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Abstract
 Tuburările de somn sunt o continuă provocare prin prevalenţă şi prin 

impactul lor atât ca problemă de sănătate publică cât şi la nivel individual. 
Laboratoarele de somnologie pediatrică au permis evidenţierea şi monitorizarea 
lor la vârste diferite, permiţând studiul factorilor de risc, a comorbidităţilor 
şi evoluţia după tratament. Apneea de somn ocupă un loc important în 
spectrul tulburărilor de somn la copii prin consecinţele neurcomportamentale, 
cardiovasculare, metabolice şi calitate a vieţii. În România procentul copiilor la 
risc pentru tulburări de respiraţie în timpul somnului este de 9,6%, cunoaşterea 
acestei patologii fiind la intersecţia multor specialităţi pediatrice. Această 
patologie antrenează un lanţ de cercuri vicioase unde comorbidităţile şi 
provocările pentru clinicienii de diferite specilităţi sunt multiple. 

Abstract
 Sleep-related breathing disorders represent a continuous challenge 

through their prevalence and impact, being an issue of public health as well 
as an individual matter. Pediatric sleep medicine laboratories help identify 
and monitor these disorders at different ages, allowing the study of risk 
factors, comorbidities and evolution after treatment. Sleep apnea occupies 
an important place within the group of pediatric sleep disorders, because of 
its consequences of neurobehavioral, cardiovascular, metabolic nature, and 
affecting the quality of life. In Romania, the percentage of children at risk of 
sleep-disordered breathing is of 9.6%, knowledge of this pathology lying at 
the intersection of many pediatric specialties. This pathology triggers a chain 
of vicious circles where there are multiple comorbidities and challenges for 
clinicians of various specialties .
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Introducere
După ce în 1970 s-a deschis prima clinica de 

medicina somnului în US, Guilleminault raporta în 
1976 primele cazuri de apnee în somn la 8 copii 
din care 5 erau subponderali, 1 normoponderal şi 
2 supraponderali. Ulterior somnologia a cunoscut 
o dezvoltare continuă atât prin deschiderea unor 
noi laboratoare de somn dar şi prin studiile a căror 
rezultate au fost publicate în efortul de a înţelege 
patogenia şi consecinţele acestor tulburări atât la 
vârsta de adult cât şi la vârsta pediatrică1. Se fac de 
asemenea eforturi continue de către societăţile de 
somnologie în stabilirea criteriilor de acreditare a 
laboratoarelor cât şi  a criteriilor de diagnostic şi 
monitorizare  astfel încât costurile sa fie acoperite 
de asigurările de sănătate.

În SUA  în  anul 2007 erau acreditate 1,395 
centre de somnologie din care 493 pentru copii iar 
în 2012 numărul acestora a crescut la  2,517 centre 
de somnologie acreditate de American Academy 
of Sleep Medicine din care 623 centre pediatrice 
(Figura 1), conform unui articol din Wall Stret 
Journal 2013 (www.wsj.com)

Catastrofele determinate de deprivarea de 
somn

Somnul a devenit important şi recunoscut ca 
problema de sănătate  publica când tulburările de 
somn au fost  asociate cu accidente rutiere sau cu 
unele din cele mai mari dezastre din istorie: 1979 
accidentul nuclear de la Three Mile Island, 1986 
accidentul nuclear de la Chernobyl sau explozia 
la lansare a navetei spaţiale Columbia în 1986 – 
toate au avut drept cauză deprivarea de somn a 
personalului implicat2 . 

Prin frecvenţa lor, accidentele generate de 
adormirea în diferite situaţii la volan, fie în cazul 
şoferilor amatori dar mai ales în cazul şoferilor 
profesionişti reprezintă o altă paletă de consecinţe 
cu impact populaţional. Analiza a peste 6000 de 
accidente atribuite adormirii la volan în studii 

efectuate în Israel, Texas, NewYork a evidenţiat 
faptul că vârful principal al acestora apare între 
miezul noptii şi ora 7 AM, în special între 1 si 4 AM 
cu un vârf secundar între ora 1 si 4 PM 2.

La nivel individual somnolenţa interferă cu 
dificultatea îndeplinirii sarcinilor de zi cu zi, 
cu reducerea productivităţii şi a calităţii vieţii 
iar persoanele deprivate de somn sunt mai 
susceptibile pentru boli cronice precum:

• hipertensiune arteriala
• diabet
• depresie
• obezitate
• cancer

Somnul în curricula medicala
Cu toate că somnologia a avut această 

dezvoltare, în anumite ţări există încă necesitatea 
lărgirii acestor cunoştinţe6.

