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Patologia tumorală implicată în producerea tulburărilor 
respiratorii din timpul somnului la copii

Sforăitul și sindromul de apnee obstructivă în 
somn (SAOS) sunt probleme frecvent întâlnite, 
nu numai la adult, dar și la copii și adolescenți și, 
deși s-a încercat o paralelă între SAOS la adulți și 
la copii, situația este foarte diferită. La copii există 
o varietate mare de simptome, diagnosticul este 
mult mai dificil de realizat și SAOS poate avea 
serioase consecințe în ceea ce privește creșterea și 
dezvoltarea.

Datele epidemiologice din literatură ne arată o 
varietate mare a incidenței SAOS la copil, cel mai 
probabil ca urmare a unei diagnosticări gresite 
a sforăitului drept SAOS [1]. Prevalenţa SAOS la 
copii este considerată a fi între 1% şi 3% [2]. Pe 
de altă parte, între 9% şi 10% dintre copii sforăie 
în mod constant. Toate apneele obstructive sunt 
patologice la copil. Obstrucţia căilor respiratorii 
poate fi completă sau pariţală. Tabloul clinic al 
copilului cu SAOS nu este specific şi necesită o 
atenţie deosebită din partea medicului pediatru.                    
Simptomatologia poate consta în:

• respiraţii anormale în timpul somnului
• treziri frecvente sau agitaţie
• coşmaruri frecvente
• enurezis
• treziri dificile
• somnolenţă diurnă excesivă
• hiperactivitate/tulburări comportamentale
• respiraţie orală diurnă
• program insuficient sau neregulat de somn [3]
Complicaţiile SAOS la copil pot fi clasificate, 

în funcţie de consecinţele  obstrucţiei căilor 
respiratorii superioare în somn, astfel: 

• fragmentarea somnului
• creşterea efortului respirator
• hipoventilaţie alveolară
• hipoxemie intermitentă [4]
Mecanismul obstrucţiei, efectele adverse ale 

apneei obstructive, criteriile de diagnostic şi optiunile 
terapeutice sunt diferite la copil faţă de adult.

La copii există o multitudine de cauze pentru 
SAOS: aplazia, stenoza sau atrezia nazala, 
hipertrofia adeno-amigdaliană, anomalii cranio-
faciale (hipoplazia mandibulei: Pierre Robin, 
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Treacher Collins; hipoplazia maxilarului: Apert, 
Cruzon), macroglosia (Beckwith-Wiedermann), 
diverse sindroame: Down, Pickwick, Prader-
Willi, Marfan, displazia medio-facială, chisturile 
congenitale valeculare sau linguale, tulburări 
neuromusculare, malformaţii vasculare ale limbii 
şi/sau faringelui, rinita alergică, polipoza nazală, 
obezitatea și, din fericire rară, patologia tumorală.

Diagnosticul clinic se bazează pe o anamneza 
amanunţită, care va încerca sa deceleze atât 
simptomele nocturne, cat şi pe cele diurne şi pe 
aprecierea dezvoltării psiho-somatice  
(greutate, înălţime, IMC, comportament, etc.) 
corespunzatoare vârstei copilului. Standardul 
de aur în diagnosticul SAOS este reprezentat de 
examenul polisomnografic (PSG). Acesta este însă 
un test scump, consumator de timp şi controversat 
din punct de vedere al utilităţii sale în ce priveste 
depistarea de rutină a SAOS, mai ales la copiii 
cu hipertrofie adeno-amigdaliană evidentă, ale 
căror tulburări respiratorii din timpul somnului se 
remit după tratament chirurgical. Efectuarea PSG 
este adecvată identificării copiilor cu SAOS sever, 
care pot prezenta riscul de a dezvolta complicaţii 
postoperatorii precoce sau o simptomatologie 
persistentă sau recurentă, în pofida tratamentului 
chirurgical (copii obezi, cei cu afecţiuni 
neuromusculare sau cu anomalii craniofaciale) [5].

Examenul fizic este decisiv în depistarea 
sediului obstrucţiei şi va stabili indicaţia 
chirurgicală. Acesta este realizat de către 
otorinolaringolog, prin intermediul video-fibro-
rino-faringo-laringoscopiei. Explorările radiologice 
nu sunt folosite de rutină în asemenea cazuri. 
Totuşi, la copiii cu obstrucţie severă de căi 
respiratorii nazale, la care examenul endoscopic 
suspicionează prezenţa unor formaţiuni 
tumorale, examenele computer tomograf (CT) 
şi rezonanţa magnetică nucleară (RMN) sunt 
obligatorii preoperator. Acestea pot oferi relatii 
atât asupra structurii tumorale, cât şi a gradului 
de vascularizare, a extensiei în profunzime şi 
eventualei invazii în ţesuturile învecinate. Pentru 
exemplificare, vom prezenta 2 cazuri clinice mai 
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rare de tulburări respiratorii în timpul somnului, 
produse de obstrucţia tumorală a căilor respiratorii 
superioare.

