INFORMAŢII DE PRESCRIPŢIE ABREVIATE SERETIDE
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI: Seretide Diskus 50 micrograme/100 micrograme pulbere de inhalat Seretide Diskus
50 micrograme/250 micrograme pulbere de inhalat Seretide Diskus 50 micrograme/500 micrograme pulbere de inhalat. COMPOZIŢIA
CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Seretide Diskus 50 micrograme/100 micrograme pulbere de inhalat. Fiecare doză de pulbere de inhalat conţine
salmeterol 50 micrograme sub formă de xinafoat de salmeterol micronizat 72,5 micrograme şi propionat de fluticazonă 100 micrograme. Seretide Diskus
50 micrograme/250 micrograme pulbere de inhalat Fiecare doză de pulbere de inhalat conţine salmeterol 50 micrograme sub formă de xinafoat de
salmeterol micronizat 72,5 micrograme şi propionat de fluticazonă 250 micrograme. Seretide Diskus 50 micrograme/500 micrograme pulbere de inhalat.
Fiecare doză de pulbere de inhalat conţine salmeterol 50 micrograme sub formă de xinafoat de salmeterol micronizat 72,5 micrograme şi propionat de
fluticazonă 500 micrograme. FORMA FARMACEUTICĂ Pulbere de inhalat. Pulbere de inhalat de culoare albă. DATE CLINICE Indicaţii
terapeutice Astm bronşic- Seretide Diskus este indicat în tratamentul de fond al astmului bronşic, în cazurile în care este adecvată utilizarea unei asocieri
(corticosteroid şi β2-agonist cu durată lungă de acţiune, cu administrare pe cale inhalatorie): pacienţi care nu sunt controlaţi în mod adecvat cu
corticosteroizi inhalatori asociaţi la nevoie cu β2-agonişti inhalatori cu durată scurtă de acţiune;sau pacienţi care sunt deja controlaţi adecvat prin utilizarea
atât a corticosteroizilor cât şi a β2-agoniştilor cu durată lungă de acţiune. Notă: Seretide Diskus 50 micrograme/100 micrograme, pulbere de inhalat nu
este adecvat pentru tratamentul astmului bronşic sever la adulţi şi copii. Bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) Seretide este indicat pentru
tratamentul simptomatic al pacienţilor cu BPOC cu un VEMS <60% din valoarea prezisă normală (pre-bronhodilatator) şi un istoric de exacerbări
repetate, care au simptome semnificative în ciuda terapiei bronhodilatatoare constante. Doze şi mod de administrare Cale de administare:
inhalatorie Pacienţii trebuie atenţionaţi că, pentru a obţine rezultate optime, Seretide Diskus trebuie utilizat regulat, chiar atunci când sunt asimptomatici.
Pacienţii trebuie să fie reevaluaţi în mod regulat de către medic, pentru a se asigura că doza de Seretide pe care o primesc este cea optimă; doza va fi
modificată numai la recomandarea medicului. Doza trebuie ajustată până la cea mai mică doză la care se menţine controlul
simptomatologiei. În cazul în care controlul simptomatologiei este menţinut prin două administrări zilnice de salmeterolpropionat de fluticazonă în cea mai mică concentraţie disponibilă, următoarea etapă poate include încercarea de a administra un
corticosteroid inhalator în monoterapie. Ca alternativă, pacienţii care necesită un β2-agonist cu acţiune lungă pot fi trecuţi la Seretide administrat
în priză unică zilnică dacă, în opinia medicului care prescrie tratamentul, ar fi adecvat pentru menţinerea controlului asupra boli . În eventualitatea
administrării unei singure prize zilnice atunci când pacientul are un istoric de simptome nocturne, doza trebuie administrată seara, iar atunci când pacientul
are un istoric de simptome în principal diurne doza trebuie administrată dimineaţa. Pacienţii trebuie trataţi cu doza de salmeterol-propionat de fluticazonă
ce conţine cantitatea de propionat de fluticazonă corespunzătoare severităţii boli lor. Dacă un anume pacient necesită doze în afara schemei recomandate,
trebuie prescrise doze adecvate de beta-agonist şi/sau corticosteroid. Doze recomandate: Astm bronşic Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 12 ani: Este
recomandată o doză de 50 micrograme salmeterol şi 100 micrograme propionat de fluticazonă administrată pe cale inhalatorie de două ori pe zi sau o
doză de 50 micrograme salmeterol şi 250 micrograme propionat de fluticazonă administrată pe cale inhalatorie de două ori pe zi sauo doză de
50 micrograme salmeterol şi 500 micrograme propionat de fluticazonă administrată pe cale inhalatorie de două ori pe zi. Administrarea Seretide Diskus
ca tratament de întreţinere iniţial, poate fi avută în vedere pentru o perioadă scurtă de timp, la adulţi sau adolescenţi cu forme moderate de astm bronşic
persistent (definite ca simptome zilnice, utilizare zilnică de medicaţie bronhodilatatoare cu acţiune rapidă şi obstrucţie bronşică moderată până la severă),
la care este esenţială obţinerea unui control rapid asupra simptomatologiei. În aceste situaţii doza iniţială este de o doză de 50 micrograme salmeterol şi
100 micrograme propionat de fluticazonă pe cale inhalatorie de două ori pe zi. Când se ajunge la menţinerea controlului asupra astmului bronşic,
tratamentul trebuie reevaluat înainte de a recomanda pacienţilor reducerea treptată până la utilizarea unui glucocorticoid inhalator în monoterapie. Este
necesară monitorizarea regulată a pacienţilor atunci când schema de tratament este redusă. Nu a fost stabilit un beneficiu terapeutic clar privind utilizarea
Seretide Diskus comparativ cu propionatul de fluticazonă în monoterapie în tratamentul de întreţinere iniţial, dacă lipsesc unul sau două criterii de
severitate. În general, glucocorticoizi inhalatori reprezintă tratamentul de primă intenţie pentru majoritatea pacienţilor. Seretide Diskus nu este
recomandat în tratamentul iniţial al astmului bronşic uşor. Seretide în concentraţia 50 micrograme/100 micrograme nu este adecvat adulţilor şi copiilor cu
astm bronşic sever; se recomandă stabilirea dozelor adecvate de corticosteroid inhalator înainte de a putea utiliza orice combinaţie fixă la pacienţii cu astm
bronşic sever. Populaţia pediatrică- Copii cu vârsta de 4 ani şi peste: Este recomandată o doză de 50 micrograme salmeterol şi 100 micrograme propionat
de fluticazonă administrată pe cale inhalatorie de două ori pe zi. Doza maximă recomandată de propionat de fluticazonă este 100 micrograme de două
ori pe zi. Nu există date privind utilizarea Seretide Diskus la copii cu vârsta sub 4 ani. Bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) Adulţi: Doza
recomandată este o doză de 50 micrograme salmeterol şi 500 micrograme propionat de fluticazonă administrată pe cale inhalatorie de două ori pe zi.
Grupe speciale de pacienţi Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii vârstnici sau la cei cu insuficienţă renală sau hepatică. Folosirea dispozitivului Diskus:
Dispozitivul se deschide şi se încarcă prin glisarea manetei. Piesa bucală este introdusă apoi în gură cu buzele strânse în jurul ei. Doza poate fi inhalată în
acest moment şi dispozitivul poate fi închis. Contraindicaţii Seretide Diskuseste contraindicat la pacienţii cu hipersensibilitate la substanţele active sau la
oricare dintre excipienţii. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare Seretide Diskus nu se utilizează pentru tratamentul crizelor de astm
bronşic, în acest caz fiind necesară administrarea unui bronhodilatator cu acţiune rapidă şi de scurtă durată. Pacienţii trebuie sfătuiţi să păstreze tot timpul
asupra lor un inhalator necesar pentru tratamentul crizei. Tratamentul cu Seretide Diskus nu trebuie iniţiat în timpul unei exacerbări sau dacă pacienţii
prezintă o agravare semnificativă sau o deteriorare acută a astmului bronşic. În timpul tratamentului cu Seretide Diskus pot să apară reacţii adverse grave
legate de astmul bronşic şi exacerbarea acestuia. Pacienţii trebuie sfătuiţi să continuie tratamentul, dar să ceară sfatul medicului dacă nu se mai realizează
controlul astmului bronşic sau simptomele se agravează după iniţierea tratamentului cu Seretide Diskus. Creşterea necesităţii de utilizare a medicaţiei de
calmare a crizei (bronhodilatatoarelor cu durată scurtă de acţiune) sau diminuarea răspunsului la aceasta, indică deteriorarea controlului astmului bronşic
şi pacienţii trebuie reexaminaţi de către medic. Agravarea bruscă şi progresivă a stării pacientului cu astm bronşic poate pune în pericol viaţa acestuia şi
necesită consult medical imediat. Trebuie luată în considerare creşterea dozelor de glucocorticoid. Odată ce se realizează controlul astmului bronşic,
trebuie luată în considerare reducerea gradată a dozei de Seretide. Este importantă evaluarea periodică a pacienţilor pe măsura derulării tratamentului.
Trebuie utilizată cea mai mică doză eficace. Pacienţii cu BPOC care prezintă exacerbări au asociat de obicei tratament sistemic cu corticosteroizi, prin
urmare aceşti pacienţi trebuie sfătuiţi sa ceară sfat medical dacă prezintă simptome de deterioare a stării sub tratament cu Seretide. Tratamentul cu
Seretide Diskus nu trebuie întrerupt brusc la pacienţii cu astm bronşic, datorită riscului de exacerbare a afecţiunii. Dozele trebuie scăzute treptat sub
supravegherea medicului. La pacienţii cu BPOC, oprirea tratamentului se poate asocia cu decompensări simptomatice şi de aceea trebuie făcută sub
supravegherea medicului. Similar altor glucocorticoizi inhalatori, Seretide Diskus trebuie administrat cu precauţie în cazul pacienţilor cu tuberculoză
pulmonară activă sau pasivă, infecţii fungice sau virale sau altfel de infecţii ale căilor respiratorii. Seretide Diskus poate determina, rareori, aritmii cardiace,
de exemplu tahicardie supraventriculară, extrasistole şi fibrilaţie atrială şi o uşoară scădere, trecătoare, a concentraţiei plasmatice de potasiu la
administrarea de doze terapeutice mari. De aceea, Seretide Diskus trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu tulburări cardiovasculare severe sau aritmii
cardiace şi la pacienţi cu diabet zaharat, tireotoxicoză, hipokaliemie netratată sau pacienţi predispuşi a avea concentraţii scăzute de potasiu în sânge. Au fost
raportate foarte rar cazuri de creştere a glicemiei şi acest lucru trebuie avut în vedere în cazul prescrierii medicamentului la pacienţii cu diagnostic de diabet
zaharat. Similar celorlalte terapii administrate inhalator, este posibilă apariţia bronhospasmului paradoxal, cu intensificarea imediată a wheezing-ului şi
scurtarea respiraţiei după administrarea dozei. Bronhospasmul paradoxal cedează la administrarea unui bronhodilatator cu durată scurtă de acţiune şi
trebuie administrat imediat. În acest caz, administrarea Seretide Diskus trebuie imediat întreruptă, pacientul trebuie reevaluat şi dacă este necesar, se
instituie o terapie alternativă. Au fost raportate efecte ale β2-agonistilor precum tremor, palpitaţii şi cefalee, dar acestea tind să fie tranzitorii şi să se reducă
pe parcursul administrării regulate. Seretide Diskus conţine lactoză până la 12,5 miligrame/doză. Această cantitate nu determină, de obicei, probleme la
persoanele cu intoleranţă la lactoză. Efectele sistemice pot să apară în cazul oricărui glucocorticoid inhalator, în special la doze mari prescrise pentru
perioade lungi de timp. Aceste efecte apar mai puţin decât în cazul utilizării glucocorticoizilor administraţi oral. legate de efectele corticosteroizilor
administraţi inhalator la copii si adolescenţi). De aceea, exista cazuri foarte rare de apariţie a supresiei funcţiei corticosuprarenalei şi insuficienţă
corticosuprarenală scădere în greutate, fatigabilitate, cefalee, greaţă, vărsături, hipotensiune arterială, reducerea stării de ar trebui să reducă necesitatea
administrării corticosteroizilor orali, însă pacienţii care sunt trecuţi de corticosteroizi în doze mari pot, de asemenea, prezenta un risc crescut. Posibilitatea
unui răspuns şi în situaţii care pot declanşa o stare de stres, fiind necesară luarea în considerare a instituiri unui pneumoniei sau infecţiilor de tract respirator
inferior la pacienţii cu BPOC, deoarece simptomele cu salmeterol. Populaţie pediatrică- Copii şi adolescenţii cu vârsta sub 16 ani trataţi cu doze mari de
posibile includ sindromul Cushing, caracteristici de tip cushingoid, supresie corticosuprarenală, insuficienţă corticosuprarenală acută şi întârzierea creşterii