Deşi 1/3 din viaţă este petrecută în timpul 
somnului, datele actuale sugerează faptul 
că studenţii la fiziologie şi medicină primesc 
foarte puţina sau nu primesc nici o pregătire 
formală despre somn. Această deficienţă din 
curricula medicală a fost recunoscută ca fiind 
problematică, tulburările de somn afectând 
cel puțin 10% din populație prin complicaţiile 
respiratorii, neurologice, cardiovasculare etc. Un 
studiu publicat referitor la şcolile medicale arată 
că în  SUA doar 2.5 h de curs includ elemente de 
fiziologia şi patologia somnului iar în Anglia sunt  
15 min în preclinic şi 0 min în modulele clinice7. 

Funcţiile somnului la copil. Evoluţia  
ascendentă a somnologiei pediatrice

Patogenia tulburărilor de somn, în special a 
sindromului de apnee de tip obstructiv în timpul 
somnului (SASO) la copii se suprapune pe un 
sistem fiziologic în dezvoltare şi care prezintă 
adesea o mare plasticitate.

Acest lucru este cu atât mai important la vârsta 
pediatrică întrucât copilul îşi “petrece” o jumătate 
din viaţă dormind. Nou-născutul doarme în 
medie 16 h pe zi, necesităţile crescute de somn 
corespunzând dezvoltării intense de la această 
vârstă.

În timpul somnului se secretă  hormoni de 
creştere, prolactină, testosteron, creşte producţia 
de proteine şi are loc reglarea temperaturii. Somnul 
contribuie la îmbunătăţirea funcţiilor imune Figura 1. Dezvoltarea laboratoarelor de somnologie 
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iar în acest sens numeroase studii au arătat că 
deprivarea de somn la copil are drept consecinţă o 
frecvenţă mai mare a infecţiilor. Are de asemenea 
un rol important  în reglarea stărilor emoţionale şi 
a comportamentelor sociale, memorie, învăţare3.  

Se constată astfel o evoluție ascendentă 
dramatică a somnologiei pediatrice în ultimii 
treizeci de ani evidenţiată şi prin creşterea 
importantă a ponderii  literaturii medicale peer-
review despre PSG la copii 4,5. 

Epidemiologia tulburărilor de respiraţie în 
timpul somnului. Date din România

Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv 
este caracterizat de episoade recurente de 
obstrucţie parţială sau totală a căilor respiratorii 
superioare, cu afectarea ventilaţiei şi a „patternului” 
normal de somn8. 

Tulburările de respiraţie (TRS) în timpul 
somnului pot apărea la copiii de toate vârstele, 
de la nou-născut până la adolescent, iar spectrul 
acestora variază de la simptome precum sforăitul 
până la forma severă a sindromului de apnee 
în somn ce se însoțeste de anomalii ale gazelor 
sangvine8,9. 

Majoritatea copiilor cu tulburări de respiraţie în 
timpul somnului rămân nediagnosticaţi. Sunt date 
care sugerează că, la vârsta adultă, mai mult de 
80% dintre bărbaţii şi 90% dintre femeile cu SASO 

încă nu au fost diagnosticaţi10, iar copiii rămân  
nediagnosticaţi chiar mai frecvent decât adulţii 
pentru că semnele şi simptomele sunt, în multe 
cazuri, diferite de cele de la adulţi şi sunt mai puţin 
recunoscute11.

Studiile epidemiologice la copii au evidenţiat 
diferite date de prevalenţă pentru tulburările 
de respiraţie în timpul somnului (TRS) în funcţie 
de modalitatea de analiză: 1,5 - 6% atunci când 
părinţii care au raportat întotdeauna sforăit, 0,2 - 
4% când parintii au raportat evenimente apneice 
în timpul somnului, 4 - 11% TRS prin constelaţii 
variabile de simptome sau  1.2% - 5.7% SASO 
pe studii diagnostice25. La nivel de metaanaliză 
prevalenţa sforăitului raportat de părinţi  este 
7,45% 12,13. 

Numărul redus al studiilor de cercetare având 
ca focus tulburările de somn la copii din România a 
identificat o nevoie în recunoaşterea şi raportarea 
acestor stări. În acest sens am realizat o cercetare 
cantitativă cu scopul de a determina procentul 
copiilor din Romania care sunt la risc pentru 
tulburări de respiraţie în timpul somnului.

