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 Tulburările respiratorii obstructive de somn la copil și 
afectarea cardiacă
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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.

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 şi 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. 
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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 

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 24-
hour 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. 
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