la copii şi adolescenţi şi mai rar un palier -În condiţi normale, după administrarea inhalatorie sunt atinse concentraţii plasmatice mici de propionat de
fluticazonă, datorită metabolizării marcate la primul pasaj hepatic şi clSOMNOLOGIE
earance-ului sistemic mare, mediat priPEDIATRICĂ
n intermediul izoenzimei 3A4 a citocromului
P450, la nivel intestinal şi hepatic. Ca urmare, sunt improbabile interacţi
uni medicamentoase semnificative clinic datorate propionatului de fluticazonă. Un
ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (5), 2016
studiu privind interacţiunile medicamentelor efectuat la voluntari, administrarea de propionat de fluticazonă intranazal şi ritonavir (un inhibitor foarte
puternic al izoenzimei 3A4 a citocromului P450) în doze de 100 mg de două ori pe zi, a crescut concentraţia plasmatică a propionatului de fluticazonă de
câteva sute de ori, determinând scăderea marcată a cortizolemiei. Pentru propionatul de fluticazonă administrat inhalator, datele privind aceste interacţiuni
sunt insuficiente, dar este de aşteptat creşterea concentraţiei plasmatice a acestuia. Au fost raportate cazuri de sindrom Cushing şi supresie
corticosuprarenaliană. Această asociere trebuie evitată cu excepţia cazurilor în care beneficiul potenţial depăşeşte riscul de reacţii adverse sistemice
corticosteroidiene. Într-un studiu restrâns efectuat la voluntari sănătoşi, ketoconazolul, un inhibitor mai puţin potent al CYP 3A4 a crescut cu 150%
expunerea la propionat de fluticazonă după o singură administrare inhalatorie. Aceasta a determinat o scădere marcată a cortizolemiei comparativ cu
administrarea propionatului de fluticazonă în monoterapie. Tratamentul concomitent cu alţi inhibitori potenţi ai CYP 3A4, cum este itraconazolul, este de
asemenea de aşteptat să crească expunerea sistemică la propionat de fluticazonă şi riscul reacţiilor adverse sistemice. Se recomandă precauţie şi trebuie
evitat, dacă este posibil, tratamentul prelungit cu aceste medicamente. Salmeterol- Inhibitori puternici ai izoenzimei 3A4 a citocromului P450. Administrarea
concomitentă de ketoconazol 400 mg (administrat oral, o dată pe zi) şi salmeterol (50 micrograme administrat inhalator, de două ori pe zi) la 15 voluntari
sănătoşi, timp de 7 zile, a condus la o creştere semnificativă a expunerii plasmatice la salmeterol (de 1,4 ori a Cmax şi de 15 ori a ASC). Acest lucru a condus
la creşterea incidenţei celorlalte reacţii adverse sistemice ale tratamentului cu salmeterol (de exemplu, prelungirea intervalului QT şi palpitaţii), comparativ
cu tratamentul numai cu salmeterol sau ketoconazol. Nu au fost observate efecte semnificative clinic asupra tensiunii arteriale, ritmului cardiac,
concentraţiei de glucoză din sânge şi concentraţiei de potasiu din sânge. Administrarea concomitentă de ketoconazol nu a crescut timpul de înjumătăţire
plasmatică prin eliminare al salmeterolului sau acumularea de salmeterol după doze repetate. Administrarea concomitentă de ketoconazol trebuie evitată,
cu excepţia cazurilor în care beneficiul potenţial depăşeşte riscul de reacţii adverse sistemice ale tratamentului cu salmeterol. Este posibil să existe un risc
similar de interacţiune cu alţi inhibitori potenţi ai CYP 3A4 (cum sunt itraconazolul, telitromicina, ritonavir). Inhibitori moderaţi ai izoenzimei 3A4 a
citocromului P450. Administrarea concomitentă de eritromicină (500 mg administrată oral, de trei ori pe zi) şi salmeterol (50 micrograme administrat
inhalator, de două ori pe zi) la 15 voluntari sănătoşi, timp de 6 zile, a condus la o creştere mică, dar nu semnificativă statistic, a expunerii la salmeterol (de
1,4 ori a Cmax şi de 1,2 ori a ASC). Administrarea concomitentă de eritromicină nu a fost asociată cu reacţii adverse grave. Fertilitatea, sarcina şi
alăptarea- Fertilitatea Nu există date pentru oameni. Oricum, studiile pe animale nu au arătat niciun efect al salmeterolului sau al fluticazonei asupra
fertilităţii. Sarcina- O cantitate moderată de date de la femeile gravide (de la 300 la 1000 rezultate de sarcină) nu a indicat malformaţii sau toxicitate fetală/
neonatală în cazul salmeterolului sau al propionatului de fluticazonă. la animale au arătat o toxicitate a reproducerii după administrarea de agonişti β2adrenergici şi de glucocorticosteroizi. Administrarea Seretide Diskus în timpul sarcini trebuie luată în considerare numai dacă beneficiul terapeutic matern
depăşeşte orice risc potenţial la făt. La gravide trebuie utilizată cea mai mică doză eficace de propionat de fluticazonă pentru a obţine controlul adecvat al
astmului bronşic. Alăptarea Nu se ştie dacă salmeterolul şi propionatul de fluticazonă/metaboliţi sunt excretaţi în laptele matern. Studiile au arătat că
salmeterolul şi propionatul de fluticazonă şi metaboliţi lor sunt excretaţi în laptele şobolanilor. Un risc al nou-născuţilor/sugarilor alăptaţi la sân nu poate fi
exclus. Trebuie luată decizia fie de a întrerupe alăptarea, fie de a întrerupe/de a se abţine de la tratamentul cu Seretide, având în vedere beneficiul alăptării
pentru copil şi beneficiul tratamentului pentru femeie. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje Seretide Diskus
nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Reacţii adverse- Deoarece Seretide Diskus
conţine salmeterol şi propionat de fluticazonă, sunt de aşteptat să apară aceleaşi reacţii adverse ca tip şi severitate ca pentru fiecare substanţă în parte. Nu
au apărut reacţii adverse suplimentare după administrarea simultană a celor două substanţe active. Evenimentele adverse au fost enumerate mai jos,
clasificate pe aparate, sisteme, organe şi în funcţie de frecvenţă. Frecvenţele sunt definite în felul următor: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi
<1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000) şi cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele
disponibile). Frecvenţele au fost obţinute din datele studiilor clinice. Incidenţa în grupul placebo nu a fost luată în considerare; Foarte frecvente – Cefalee,
rinofaringite frecvente-Candidoză orală şi faringiană, pneumonie, bronşite, hipokaliemie, iritaţie faringiană, răguşeală/disfonie, sinuzită, contuzii, crampe
musculare, fracturi traumatice, artralgi , mialgi ; Mai puţin frecvente-Reacţii de hipersensibilitate cutanată, simptome respiratorii (dispnee), hiperglicemie,
anxietate, tulburări de somn, tremor, cataractă, palpitaţii, tahicardie, fibrilaţie atrială, angină pectorala; Rare-Edem angioneurotic (în principal edem facial şi
orofaringian), simptome respiratorii (bronhospasm), reacţii anafilactice, incluzând şocul anafilactic; Sindrom Cushing, caracteristici de tip cushingoid,
supresie corticosuprarenală, întârziere a creşterii la copii şi adolescenţi, scădere a densităţii minerale osoase, Modificări de comportament, incluzând
hiperactivitate psihomotorie şi iritabilitate (mai ales la copii ), Glaucom, Aritmii cardiace (incluzând tahicardie supraventriculară şi extrasistole),
Bronhospasm paradoxal; Cu frecvenţă necunoscută-Depresie, agresivitate (mai ales la copii). Au fost raportate reacţii adverse asociate tratamentului cu
β2-agonişti, cum sunt: tremor, palpitaţii şi cefalee, dar acestea tind să fie tranzitorii şi să se reducă pe parcursul administrării constante. Similar celorlalte
terapii administrate inhalator, este posibilă apariţia bronhospasmului paradoxal, cu intensificarea imediată a wheezing-ului şi scurtarea respiraţiei după
administrarea dozei. Bronhospasmul paradoxal cedează la administrarea unui bronhodilatatot cu durată scurtă de acţiune şi trebuie administrat imediat. În
acest caz, administrarea Seretide Diskus trebuie imediat întreruptă, pacientul trebuie reevaluat şi dacă este necesar, se instituie o terapie alternativă.
Datorită propionatului de fluticazonă, la unii pacienţi poate să apară disfonie şi candidoză orofaringiană. La aceşti pacienţi, atât răguşeala cât şi incidenţa
candidozei pot fi reduse prin clătirea cu apă a cavităţii bucale şi/sau periajul dinţilor după inhalarea medicamentului. În timpul tratamentului cu Seretide
Diskus, candidoza simptomatică poate fi tratată cu antifungice topice. Populaţia pediatrică Efectele sistemice posibile includ sindrom Cushing, caracteristici
de tip cushingoid, supresia corticosuprarenalei şi întârziere în creştere la copii şi adolescenţi. Copii pot prezenta, de asemenea, anxietate, tulburări de somn
şi tulburări de comportament, inclusiv hiperactivitate şi iritabilitate. Raportarea reacţiilor adverse suspectate Raportarea reacţiilor adverse suspectate după
autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din
domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detali sunt publicate
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro. Supradozaj Nu sunt disponibile date din studii
clinice despre supradozajul cu Seretide Diskus, cu toate acestea, date despre supradozajul cu fiecare substanţă în parte sunt prezentate mai jos: Semnele
şi simptomele în supradozajul cu salmeterol sunt: ameţeală, creşterea tensiunii sistolice tremor, cefalee şi tahicardie. Dacă terapia cu Seretide Diskus trebuie
întreruptă datorită supradozajului componentei β-agoniste a medicamentului, trebuie avută în vedere administrarea de corticoterapie de substituţie
adecvată. În plus, poate apărea hipokalemia şi trebuie monitorizate valorile potasiului seric. Trebuie luată în considerare refacerea rezervei de potasiu.
Supradozaj acut cu propionat de fluticazonă: inhalarea acută a unor doze mai mari de propionat de fluticazonă decât cele recomandate poate determina
inhibarea temporară a axului hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenalian. Aceasta nu necesită intervenţie de urgenţă, având în vedere că funcţia
corticosuprarenalei revine la nivelul normal în câteva zile, lucru demonstrat prin măsurarea cortizolemiei. Supradozaj cronic cu propionat de fluticazonă:
dacă se continuă administrarea unor doze mai mari decât cele recomandate: risc de supresie corticosuprarenaliană. Poate fi necesară monitorizarea
funcţiei corticosuprarenalei. În cazul supradozajului cronic cât şi acut cu propionat de fluticazonă, tratamentul cu Seretide Diskus ar trebui continuat cu
doze adecvate pentru controlul simptomatologiei. Lista excipienţilor-Lactoză monohidrat; Perioada de valabilitate: 18 luni; Precauţii speciale
pentru păstrare-La temperaturi sub 30ºC, în ambalajul original; Natura şi conţinutul ambalajului- Cutie cu un dispozitiv de inhalat din plastic
prevăzut cu indicator ce arată numărul dozelor rămase; conţine 60 doze pulbere de inhalat. Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi
alte instrucţiuni de manipulare Seretide Diskus eliberează o pulbere care este inhalată în plămâni. Numărul de doze rămase este afişat de indicatorul
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De ce avem nevoie de somnologie pediatrică în România
• Mihaela Oros, MD, PhD

Bucureşti, România

• David Gozal, MD, MBA

Department of Pediatrics, The University of Chicago, Chicago, IL, USA
and President of the American Thoracic Society
Progresele importante care s-au făcut
la nivel mondial în ultimii 50 de ani în
înțelegerea mecanismelor patogenice și
consecințelor tulburărilor de somn și în
mod particular ale sindomului de apnee în
somn (SASO) la adulți, au facilitat ulterior
dezvoltarea somnologiei pediatrice. Acest
proces inaugural al somnologiei pediatrice s-a
concretizat în primul rând prin deschiderea
unor laboratoare de somn dedicate copiilor,
prin supraspecializarea medicilor, cât și prin
studiile ale căror rezultate au fost publicate în
efortul de a înțelege caracteristicile somnului
și ale tulburărilor de somn specifice vârstei
pediatrice.
În plus, identificarea precoce a unui copil
cu tulburări de respirație în timpul somnului
poate fi privită ca o acțiune de prevenție a
viitoarelor evoluții nefaste ale viitorului adult.
Impactul sindromului de apnee de tip
obstructiv în timpul somnului (SASO) este cu
atât mai important la vârsta pediatrică cu cat
necesitățile de somn sunt mult mai crescute
decât la adulți - durata de somn este mai mare
corespunzând intensei dezvoltări neuronale
și somatice de la această vârstă. In plus,
patogenia tulburărilor de respirație în timpul
somnului se suprapune pe un sistem fiziologic
aflat în dezvoltare dinamică, generând astfel
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vulnerabilități specifice care nu se întâlnesc în
mod obișnuit la adulți.
În timpul somnului se secretă hormoni
de creștere, prolactină, testosteron, crește
producția de proteine și are loc reglarea
temperaturii, cât și modularea intensă a
sistemului nervos autonom și a organelor
sale țintă. Somnul contribuie la homeostaza
funcțiilor imune iar în acest sens numeroase
studii au arătat că deprivarea de somn sau
fragmentarea somnului la copil are drept
consecință o frecvență mai mare a infecțiilor,
cât și dereglarea imunității nespecifice. Somnul
are, de asemenea, un rol important în reglarea
stărilor emoționale și a comportamentelor
sociale, consolidând memoria și facilitând
învățarea.
Din această perspectivă, în ultimele 2
decenii se constată o asociere progresivă
între tulburările de somn la copii și afecțiunile
cardiovasculare, metabolice și dezvoltarea
neurocognitivă a copiilor.
Nu cu mult timp în urmă, a fost postat
pe una dintre rețelele de socializare un
comentariu legat de problemele de somn
la copii, comentariu care afirma despre
acestea ca fiind o „altă boală inventată”.
Atunci când la polisomnografie sau poligrafia
cardiorespiratorie vezi pe ecran evenimentele
apneice însoțite de scăderea oxigenului, este
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momentul în care știi că aceste probleme sunt
reale și nu doar un produs al imaginației.
În România, somnologia a parcurs un
drum lung până la afirmare, iar somnologia
pediatrică este un domeniu în care s-au făcut
primii pași și la noi în țară. În martie 2016 a
avut loc în București o conferință de presă
în care am comunicat rezultatele primului
studiu din România care a evaluat riscul
pentru tulburări de respirație în timpul
somnului la copii și adolescenți. Cercetarea
epidemiologică s-a efectuat în colaborare cu
Institutul de Cercetare Gfk România, pe un
eșantion de 1272 respondenți, în luna ianuarie
2015, iar rezultatele au arătat că 9,6% sau, cu
alte cuvinte, 1 din 10 copii riscă să dezvolte
tulburări de respirație în timpul somnului. Așa
cum spuneam și atunci, era necesară obținerea
unor date de prevalență referitoare la tulburările
respiratorii în somn la copii, date care să reflecte
dimensiunea reală și în România şi care să
justifice efortul necesar pentru creșterea gradului
de conștientizare, atât în rândul medicilor,
al publicului larg, cât și efortul financiar al
unui sistem de sănătate pentru diagnosticul,
monitorizarea și tratamentul sindromului de
apnee în somn la copii și adolescenți.
Ne propunem astfel să continuăm acest
efort de cunoaștere și conștientizare în
care integrarea noțiunii de timp și ritmurile
biologice reprezintă o viziune dinamică
în funcționarea organismului. Trainingul
permanent și dezvoltarea centrelor de
somnologie pediatrică în România reprezintă
o prioritate pentru diagnosticul precoce și
tratamentul tulburărilor de somn la copii și
adolescenți.
În comentariul său de mai jos, Profesorul
David Gozal, unul dintre liderii cei mai

de seamă ai somnologiei pediatrice la
nivel mondial, explică rolul și importanța
specialiștilor de somn la copii:
“When reflecting on the sleep patterns of
mammals in general, and that of humans in
particular, a preserved physiological feature
has been that sleep will be much longer
and occupy a much greater portion of the
circadian cycle during development. From
an evolutionary perspective, considering
the unique vulnerabilities associated with
the sleep state, this would be tantamount to
“suicide” unless sleep would fulfill a vital role in
preserving the species.
Thus, it is clear that sleep in our youngest
fulfills critical functions for their optimal
growth and maturation and for their overall
successful transition into adulthood. If we
assign to pediatricians the role of not only
helping children become healthy when they
are sick, but also assume the responsibility of
leading them to become healthy adults, then
it is the role of the pediatric sleep specialist
to assume that responsibility, and preserve
and optimize sleep in children, cure any
diseases that perturbs their sleep integrity, and
advocate for prioritization of sleep quality and
quantity in society to ascertain maximization
of our children’s potential as they become
adults.
Considering the unique interactions
that exist between sleep and any other
physiological system in our bodies, pediatric
sleep physicians play a unique role and bear
a unique responsibility in the integrative and
personalized delivery of medical care that we
all aspire to deliver to our patients. It is indeed
a labor of love…! “
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Why do we need pediatric sleep medicine in Romania
• Mihaela Oros, MD, PhD

Bucharest, Romania

• David Gozal, MD, MBA

Department of Pediatrics, The University of Chicago, Chicago, IL, USA
and President of the American Thoracic Society
The significant progress that has been
achieved worldwide in the past 50 years with
respect to the understanding of the pathogenic
mechanisms and consequences of sleep disorders,
especially obstructive sleep apnea syndrome
(OSAS) in adults, has subsequently facilitated the
development of pediatric sleep medicine. Such
inaugural process of pediatric sleep medicine
was primarily epitomized by the opening of sleep
labs exclusively dedicated to children, providing
additional specialization to physicians, as well as
by conducting studies whose results have been
published as a part of the effort to understand
the characteristics of sleep and sleep disorders in
the pediatric age spectrum. Furthermore, early
and timely identification of children with sleeprelated breathing disorders may be regarded
as a preventive action against undesirable and
unwarranted consequences during adulthood.
The impact of obstructive sleep apnea
syndrome (OSAS) is particularly important when
the condition develops in children, and this is
especially relevant when considering the increased
sleep requirements of children when compared
to adults. Indeed, sleep duration is longer in
accordance with the intense neural and overall
somatic development happening during early
life. Moreover, the pathogenesis of sleep-related
breathing disorders overlaps with a physiologic
system under dynamic development creating
unique vulnerabilities that are not necessarily
present in adults.
During sleep, growth hormone, prolactin, and
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testosterone are secreted, protein production
increases and body temperature is regulated,
along with exquisite modulation of the autonomic
nervous system and its target organs. Sleep
contributes to the homeostasis of immune
functions. In this regard, a large number of studies
showed that sleep deprivation or fragmentation in
children leads to greater frequency of infections,
as well as to deregulation of innate immunity.
Sleep also has an important role in the regulation
of emotional states and social behavior, as well as
facilitating memory and learning.
In this respect, associations between pediatric
sleep disorders and cardiovascular and metabolic
diseases, and neurocognitive development in
children have progressively emerged in the last 2
decades.
It is not that long ago that on one of the social
networks a commentary was posted regarding
sleep problems in children, which stated that
these are yet “another invented disease”. When
you can see on the screen the apneic events
accompanied by decreased levels of oxygen
during polysomnography or cardiorespiratory
polygraphy, that is the moment when you know
that these problems are real, and not just the
product of imagination.
Romanian sleep medicine has come a long way
since its inception, and pediatric sleep medicine is
a field that has already made its first steps in our
country as well. A press conference was held in
March 2016 in Bucharest, where we communicated
the results of the first Romanian study evaluating
the risk for sleep-related breathing disorders in
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children and adolescents. The epidemiological
research was carried out in collaboration with
Gfk Research Institute in Romania, on a sample
of 1272 respondents, in January 2015, and
its results showed that 9,6%, namely 1 in 10
Romanian children are at risk for sleep-related
breathing disorders. As we said then, we need to
obtain accurate prevalence data on sleep related
breathing disorders, data reflecting the real
magnitude of this issue in Romania and justifying
the efforts required to increase awareness among
physicians and the general public, as well as the
financial efforts of the healthcare system for the
diagnosis, monitoring and treatment of sleep
apnea syndrome in children and adolescents.
Therefore, we intend to continue this learning
and awareness effort, whereby the integration
of the time notion and the biological rhythms
represent a dynamic vision in body functioning.
Continuous training and development of pediatric
sleep centers in Romania are a priority for the
early diagnosis and treatment of sleep disorders in
children and adolescents.

transition into adulthood. If we assign to
pediatricians the role of not only helping children
become healthy when they are sick, but also
assume the responsibility of leading them to
become healthy adults, then it is the role of
the pediatric sleep specialist to assume that
responsibility, and preserve and optimize sleep
in children, cure any diseases that perturbs their
sleep integrity, and advocate for prioritization of
sleep quality and quantity in society to ascertain
maximization of our children’s potential as they
become adults.
Considering the unique interactions that exist
between sleep and any other physiological system
in our bodies, pediatric sleep physicians play a
unique role and bear a unique responsibility in the
integrative and personalized delivery of medical
care that we all aspire to deliver to our patients. It
is indeed a labor of love…! “

In his commentary below, Professor David
Gozal, one of the foremost leaders in pediatric
sleep in the world explains the role and
importance of pediatric sleep physicians:
“When reflecting on the sleep patterns of
mammals in general, and that of humans in
particular, a preserved physiological feature has
been that sleep will be much longer and occupy a
much greater portion of the circadian cycle during
development. From an evolutionary perspective,
considering the unique vulnerabilities associated
with the sleep state, this would be tantamount to
“suicide” unless sleep would fulfill a vital role in
preserving the species.
Thus, it is clear that sleep in our youngest
fulfills critical functions for their optimal growth
and maturation and for their overall successful
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A 3-a Conferinţă
de Somnologie Pediatrică
“Apneea obstructivă în somn
la copii - un sindrom adesea
neidentificat”, 3-4 Iunie 2016,
Bucureşti, România
The 3rd Romanian Pediatric Sleep
Conference with international
participation “Pediatric
Obstructive-sleep-apnea:
a syndrome too often ignored”,
3th-4th June 2016
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Pediatric Sleep Medicine.
Why ? Who ? How ?
• Reinhold Kerbl, MD