Pentru identificarea riscului de sindrom de 
apnee în somn la copiii din România, în cadrul 
cercetării doctorale cu tema „Determinarea 
prevalenţei tulburărilor respiratorii în somn la 
copiii din România” am efectuat un studiu la nivel 
naţional în colaborare cu Institutul de Cercetare 
GfK, prin aplicarea unui chestionar la începutul 
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anului 201514. Întreaga mărime a eşantionului a 
fost de 1272 gospodării, dimensiune ce a oferit 
cea mai bună precizie statistică la nivel național. 
Eşantionarea a fost făcută proporţional pentru 
acoperirea totală a țării, atât ca mărime cât şi ca 
densitate a populației. În acelaşi timp s-a urmărit 
eşantionarea şi în funcţie de regiunea istorică, tipul 
de localitate şi județ: 38% din eşantionul general 
a fost reprezentat de mediul rural în timp ce 10% 
de către Bucuresti - în zonele rurale, mai multe 
gospodării au tendința de a avea grijă de copii în 
timp ce în mediul urban, numărul gospodăriilor 
cu copii este mai mic (un element care este 
caracteristic la nivel de ţară). Toate interviurile au 
fost realizate în casele oamenilor şi răspunsurile au 
fost notate pe hârtie (metoda de intervievare PAPI 
- pix şi hârtie).

Rezultat final : Numărul de copii din Romania 
care sunt la risc pentru tulburări de respiraţie în 
timpul somnului este de 9,6% cu marja de eroare 
+/- 6,2% la nivelul de 95% de încredere14.

Fiziologia respiraţiei în timpul somnului

Deşi din punct de vedere istoric somnul a fost 
mult timp considerat o stare pasivă, în prezent 
se cunoaşte foarte bine faptul că el este un 

proces dinamic şi că în timpul somnului creierul 
este activ. Cunoaşterea schimbărilor fiziologice 
generale asociate cu somnul s-a extins în ultimele 
decenii şi a devenit tot mai evident că cele mai 
multe, dacă nu toate  mecanismele homeostatice 
fundamentale sunt afectate în mod semnificativ de 
procese de somn.

Ciclul de somn
Debutul somnului are loc prin activarea 

neuronilor din hipotalamus care induc starea de 
somn - activitate neuronală mediată GABA cu 
inhibarea sistemului neuronal de alertă din partea 
posterioară a creierului.

Somnul nu este un proces linear simplu  prin 
care o persoană intră în stadiul I de somn non-
REM la începutul nopții, progresează până la 
stadiul III de somn, intră în somnul REM şi apoi se 
trezeşte dimineața. Stadiile de somn NREM şi REM 
alternează ciclic de-a lungul nopţii

– 50 minute la sugar
– 90-110 minute la vârsta şcolară
– 90-110 minute la vârsta adultă

Somnul REM = atonie musculara
Inițierea somnului REM se face prin activarea 

circuitelor neuronale colinergice din partea Figura 2. Evenimente respiratorii 

↑TA, activ simpatica 

    Apnee 

  ↓O2 sat 

Figura 2. Evenimente respiratorii

STATE OF THE ART
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posterioară a creierului, cu impulsuri excitatorii 
către structurile cortexului cerebral responsabile 
de starea de visare şi inhibarea motoneuronilor 
spinali via căile neuronale mediate de GABA şi 
glicină determinând atonia musculară din timpul 
somnului REM.

O componentă importantă a somnului REM, 
lipsa atoniei provoacă tulburări comportamentale 
în somnul REM (REM Behavior Disorder): persoana 
în cauză va reproduce în realitate acțiunile şi 
mişcările din timpul visului având risc crescut de a 
se răni pe sine sau pe partenerul/a de somn

Atonia musculaturii respiratorii are 
importante consecințe asupra respirației 
determinând o vulnerabilitatea respiratorie mai 
accentuată în somnul REM

Supresia din timpul somnului se manifestă 
cel mai pronunțat la muşchii cu o importantă 
activitate tonică, respectiv muşchii faringieni, 
muşchii intercostali, muşchii abdominali. 
Activitatea diafragmului este diminuată în timpul 
somnului15 . 

Somnul şi musculatura faringelui
Supresia generalizată a tonusului musculaturii 

faringelui în timpul somnului determină îngustarea 
căilor respiratorii superioare şi rezistența crescută 
la fluxul de aer care favorizează apariţia  sforăitului, 
hipopneei şi a apneei obstructive.

Somnul şi musculatura intercostală
Activitatea tonică a musculaturii intercostale 

asigura rigiditatea  cutiei toracice iar atonia 
acesteia în timpul somnului REM determină 
mişcările toracice paradoxale în timpul inspirului  
cu scăderea capacităţii reziduale funcționale16 .

Somnul REM vs. somnul NREM 
În timpul somnului REM respirația este mai 

neregulată decât în timpul somnului NREM 
iar valoarea SpO2 este mai mică. Răspunsurile 
ventilatorii la hipoxie şi hipercapnie sunt cel mai 
mult diminuate în timpul somnului REM iar apneea 
de tip central este întâlnită mai des în somnul REM 
decât în somnul NREM 

SASO este un fenomen legat predominant 
de somnul REM (Goh, Am J Respir Crit Care Med 
2000)

Somnul şi obezitatea
La copiii cu obezitate, acumularea de grăsime 

determină diminuarea complianței peretelui 
toracic şi îngustarea căilor respiratorii superioare 
iar în poziţia supine scade capacitatea reziduală 

funcţională (CRF) datorită conținutului abdominal. 
Scăderea CRF se produce suplimentar în timpul 
somnului, aşa cum am descris şi anterior, mai ales 
în timpul somnului REM cand  are loc diminuarea 
activității musculaturii intercostale cu  dereglarea 
VA/Q.

