-5 Noiembrie 2017, Amelia Island, Florida
Ninth Biennial Pediatric Sleep Medicine Conference
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