Department of Pediatrics and Adolescent Medicine
General Hospital Hochsteiermark / Leoben
WHY is pediatric sleep medicine needed?
Depending on definition, pediatric sleep
disorders affect 10 – 40% of all children
and adolescents. Undiagnosed or with delay
diagnosed disorders may have “acute” as
well as long-term consequences for these
individuals, and in addition may cause
problems for the whole family, eventually
suffering from reduced sleep quantity and
poor sleep quality. “My child cannot sleep” is
frequently reported by parents to relatives
and friends or via social media, but only few
affected families find the way to professional
help. Timely detection and adequate
treatment may improve not only the patient’s
situation, but also contribute to the wellbeing
of parents and the whole family.
Out of the more than 90 sleep disorders
listed in the International Classification
of Sleep Disorders (ICSD-3), most are also
relevant for children and adolescent. To
properly classify the underlying problem,
experienced and properly trained specialists
are necessary. They have to know not only
about the physiological background, possible
pathological findings, but also about children’s
properties and finally specific treatment
options.
WHO is qualified as a specialist in
pediatric sleep medicine?
In Europe, unfortunately only very few
colleagues are “fulltime” specialists in pediatric
sleep medicine. Most pediatric sleep specialists
have acquired some other specialisation like
pediatric neurology or pulmonology, since
these disciplines have a certain overlap with
sleep medicine. For those finally engaged as
pediatric sleep specialists, an extra “add-on”
training is necessary.
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The training syllabus has to contain all
kinds of pediatric sleep disorders, and the
discrimination of nonorganic and organic
causes is essential. It is necessary that
pediatric sleep specialists have an overview of
relevant anamnestic tools like e.g. Epworth
Sleepiness Scale, are able to run a pediatric
sleep lab, and know which individual
treatment is appropriate.
HOW to approach pediatric sleep
disorders?
Skillful communication with patients and
parents is a prerequisite for proper diagnosis
and treatment. As in adults, the majority of
sleep disorders are non-organic. For these
cases, a careful history is crucial to define the
actual problem. Age-specific questionnaires
and sleep protocols are helpful. If the
collected material is unsuspicious of an
organic sleep problem, polysomnografic
investigation is not indicated.
However, if anamnesis and clinical
findings point towards an organic reason,
polysomnografic recordings should be
performed in a sleep lab especially equipped
for investigations in children. Especially in
infants and young children, mounting of
electrodes and fixation of probes represent
a challenge for nurses and technicians, and
sometimes need much patience.
Finally, a patient-tailored treatment has
to be scheduled in accordance with patients
and parents. Compliance/coherence of these
depends greatly on the interaction with the
pediatric somnologist and is therefore also a
matter of “sensitivity”.
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Sleep Apnea In Children - More Than OSA
• Reinhold Kerbl, MD

Department of Pediatrics and Adolescent Medicine
General Hospital Hochsteiermark / Leoben
Definition
According to the definition by the American
Association of Sleep Medicine (AASM), an apnea
is defined by the absence of at least two
breaths (in relation to the baseline breathing
pattern). The apnea may be associated with
an arousal, awakening, bradycardia or oxygen
desaturation (not mandatory in children).
The duration of an individual apnea is
counted from the last expiratory signal to the
first inspiratory effort following the apnea.
Periodic breathing represents a special type
of apneas and - according to Kelly - is defined
as at least three central apneas of at least 3s
duration, interrupted by breathing of ≤ 20s.
There is no overall consensus which
duration of single apneas and which density
of repeated apneas have to be considered as
“pathological”, however normative centiles for
these parameters have been developed. . In
general, central apneas up to 12s (15s) may
be considered as normal in young children, in
older children even 20s may be accepted as
“normal”, especially if associated with a sigh.
For obstructive apneas, usually cut-off values
between 3s and 5s are applied. Altogether, the
clinical impact of apneas however does not
only depend on its duration and the calculated
AHI (apnea hypopnea index), but also on
concomitant features (gasping, desaturation,
hypercapnia, bradycardia).
Types of apneas and age dependency
As in adults, apneas may be classified
as either central, obstructive or mixed.
Investigations have to consider age-specific
properties of respiration frequency which
may be as high as 60/min or even more in

newborns. Typical age-dependent features
are (central) apneas of prematurity and
obstructive apneas in pre-school children
due to adenotonsillar hyperplasia. Central
apneas may also be associated with CNS
anomalies (e.g. Arnold Chiari syndrome, Leigh
syndrome, Joubert syndrome, brain tumors),
while obstructive apneas (OSA) also occur
in different malformation syndromes (e.g.
Apert syndrome, Down syndrome, Pierre
Robin syndrome) and metabolic disorders
(e.g. mucoplysaccharidosis). Finally, several
disorders (e.g. achondroplasia) may go along
both with central and obstructive apneas.
Diagnosis
For reliable diagnosis, polygrafic
investigations are needed. These have to
record thoracical and abdominal respiratory
effort and to correlate these with airflow
via the nostrils (either by thermistor or sidestream capnography). Oxygen saturation
is a mandatory parameter for apnea severity
detection.
Treatment
Treatment depends on the underlying
type and cause of apnea. While apneas of
prematurity may be treated with caffeine,
OSA in pre-school and school children
can be cured by adenotonsillectomy or
adenotonsillotomy in most patients. Only
in few cases CPAP or bi-level mechanical
ventilation is needed. Specific syndromes
associated with apneas require a specific
“patient-tailored” approach. Treatment efficacy
should be controlled by follow-up polygrafy
whenever possible.

Corresponding author:
Reinhold Kerbl, Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, General Hospital Hochsteiermark / Leoben, A-8700 Leoben, Vordernbergerstrasse 42, Austria
Reinhold.kerbl@lkh-leoben.at

15

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ

REZUMATE / ABSTRACTS

ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (5), 2016

Somnologia românească quo vadis
• Prof. Dr. Florin Mihălţan *, Dr.Oana Deleanu*

* Institutul Naţional de Pneumologie „M.Nasta”, Bucureşti

Rezumat
Drumul somnologiei româneşti a fost
şi rămâne extrem de lung. Debutul din
1996 cu primul laborator de somn a rămas
deja mult în urmă. Numărul laboratoarelor
s-a înmulţit de la un an la altul. Accesul la
informaţii pe plan naţional şi internaţional
a crescut vizibil. Au fost iniţiate multiple
acţiuni de-a lungul anilor pe plan de policy şi
advocacy dacă mă gândesc la noile directive
europene privind regimul şoferilor cu posibile

probleme respiratorii în timpul somnului, la
zilele somnologiei, la prezenţa cu postere şi
lucrări în congrese interne şi internaţionale.
Nu s-au neglijat nici colaborările cu societăţi
profesionale de alte specialităţi şi s-a dezvoltat
mult ramura de somnologie pediatrică. Viitorul
arată că suntem pe drumul bun al dezvoltării
acestei supraspecializări şi progresele în
realizarea unei a 3 a generaţii de somnologi şi
în obținerea compensării în anumite indicaţii
de VNI vor permite menţinerea unei ascensiuni
în acest domeniu.

Romanian sleep medicine quo vadis
• Prof. Dr. Florin Mihălţan*, Dr. Oana Deleanu*

* “M.Nasta” National Institute of Pulmonology, Bucharest
Abstract
The road of the Romanian sleep medicine
has been and remains extremely long. Its
start in 1996 with our first sleep laboratory
has already been left far behind. The number
of laboratories increased from one year to
another. Access to information on a national
and international level increased visibly.
Multiple actions were initiated over the years
on policy and advocacy if you think of the
new European directives on the regime of
drivers with possible breathing problems
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during sleep, the Sleep Days, the presence
of posters and papers at internal and
international congresses. The collaborations
with other specialties and professional
societies have not been neglected either, and
we extensively developed the pediatric sleep
medicine branch. The future shows that we
are on the right track of development of this
specialization, of progress in the training of a
3rd generation of sleep medicine specialists,
and the recent obtaining of reimbursement
for some indications of NIV will allow us to
maintain an upward path in this area.
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Este monitorizarea EEG de lungă durată utilă
în analiza somnului la copil?
• Sandu Magdalena, Epure Diana, Vasile Daniela, Teleanu Raluca
Spitalul Clinic de Copii „Victor Gomoiu”, Neurologie Pediatrica

Abstract:
EEG-ul de lungă durată-Long Term
Monitoring video EEG - se efectuează în
centrele de epilepsie de renume din lume și
reprezintă o înregistrare de calitate, realizabilă
cu pacientul în veghe și în somn, a cărei
indicație, parametri și durată exactă este
stabilită de medicul neurolog. Manifestările
clinice și istoricul copilului vor fi elementele,
care completate de această investigație, vor
conduce la un diagnostic corect de epilepsie și
încadrarea acesteia în subtipuri sau sindroame.
Tratamentul antiepileptic poate fi monitorizat
prin această metodă și evitate situațiile în

care acestea agravează traseul EEG. Această
investigație poate ajuta deasemenea în
localizarea focarului epileptic, pas important
in tratamentul chirurgical. EEG-ul de lungă
durată se poate dovedi util și în diagnosticul
unor leziuni cerebrale, când aspecte
patologice apar pe traseu și în evaluarea
tulburărilor de somn. In viitor rolul său s-ar
putea extinde și la monitorizarea în stările de
comă sau postanestezie, activitatea cerebrală
fiind un parametru esențial în recuperarea
pacientului.
Cuvinte cheie: EEG, epilepsie, copil, somn

Is long-term video-EEG monitoring useful
in the analysis of children’s sleep?
• Sandu Magdalena, Epure Diana, Vasile Daniela, Teleanu Raluca
“Victor Gomoiu” Children’s Hospital, Pediatric Neurology

Abstract:
Long-term video-EEG monitoring is
carried out in the renowned epilepsy
centers worldwide, and represents a quality
recording which can be done during sleep
or wakefulness, and whose indication,
parameters, and exact duration are established
by a neurologist. The clinical manifestations
and child’s history constitute the elements
which, along with the result of this
investigation, will lead to a correct epilepsy
diagnosis and identification of the specific
subtype or syndrome. The antiepileptic
treatment can be monitored through this
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method, thus avoiding the situations where
it can worsen EEG path. This investigation
also helps localize the epileptic focus, which
is a significant step in the surgical treatment.
Long-term video-EEG may prove useful in
the diagnosis of brain lesions as well, when
various pathological aspects occur during the
evaluations of sleep disorders. In the future,
the role of this investigation may expand
towards monitoring of coma or postanesthesia
states, as brain activity is a key parameter in
patient’s recovery.
Key words: EEG, epilepsy, child, sleep
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Cefaleea matinală ca simptom al hipoventilației alvolare
la pacienții cu patologie neuromusculară
1

• Adrian Lupusor1,2, Ion Moldovanu1,2, Victor Vovc1,2,
Stela Odobescu2, Nadejda Lupusor3, Mihaela Oros4

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, MD,
2
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Chișinău, MD
3
Institutul Mamei și Copilului, Chișinău, MD
4
București, România

Scopul. A sublinia importanța cefaleei
matinale ca simptom al tulburărilor de
respirație în somn, inclusiv la pacienții cu
patologii neuromusculare.
Introducere. Cu toate că pacienților cu
patologii neuromusculare le sunt caracteristice
tulburările de respirație în somn, ele sunt
depistate târziu, frecvent când pacientul
dezvoltă deja insuficiență respiratorie gravă.
Astfel, cefaleea matinală fiind unul din
simptomele caracterstice tulburărilor de
respirație în somn, ne permite screening-ul
acestor tulburări și evitarea complicațiilor
nedorite.
Rezultate. Între sindromul cefalalgic
și somn există o relație complexă și
bidirecțională. Tulburările de somn pot
provoca atât crize cefalalgice cu paternuri
specifice în cadrul migrenei, cefaleei de tip
tensional, cefaleei cluster, hipnice etc., cât
și paternuri cefalalgice nespecifice: cefalei
matinale, cefalei care trezesc din somn,
cefalei cronice cotidiene. Dintre paternurile
cefalalgice nespecifice asociate tulburărilor
de respirație în somn, cefaleea matinală este
menționată cel mai frecvent, fiind unica
formă de cefalee matinală secundară unei
tulburări de somn, recunoscută de criteriile
de diagnostic ale Clasificării Internaționale ale
Cefaleelor, ediția a 3-a beta.
Tulburările de respirație în somn, cel
mai probabil, generează crizele cefalalgice
prin mecanisme autonome, metabolice,
hipotalamice.
În procesul de investigare a pacienților cu

cefalee matinală, este important descrierea
detaliată a sindromului cefalalgic, corelației
cefaleei cu ciclul somn-veghe, precum și a
tulburărilor de somn, care trebuie examinate
prin polisomnografie sau poligrafie
cardiorespiratorie. Pacienții cu cefalee
matinală asociată tulburărilor de respirație în
somn trebuie să beneficieze de tratament cu
presiune pozitivă, dispozitive orale, intervenții
chirurgicale etc. ajustate la simptomele
și diagnosticul stabilit. În cazul asocierii
tulburărilor de somn cu cefaleele primare
este necesar indicarea tratamentului specific
pentru cefaleele primare.
Concluzie. În procesul de management
al pacienților cu tulburări de respirație
este importantă descrierea detaliată a
sindromului cefalalgic pentru a infirma sau
confirma cefaleea primară, iar efectuarea
poligrafiei cardiorespiratorie ne permite
să apreciem tipul și gradul de severitate a
tulburărilor de respirație în somn. Cunoașterea
caracteristicilor sindroamelor cefalagice
asociate somnului permite un diagnostic
complet și un tratament adecvat.
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Morning Headache In Alveolar Hypoventilation Syndrome
In Patients With Neuromuscular Disorder
1

• Adrian Lupusor1,2, Ion Moldovanu1,2, Victor Vovc1,2,
Stela Odobescu2, Nadejda Lupusor3, Mihaela Oros4

State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”, Chisinau, MD
2
Institute of Neurology and Neurosurgery, Chisinau, MD
3
Research Institute for Mother and Child Health Care, Chisinau, MD
4
Medicover Bucharest, Romania

Objective. To highlight the importance
of morning headache as a symptom of sleep
related breathing disorders, especially in
patients with neuromuscular diseases.
Results. Although sleep related breathing
disorders are specific to patients with
neuromuscular diseases, these are often
diagnosed when the patient has already
developed respiratory failure. Thus, morning
headache is one of the indicative symptoms
of the sleep related breathing disorders,
which allows screening and avoidance of
complications.
There is a complex and bi-directional
relationship between headache and sleep
disorders. Sleep disorders can trigger both
specific headache patterns, such as migraine
or tension-type headache, cluster or hypnic
headaches etc., and nonspecific headache
patterns, such as morning headaches,
awakening headache, or chronic daily
headache. Among nonspecific headache
patterns linked to sleep related breathing
disorders, morning headache is the only form
of morning headache secondary to sleep
disorders recognized by the diagnostic criteria
of the International Classification of Headache
Disorders, 3rd edition (beta version).
Sleep-related breathing disorders can
trigger headache through autonomic,
metabolic, and hypothalamic mechanisms.
For patients with morning headache,
a detailed description of the headache
syndrome, its correlation with sleep-wake
cycle and with sleep disorders is of paramount
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importance, while objective sleep assessment
is achieved by ambulatory monitoring or
polysomnography. Patients with morning
headache associated with sleep-related
breathing disorder should receive treatment
with continuous positive airway pressure,
oral devices, surgery etc. calibrated according
to their symptoms. If the sleep disorder is
comorbid with a primary headache, specific
treatment should also be considered.
Conclusion. A detailed description of the
headache history is of paramount importance
during the management of patients with sleep
related breathing disorders and headache,
for exclusion of primary headaches. Sleep
related breathing disorders can be excluded
by performing at least ambulatory monitoring.
The knowledge of headache syndromes
associated with sleep disorder allows a correct
diagnosis and treatment.
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Distrofiile musculare progresive
- metode moderne adiţionale de tratament
• Ştefan Mihăicuţă, Daniela Reisz

Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara
Distrofinopatiile sunt un grup de boli
musculare de cauză genetică, cu debut în
copilărie, cu evoluţie lent progresivă, X linkate,
ce constau în atrofia progresivă a musculaturii
striate.
Genetic, apare alterarea celei mai mari gene
umane înregistrate, situată pe cromozomul
Xp 21, ce codează o proteină 427- Kd numită
distofină. Fără distrofină muşchii sunt
vulnerabili la leziuni mecanice şi prezintă
repetate cicluri de necroză şi regenerare.
În 1868 Duchenne stabileşte criteriile de
diagnostic: deficit de forţă musculară cu
debut în membrele inferioare; hiperlordoză,
mers cu bază largă de susţinere; hipertrofia
musculaturii deficitare; evoluţie progresivă

în timp; reducerea contractilităţii musculare
la stimulare electrică în stadiile avansate
de boală; absenţa disfuncţiei vezicale sau
intestinale, a tulburărilor de sensibilitate sau a
febrei.
Tipuri de boli: forma Duchenne - mai
agresivă prin absenţa sau scăderea importantă
a distrofinei; forma Beker – mai blândă
prin prezenţa unei distrofine trunchiate,
semifuncţionale.
Distrofia musculară Duchenne se manifestă
clinic la pacienţi de 3-7 ani, cu dezvoltarea
lordozei, a mersului de raţă şi a semnului
Gowers. Pseudohipertrofia gambelor apare
mai târziu cu 1-2 ani. Cei mai multi pacienţi
sunt în scaun cu rotile la vârsta de 12 ani.