Scăderea activității musculaturii căilor 
respiratorii superioare favorizează obstrucția căilor 
respiratorii superioare.

Simptome relativ specifice pentru SASO tip I și II

Simptome SASO tipI*
SASO 
tip II*

Somnolenţă excesivă diurnă + ++++    

Creştere în greutate - ++

Comportament hiperactiv ++++ - or +

Probleme de atenţie ++++ +++

Obezitate toracală/viscerală - sau + +++

Lărgirea circumferinţei gâtului - sau + +++

Amigdale/adenoide mărite ++++ ++

Otite medii recurente/
timpanostomie

+++ +

Depresie şi stimă de sine 
scăzută

+ +++

Timiditate şi retragere socială + +++

Hipertrofie ventriculară stângă ++ ++++

Hipertensiune sistemică/
alterarea reglării presiunii 
sangvine

+ ++++

Rezistenţă la insulină - ++++

Anomalii ale lipidelor serice + ++++

Creşterea proteinei C reactive ++ ++++

Creşterea enzimelor hepatice - ++

*-: absent; + la ++++: rar până la foarte frecvent

STATE OF THE ART

Simptome frecvente similare în SASO tipul I și II
•  Sforăit habitual (cel puţin 3 nopţi/săptămână)
•  Somn agitat cu treziri frecvente
•  Transpiraţii
•  Coşmaruri şi terori nocturne
•  Enurezis
•  Apnee în somn– pauze în respiraţie raportate de 

părinţi
•  Nas înfundat şi vorbit nazonat 
•  Respiraţie orală şi limitarea fluxului de aer nazal
•  Vizite frecvente la medic pentru simptome 

respiratorii
•  Retrognaţie

Tradus cu permisiunea Prof. David Gozal17
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Deşi anumite afecţiuni ca apneea în somn apar 
doar în timpul somnului, toate bolile respiratorii 
incluzând obstrucţia de căi aeriene superioare, 
hipoventilaţia de tip central, bolile pulmonare 
cronice se pot agrava în timpul somnului 
comparativ cu starea de veghe. (Am J Respir Crit 
Care Med Vol 164. pp 16–30, 2001)

Anomaliile în schimbul de gaze din timpul 
somnului (figura 2) pot la rândul lor să accentueze 
în plus :

•  degradarea progresivă a funcției respiratorii şi 
cardiace

• tulburarea  arhitecturii somnului
•  afectarea  funcționării pe timpul zilei şi  a stării 

generale 
Evaluarea funcției respiratorii în timpul stării 

de veghe nu este de ajutor pentru depistarea 
modificărilor în schimbul de gaze din timpul 
somnului. În plus, istoricul pacientului şi 
examinarea fizică reprezintă factori puțin relevanți 
de prognostic al tulburărilor respiratorii în timpul 
somnului.

Studiul tulburărilor de respiratie în timpul 
somnului apare aşadar ca o consecință naturală 
a modificărilor în mecanica respiratorie. 
Polisomnografia reprezintă astfel o extensie a 
evaluării clinice care furnizează date fiziologice 
importante cu privire la multiplele aspecte ale 
funcției respiratorii în timpul somnului 

Etiologia SAS la copil este complexă. 
Orice factor care scade dimensiunea faringelui 

sau creşte complianţa acestuia poate predispune la 
SASO. 

Sunt implicaţi factori care ţin de structura 
scheletală a feţei,  de tonusul  neuromuscular, 
ţesutul limfoid larg şi  de răspunsul neuronal 
diferit. Grupele cu risc crescut includ hipertrofia 
adenoamigdaliană, malformaţiile craniofaciale, 
obezitatea, sindromul Down, sindromul Prader-
Willi, bolile neuromusculare, acondroplazia, alte 
sindroame genetice, afecţiuni hormonale. 

SASO pediatric este un proces dinamic care 
trebuie monitorizat în timp, fiind o combinaţie 
între afectarea structurală şi neuromotorie, mai 
degrabă decât doar afectarea structurală (spre 
exemplu vegetaţiile adenoide ca şi cauză unică)38. 

Simptomatologie. Diferenţe și asemănări 
între SASO la copil și adult. 