Cazuri clinice
Caz clinic 1.
Pacienta C.M., 8 ani, din mediul urban, se 

prezintă pentru obstrucţie nazală, respirație orală, 
sforăit, tulburări respiratorii în timpul somnului și 
rinoree anterioară, predominat stânga, cu debut 
de aproximativ un an. Medicul de familie a emis 
suspiciunea de adenoidită cronică hipertrofică, s-a 
instituit tratament medicamentos cu DNF, AINS, 
antihistaminice şi antibiotice. Evoluţia a fost iniţial 
favorabilă, ulterior, însă, aceste simptome s-au 
accentuat, fiind însoţite de hipoacuzie și otalgie 
stângă, ce au  determinat solicitarea unui consult 
ORL.

Examenul clinic ORL și examenul endoscopic 
nazal decelează: asimetrie facială cu tumefacţia 
obrazului stâng (modificare apreciată însă, de 
mamă, ca fiind prezentă încă de la naștere), 
bombarea hemivălului palatin stâng - unde se 
palpează o formaţiune tumorală intravelică, 
netedă, cu consistenţă fermă, nedureroasă, secreţii 
purulente pe podeaua fosei nazale stângi, după 
aspirarea cărora se vizualizează o formaţiune 
tumorală roșu - violacee, în porţiunea posterioară a 
fosei nasale, blocând orificiul coanal stâng.

Examenul CT evidențiază prezenta unei tumori 
de bază de craniu stânga cu extensie predominant 
parafaringian stâng și osteoliză masivă a bazei de 
craniu (Fig 1 și Fig 2).

S-a practicat biopsie incizională a formaţiunii 
tumorale, atât de la nivelul formaţiunii tumorale 
din fosa nazală stânga, cât şi din formaţiunea 
tumorală hemivăl palatin stâng. 

Examenul histopatologic și examenul 
imunohistochimic au stabilit diagnosticul de 
certitudine de sarcom EWING/PNET (Peripheral 
neuroectodermal tumor).

Pacienta a fost îndrumată către Institutul 
Oncologic București, unde s-a instituit tratamentul 
polichimioterapic conform protocolului 
VIDE (vincristine, ifosfamide, doxorubicine, 
etoposide), evoluţia fiind favorabilă, cu remisia 
simptomatologiei și fără recidivă la 7 ani de 
urmarire clinică.

Caz clinic 2.  
Pacient în vârstă de 6 ani, se internează pentru 

obstrucție nazală, predominant stangă, sforăit 
cu debut de 6 luni și rinoree anterioară stângă, 
tumefacția regiunii periorbitare stângi și epiforă 
stângă aparută de 2 săptămâni. 

Figura 1

Figura 2

Examenul clinic ORL și examenul endoscopic 
nazal au evidențiat o formațiune tumorală care 
obstrua complet fosa nazală stângă, începând 
din treimea anterioară, acoperită de o mucoasă 
eritematoasa (fig.3).

Examenul CT (fig 4,5) și RMN (fig 6,7,8) au pus în 
evidenţă o tumoră care ocupa fosa nazală stângă, 
având înveliș osos și care invada etmoidul și sinusul 
maxilar de partea stângă, cu tendința de invazie 
a orbitei. S-a intervenit chirurgical și s-a practicat 
rezecția tumorii, tehnica „pice-meal resection”, 
pentru a evita distrugerea anatomiei la copil. 
Examenul histopatologic a stabilt diagnosticul de 
fibrom osifiant psamomatoid. Evoluţia favorabilă, 
cu dispariţia sindromului obstructiv nazal şi a 
tulburărilor respiratorii din timpul somnului, fără 
recidivă la 10 ani post-operator.

Concluzii
Obstrucția nazală de orice cauză induce 

tulburări de respirație în timpul  somnului, implicit 
SA0S și, deși hipertrofia adeno-amigdaliană 
este cea mai frecventă cauză de SAOS la copil, 
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Figura 3

Figura 6

Figura 7

Figura 4

Figura 5

trebuie avut în vedere orice diagnostic.  Este 
necesar să urmărim cât mai fidel algoritmul 
diagnostic, apelând la toate posibilităţile tehnice 
actuale de investigaţie (endoscopie, imagistică, 
etc.) și să convingem pacientul de importanţa şi 
necesitatatea controalelor medicale periodice, 
după efectuarea curei terapeutice prescrise și 
mai ales atunci când aceasta nu și-a dovedit 
eficacitatea, iar simptomatologia persistă.