Raspuns si complianta: apnei centrale 2.2/h, apnei obstructive 4.7/h, hipopnei 4.9/h, Sa O2, 95%.
Raspuns foarte bun pe oxigenare si bun pe evenimente respiratorii nocturne. Monitorizare cu citire
card la 3 luni. Satisfactie pacient- buna, Familia- multumita.
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Distrofia musculară Becker are o evoluţie
mult mai variabilă cu debut de la 3 ani sau
chiar în perioada adultă. Ajung în scaun cu
rotile de la 20 ani până la 70 ani.
Evoluţia clinică a unui pacient din familie
de 5 fraţi: 3 băieţi (1 decedat în urgenţă la ATI),
bolnavi, în scaune cu rotile şi 2 fete sănătoase.
Mers de raţă manifestat de la 4 ani prin
distrofia centurii lombare. Evoluţie progresivă
a amiotrofiilor şi deficitului în musculatura
proximală, iniţial în membrele inferioare, apoi
în flexorii gâtului, umeri, şi braţe. Semnul
hamalului Gowers (prin deficit motor proximal,

lombar şi al extremităţilor), mers pe vârfuri.
În jurul varstei de 8 ani nu a mai urcat scările,
nu se poate ridica de jos. Ulterior apar semne
de hipoxie nocturnă (letargie diurnă şi cefalee
matinală). Imobilizat precoce, scolioză,
în scaun cu rotile, deficitar, insuficienţă
respiratorie nocturnă.
Somnografie cu sindrom de apnee în somn
formă severă cu indice de apnee – hipopnee
37,4/h, din care centrale 1,5/h, obstructive
26,4/h, mixte 0,7/h, hipopnee 8,8/h, desaturări
nocturne severe medie 84%, 35/h, cea mai
joasă 58%, tahicardie nocturnă.
<95 % (minutes)
380.5
<90 % (minutes)
327
<85 % (minutes)
214.5
<80 % (minutes)
71
<75 % (minutes)
17
<70 % (minutes)
2.5
<60 % (minutes)
0
<50 % (minutes)
0
Total Dur (min) < 97
384.5
Average (%)
84
Desat Index (#/hour)
35.4
Desat Max (%)
32
Desat Max dur (sec)
70
58
Lowest SpO2 (≥ 2 sec) (%)
11
# Episodes (≥ 5 min) ≤ 88%
Longest dur (min) SpO2 ≤ 88% 72

Heart Rate

Mean HR (BPM)
# of LHR
LHR min (BPM)
# of HHR
HHR max (BPM)

108
20
64
0

HIPNOGRAMA. Initiere ventilatie non-invaziva cu Trilogy,
sdaptare la masca facial, presiune manuala ajustata, educatie
parinti, pacient.
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Progressive muscular dystrophy
– modern additional treatment methods
• Stefan Mihaicuta, Daniela Reisz

The University of Medicine and Pharmacy of Timisoara
Dystrophinopathies represent a group of
genetic muscular diseases, with onset during
childhood and a slow progressive evolution,
X-linked, consisting in the progressive atrophy
of the striated muscles.
From a genetic point of view, the largest
human gene is damaged, which is located
on Xp 21 chromosome that codes a 427- Kd
protein called dystrophin. Without dystrophin,
muscles are vulnerable to mechanical lesions
and experience repeated cycles of necrosis
and regeneration. In 1868, Duchenne
established the criteria of diagnosis: muscle
strength deficit with onset in the lower limbs;
hyperlordosis, broad-based gait for support;
impaired muscle hypertrophy; progressive

evolution over time; reduction in muscle
contractility at electrical stimulation in the
advanced stages of the disease; absence of
bladder or bowel dysfunction, absence of
sensitivity disorders or fever.
Types of diseases: Duchenne type – more
aggressive by absence or significant decrease
in dystrophin; Beker type – more mild by
presence of a segmented, semi-functional
dystrophin.
Duchenne muscular dystrophy is
experienced by patients 3-7 years of
age, accompanied by the development
of lordosis, duckwalk, and Gowers’ sign.
Pseudohypertrophy of the calves occurs 1-2
years later. Most of the patients end up in

Response and compliance: central apneas 2.2/h, obstructive apneas 4.7/h, hypopneas 4.9/h,
Sa O2, 95%. Very good response related to oxygenation and good response regarding nocturnal
breathing events. Monitoring with card reading every 3 months. Patient satisfaction - good, family satisfied.
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wheelchairs at the age of 12.
Becker muscle dystrophy has a more
variable evolution with onset at the age of 3
or even during adulthood. Patients end up in a
wheelchair at the age of 20 to 70 years.
Clinical outcomes of a patient coming from
a family of 5 siblings: 3 boys (1 deceased while
in the anesthesia and intensive care unit)
experiencing the disease and in wheelchairs,
and 2 healthy girls.
The patient experienced duckwalk from
the age of 4 through lumbar dystrophy.
Progressive evolution of amyotrophia and
proximal muscle deficit, initially in the lower
limbs, then in the neck flexors, shoulders, and

arms. Gowers’ sign (through proximal, lumbar,
and extremity motor deficit), toe walking.
Around 8 years of age he no longer climbs
the stairs, and cannot get up. Subsequently,
signs of nocturnal hypoxia occur (daytime
sleepiness and morning headache). The
patient is early immobilized, with scoliosis,
in a wheelchair, with deficit, and nocturnal
respiratory failure.
Polysomnography with severe sleep
apnea syndrome with apnea-hypopnea
index of 37,4/h, of which 1,5/h central, 26,4/h
obstructive, 0,7/h mixed, 8,8/h hypopnea,
average severe nocturnal desaturation 84%,
35/h, 58% the lowest, nocturnal tachycardia.
<95 % (minutes)
380.5
<90 % (minutes)
327
<85 % (minutes)
214.5
<80 % (minutes)
71
<75 % (minutes)
17
<70 % (minutes)
2.5
<60 % (minutes)
0
<50 % (minutes)
0
Total Dur (min) < 97
384.5
Average (%)
84
Desat Index (#/hour)
35.4
Desat Max (%)
32
Desat Max dur (sec)
70
58
Lowest SpO2 (≥ 2 sec) (%)
11
# Episodes (≥ 5 min) ≤ 88%
Longest dur (min) SpO2 ≤ 88% 72

Heart Rate

Mean HR (BPM)
# of LHR
LHR min (BPM)
# of HHR
HHR max (BPM)

108
20
64
0

HYPNOGRAM. Initiation of non-invasive ventilation with
Trilogy, adaptation to facial mask, adjusted manual pressure,
education provided to parents and patient.
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Modificări cardiovasculare în timpul somnului normal
și patologic: impactul apneei obstructive
• Daniela Boișteanu1, Bogdan Stana2, Lavinia Anti3
1

Somnul normal se însoteste de scăderea
tonusului autonom simpatic și creșterea celui
parasimpatic. Ca urmare, activitatea aparatului
cardiovascular are tendința la scădere
în timpul somnului, urmată de creștere
dimineața, la trezire. Presiunea arterială
sistolică, frecvența cardiacă și debitul cardiac
diminuă cu 9-15 % în somnul NREM, iar în
somnul REM prezintă o crestere, mai evidentă
dimineața. Rezistența vasculară periferică
scade în somnul NREM normal, însotita de
scaderea valorilor presiunii arteriale, urmată
de tendința la crestere în timpul somnului
REM. Presiunea arterială pulmonară (PAP)
crește progresiv în somnul normal, iar hipoxia
intermitentă din apneea de somn obstructivă
(SASO) se însoțește de creșteri ale PAP ce
coincid cu desaturările.
Numeroase studii clinice și epidemiologice
au stabilit existența a numeroase manifestări
cardiovasculare asociate cu tulburările
respiratorii din somn, în principal cu SASO
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care determină hipoxie intermitentă,
hiperactivitate autonomă simpatică si exces de
catecolamine. Aceste mecanisme contribuie la
apariția sau agravarea hipertensiunii arteriale
(HTA), tulburarilor de ritm cardiac, ischemiei
miocardice și accidentelor vasculare cerebrale.
La unii pacienți, episoadele anginoase pot fi
mai frecvente în timpul viselor din somnul
REM. În cazul morții subite în somn, este
dificil de stabilit predominanța hipoxiei
sau a unei suferințe cardiace preexistente.
Deasemeni, o tulburare respiratorie în somn
frecvent întâlnită la pacienții cu afecțiuni
cardiovasculare este respiratia periodică
Cheyne-Stockes ai cărei principali factori
generatori sunt hiperventilația și hipocapnia.
In concluzie, somnul produce importante
modificări ale sistemului nervos autonom,
cu efect cardiovascular inhibitor. Apneea de
somn modifică acest echilibru, determinând
hiperactivitate simpatică generatoare de HTA,
aritmii și ischemie miocardică.
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Cardiovascular changes during normal and pathological
sleep: the impact of obstructive apnea
1

• Daniela Boișteanu1, Bogdan Stana2, Lavinia Anti3
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2
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3
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Normal sleep is accompanied by a
decrease in sympathetic tone and increased
parasympathetic autonomic tone. As a result,
the activity of cardiovascular system tends to
decrease during sleep, followed by its raise
in the morning, upon awakening. Systolic
blood pressure, heart rate and cardiac output
decrease by 9-15% in NREM sleep, while
in REM sleep those have an evident raise
especially in the morning. Peripheral vascular
resistance decreases in normal NREM sleep,
accompanied by decreased blood pressure
values; those have a tendency to increase
during REM sleep. Pulmonary arterial pressure
(PAP) increases progressively during normal
sleep; intermittent hypoxia from obstructive
sleep apnea (OSAS) is accompanied by
increases in the PAP values that coincide with
desaturation episodes.
Numerous clinical and epidemiological
studies have demonstrated the existence
of cardiovascular events associated with
respiratory sleep disorders, mainly OSAS which

causes intermittent hypoxia, autonomous
sympathetic hyperactivity and excessive
catecholamine secretion. These mechanisms
contribute to onset or worsening of arterial
hypertension, heart rhythm disorders,
myocardial ischemia and stroke. In some
patients, episodes of angina may be more
common during dreams from REM sleep.
In sudden death during sleep it is difficult
to determine the predominance of hypoxia
or previous cardiovascular disease. Periodic
Cheyne-Stockes breathing induced by
hyperventilation and hypocapnia is also a
common respiratory sleep disorder in patients
with cardiovascular disease.
In conclusion, sleep onset produces
important changes in the autonomic nervous
system, with inhibitory cardiovascular effects.
Sleep apnea alters this balance, generating
sympathetic hyperactivity which leads to
hypertension, arrhythmias, and myocardial
ischemia.
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Evaluarea oro-dentară pediatrică şi posibilităţi
de abordare în apneea de somn obstructivă
1

medic stomatolog specialist la DentalVivclinique, membru acreditat EASDM.
medic coordonator Centrul stomatologic pentru apnee şi sforăit, Bucureşti
2
medic ortodont specialist la DentalVivclinique,
medic la Centrul stomatologic pentru apnee şi sforăit, Bucureşti

Terapia stomatologică care foloseşte dispozitive
bucale/gutiere dentare este o opţiune eficientă
de tratament pentru sforăit şi pentru apneea
obstructivă de somn (OSA). O astfel de gutieră
bucală individualizată poate îmbunătăţi somnul,
atenţia şi concentrarea de a doua zi, poate
revitaliza sănătatea.
Purtată doar în timpul somnului, se simte ca
o gutieră de protecţie pentru sportivi sau ca un
retainer ortodontic. El aduce mandibula într-o
poziţie protruzivă, pentru a ajuta la menţinerea
deschisă a căilor aeriene superioare. Studiile arată
că terapia cu dispozitive orale este o opţiune
eficientă de tratament. Somnologul este cel care
va pune diagnosticul. Frecvent cauza obstrucţiei
este din sfera ORL sau stomatologică. Dacă terapia
cu dispozitive orale este cea mai bună opţiune
de tratament, trebuie găsit un dentist certificat în
terapia dentară a somnului. El ştie care este gutiera
indicată pentru fiecare caz în parte.
Terapia cu dispozitive orale reprezintă un
tratament eficace, non-invaziv, non dureros.
Pacienţii se adaptează uşor deoarece este:
- comfortabilă
- uşor de purtat
- “tăcută”, fără zgomot
- portabilă
- convenabilă pentru călătorii
- uşor de întreţinut
Pentru realizarea lor este nevoie de amprente
dentare a ambelor arcade şi relaţia de ocluzie în
intercuspidare maximă (IM), Protruzie maximă
(PM). Gutiera pentru apnee se realizează într-un
laborator acreditat. Medicul va adapta intraoral
dispozitivul pentru a maximiza confortul şi
eficienţa acestuia. Gutiera se va purta în fiecare
noapte. Vizitele de urmărire a tratamentului vor
fi necesare pentru a asigura ajustarea optimă a
gutierei şi găsirea poziţiei favorabile de protruzie.
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• Vivian Sendroiu1, Aurelia Diauw2

Case report: Tratamentul unei apnee
obstructive folosind o gutieră mandibulară de
protruzie adjuvant la un autoCPAP
Această combinaţie aCPAP cu gutieră pentru
apnee poate fi o opţiune pentru cazurile de OSA
severă/medie în care doar gutirele sunt insuficiente
şi există o eficacitate parţială a CPAP-urilor.
Pacienta avea 14 ani, ocluzie clasa I, palat moale
clasa a II-a, palat adânc, protruzie mandibulară
normală, hipertrofie de bază de limbă. Scor
Epworth: 21. Somnolenţă diurnă, cu aţipiri pe la
3-4pm, la şcoală, în ore. Concentrare pe parcursul
zilei minimă. Apnee şi aritmie nocturnă.
Înregistrarea polisomnografică a arătat o
alternanţă de OSA medie cu severă.
Media pentru AHI a fost de 46,8/h cu cea mai
mică saturaţie de oxigen de 87%.
Iniţial s-a început terapia cu autoCPAP.
Rezultatele înregistrate pe cardul aparatului au
arătat că AHI s-a redus la 16,2/h, o scădere de
75,4%; în medie saturaţia de oxigen a ajuns la 91%.
Presiunea medie folosită a fost de 13,5 cm
H2O. Am concis că este necesară o terapie orală
adjuvantă pentru a reduce somnolenţa, apnea şi
aritmia nocturnă. Pacienta a primit o gutieră orală
tip TAP combinată cu aCPAP.
Înregistrarea pe card a arătat în această
combinaţie: o scădere a presiunii coloanei de aer la
5 cm H2O, a AHI de la 16,2/h la 6,0/h şi o
creştere a saturaţiei de oxigen la 95%. Nici un
episod de aritmie nu a fost înregistrat.
În concluzie, această prezentare de caz
arată cum o gutieră orală pentru apnee poate fi
adjuvantă în tratamentul OSA severă. Arată şi că
stomatologul este parte din echipa medicală care
tratează apnea obstructivă de somn.
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Pediatric oro-dental evaluation and possibilities of
approach in obstructive sleep apnea
• Vivian Sendroiu1, Aurelia Diauw2
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Dental therapy by use of oral devices/mouth
guards is an efficient option of treatment for
snoring and obstructive sleep apnea (OSA). Such
an individualized mouth guard may improve
sleep, attention and concentration of the patient
during the following day, and it can revitalize
health.
If worn only during sleep, it feels like a mouth
protector for sportspeople or like an orthodontic
retainer. It brings the mandible in a protrusive
position, in order to help maintain the upper
airways open. Studies show that the oral device
therapy represents an efficient treatment option.
Sleep specialists are the ones to establish the
diagnosis. Frequently, the cause of obstruction is
of ENT or dental origin. If the oral device therapy
is the best treatment option, then the patient
needs to find a dentist certified in the dental
therapy of sleep. He/she will know which is the
mouth guard indicated for each case.
The oral device therapy represents an
efficient, non-invasive, and unpainful treatment.
Patients adapt easily because it is:
- comfortable
- easy to wear
- “silent”, noiseless
- portable
- adequate for travelling
- easy to maintain
In order to make a mouth guard, dental prints
are necessary of both arcades and the centric
relation in maximum intercuspation, maximum
protrusion. Sleep apnea mouth guards are made
in certified labs. The physician will adjust the
device in the mouth in order to maximize its
comfort and efficiency. The mouth guard should
be worn every night. Follow-up visits are required
to ensure optimal adjustment of the mouth
guard and a favorable protrusion position.
Case report: The treatment of an obstructive
sleep apnea by use of a mandibular protrusion

mouth guard as an adjuvant to auto-CPAP
This association between auto-CPAP and a
sleep apnea mouth guard may be an option
for the severe/moderate OSA cases in which a
mouth guard alone is insufficient, and there is a
confirmed partial efficacy of the auto-CPAP.
The patient was 14 years old, with occlusion
class I, soft palate class II, high-arched palate,
normal mandibular protrusion, hypertrophy
of the base of the tongue. Epworth score: 21.
Daytime sleepiness, with dozing around 3 to
4 in the afternoon, in school, during classes.
Minimum degree of concentration during
daytime. Nocturnal sleep apnea and arrhythmia.
The polysomnography showed an alternation
of moderate with severe OSA.
The average AHI was of 46,8/H with the lowest
oxygen saturation of 87.
Initially, the patient started auto-CPAP
therapy. The results were recorded on the
device card: AHI was reduced to 16,2/h, a 75,4%
decrease; the oxygen saturation reached an
average of 91%. The average pressure used was
13,5cmH2O.
We concluded that an adjuvant oral therapy
was required to reduce sleepiness, sleep apnea,
and nocturnal arrhythmia. The patient received a
TAP mouth guard associated with the auto-CPAP.
For this association, the data recorded on
the card showed: a decrease in the air pressure
to 5cm H2O, AHI from 16,2/h to 6,0/h, and an
increase of the oxygen saturation up to 95%. No
episode of arrhythmia was recorded.
In conclusion, this case presentation proves
how a mouth guard for sleep apnea may be an
adjuvant therapy to the treatment of patients
with severe OSA. It also shows that the dentist is
a part of the medical team treating obstructive
sleep apnea.
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Apneea obstructivă şi consecinţele
metabolice - un adevăr cu riscuri!
• Doina Todea

UMF „Iuliu Haţieganu”Cluj-Napoca
Apneea obstructivă şi sindromul
metabolic, cei doi pioni ai erei medicinei
moderne, se interrelaţionează şi, implicit
au relaţii de dependenţă. Atunci când
vorbim despre sindromul de apnee în somn
de tip obstructiv, privarea de somn tipică
acestuia atrage după sine, prin mecanisme
complexe fiziopatologice, o cascadă de
efecte metabolice, obezitate, diabet zaharat
tip 2, disfuncţionalităţi cardio-vasculare
şi hipertensiune arterială. Corelaţia dintre
diabetul zaharat tip 2 şi apariţia tulburărilor
respiratorii în timpul somnului ar putea fi
datorată existenţei unor factori de risc comuni.
Referitor la sindromul metabolic, prevalenţa
acestuia variază între 50-80% la pacienţii
cu apnee obstructivă şi poate fi explicat

dacă privim ţesutul adipos drept un organ
endocrin. Tulburările metabolice asociate
cu insulinorezistenţa sunt mai frecvente la
pacienţii cu obezitate abdominală, cu exces
de ţesut adipos visceral/intraabdominal.
Obezitatea este un status leptin rezistent,
asociat cu disfuncţia endotelială şi hipoxemie.
Afectarea calităţii şi cantităţii somnului are
impact asupra metabolismului glucozei, iar
obezitatea, pe de altă parte, joacă un rol
central în apariţia apneei. Rolul obezităţii şi al
apneei obstructive în patogeneza tulburărilor
metabolice este încă neclar. Studii viitoare sunt
necesare pentru a clarifica aceste deziderate.
Totuşi, aceste asocieri sunt frecvent întalnite
în practica clinică şi trebuie privite amplu şi
gestionate corespunzător.