Ţinând cont de  diferenţele de anatomie 
şi fiziologie adult-copil care include şi 

diferenţe relevante în neurobiologia somnului, 
simptomatologia va fi de asemenea specifică 
vârstei astfel că expresia clinică pentru apneea 
în somn la copii prezintă diferenţe şi asemănări 
comparativ cu adultul. Epidemia obezităţii care 
afectează populaţia pediatrică de pretudindeni 
a dus la apariţia unui nou fenotip de SAS foarte 
asemănător cu cel al adultului. 

Sunt descrise astfel 2 tipuri de SAS la copil:  
tip I  cu hipertrofie adenoamigdaliană şi tip II cu 
obezitate17 :

Somnolenţa, evaluată ca un simptom 
important la adulţi, este mult mai rară la copii. 
Spre deosebire de adulţi somnolenţa la copii 
poate sa nu fie caracterizată prin oboseală, 
reprize de căscat ci mai degrabă este asociată cu 
manifestări comportamentale mult mai subtile,  
chiar “paradoxale”. Spectrul acestora poate varia 
de la iritabilitate, toleranţă scăzută la frustrare, 
labilitate emoţională până la apariţia de deficite 
neurocognitive (sunt implicate aici memoria, 
flexibilitatea cognitivă, abilitatea de a gândi 
abstract)  sau a  dezinhibiţiei comportamentale  
(agresivitate şi impulsivitate crescută)18,19 . 

La copiii cu SAS există un risc crescut de 
enurezis atât primar cât şi secundar. Aşa cum s-a 
arătat într-un studiu, îndepărtarea chirurgicală 
a obstrucţiei căilor respiratorii superioare a 
determinat o scădere semnificativă sau vindecarea 
completă a enurezisului nocturn la 76% din copii20 . 

 Există de asemenea influenţe negative asupra 
creşterii în greutate, unul din factori fiind scăderea 
secreţiei nocturne de hormon de creştere prin 
alterarea somnului21. 

Identificarea (recunoasterea) problemei
Deseori părinţii nu oferă voluntar informații 

legate de somnul copiilor în cadrul vizitelor 
medicale. Este posibil ca părinții să nu asocieze 
apariția multora din aceste  simptome cu respirația 
anormală în timpul somnului. În plus, definirea a 
ceea ce reprezintă o tulburare de somn poate 
fi foarte subiectivă și frecvent determinată de 
numărul întreruperilor somnului părinţilor.

Cel mai important şi relevant feedback 
interpersonal în cazul adulţilor este furnizat de 
partenerul de viaţă, în timp ce la copii ne bazăm pe 
informaţiile date de părinţi. 

Dacă un comportament legat de somnul 
copiilor este considerat normal sau nu, depinde 
de anumite consideraţii culturale, de aşteptarile 

STATE OF THE ART
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părinţilor şi de multe ori încadrarea unei patologii 
ca fiind sau nu o problemă depinde chiar de gradul 
de afectarea al somnului părinţilor. 

Astfel uneori intervalul între debutul 
simptomelor şi diagnosticul SAS poate atinge 
3 ani, crescând astfel riscul complicaţiilor 
neurocomportamentale, cardiovasculare şi 
metabolice, cu afectarea funcţiilor cognitive şi 
abilităţilor şcolare şi în final  cu afectarea calităţii 
vieţii pentru întreaga familie24,25,26.

Este important astfel screeningul prin 
întrebari directe. Întrebări despre sforăit în cadrul 
controalelor medicale periodice. 

În România există acum disponibilă varianta în 
limba română  a chestionarului pentru evaluarea 
TRS la copii dezvoltat de prof. dr. Ronald Chervin 
şi colaboratorii de la Universitatea din Michigan– 
”Pediatric sleep questionnaire (PSQ): validity and 

reliability of scales for sleep-disordered breathing, 
snoring, sleepiness, and behavioral problems” 10.

Chestionarul este uşor de aplicat şi prezintă o 
sensibilitate şi specificitate înaltă în identificarea 
copiilor cu TRS22. 

Elaborarea metodologiei traducerii 
chestionarului din limba engleză a fost efectuată 
ca parte a studiului naţional pentru determinarea 
prevalenţei tulburărilor respiratorii în somn la copiii 
din România23. Permisiunea de utilizare a UM PSQ 
a fost obţinută din partea autorului şi Univeristăţii 
Michigan, SUA. 

Utilizarea subscalei de evaluare a tulburărilor 
respiratorii în somn în practica clinică nu trebuie 
să înlocuiască evaluarea prin polisomnografie. 
Chestionarul cuprinde 22 de întrebări pentru 
scorul TRS grupate pe 3 sub-scale: sforăit (9 
„itemi”), somnolenţă (7 „itemi”), comportament 

Scorare= 
(număr de 
răspunsuri 
pozitive “DA”) 
/ (număr 
răspunsuri cu 
“DA” şi “NU”)

Scorurile 
> 0,33 
sugerează 
risc crescut 
pentru apnea 
de somn 
obstructivă la 
copii

STATE OF THE ART

1. ÎN TIMPUL SOMNULUI COPILUL DUMNEAVOASTRĂ:
 • Sforăie mai mult de jumătate din timp?
 • Sforăie mereu? 
 • Sforăie zgomotos?
 • Are respirație “grea” sau zgomotoasă? 
  •  Are dificultăți de respirație sau se luptă să respire? 

2. AȚI OBSERVAT VREODATĂ CĂ RESPIRAȚIA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ SE ÎNTRERUPE ÎN TIMPUL NOPȚII? 

3. COPILUL DUMNEAVOASTRĂ:
  •  Are tendința de a respira pe gură în timpul zilei? 
  •  Are gura uscată când se trezeşte dimineața? 
 • Udă uneori patul? 

4. COPILUL DUMNEAVOASTRĂ:
 • Se trezeşte dimineața neodihnit? 
 • Are stări de somnolență pe parcursul zilei? 

5.  UN PROFESOR SAU UN ALT SUPRAVEGHETOR A MENȚIONAT DESPRE COPILUL DUMNEAVOASTRĂ CĂ 
PARE SOMNOROS ÎN TIMPUL ZILEI? 

6. VĂ ESTE DIFICIL SĂ VĂ TREZIȚI COPILUL DIMINEAȚA? 

7. COPILUL SE TREZEȘTE DIMINEAȚA CU DURERE DE CAP? 

8.  A EXISTAT O PERIOADĂ DE LA NAȘTERE CÂND COPILUL DUMNEAVOASTRĂ NU A MAI CRESCUT ÎNTR-UN 
RITM NORMAL? 

9. COPILUL DUMNEAVOASTRĂ ESTE SUPRAPONDERAL? 

 10. COPILUL ADESEA:
  •  Pare că nu ascultă când i se adresează cineva 
  •  Întâmpină dificultăți în organizarea sarcinilor şi activităților 
 • Este distras uşor de stimuli exteriori 
  •  Îşi agită mâinile şi picioarele sau nu-şi găseşte locul în poziția şezând 
  •  Este “în mişcare” sau deseori se comportă ca şi cum ar fi “condus de un motor” 
  •  Întrerupe sau intervine peste alte persoane (de exemplu: intervine în conversații sau jocuri) 

Chestionar despre somnul la copii: Subscala de evaluare a tulburărilor respiratorii în somn 
(Printed with Permission from The Regents of the University of Michigan)
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(6 „itemi”). Performanţa acestui instrument nu 
variază în funcţie de vârsta pacientului (2-18 ani). 
Cotarea răspunsurilor se face cu DA, NU, NU ȘTIU. 
Scorul cumulat se calculează ţinând cont doar de 
răspunsurile ‚da’ şi ‚nu’. Numărul “itemilor” referitori 
la simptome la care s-a răspuns pozitiv (“DA”) se 
împarte la numărul “itemilor” cu răspuns pozitiv si 
negativ; astfel: numitorul exclude acei” itemi” cu 
răspuns lipsă şi pe cei cu răspuns “nu ştiu”. 

Scorurile >0,33 sunt considerate pozitive, 
sugerând un risc crescut de apariţie a unei tulburări 
respiratorii în somn la copii (de exemplu, 33% 
dintre toate întrebările au primit răspuns pozitiv). 

Varianta în limba româna a chestionarului a 
fost postată pe site-ul web “Technology Transfer” 
al Universităţii Michigan, de unde poate fi 
obţinut gratuit23: http://inventions.umich.edu/
technologies/3773_sleep-related-breathing-
disorder-scale-srbd-scale-from-pediatric-
sleep-questionnaire-to-identify-symptoms-of-
obstructive-sleep-apnea-in-children

Comorbidităţi. Consulturi interdisciplinare
Nu orice copil care sforăie este diagnosticat cu 

apnee în somn. La un copil care sforăie vom urmări 
existenţa şi a altor simptome asociate nocturne sau 
diurne (tabel 1), cât şi posibile afecţiuni comorbide 
care cresc riscul pentru tulburările de respiraţie 
în timpul somnului – obezitate, sdr Down, 
malformaţii craniofaciale, boli neuromusculare şi 
necesitatea unor consulturi interdisciplinare în 
acest sens24,25: 

• ORL 
• Neurologie
• Psihologie-psihiatrie
• Cardiologie
• Pneumologie
• Endocrinologie
• Gastroenterologie
• Alergologie
• Ortodont, etc
fiind descrise 4 fenotipuri principale:
1. Hipertrofie adenoamigdaliană
2. Malformaţii craniofaciale
3. Boli neuromusculare
4. Obezitatea

Tehnici de screening şi diagnostic
Alături de chestionarul prezentat anterior 

în detaliu care evaluează simptomele asociate 
polisomnografia (PSG) este indicată atunci 

când evaluarea clinică sugerează diagnosticul de 
sindrom de apnee obstructivă în somn la copii. 
Întrucât numărul pacienților diagnosticați cu SASO 
depinde de disponibilitatea şi accesibilitatea la 
PSG, dacă polisomnografia nu este disponibilă, se 
pot recomanda alte investigaţii alternative precum: 
înregistrarea video în timpul nopţii, pulsoximetria 
nocturnă, poligrafia, PSG în ambulator, PSG 
somnului diurn25.