Obstructive apnea and its metabolic consequences
– a risk bearing truth!
• Doina Todea

“Iuliu Hatieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca
Obstructive apnea and metabolic
syndrome, the two pawns of the modern
medicine era, are interrelated sharing implicit
dependency relations. When we speak about
the obstructive sleep apnea syndrome, its
typical sleep deprivation triggers, through
complex pathophysiological mechanisms,
a whole cascade of metabolic effects,
obesity, type 2 diabetes, cardiovascular
dysfunctionalities, and high blood pressure.
The correlation between type 2 diabetes and
the occurrence of sleep-related breathing
disorders could be due to the existence of
common risk factors. As to the metabolic
syndrome, its prevalence varies between 50
to 80% in patients with obstructive apnea,
and can be explained if we regard the adipose
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tissue as an endocrine organ. The metabolic
disorders associated with insulin resistance
are more common in patients with abdominal
obesity, with excess of visceral/intraabdominal
adipose tissue. Obesity is a leptin resistant
status, associated with endothelial dysfunction
and hypoxemia. The impairment of the
quality and quantity of sleep has an impact
on glucose metabolism, while obesity plays
a key role in the occurrence of apnea. The
role of obesity and obstructive apnea in the
pathogenesis of metabolic disorders is still
unclear. Further studies are required to clarify
these issues. However, these associations are
common in clinical practice and should be
regarded in a wide manner and managed
accordingly.
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Actualităţi în managementul tulburărilor respiratorii
obstructive de somn la copil
• Prof. Dr. Doina-Anca Pleşca, Dr. Sorina Chindriş, Conf. Dr. Victoria Hurduc
Clinica de Pediatrie şi Neurologie pediatrică, Spitalul Clinic Copii “Dr.V.Gomoiu”
UMF “Carol Davila”, Bucureşti

Tulburările obstructive de somn la
copil (SASO) fac parte din spectrul larg al
tulburărilor respiratorii asociate somnului şi se
definesc prin manifestări secundare obstrucţiei
parţiale sau complete a căilor respiratorii
superioare în timpul somnului, întrerupând
arhitectura normală a somnului şi având
consecinţe asupra calităţii vieţii pacientului.
Prevalenţa SASO în rândul populaţiei
pediatrice este de aproximativ 2 %, cu un vârf
al incidenţei la vârsta de preşcolar. Această
patologie este intens studiată la adult, în timp
ce la copil, SASO reprezintă un domeniu
în continuă expansiune. Cercetările
medicale încearcă să aducă noi elemente
care să permită dezvoltarea unor ghiduri care
să abordeze diagnosticul şi managementul
acestei patologii la vârsta pediatrică.
Variabilitatea manifestărilor clinice ale SASO
este rezultatul interrelaţiei dintre posibilele
anomalii ale căilor respiratorii superioare
(ex. tonus muscular modificat) cu aspectele
anatomice particulare, cranio-faciale (ex.
structura cranio-facială, hipetrofie adenoidoamigdaliană, obezitate) la care se asociază
diferiţi alţi factori (boli genetice, boli de
metabolism, boli infecţioase, fumat, etc).
Recunoaşterea unui copil cu tulburări
respiratorii obstructive care apar în
timpul somnului are atât importanţă clinică
şi terapeutică cât şi un rol major în
conturarea principalelor comorbidităţi pe care
le va dezvolta pacientul, cu impact asupra
calităţii vieţii acestuia şi cu răsunet socioeconomic.
Severitatea SASO este direct
proporţională cu riscul de a dezvolta

complicaţii respiratorii, cardiovasculare,
neurocognitive, comportamentale, somatice
sau metabolice.
Anxietatea, deficitul de atenţie, depresia,
imposibilitatea integrării sociale ajung să
devină stigmate zilnice ale copiilor care sforăie.
Copiii cu SASO au risc mai mare să dezvolte
sindrom metabolic comparativ cu copiii
fără SASO. De asemenea, există studii care
susţin ideea că fragmentarea somnului poate
favoriza creşterea şi dezvoltarea tumorală.
Copiii cu forme clinice moderat-severe de
SASO au risc sporit să asocieze valori crescute
ale tensiunii arteriale.
În faţa unui puzzle atât de complex, medicul
trebuie să acorde o importanţă deosebită
tuturor examenelor clinice de rutină şi trebuie
să abordeze corect şi multidisciplinar un astfel
de copil. Polisomnografia ramâne metoda
gold-standard de diagnostic şi de evaluare
periodică a copilului cu suspiciune de SASO.
Managementul SASO la copil urmează
un anumit protocol, în funcţie de
etiologie, de factorii asociaţi, de gravitatea
simptomatologiei, de consecinţele pe care
această patologie le are asupra stării de
sănătate a copilului. Abordarea acestei
patologii este complexă şi presupune strategii
de educare a somnului, folosirea dispozitivelor
anti-sforăit, terapie medicamentoasă sau
intervenţională (chirurgicală, ventilaţie cu
presiune pozitivă, etc).
Administrarea corticosteroizilor intranazal
sau oral copiilor cu SASO moderat-sever
pentru o perioadă de 6-12 săptămâni reduce
severitatea SASO, cu efecte mai slabe însă
asupra populaţiei pediatrice obeze.
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Adenoidotonsilectomia este indicaţia
chirurgicală de elecţie la copiii cu
SASO şi hipertrofie adenoidoamigdaliană.
Intervenţia chirurgicală îmbunătăţeşte
parametrii cardiovasculari, ameliorează
simptomatologia neurocomportamentală şi
determină câştig ponderal.
Terapia prin ventilaţie cu presiune pozitivă
se adresează copiilor cu SASO rezidual după
adenoidotonsilectomie, SASO asociat cu
obezitate, anomalii cranio-faciale sau boli
neuromusculare, eşecul celorlalte forme
terapeutice.
Diagnosticul şi intervenţia precoce pot
preveni eventualele complicaţii şi asigură
o traiectorie academică şi social-economică
fiecărui viitor individ al societăţii.
•

Cuvinte cheie : copil, tulburări respiratorii
asociate somnului, polisomnografie
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Updates In The Management Of Obstructive
Sleep-Related Breathing Disorders In Children
• Doina-Anca Plesca, Professor, Sorina Chindris, MD, Victoria Hurduc, Lecturer, PhD

Clinic of Pediatrics and Pediatric Neurology, Dr.V.Gomoiu Children’s Hospital, Bucharest
Carol Davila University of Medicine and Pharmacy

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)
in children is a part of the wide range of sleeprelated breathing disorders, and is defined
through manifestations secondary to partial
or complete obstruction of the upper airways
during sleep. It interrupts the normal sleep
architecture with consequences on patient’s
quality of life.
The prevalence of OSAS among the
pediatric population is about 2%, with an
incidence peak in preschool children. This
pathology is intensely studied in adults,
while in children, OSAS represents a field
under ongoing expansion. Medical research
tries to bring new elements which allow the
development of guidelines to approach the
diagnosis and management of this pathology
in pediatric patients.
The variability of the clinical manifestations
of OSAS is the result of the interrelation
between possible abnormalities of the
upper airways (e.g. modified muscle tone)
and the specific anatomical aspects, namely
craniofacial (ex. craniofacial structure,
adenotonsillar hypertrophy, obesity), in
association with other various factors (genetic
diseases, metabolic diseases, infectious diseases,
smoking, etc).
Identification of a child with obstructive
sleep-related breathing disorders has a clinical
and therapeutic importance, as well as a major
role in shaping the main comorbidities the
patient is likely to develop, with an impact
on his/her quality of life and with a social and
economic echo.
The severity of OSAS is directly proportional
to the risk for developing respiratory,

cardiovascular, neurocognitive, behavioral,
somatic, or metabolic complications. Anxiety,
attention deficit, depression, impossibility of
social integration, all tend to become daily
stigmas of children who snore. Children
with OSAS have a greater risk for metabolic
syndrome compared to children without
OSAS. Moreover, there are studies supporting
the idea that sleep fragmentation can favor
tumor growth and development. Children with
moderate to severe OSAS show a greater risk
for increased blood pressure.
Confronted with such a complex puzzle,
the physician must give special importance
to all regular clinical examinations, and they
should approach such a child in a correct and
multidisciplinary manner. Polysomnography
remains the gold standard method for the
diagnosis and periodic evaluation of children.
OSAS management in children follows a
certain protocol, depending on the etiology,
the associated factors, the severity of the
symptoms, and the consequences that
this pathology has on the child’s health.
Approaching this condition is a complex
matter which implies strategies for sleep
education, use of anti-snoring devices, medical
or interventional treatment (surgery, positivepressure ventilation, etc).
The administration of intranasal or oral
corticosteroids in children with moderate to
severe OSAS for 6 to 12 weeks reduced the
severity of the condition, but showed weaker
effects on the obese pediatric population.
Adenotonsillectomy is the surgical
election indication in children with OSAS
and adenotonsillar hypertrophy. The surgical
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treatment improves cardiovascular parameters
and neurobehavioral symptoms, and causes
weight gain.
Positive-pressure ventilation therapy
is indicated for children with residual
OSAS following adenotonsillectomy,
SASO associated with obesity, craniofacial
abnormalities or neuromuscular disease, or in
the case of failure of other therapeutic options.
Early diagnosis and intervention may
prevent possible complications, ensuring an
academic, social, and economic future to each
individual of the society.
Key words: child, sleep-related breathing
disorders, polysomnography
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developmental correlates.Pediatrics.2012;130(3):382-88.
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Tratamentul chirurgical
– o etapă în tratamentul apneei în somn
• Dr. Iorgulescu Adelaida

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”
Introducere: Descrisă încă din 1976 de către
dr. Guilleminault, apnea în somn a avut iniţial
o prevalenţă de circa 3%, pentru ca ulterior să
apară o creştere legată de cunoaşterea afecţiunii,
prin colaborarea mai multor specialităţi. Dacă
tratamentul medical poate ameliora pe timp
limitat simptomatologia, tratamentul chirurgical
este de primă intenţie şi reprezintă o soluţie
permanentă, ce permite eliberarea căii respiratorii
aeriene superioare.
Materiale şi metodă: Autorul prezintă pe baza
experienţei proprii tehnicile chirurgicale utilizate în
vederea ameliorării simptomatologiei pacientului
suferind de apnee în somn. Sunt prezentate, de
asemenea, modificările anatomice apărute în urma
instalării apneei în somn: nări efilate, hipertrofie
de capete de cornet, deviaţie de sept, hipertrofie
amigdaliană, hipotonie velară, luetă alungită, boltă
ogivală, retrognaţie mandibulară şi de bază de

limbă, îngustarea hipofaringelui la copilul obez,
sau hipertrofia amigdalei linguale. Tratamentul
chirurgical a constat în adenoidectomie,
adenoamigdalectomie, adenoamigdalotomie prin
tehnica coblaţiei, reducţia capetelor de cornet
prin aceeaşi tehnică, scurtarea luetei, redresarea
septului şi luxarea cozilor de cornet.
Concluzii:
Adenoamigdalectomia şi adenoamigdalotomia
îmbunătăţesc simptomatologia pacientului
cu apnee în somn, dar nu sunt suficiente,
persistenţa sindromului de respiraţie orala şi a
modificărilor osoase faciale determinând reapariţia
simptomatologiei şi impunând colaborarea cu
alte specialităţi (ortodonţie, chirurgie oro-maxilofacială, logopedie). Părinţii trebuie sfătuiţi, în
momentul stabilirii diagnosticului de apnee în
somn, că tratamentul chirurgical ORL este o etapă
în tratamentul multidisciplinar ce va urma.

Surgical treatment – a stage in the treatment of sleep apnea
• Iorgulescu Adelaida, MD

“Grigore Alexandrescu” Emergency Children’s Hospital
Introduction: Described ever since 1976 by
dr. Guilleminault, sleep apnea initially had a
prevalence of about 3%. Later on, an increase
of its prevalence occurred, being triggered by
knowledge of this condition through collaboration
of multiple specialists. While medical management
can improve symptoms for a limited period of
time, surgical treatment is a first line therapy,
representing a permanent solution which allows
clearing of the upper airways.
Material and method: Based on his own
experience, the author presents the surgical
techniques used in order to improve the
symptoms in patients with sleep apnea. He also
shows the anatomical modifications caused
by sleep apnea: narrow nostrils, nasal cornet
end hypertrophy, septum deviation, tonsillar
hypertrophy, velar hypotonia, elongated uvula,
ogival arch, base and mandibular retrognathia,

hypopharyngeal narrowing in obese children,
or hypertrophy of the lingual tonsils. The
surgical treatment consists in adenoidectomy,
adenotonsillectomy, coblation adenotonsillotomy,
cornet end reduction by coblation, shortening of
the uvula, septum recovery and luxarea cozilor de
cornet.
Conclusions: Adenotonsillectomy and
adenotonsillotomy improve the symptoms of
patients with sleep apnea, but they are not
sufficient, as the persistence of the oral breathing
syndrome and the facial bone modifications
determine reoccurrence of the symptoms
and require collaboration with other medical
specialties (orthodoncy, oral and maxillofacial
surgery, speech therapy). Upon diagnosis of
sleep apnea, parents should be advised that
the ENT surgical treatment is a stage in the
multidisciplinary treatment to come.
Adresa de corespondenta:
Dr. Adelaida Iorgulescu, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”,
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Interrelaţia sistem nervos - microbiotă intestinală
• Sef de lucrari Dr Daniela Păcurar1, Prof. Dr Dumitru Orăşeanu2

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
2
Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu", Bucureşti

1

Microorganismele sunt prezente in numar de
milioane de colonii in tractul gastrointestinal si
se cunoste rolul benefic al acestora asupra starii
de sanatate a gazdei, modificarile calitative sau
cantitative depinzand de tipul de nutriție, factorii
geografici sau de mediu, bolile asociate, tratamente.
Pana de curand nu existau metode de identificare
completa a microflorei bacteriene intestinale si nici
nu era pe deplin inteles rolul compex al acesteia
in starea de sanatate sau boala. Date recente din
literatura de specialitate sugerează că microbiota
intestinala are rol în menținerea homeostaziei.
Modificarile calitative (disbioza) sau cantitative
(overgrowth) ale microbiotei au un rol dovedit în
patogenia afectiunilor gastrointestinale, hepatice,
nutritionale, neurologice sau imune.
Autorii incearca în această prezentare, folosind
datele din literatură și studii experimentale recent
publicate, sa sintetizeze informații despre relatia
bidirecțională între microbiota și sistemul nervos
ca si posibilele complicații ale perturbatii acestei

comunicari in anumite conditii patologice: stres,
disbioza sau boli autoimune (axa microbiotaintestin-creier). Stresul este recent asociat cu
modificarea cantitativă sau calitativă a microbiotei,
dar si o dezvoltare anormală a microbiotei
intestinale ar putea fi implicata în patologia
tulburărilor intestinale funcționale, percepția
durerii, bolile intestinale inflamatorii sau chiar
imune. Metaboliți microbieni prezenți în tractul
intestinal cu disbioză cu rol de neuromediatori
și factorii legați de gazdă sunt egal implicati în
producerea, progresia sau autointretinerea bolilor
digestive sau hepatice. Există foarte puține studii
recente pe modele animale legate de prezenta unui
ritm circadian al dezvoltării microbiotei intestinale
cu variatii importante atat cantitative cat si a
proportiei intre diferite subspecii avand posibile
implicații în patologie. Scopul studiilor actuale este
de a dezvolta probiotice individualizate pentru
terapia eficienta tintita a afectiunilor intestinale.
Cuvinte cheie: microbiota, axul intestin-creier,
ritm circadian

Interrelation between nervous system and gut microbiota
• Dr Daniela Păcurar1, Dr Dumitru Orăşeanu2

University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila"
Childrens Hospital "Grigore Alexandrescu", Bucharest

1
2

Microorganisms are present in millions of
colonies in the gastrointestinal tract, and their
beneficial impact on the health of the host is a
well-known fact. The quantitative and qualitative
changes depend on nutrition, geographic and
environmental factors, associated diseases,
treatment. Until recently, there were no methods
for full identification of intestinal microflora, and
its complex role in health or disease was not
completely understood.
Recent literature data suggest that gut
microbiota has a certain role in maintaining
homeostasis. Qualitative (dysbiosis) or quantitative
(overgrowth) changes of microbiota have a proven
role in the pathogenesis of the gastrointestinal, liver,
nutritional, neurological, or immune diseases.
In this presentation, the authors try, by use of
literature data and recently published experimental
studies, to synthesize and rank information about
the bidirectional relationship between microbiota
and the nervous system, and the possible
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complications of the disrupted communication
in some pathological conditions: stress, dysbiosis,
or autoimmune diseases (microbiota- gut-brain
axis). Stress has recently been associated with
the quantitative or qualitative variability of the
microbiota, and an abnormal development of
intestinal microbiota could be involved in the
pathology of functional intestinal disorders,
pain perception, inflammatory or even immune
intestinal diseases. Microbial metabolites present
in an intestinal tract with dysbiosis and hostrelated factors are equally involved in producing,
progression or self-sustaining of intestinal or liver
diseases. There are few and very recent animal
model studies regarding the circadian rhythm of
the development of intestinal microbiota and its
possible implications in pathology. The purposes
of the current studies are to develop efficient
appropriate probiotics for the focused therapy of
any intestinal or hepatic disease.
Key words: microbiota, gut-brain axis, circadian
rhythm.
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Îmbunătăţește calitatea aerului
din casa ta
Este foarte important să avem un somn liniștit și să respirăm un aer
de calitate, fără poluanți. Atunci când vorbim despre poluanți, ne
gândim adesea la cei care se găsesc în exterior, însă există studii
care confirmă că aerul din interior poate fi mai poluat decât cel
exterior, fapt susținut și de către Organizația Mondială a Sănătății
(OMS). În funcție de poluant, în aerul din interior pot exista
concentrații chiar și de până la 10 ori mai mari. Expunerea la un aer
poluat poate duce la afecțiuni cum ar fi iritarea ochilor, nasului,
gâtului, dureri de cap, amețeli, oboseală și, după ani de expunere,
chiar la probleme pulmonare și cardiovasculare.
Acestea sunt câteva din problemele pe care Philips Combi 2 în 1
purificator și umidificator le poate elimina, transformând casa ta în
cel mai sigur și sănătos mediu pentru familia ta. Subiectul poluării
din cadrul unui spațiu de locuit, fie el locuința proprie sau birou, nu
este unul foarte des abordat in România, la nivel public.
Cu toate acestea, riscurile de boli pulmonare care derivă în urma
expunerii la poluarea interioară sunt alarmante, mai ales în
condițiile în care petrecem aproximativ 90% din timpul unei zile în
spații închise.
Cu ajutorul tehnologiilor inovatoare, Philips Combi 2 în 1 filtrează
99.9% din bacteriile și alergenii găsiţi în aer, setând în același timp
nivelul optim de umezeală.