Există studii care consideră că poligrafia 
respiratorie asistată este utilă pentru diagnosticul 
SASO la copii, conducând la creşterea accesibilității 
la diagnostic25, 27. 

Indicaţiile studiului somnului la copii 28

PSG
Diferenţierea unui sforăit primar de un sforăit 

patologic. Este indicată la:
•  Copiii cu recomandare de adenotonsilectomie 

pentru tratarea sindromului de apnee 
obstructivă în somn

• Evaluarea 
         – „pattern” anormal de somn
         – somnolenţă diurnă excesivă
         – insuficienţa creşterii
         – policitemia
•  Obezitate – diagnostic, management şi 

monitorizarea evoluţiei dupa intervenţia 
terapeutică29 

• CPAP

Poligrafie la domiciliu

Figura 3: Apneea obstructivă la copii şi adulţi

STATE OF THE ART

Adulţi

Copii
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SatO2
În cazul înregistrărilor efectuate ambulator 

(figura 2), un test negativ nu exclude diagnosticul 
de SASO şi trebuie urmat de efectuarea 
polismonografiei. Un test pozitiv însă poate fi util 
în iniţierea mai rapidă a tratamentului. 

Criteriile de scorare
Studiul somnului la copil înregistrează multiplii 

parametri care evaluează:
– arhitectura şi calitatea somnului
– respiraţia - flux,efort respirator, satO2, CO2
– EKG
– poziţia corpului
– mişcările membrelor etc.
Criteriile pentru diagnosticul de SAS sunt 

diferite în populaţia pediatrică faţă de cea adultă, 
acestea ţinând cont de diferenţele de fiziologie a 
respiraţiei copil-adult 28,29. 

Apneea obstructivă este definită la copil prin 
lipsa fluxului respirator la nas şi gură pe o durată 
mai mare de 2 cicluri respiratorii  însoţită de efort 
respirator, în timp ce la adult este definită ca 
absenţa fluxului respirator pe o durata mai mare de 
10 secunde, însoţită de efort respirator (Figura 3). 

Hipopnee obstructivă reprezintă reducerea 
fluxului de aer cu 50% sau mai mult asociată 
cu desaturare >3%, sau SatO2 <90% şi/sau 
microtrezirea

Unul din criteriile globale de evaluare a 
severităţii este IAH  - Index Apnee-Hipoapnee :  

suma episoadelor de apnee şi hipopnee exprimată în 
episoade/oră (luând în calcul timpul total de somn).                                                    

La copii se considera diagnostic de SASO  dacă 
IA (Index Apnee) > 1/ora 28,29

Interpretarea rezultatelor
Este esenţială integrarea rezultatelor obţinute 

la PSG cu observaţia clinică, parametrii obţinuţi 
având o semnificaţie statistică iar la fiecare pacient 
trebuie stabilită şi semnificaţia clinică.

Rezultatele modificate trebuie astfel integrate 
cu simptomatologia, IAH nefiind singurul 
parametru important, ci în egală măsură trebuie să 
se ţină cont şi de următoarele variabile28:

• influenţa diferitelor etape de dezvoltare
•  adesea copiii termină o apnee obstructivă fără 

o microtrezire
•  Sat O2 minimă şi maximă şi timpul petrecut la  

satO2 < 95%, 90%, 85% etc
•  modificările de satO2 vor fi corelate cu 

evenimentele respiratorii
• sforăit
• poziţia supine-nonsupine ; mişcările corpului
• microtrezirile

Reproductibilitatea rezultatelor PSG 
pediatrice

Numeroşi părinţi sunt preocupati de răspunsul 
la întrebarea dacă o singură noapte este suficientă 
pentru diagnostic. Se consideră că există o foarte 

STATE OF THE ART

Figura 1: Poligrafie cardiorespiratorie 
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mică variabilitate de la o noapte la alta la pacienţii 
pediatrici la înregistrarea PSG, cu diferenţe minime 
ale parametrilor respiratori înregistrati în nopţi 
diferite, fără semnificaţie clinică (Sleep Med Clin. 
2009 September ; 4(3): 393–406) fiind acceptat 
faptul că sunt necesare date suplimentare pentru a 
ne ajuta să înțelegem când este indicată repetarea 
PSG şi când trebuie îmbunătăţită  abilitatea de 
stratificare a riscului de TRS.

Alternative de tratament

Strategiile  de tratament sunt adresate 
mecanismelor ce stau la baza SAS.

Primul pas este de a verifica rutina de somn cu 
câteva recomandări:

• fără TV sau computer în dormitorul copilului
• camera să fie  întunecoasă şi liniştită
•  evitarea cofeinei şi nicotinei – cafea, cola, ceai, 

ciocolată – câteva ore înainte de somn
•  evitarea unei temperaturi ambientale prea 

ridicate în dormitor
•  menţinerea programului de somn şi în zilele 

de weekend
Îngustarea structurală a faringelui are ca 

abordarea terapeutica cura chirurgicala şi 
enumărăm câteva din intervenţiile posibile30:

• Rezecţie/ repoziţie sept nazal
• Reducţie cornete nazale (laser, radiofrecvenţa)
• Criptoliza amigdaliană 
• Reducţie amigdaliană
•  Adenoamigdalectomie (clasică/ 

radiofrecvenţă)
• Reducţie velară / bază de limbă        
Mulţi copii cu SASO răspund  la 

adenotonsilectomie ca primă linie de tratament, 
atât în ceea ce priveşte simptomatologia, cât 
şi parametrii polisomnografiei. Studii recente, 
au arătat însă că până la 50 - 75% din copiii cu 
SASO au anomalii polisomnografice persistente  
postoperator31 în acest sens fiind recomandată 
poligrafia sau polisomnografia de control, în 
special la formele severe.

O altă alternativă terapeutică este 
confecţionarea de dispozitive orale – la copiii cu 
tulburări respiratorii în somn evaluarea ortodontică  
este obligatorie.

La cei la care nu s-a obţinut o rezoluţie 
completă prin cura chirugicală sau la copiii care 
au o contraindicaţie fermă pentru tratamentul 
chirurgical, terapia cu nCPAP - presiunea pozitivă 

continuă nazală – reprezintă o opţiune. CPAP poate 
fi de asemenea utilizat temporar în SAS severe 
asociate cu sindroame genetice, paralizie cerebrală, 
afecţiuni neurologice sau musculare. Terapia CPAP 
este foarte eficientă iar utilizarea ei pe termen lung 
la copii include şi training-ul părinţilor32,33.

Studii recente au dovedit pentru formele 
moderate de SAS un potenţial beneficiu al 
tratamentului farmacologic cu steroizi nazali şi 
antagonişti ai receptorilor de leucotriene, efect ce 
apare datorită creşterii expresiei receptorilor de 
leucotriene în ţesutul adenoidian la copiii cu SAS34. 

Cum tratăm copiii obezi cu SAS: 
adenotonsilectomie sau CPAP ca la adulţi?

Copiii obezi care au indicaţie de 
adenotonsilectomie (AT) beneficiază de cura 
chirurgicală cu reducerea semnificativă a IAH 
postchirurgical. Obezitatea nu indica neapărat 
o evoluţie postchirurgicală nefavorabilă la copiii 
cu AT pentru SDB obstructiv35. Managementul 
greutăţii este esenţial la această categorie de 
pacienţi la care  avem CPAP-ul ca alternativă 
terpautică iar la un BMI peste 40 kg/m2 se va lua în 
considerare chirugia bariatrică36. 

Independent de gradul de obezitate, mai 
importanţa este poate rata  creşterii în greutate 
care  creşte riscul recurenţei apneei în somn de tip 
obstructiv la aceşti pacienţi şi care va contribui la 
creşterea valorilor tensiunii arteriale la 1 an de la 
adenotonsilectomie37. În acest sens monitorizarea 
pe termen lung a copiilor cu SASO şi monitorizarea 
velocităţii creşterii BMI este esenţială.

Concluzii 
Patologia din timpul somnului este şi rămâne 

o provocare prin multiplele probleme legate de 
exprimarea acestora, logistica care trebuie pusă 
la dispoziţie şi căile variate de monitorizare şi 
diagnostic. Supraspecilizarea şi numărul mic de 
laboratoare din multe ţări îngreunează depistarea 
acestor cazuri. Cu toate acestea, identificarea 
precoce a unui copil cu astfel de suferinţe poate 
fi privită ca o acţiune de prevenţie a viitoarelor 
evoluţii nefaste ale viitorului adult. Și în România 
traversăm această perioadă de dezvoltare şi 
creştere a accesibilităţii la date de prevalenţă dar 
şi la realizarea unui diagnostic precoce care pe 
viitor va permire lansarea şi dezvoltarea acestei noi 
specialităţi.
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