Philips Combi 2 în 1
purificator și umidificator
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Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv
în noul context legislativ
– o măsură de protecţie a întregii familii
• Oana Claudia Deleanu1, Doina Dumitru Didiţă2

1. Universitatea de Medicină şi farmacie “Carol Davila”, Bucureşti
2. RP Clinica, Bucureşti

Conform Ordinul Ministerului Sănătăţii
nr. 1255/2015 privind modificarea şi
completarea regulilor minime privind
aptitudinile legate de sănătatea fizică şi
mentală necesare obţinerii permisului de
conducere (publicat în MO din 20 Oct 2015),
candidaţii/conducătorii auto pentru care
există suspiciune de sindrom de apnee în
somn de tip obstructiv (SASO) moderat
sau sever necesită aviz autorizat (medic cu
competenţă în somnologie). Aceştia vor fi
sfătuiţi să nu conducă până la confirmarea
diagnosticului. Carnetul de conducere se
eliberează candidaţilor/conducătorilor auto
care au SASO moderat sau sever doar dacă
dovedesc că boala este controlată adecvat,
că sunt complianţi la terapie şi că prezintă
îmbunătăţirea somnolenţei diurne.
În contextul HG nr. 355/2007 privind
supravegherea sănătăţii lucrătorilor, medicul
specialist de medicina muncii stabileşte
pachetul final de investigaţii necesar eliberării
avizului.
Secţiunea de Somnologie şi Ventilaţie
Non Invazivă (SSVNI) a SRP a propus pentru
completarea acestor reguli minime privind
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avizul medical la obţinerea/reînnoirea
permisului de conducere chestionarul STOP
BANG, ca metoda de screening, la nivel de
unităţi medicale autorizate (se poate folosi
şi aplicaţia smartphone Help!Snoring),
obţinerea consimţământului privind
informarea pacientului în privinţa SASO
(diagnostic, tratament) şi a consecinţelor
acestuia, declaraţie pe propria răspundere
privind informaţiile furnizate de către
pacient medicului. Medicul cu competenţă
în somnologie va fi responsabil de
evaluarea persoanelor suspicionate în urma
screeningului ca potenţiali pacienţi cu SASO
(chestionare, studiu de somn), de terapia şi
(parţial) de urmărirea pacientului (card de
complianţă, chestionare), aceasta fiind o
procedură de lungă durată.
SSVNI sprijină Asociaţia Pacienţilor
Protezaţi Respirator (copii şi adulţi) în
demersurile acesteia legate de acest subiect
de major interes, inclusiv social, si îşi propune
popularizarea informaţiei legate de pericolul
pe care îl reprezintă SASO din punct de vedere
medical, precum şi somnolenţa la volan, care
pot afecta bunăstarea întregii familii.
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Obstructive sleep apnea syndrome
in the new legislative context
– a measure of protection of the entire family
1

• Oana Claudia Deleanu1, Doina Dumitru Didiţă2

“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
2
RP Clinica, Bucharest

According to the Order of the Ministry of
Health no. 1255/2015 on the modification
and completion of the minimum requirements
regarding the physical and mental health
skills necessary to obtain a driver’s license
(published in the Official Gazette of Romania
of October 20, 2015), the candidates/drivers
with suspected moderate to severe obstructive
sleep apnea syndrome (OSAS) need to get an
authorized approval (from a physician with a
competency in sleep medicine). They will be
advised not to drive until confirmation of the
diagnosis. The driver’s license shall be issued
to candidates/drivers who have moderate
to severe OSAS only if they prove that their
disease is adequately controlled, that they
are compliant with their treatment and show
improvement of daytime sleepiness.
According to the Governmental Decision
no. 355/2007 on surveillance of workers’
health, the occupational health doctor shall
establish the necessary investigations for
issuance of the approval.
For the completion of these minimum
requirements related to the issuance of the
medical approval for obtaining/renewing
the driver’s license, the Department of Sleep
Medicine and Non-Invasive Ventilation of the

Romanian Society of Pulmonology proposed,
as a screening method, the administering
of the STOP BANG questionnaire by the
authorized medical units (the smartphone
Help!Snoring application can also be used),
obtaining the consent on patient’s information
regarding OSAS (diagnosis, treatment)
and its consequences, affidavit concerning
the information provided by the patient
to the physician. Sleep physicians shall be
responsible for the evaluation of the persons
with suspected SASO following screening
(questionnaires, sleep study), for the patient’s
treatment and, partially, for their follow-up
(compliance card, questionnaires), which is all
in all a long-term procedure.
The Department of Sleep Medicine and
Non-Invasive Ventilation of the Romanian
Society of Pulmonology supports the
Association of Patients with Respiratory
Prosthesis (children and adults) in its efforts
related to this subject of major interest,
including at a social level, and aims to
popularize information regarding the danger
that OSAS represents from a medical point of
view, as well as sleepiness behind the wheel,
which can affect the welfare of the entire
family.
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Dileme ale managementului obstrucţiei
respiratorii cronice a copilului
• Gheorghe DC1, Zamfir-Chiru-Anton A2

Clinica ORL, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “MS Curie”, UMF “Carol Davila”,
Departamentul ORL, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “G. Alexandrescu”, București
1

2

Obstrucția respiratorie cronică a copilului reprezintă
cea mai frecventă patologie orl pediatrică. Importanța ei
a fost evidențiată de multiple studii pe plan internațional.
Decizia terapeutică asupra cauzelor de obstrucție nu este
întotdeauna ușoară. O multitudine de factori influențează
abordarea pacienților. Lucrarea de față se adresează acelor
subiecte considerate discutabile, cât privește indicațiile dar și
metodele utilizate pentru reabilitarea copiilor cu obstrucție
respiratorie. Avantajele dar și neajunsurile diferitelor tehnici
de management sunt luate în considerație. Formulăm câteva
ipoteze rezultate în urma unei experiențe îndelungate în
chirurgia orl pediatrică.

Management dillemas of chronic
respiratory obstruction in children
• Gheorghe DC1, Zamfir-Chiru-Anton A2

ENT Department “MS Curie” Children’s Hospital,
“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
2
ENT Department, “G.Alexandrescu” Children’s Hospital, Bucharest
1

Chronic respiratory obstruction in children represents
the most common disease in pediatric ENT. Its importance
has been shown by multiple published international papers.
The therapeutic decision is not always easy. More factors
are responsible for patient’s approach. This paper addresses
topics that are considered debatable, regarding the
indications and the methods used to rehabilitate children
with chronic respiratory obstruction. The pros and cons for
different management techniques are discussed. We propose
some hypotheses as a result of a long experience in pediatric
ENT.
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Distrofia musculară progresivă tip Duchenne
– actualități de diagnostic și management
• Nina Butoianu

Asist. Univ. Dr.
Clinica de Neurologie Pediatrică, Spitalul Clinic “Al. Obregia” , București
Distrofia musculara Duchenne este o boală
severă, caracterizată prin deteriorarea progresivă
a funcției musculare, cauzată de lipsa distrofinei
sau prezența unei distrofine nefuncționale, urmare
a unei mutații genetice la nivelul genei specifice.
Afectează copii de sex masculin, prin transmitere
ereditară X-linkată, frecvența apariției fiind de
1:3600 – 1:6000.
Evoluția naturală a bolii duce la pierderea
ambulației înainte de vârsta adolescenței,
complicațiile asociate la nivel respirator și cardiac
ducând inevitabil la deces în jurul vârstei de 20 de
ani.
Introducerea corticoterapiei ca și dezvoltarea
intervențiilor de prevenție a complicațiilor și de

reabilitare prin abordare multidisciplinară au
dus la prelungirea speranței de viață a acestor
pacienți către a 4-a decadă de viață. Cercetări
recente asupra tratamentului cauzei bolii au dus la
dezvoltarea unor molecule care se adresează țintit
unora dintre mutațiile genetice implicate, și care
de asemenea contribuie la îmbunătățirea calității
vieții, întârzierea pierderii ambulației și apariției
complicațiilor.
Această lucrare face o trecere în revistă a
informatiilor recente privind diagnosticul și
tratamentul Distrofiei Musculare Duchenne,
abordarea multidisciplinară reprezentând o mare
provocare a sistemului de sănătate din România.

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) – Current facts
in diagnosis and patient’s management
• Nina Butoianu

Assistant Professor
Pediatric Neurology Clinic “Al. Obregia” Hospital, Bucharest
Duchenne Muscular Dystrophy is a severe
disease, characterized by the progressive
deterioration of the muscular function, caused by
the lack of dystrophin or the presence of a nonfunctioning dystrophin, as a result of a genetic
mutation at the specific gene level. The disease
affects the male children, through the hereditary
X-linked transmission, with an incidence of 1 in
3.600 – 6.000 male newborns.
The natural course of the disease leads to
the loss of ambulation before teenage, and
the association of respiratory and cardiac
complications inevitably causes death around the
age of 20 years.
The introduction of the corticosteroids in
the DMD treatment, as well as the development
of interventions for the prevention of

the complications, and the rehabilitation
management, with a multidisciplinary approach,
have led to the increase of life expectancy in
these patients up to the 4th decade of life. The
recent research on the therapies addressed to
the underlying cause of the disease has led to the
development of new molecules, which specifically
target some of the genetic mutations involved.
This fact also contributes to the improvement of
the quality of life, delaying the loss of ambulation
and the occurrence of complications.
This work is an overview of the latest
information on the diagnosis and treatment
of Duchenne Muscular Dystrophy, the
multidisciplinary approach of the patients
representing a great challenge for the health
system in Romania.
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Inițierea ventilației nocturne
la pacienții neuromusculari
• Mihaela Oros, MD, PhD,
Lucica Baranga, MD, Daniela Ivascu, MD

Bucureşti, România

Ventilaţia non-invazivă asigură suport
ventilator pentru pacienţii cu insuficienţă
respiratorie cronică acutizată sau severă, dar
stabilă. În evoluţia afecţiunilor neuromusculare
apare deteriorarea progresivă a forței
musculaturii respiratorii, apar modificări în
mecanica respiratorie și toleranța la efort,
clearance-ul mucociliar, controlul respirației și
somn, urmate de hipoventilație.
Tulburările respiratorii apar iniţial doar
în timpul somnului prin scăderea activității
tonice a musculaturii posturale, a musculaturii
căilor respiratorii superioare şi a mușchilor
inspiratori accesori şi creşterea rezistenței
în căile respiratorii superioare. În acest sens

este esențială evaluarea polisomnografică
periodică, cel puțin o data pe an, pentru
depistarea și intervenția terapeutică
precoce. Iniţierea ventilaţiei noninvazive
la pacienţii neuromusculari în momentul
apariţiei hipercapniei nocturne contribuie
la prezervarea funcţiei respiratorii, creşterea
calităţii vieţii şi a speranţei de viaţă.
Principalele obstacolele în aplicarea acestei
terapii ţin de complianţă şi sunt în strânsă
legatură cu dezvoltarea logistică şi socială. La
copii poate fi necesară o perioadă mai lungă
de acomodare cu masca şi creşterea treptată a
duratei de timp în care aparatul este folosit.

Initiation of nocturnal ventilation in patients
with neuromuscular disease
• Mihaela Oros, MD, PhD
Lucica Baranga, MD, Daniela Ivascu, MD

Bucharest, Romania

Non-invasive ventilation ensures ventilatory
support to patients with acute or severe,
but stable, chronic respiratory failure.
During the evolution of neuromuscular
conditions, progressive deterioration of the
respiratory muscle strength occurs, as well as
modifications in the respiratory mechanics
and effort tolerance, mucociliary clearance,
respiration control and sleep, followed by
hypoventilation.
Breathing disorders initially occur only
during sleep, by decrease of the tonic activity
of the postural muscles, upper airway
muscles, and accessory inspiratory muscles,
and increase of the resistance in the upper
airways. Therefore, periodic polysomnographic
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evaluation is extremely necessary at least
once a year, for early detection and treatment.
The initiation of non-invasive ventilation
in patients with neuromuscular diseases
upon occurrence of nocturnal hypercapnia
contributes to preservation of the respiratory
function, improvement of the quality of life
and life expectancy.
The main obstacles in the way of this
therapy are related to compliance, and they
are strongly connected to the logistic and
social development. Children may need a
longer period of adaptation to the face mask
and a progressive increase of the duration of
use of the device.
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Deficitul de creştere la pacienţii pediatrici
cu apnee obstructivă în somn
• S.L. Dr. Tamara Marcovici1,2, Asist. Univ. Dr. Oana Belei1,2, Asist. Univ. Dr.
Giorgiana Brad1,2, Prof. Dr. Maria Puiu1,2, Conf. Dr. Otilia Mărginean1,2
1

2

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, România
Spitalul clinic de urgenţă pentru copii „Louis Ţurcanu” Timişoara, România

Introducere. În retardul de creştere la
copiii cu apnee obstructivă în somn (OSA)
pot fi implicate mai multe mecanisme: efortul
respirator crescut în timpul somnului; scăderea
poftei de mâncare; hipertrofia amigdalelor
care cauzeaza disfagie şi obstrucţionează
deglutiţia, servind drept barieră mecanică,
limitând aportul alimentar şi pe cel caloric;
comportamentul hiperactiv care conduce la
creșterea activității motorii şi a consumului
de energie; inflamația sistemică, citokinele
inflamatorii afectând creşterea scheletală;
fragmentarea somnului şi hipoxemia
repetată care compromit somnul cu unde
lente şi interferă cu secreția hormonului
de creștere (GH). IGF-1 mediază efectele
GH la nivel tisular și promovează creșterea.
Adenoamigdalectomia permite copilului să
se alimenteze conform cerințelor fiziologice.
Astfel, crește aportul caloric, scade consumul
energetic din timpul somnului, eliberarea GH
se normalizează, scade inflamația sistemică
iar câștigul ponderal este adecvat. După
ablaţia adenotonsilară copiii demonstrează
îmbunătățirea substanțială a datelor
antropometrice şi creşterea nivelului de IGF-1.
Material şi metodă. Prezentăm un
băiat în vârstă de 7 ani 11 luni polispitalizat
pentru infecţii respiratorii recurente, apnee
obstructivă în somn, retard de creştere, dislalie,
tulburare hiperkinetică, retard mental uşor,
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sindrom inflamator. În martie a.c s-a internat
pentru traheobronşită acută. Evaluarea a
fost interdisciplinară, anamnestico-clinică şi
paraclinică.
Rezultate. Anamneza a relevat
ameliorarea apneei in somn, spor ponderal
de 5 kg şi creştere staturală de 8 cm post
adenoamigdalectomia efectuată în martie
2015. Examenul clinic a evidenţiat malnutriţie
protein-energetică (IMC = 12,3 kg/m2, la
percentila 1 pentru sex şi vârstă). IGF-1 era în
limite normale.
Discuții. OSA este un factor de risc major
pentru retardul de creştere. Pacienţii cu
apnee de somn au nivel scazut de hormon de
creștere iar inflamația sistemică poate avea un
rol important în morbiditatea aferentă OSA.
Post adenoamigdalectomie, îmbunătățirea
creșterii somatice este însoțită de normalizarea
IGF-1. Diminuarea inflamației sistemice
poate contribui la ameliorarea indicilor
somatometrici.
Concluzii. Prezenţa OSA trebuie sa fie
investigată în mod curent, ca parte a evaluării
copiilor cu hipotrofie staturo-ponderală.
Tratamentul adecvat al obstrucției căilor
respiratorii superioare conduce la ameliorarea
creșterii.
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Deficiency of growth in pediatric patients with
obstructive sleep apnea
• Lect. Dr. Tamara Marcovici1,2, Assist. Prof. Dr. Oana Belei1,2, Assist. Prof. Dr.
Giorgiana Brad1,2, Prof. Dr. Maria Puiu1,2, Assoc. Prof. Dr. Otilia Marginean1,2
1

University of Medicine and Pharmacy “Victor Babes” Timisoara, Romania
2
Children Emergency Hospital “Louis Turcanu” Timisoara, Romania

Introduction. Multiple mechanisms may
be implicated in the growth retardation of
children with obstructive sleep apnea (OSA):
increased respiratory effort during sleep;
decreased appetite; tonsillar hypertrophy that
causes dysphagia and swallowing obstruction,
serving as a mechanical barrier, limiting food
and calories intake; hyperactive behavior
which leads to increased motor activity and
energy consumption; systemic inflammation,
inflammatory cytokines affecting skeletal
growth; sleep fragmentation and recurrent
hypoxemia that compromises slow wave sleep
and interferes with the secretion of growth
hormone (GH). IGF-1 mediates the effects
of GH in the tissue and promotes growth.
Adenotonsillectomy allows the child to feed
according to the physiological requirements.
This increases the caloric intake, reduces
energy consumption during sleep, normalizes
GH release, lowers systemic inflammation
and weight gain is adequate. After
adenotonsillectomy, children demonstrate a
substantial improvement in anthropometric
data, and higher levels of IGF-1.

syndrome. In March of this year he was
hospitalized for acute tracheobronchitis. The
evaluation was interdisciplinary, performed
by medical history, clinical examination and
laboratory explorations.

Material and Methods. We present a
boy aged 7 years 11 months which was
often hospitalized for recurrent respiratory
infections, obstructive sleep apnea, growth
retardation, dyslalia, hyperactivity disorder,
mild mental retardation and inflammatory

Conclusions. The presence of OSA
should be routinely investigated as part
of the evaluation of children with growth
retardation. Adequate treatment of upper
airway obstruction leads to an improvement in
growth.

Results. Anamnesis showed an
improvement in sleep apnea, 5 kg weight
gain and stature increased by 8 cm post
adenotonsillectomy conducted in March 2015.
Clinical examination revealed protein-energy
malnutrition (BMI = 12.3 kg / m2, in the 1st
percentile for sex and age). IGF-1 was within
normal limits.
Discussions. OSA is a major risk factor
for growth retardation. Patients with
sleep apnea have low growth hormone,
and systemic inflammation may play an
important role in the morbidity related to
OSA. Post adenotonsillectomy, somatic
growth improvement is accompanied by
normalization of IGF-1. The decrease of
systemic inflammation may help improve
somatic indices.
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Modificările fiziologice respiratorii din timpul somnului.
Aspecte particulare în afecțiunile respiratorii obstructive.
• Conf. univ. dr. Roxana Maria Nemeș, Bucureşti
Dr. Mihaela Oros, Bucureşti
Modificările fiziologice ale respirației din
timpul somnului sunt direct legate de abolirea
parțială a funcțiilor vitale. Sunt reprezentate
de: scăderea fluxului inspirator cu scăderea
volumului curent, scaderea tonusului
muschilor intercostali, creșterea concentrației
arteriale a CO2 cu scăderea concentrației
arteriale în oxigen.
În timpul somnului non-REM se produce
o scădere a tonusului simpatic și o creștere a
tonusului parasimpatic, astfel încât frecvența
cardiacă, tensiunea arterială și frecvența
respiratorie scad.
În timpul somnului REM se produce o
creștere a activității simpatice si parasimpatice,
frecvența respiratorie poate deveni ușor
neregulată, crește tensiunea arterială și
frecvența cardiacă, dar uneori pot apare
episoade de bradicardie. În asamblu, somnul
este însoțit de hipoventilație, indiferent de
fazele acestuia.
Colapsul căilor aeriene superioare în timpul
somnului poate duce la instalarea apneii ce
determină hipoxemie urmată de o microtrezire
corticală și reinstalarea permeabilitații căilor
respiratorii. În mod fiziologic, o dată cu
înaintarea în vârstă arhitectura somnului se
modifică prin prisma scăderii duratei totale
a somnului, crește frecvența trezirilor, scade
durata de somn non-REM.
Obezitatea centrală, anomaliile structurale
ale căilor aeriene superioare (polipi, deviație
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de sept, hipertrofia amigdaliană, etc), bolile
neuromusculare ce afectează căile respiratorii,
afecțiuni endocrine, consumul excesiv de
alcool sunt factori de risc pentru sindromul de
apnee în somn.
La pacienții cu BPOC desaturările nocturne
au o mare variabilitate și trebuie identificate
prin oximetrii nocturne repetate, iar 20 –
40% dintre ei asociază SASO (Sindrom de
Apnee în Somn de tip Obstructiv). SASO
este caracterizat de repetarea succesivă a
evenimentelor de obstrucție incompletă
(hipopnee) sau completă (apnee) a căilor
respiratorii superioare (de obicei la nivelul
orofaringelui, datorită creșterii volumului
țesuturilor moi care îl compun) în timpul
somnului. De multe ori, obstrucția nu este
localizată la o singură regiune, fiind un proces
dinamic ce debutează la un anumit nivel și,
ulterior, se extinde. În SASO este amplificată
inflamația de la nivelul căilor aeriene
superioare. Inflamația poate induce disfuncții
contractile ale musculaturii dilatatoare de la
nivelul căilor aeriene superioare.
Colapsibilitatea crescută din timpul
somnului asociată calibrului faringian redus
(macroglosie, hipotiroidie, acromegalie,
retrognație) duc la obstrucție faringiană și
favorizează instalarea SASO.
SASO si BPOC pot coexista, iar identificarea
lor corectă și la timp poate fi de ajutor în
tratarea pacientului, reducând consecințele
mecanismelor fiziopatologice.
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Respiratory physiological changes during sleep.
Specific aspects in obstructive breathing disorders.
• Roxana Maria Nemeș, MD, Bucharest
Dr. Mihaela Oros, MD, PhD, Bucharest
The physiological changes of respiration
during sleep are directly related to partial
abolition of vital functions. They are
represented by: decrease in the inspiratory
flow associated with decrease of current
volume, decrease of the intercostal muscle
tone, increase of the arterial concentration of
CO2 accompanied by decrease of the arterial
concentration of oxygen.
During non-REM sleep, a decrease of the
sympathetic tone and an increase of the
parasympathetic tone occur, so that the heart
rate, blood pressure, and respiratory rate
decrease.
During REM sleep, an increase of the
sympathetic and parasympathetic activity
occurs, the respiratory rate may become
slightly irregular, the blood pressure and heart
rate increase, but sometimes bradycardic
episodes may occur. Sleep is overall
accompanied by hypoventilation, irrespective
of its stage.
The collapse of the upper airways during
sleep may lead to apnea which causes hypoxia
followed by a cortical micro-awakening
and regain of permeability of the airways.
Physiologically, sleep architecture modifies
with age due to the decrease in total sleep
duration, the frequency of the awakenings
increases, while the duration of non-REM sleep
decreases.
Central obesity, structural abnormalities of

the upper airways (polyps, septum deviation,
tonsillar hypertrophy, etc), neuromuscular
diseases affecting the airways, endocrine
disorders, and excessive alcohol consumption
are risk factors for the sleep apnea syndrome.
In patients with COPD, nocturnal
desaturation varies a lot and should be
identified through repeated nocturnal
oximeter measurements, 20 to 40% of these
patients associating OSAS (Obstructive Sleep
Apnea Syndrome). OSAS is characterized by
successive repetition of events of incomplete
obstruction (hypopneas) or complete
obstruction (apneas) of the upper airways
(usually at the level of the oropharynx, due to
the increased volume of the soft tissue) during
sleep. Obstruction is often not limited to a
single area, it is a dynamic process that starts
at a certain level and, subsequently, spreads.
In OSAS, inflammation of the upper airways is
amplified. Inflammation may cause contractile
dysfunctions of the dilator muscle of the upper
airways.
The increased collapsibility during sleep
associated with a reduced caliber of the
pharynx (macroglossia, hypothyroidism,
acromegaly, retrognathia) lead to pharyngeal
obstruction favoring occurrence of OSAS.
OSAS and COPD may coexist, and their
correct and timely identification may be
helpful for patient’s treatment, reducing the
consequences of the pathophysiological
mechanisms.
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Tulburările de somn - factori de risc pentru tulburările
psihice la copii şi adolescenţi
• As. Univ. Dr. Cristina Anghel, As. Univ. Dr. Liana Kobylinska,
Șef Lucrări Dr. Florina Rad, Dr. Mihaela Stancu, Prof. Dr. Iuliana Dobrescu
Tulburările de somn reprezintă o
comorbiditate frecventă în practica psihiatrică
pediatrică, fiind factor agravant pentru
simptomatologia ADHD-like.
Mai mult decât atât, ultimul deceniu
a adus cu sine punerea în evidență a
sistemului glimfatic și a importanței cruciale a
somnului în modularea cantității de proteine
intracorticale. Pe scurt, sistemul glimfatic se
referă la modificarea permeabilității capilarelor
cerebrale în timpul somului în vederea epurării
produșilor metabolici în exces și a proteinelor

rezultate în urma activității corticale zilnice.
Alterări ale duratei somnului duc la o creștere
a acumulării de proteine intracerebrale, cu
scăderea transmisiei sinaptice în anumite zone
cerebrale și cu modificarea inhibiției laterale și
a activității celulelor gliale. Astfel, tulburările
de somn netratate, cu evoluție lungă, duc la
patologii neurodegenerative.
Lucrarea de față își propune să analizeze
ipoteza etiologiei simptomelor psihiatrice
comorbide tulburărilor de somn la copil
și adolescent din perspectiva ineficienței
funcționale a sistemului glimfatic.

Sleep disorders – risk factors for mental health disorders
in children and adolescents
• As. Prof. Dr. Cristina Anghel, As. Prof. Dr. Liana Kobylinska,
Lecturer Dr. Florina Rad, Dr. Mihaela Stancu, Prof. Dr. Iuliana Dobrescu
Sleep disorders are frequent comorbidities
for pediatric mental health disorders, being
one of the augmenting factors for ADHD-like
symptoms.
Moreover, the last decade brought with
it a huge advancement in brain and sleep
research: the discovery of the glymphatic
system, which substantiated the crucial
importance of sleep in modulating the amount
of intracortical proteins. Briefly, the glymphatic
system consists of the brain’s capillaries,
whose diameter and permeability increase
during sleep, allowing for metabolic waste
and excess proteins to be cleared from the
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brain. Sleep disturbances hamper this process,
leading to an accumulation of proteins in
the cortex, with a consecutive decrease in
synaptic transmission and alterations in
lateral inhibition and glial activity. Thus,
long-evolving, untreated sleep pathologies
will, ultimately, lead to neurodegenerative
disorders.
The present work aims to analyze
etiological hypotheses for comorbid
psychiatric symptoms of sleep disorders in
children and adolescents with mental health
disorders from the perspective of glymphatic
functional inefficiency.
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Aspecte legislative în Apneea de Somn Obstructivă
• Doina Dumitru Didiţă1 , Oana Claudia Deleanu2

RP Clinica, Bucureşti
Universitatea de Medicină şi farmacie “Carol Davila”, Bucureşti
1

2

Rezumat:
Pornind de la diverse cadre legislative si continuând cu Alinierea
României la Directiva Europeană 2014/85/UE, diagnosticul,
tratarea si urmărirea complianţei la terapie a sindromului de
apnee în somn obstructivă sunt reglementate legislativ, impunând
practicienilor din diverse specialităţi medicale depistarea bolii si
orientarea pacientului către medicul cu competenţă în somnologie
în vederea prescrierii tratamentului şi a urmăririi evoluţiei
pacientului.
Cunoaşterea modalităţilor de depistare a sindromului este
esenţială in practica medicală a specialităţilor de medicină de
familie, medicina muncii, medicină de întreprindere si a medicului
pneumolog, neurolog, internist, cardiolog, endocrinolog, ORL-ist,
anestezist.
Diagnosticul și prescrierea terapiei corespunzătoare
este efectuată de către medicii specialişti cu competenţă în
somnologie.
Cuvinte-cheie: sindrom de apnee în somn obstructivă
(SASO), legislaţie, chestionar, CPAP, medicină de familie,
medicina muncii, neurolog, competenţă somnologie.

Premize
Necesitatea impunerii legislative a unor
măsuri de depistare şi tratare a sindromului
de apnee în somn de tip obstructiv (SASO)
a fost determinată de studiile clinice si
online efectuate atât la nivel naţional
dar și internaţional, care au demonstrat
relaţia directă dintre SASO şi patologii
cardiovasculare, metabolice, precum şi risc
crescut de accidente casnice, profesionale şi
rutiere.
Suspicionarea prin intermediul
chestionarelor, simptomatologiei şi a
examenului clinic, diagnosticarea prin studii
de somn (polisomnografice sau poligrafice)
şi prescrierea terapiei adecvate sunt paşii
necesari in eliminarea acestor riscuri.
Cadru legislativ
• OUG 195/2002 Ministerul Transporturilor
privind circulaţia pe drumurile publice.
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• HG 355/2007 Ministerul Sănătăţii privind
supravegherea sănătăţii lucrătorilor.
• Ordinul 1257/2013 Ministerul
Transporturilor privind siguranţa circulaţiei
pe drumurile publice.
• Ordinul 1255/2015 Ministerul Sănătăţii
privind normele minime de aptitudini
fizice si mentale la conducatorii auto.
• Directiva europeană UE/ 2015/85.
• Ordinul nr. 377/763/2016 Ministerul
Sănătăţii privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2016 a
Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru.
Aspecte legislative
OUG 195/2002 Ministerul Transporturilor
privind circulaţia pe drumurile publice
Face referire la obţinerea certificatului
medical necesar permisului de conducere,
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certificat obţinut in cadrul unităţilor
medicale autorizate, cu respectarea normelor
Ministerului Sănătăţii.
Medicul de familie poate solicita, la rândul
său, asistenţă specializată către unităţile
autorizate pentru a determina abilitatea
persoanei de a conduce dupa cum se observă
în figura 1.
HG nr. 355/2007 privind supravegherea
sănătăţii lucrătorilor
Reglementează răspunderea medicului de
medicina muncii privind pachetul complet de
investigaţii necesare.
Fișa 140 face referire la personalul care în
cadrul activităţii profesionale conduce utilaje,
vehicule de transport intrauzinal şi/sau maşina
instituţiei.

Medicul specialist de medicina muncii
stabileşte pachetul final de investigaţii
necesar eliberării avizului. (Figura 2)
Ordinul nr. 1257/2013 al Ministerului
Transporturilor
privind siguranţa circulaţiei pe drumurile
publice pentru aprobarea baremelor de
sănătate pentru funcţiile din siguranţa
transporturilor şi a modului în care se face
dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi
lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile
corespunzătoare baremelor pentru elaborarea
avizelor medicale pentru personalul cu
atribuţii în siguranţa transporturilor.
Sindromul de Apnee în somn sever
netratat a fost inclus în Anexa 2 Lista

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile
corespunzătoare baremelor pentru elaborarea
avizelor medicale pentru personalul cu
atribuţii în siguranţa transporturilor (figura 3,
pct 11). Aceast ordin însă nu reglementează
situaţia pacientului tratat si controlat.
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1255/2015
privind modificarea si completarea
regulilor minime privind aptitudinile legate de
sănătatea fizică si mentală necesare obţinerii
permisului de conducere (20 Oct 2015)
prevede următoarele:
• Candidaţii/ conducătorii auto pentru care
există suspiciune de SASO moderat sau sever
necesită aviz autorizat.
• Aceştia vor fi sfătuiţi să NU conducă pană
la confirmarea diagnosticului.
• Carnetul de conducere se eliberează
candidaţilor/conducătorilor auto care au SASO
moderat, care au SASO moderat sau sever
DAR care dovedesc ca boala este controlată
adecvat, că sunt complianţi la terapie si că
prezintă imbunătăţirea somnolenţei diurne
(aviz medical specializat)
• Candidaţii/conducătorii auto aflaţi in
terapie necesită examinare medicală periodică
la interval de maxim 3 ani
Ordinul este sub controlul departamentelor
Ministerului Sănătăţii, al Direcţiilor de Sănătate
Publică Judeţene/ Bucureşti si al unităţilor
avizate în eliberarea certificatului medical
pentru eliberarea permisului de conducere
(Figura 4).

Figura 4
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Ordinul nr. 377/763/2016 Ministerul
Sănătăţii
privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului
nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor
de servicii şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei
medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor
medicale, în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017)
- în lista B.3.2. a fost introdus serviciul
”Diagnosticarea apneei de somn” cu un
tarif de 238 lei/asigurat (pagina 234 din ordin).
(Figura 5)
Metode de aplicare propuse de SSVNI/
SRP
• Metoda screening propusă: chestionarul
STOP BANG.(figura 6 sau tabelul 1)
• Obținerea acordului informal al pacientului
care va fi informat asupra consecințelor bolii
• Completarea unei declarații pe propria
răspundere privind autenticitatea informațiilor
furnizate
• Conștientizarea de către personalul
medical, unitățile avizate și pacienți că
procedura de evaluare/diagnosticare, tratare
si obținere a controlului bolii este de lungă
durată
• Este necesară obținerea avizului autorizat
(conform mențiunii in OM 1255/2015) de la
medicul specialist cu competență somnologie
privind evaluarea/diagnosticarea, instituirea
terapiei și urmărirea pacientului.
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Figura 5
Chestionar STOP BANG
Mai mult de 3 răspunsuri DA semnifica risc
crescut de sindrom de apnee in somn.
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Concluzii
Aplicarea metodelor de screening este
una extrem de facilă care ușureaza depistarea
precoce si aplicarea legislației in vigoare.
Facilitarea accesului la diagnostic a fost
obținută prin introducerea decontării în regim
de spitalizare de zi a diagnosticării sindromului
de apnee în somn în cadrul Normelor
metodologice de aplicare prin Hotărârea de
Guvern nr. 161/2016 (figura 5).
Este necesară popularizarea informației
privind pericolul pe care il reprezinta SASO din
punct de vedere medical, precum și al riscului
de accidente rutiere, industriale și casnice
care pot afecta bunăstarea întregii familii.
Link-uri utile
www.srp.ro
www.esrs.eu
http://distrofiemusculara.ro

Bibliografie:
• Lindberg E, Berne C, Elmasry A, Hedner
J, Janson C. CPAP treatment of a populationbased sample: what are the benefits and the
treatment compliance? Sleep Med 2006;7:553–
560
• Parthasarathy S, Haynes PL, Budhiraja R,
et al. A national survey of the effect of sleep
medicine specialists and American Academy of
Sleep Medicine Accreditation on management
of obstructive sleep apnea. J Clin Sleep Med
2006; 2:133–142
• N. McArdle, G. Devereux, H. Heidarnejad, et
al.Long-term use of CPAP therapy for sleep
apnea/hypopnea syndrome Am J Respir Crit
Care Med, 159 (1999), pp. 1108–1114
• Monitorul Oficial
• Wake Up Bus Studiu online (15 iulie-6
septembrie 2013)
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Fitopreparatele
– alternativă terapeutică în tulburările de somn
• Prof. Univ. Dr. Monica Hăncianu

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi,
Facultatea de Farmacie, Dept. Farmacognozie-Fitoterapie
Sistemul nervos, constituit din peste 10
miliarde de neuroni, are rolul de a regla şi
a coordona permanent activitatea tuturor
aparatelor și sistemelor organismului, astfel
încât să realizeze un tot unitar, în echilibru
permanent cu mediul ambient. Pentru
menținerea acestui echilibru, somnul – o
stare fiziologică normală a sistemului nervos
– este extrem de important, mai ales prin
prisma calității sale. Stările de nelinişte şi
anxietate induse de lipsa unui somn normal se
exteriorizează frecvent.
O strategie terapeutică, mai ales în cazul
tulburărilor de somn, va îmbina, pe cât
posibil, îndepărtarea cauzelor ce au generat
afecțiunea cu o abordare farmacologică
eficientă.
Administrarea unor preparate cu extracte
din produse vegetale favorizează instalarea
somnului (cu păstrarea intactă a fazei REM
iniţiale), fără a provoca a doua zi senzaţia de
mahmureală (hang-over), cunoscută în cazul
somniferelor de sinteză.
Frecvent se recomandă apelarea la
fitopreparate de tipul sedativelor înainte de
a trece la medicaţia de sinteză, fără a uita că
medicul trebuie să stabilească cauzele care au
condus la apariţia tulburărilor de somn.
Condiţia ca acestea să funcţioneze este,
desigur, realizarea unor cerinţe minime
favorabile: închiderea luminii, a televizorului,
a radioului, realizarea unui mediu propice
pentru instalarea somnului.
Au fost identificate deja o varietate de
componente și extracte vegetale care își
dovedesc eficiența în tratamentul stărilor de
neliniște și al tulburărilor de somn.
Din punct de vedere chimic, principiile
active din extractele vegetale utilizate aparţin
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unor clase diferite structural, dar nu trebuie
uitat că şi cauzele tulburărilor de somn sunt
multiple, ceea ce face ca în mod frecvent
fitopreparatele să fie constituite din mai multe
extracte vegetale cu acțiune hipnotică.
Totodată, conţinând compuşi structural
diferiţi, şi mecanismele de acţiune vor fi
diverse, fapt ce determină o acţiune pe
multiple planuri a preparatului. În plus, se
știe că anumite plante medicinale sunt,
prin compoziţia lor chimică, destinate unor
disfuncţii ce se pot asocia insomniilor.
Frecvent se recomandă extractele de
valeriană (Valeriana officinalis) care acționează
tranchilizant-sedativ (cu inhibarea centrului
afectiv și doar în plan secund, centrului
veghei); spasmolitic de tip papaverină –
favorizează instalarea somnului. Dintre
componentele active farmacologic menționăm
uleiul volatil, sescviterpenele (acid valerenic,
valeranonă), valepotriați (valtrat, didrovaltrat),
lignane derivate de la olivil.
Extractele de passiflora (Passiflora incarnata
L.) acționează anxiolitic, relaxant, sedativtranchilizant, inductoare ale somnului și își
datorează efectele prezenței unor flavonoide
(vitexină, orientină), a maltolului, a agliconilor
flavonici (crizol, apigenol).
Extractele de roiniță (Melissa officinalis)
conferă preparatelor medicinale acțiune
spasmolitică, sedativă și favorizează instalarea
somnului. Activitatea sedativă la nivelul SNC
este determinată de uleiul volatil, respectiv de
componentele monoterpenice ale acestuia
(citronelal), prin acţiunea asupra sistemului
limbic, organ implicat în dirijarea funcţiilor
vegetative şi în ecranarea encefalului faţă de
agenţii puternic stimulanţi ai SNC.
Hameiul (Humulus lupulus L.) acționează ca
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sedativ inductor al somnului prin intermediul
componentelor sale 2-metil-3-buten-2-ol și
al derivaților flavonoidici (prenilnaringenină).
Cel mai adesea, hameiul se utilizează în
combinaţie.
Un alt produs vegetal cu bune rezultate este
macul californian (Eschscholzia californica).
Extractele conțin alcaloizi cu proprietăți
sedative și hipnotice (protopină, criptopină).
Efectele sunt mult mai blânde, comparativ
cu cele ale altor alcaloizi fenantrenici și
nenarcotice.
Ca fitotranchilizant, extractele de lavandă
(Lavandulae flos) se indică în stări de nelinişte,
agitație, anxietate, în sindrom neurastenic și
în dereglări vegetative. Acțiunea combinată
sedativă, spasmolitică și colagog-carminativă
recomandă produsul vegetal și în tratamentul
unor tulburări funcționale ale abdomenului
superior.
Desigur, există și alte extracte vegetale care,
utilizate în combinație, favorizează instalarea

somnului, dezvoltă efecte anxiolitice moderate
alături de efecte spasmolitice la nivelul
musculaturii netede.
Bibliografie:
• Fessler B.: Silexan bei Angststorungen Eine evidenzbasierte Positionsbestimmung
eines neuen Phyto-Anxiolytikums, Arzte
Zeitung, 2010, 29 (12), 2-4.
• Schiller H, Forster A, Vonhoff C, Hegger
M, Biller A, Winterhoff H.: Sedierende effekte
von Extrakten aus Humuleius lupulus L., Z.
Phytother, 2009, 30, 58-64
• Spinella M: Concise Handbook of
Psychoactive herbs, 2005, Haworth Herbal
Press, New York.
• Stanescu U., Hancianu M., Cioanca O.,
Aprotosoaie AC., Miron A.: Plante medicinal de
la A la Z, 2014, Ed. Polirom, Iasi.
• Weiss R.F, Fintelmann V..: Herbal Medicine,
2000, Thieme, New York.
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Phytopreparations
– a therapeutic alternative in sleep disorders
• Monica Hăncianu, Professor

„Gr. T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi
Dept. Pharmacognosy-Phytotherapy, Faculty of Pharmacy
The nervous system, consisting of over
10 billion neurons, has the role of constantly
adjusting and coordinating the activity of
all body organs and systems, so that they
can form a unitary whole, in a permanent
equilibrium with the environment. To maintain
this balance, sleep - a normal physiological
condition of the nervous system - is extremely
important, especially in terms of its quality.
The agitation and the anxiety induced by the
lack of normal sleep often become evident.
A therapeutic strategy, especially for
sleep disorders, will combine, as much as
possible, the removing of the causes which
have generated the disorder with an effective
pharmacological approach.
The administration of extractive
preparations of plants favors the sleep onset
(with the entirely preserved initial REM stage)
without causing a hangover feeling the next
day, well-known with synthetic sleeping pills.
Phytopreparations with sedative effect are
frequently recommended before switching to
synthetic medication, keeping in mind that the
doctor must establish the causes that led to
sleep disorders.
Minimum requirements are needed,
in order for this to work: the lights, the TV
set and the radio to be off and a favorable
environment for sleep to be created.
A large variety of ingredients and vegetal
extracts have already been identified, which
have proven their effectiveness in the
treatment of the states of anxiety and sleep
disorders.
From a chemical point of view, the active
principles of the used vegetable extracts
belong to structurally different classes, but
we must not forget that the causes of sleep
disorders are multiple, which makes the
phytopreparations to be frequently composed
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of several vegetal extracts with hypnotic
effect.
At the same time, as they contain
structurally different compounds, they also
have different mechanisms of action, which
causes an action on multiple levels of the
preparation. In addition, it is known that
some medicinal herbs are, by their chemical
composition, indicated in various disorders
that may be associated to insomnia.
The extracts of valerian (Valeriana
officinalis) are commonly recommended as
they act as a tranquilizer-sedative (inhibiting
the emotional center and only secondly
the waking center); an antispasmodic as
papaverine – favoring sleep onset. Among
the pharmacologically active components, we
should mention the volatile oil, sesquiterpenes
(valerenic acid, valeranone) valepotriates
(valtrate, didrovaltrate), lignans derived from
olivil.
The extratcs of passion flower (Passiflora
incarnata L.) have an anxiolytic, relaxing,
sedative, tranquilizing, sleep inducing effect
due to the presence of flavonoids (vitexin,
orientin) maltol, flavonoid aglycones (chrysin,
apigenin).
The extracts of lemon balm (Melissa
officinalis) offer to the medicinal preparations
a spasmolytic, sedative effect, promoting
sleep onset. The sedative activity at CNS level
is determined by the volatile oil, respectively
by its monoterpene components (citronellal),
through the action on the limbic system,
which is involved in coordinating the
vegetative functions and protecting the brain
against the strongly stimulant agents of CNS.
The hop (Humulus lupulus L.) acts as
a sedative, a sleep inducer due to its
components of 2-methyl-3-butene-2-ol and of
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flavonoid derivatives (prenylnaringenin). The
hop is most often used in association.
Another plant with good results is the
California poppy (Eschscholzia californica).
The extracts contain alkaloids with sedative
and hypnotic properties (protopine,
cryptopine). The effects are much milder
compared to those of other non-narcotic and
phenanthrene alkaloids.
As a phyto-tranquilizer, the extracts of
lavender (Lavandulae flos) are indicated in
agitation, anxiety, neurasthenic syndrome and
vegetative disorders. The combined sedative,
spasmolytic, and carminative-cholagogue
action recommends the plant in the treatment
of functional disorders of the upper abdomen.
There are certainly other vegetal extracts
which, used in combination, promote sleep
onset, develop moderate anxiolytic effects
as well as spasmolytic effect on the smooth
muscle.
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Febra, somnul şi răspunsul imun:
conexiuni şi interdependenţe
• Nadejda Lupușor2, Ala Holban1, Lupușor Adrian1,3

I.P. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”,
2
Institutul Mamei și Copilului,
3
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Chișinău, Republica Moldova

1

Introducere
Dezvoltarea sistemului imun al copilului,
precum şi întregul proces de creştere şi
dezvoltare, parcurge mai multe etape, în
care se implică mai mulți factori de influenţă,
inclusiv diverse infecţii pe care copilul le
suportă şi în rezultatul cărora dezvoltă
imunitatea dobândită (specifică).
Totodată procesul de activare, formare și
maturizare a imunității dobândite este strict
dependent de mecanismele răspunsului imun
înnăscut (nespecific) [29,30]. Printre aceste mecanisme se numară febra şi somnul care sunt
declanșate de cascada inflamatorie [1,2,3,6,7,8].
Implicarea agresivă, în deosebi medicamentoasă, în aceste procese poate perturba sau chiar
compromite buna desfăşurare și dezvoltare
ulterioară a răspunsului imun al organismului în
creştere [12,24].
Sarcina esenţială a cadrului medical în cazul
în care se confruntă cu aceste simptome este
să abordeze o tactică adecvată situaţiei clinice
cu care se confruntă pacientul, iar acţiunile
întreprinse trebuie întotdeauna ajustate la
particularităţile răspunsului imun, inclusiv cele
determinate de vîrstă.
Actualitate și interdependențe
Bolile acute ale copilăriei sunt adesea
asociate cu febră, acesta fiind şi motivul cel
mai frecvent pentru vizitele neprogramate
la medic, al consultațiilor din serviciile de
urgență și al apelurilor telefonice către
medicii de familie [14,15,16]. Febra crează
anxietate neargumentată și deseori îi
sunt incriminate complicații INEXISTENTE
(denaturarea proteinelor la nivelul creerului,

sincopă, accident vascular cerebral, comă,
moarte etc.) [10,11,12,13]. În realitate, acest
simptom nu este o complicație a bolii, dar
un mecanism important de luptă contra ei,
iar necunoașterea proceselor declanșate și
susținute de reacția febrilă induce anxietate și
uneori greșeli de conduită medicală [1,7,11].
Un alt motiv de angoasă în cazul infecțiilor
recurente sunt simptomele de ”îmbolnăvire”
nespecifice, în literatura engleză denumite ca
”sickness syndrom”. Acest "sickness syndrom”
este caracterizat prin anorexie, somnolență,
izolare socială, oboseala, hiperalgezie, etc..
Simptomele respective nu sunt ”efectele
adverse” ale îmbolnăvirii, dar reprezintă
comportamente și mecanisme distincte în
cadrul răspunsului imun, ajustate și controlate
de către sistemul nervos central (SNC) prin
intermediul citokinelor [1,2,7] și sistemului
nervos autonom [6].
Mediatorii sindromului de îmbolnăvire citokinele
Citokinele reprezintă componente integrale
ale SNC, având funcție neuromodulatorie
în diverse mecanisme neuronale. Ele
sunt implicate în realizarea răspunsului
la stres, modificărilor endocrine, diferite
comportamente și în procesul de conștiință. În
cazul infecțiilor, are loc creșterea producerii de
citokine, ceea ce declanșează ”hiperactivarea”
funcțiilor reglate de acestea și ca rezultat se
dezvoltă sindromul de îmbolnăvire [1]. Astfel,
de exemplu, somnolența și inapetența nu
sunt complicațiile febrei, dar sunt rezultatul
acțiunii unor citokine cu efecte somnogenice,
anorexigenice și pirogenice [1,2, 7,8].
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Tab. 1 Citokine somnogenice
− IL – 1,2,15,18
− TNF -α,
− Interferonul-α,γ
− Neurotrofinele 1,2,3,4
− Factorul de creștere epidermal
− Factorul de activare plachetara
− Factorul de stimulare granulocitară
Efectele somnogenice ale citokinelor
se dezvoltă în infecțiile bacteriene, virale,
fungice sau parazitare și se caracterizează prin
creșterea episoadelor de somn NonREM și
activității cu unde lente a creerului în timpul
somnului [1,2,3,4]. În studiile experimentale
a fost demonstrată existența unei corelații
pozitive între creșterea numărului de episoade
de somn NonREM și supravețuire în cazul
infecțiilor [31].
Printre citokinele cu efecte somnogenice
cele mai cunoscute sunt IL-1 și TNF-α (Tabelul
1) [2]. Nu se cunosc exact mecanismele
somnogenice ale acestor citokine, posibil acest
efect se realizează prin intermediul liberinei
hormonului somatotrop și al oxidului nitric
[9]. Cert este faptul că somnul și sistemul imun
interacționează în așa fel, încât răspunsul imun
provocat de o intruziune a agenților patogeni
stimulează apariția somnului (prin intermediul
citokinelor [5]), iar somnul fortifică și amplifică
răspunsul imun (prin stimularea secreției
unor concentrații crescute de citokine). Astfel
somnul reprezintă un mecanism important de
autopotențare a răspunsului imun [4].
Efectele pirogenice ale citokinelor febra.
Febra reprezintă creșterea temperaturii
centrale mai mare de 38,0°C, în absența
activității fizice intense, la un copil îmbrăcat
corespunzător mediului înconjurător, datorată
modificării punctului de echilibru termic
[15,16]. Ca și "sickness syndrom”, febra este un
răspuns complex și standardizat al imunității
înnăscute la invazia agenților patogeni și face
parte din procesul inflamator [7,17].
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Inducerea febrei este realizată de către
citokinele cu efect pirogen (IL-1, IL-6,
IFN- α și TNF) care declanșează secreția de
prostoglandine (PGE) la nivelul celulelor
endoteliale hipotalamice. PGE penetrează în
celule și activează neuronii termoreglatori
ai zonei anterioare hipotalamice și astfel,
modificând punctul de echilibru termic spre
o temperatură mai înaltă induce procesul
de termogeneză [11,15]. Nivelul creșterii
temperaturei depinde de mai mulți factori,
inclusiv de agentul patogen [15].
Astfel, febra exercită un efect negativ de
ansamblu asupra dezvoltării bacteriilor și
replicării virusurilor și poate fi comparată cu
un catalizator al răspunsului imun. Cele mai
importante efecte ale febrei asupra funcției
sistemului imun sunt listate în tabelul 2
[19,20,21].
Cu toate că tot mai multe studii
demonstrează importanța febrei pentru
răspunsul imun, în special la copii, în rândurile
părinților dar și a cadrelor medicale există
o adevărată febrofobie, care are la bază
concepte nejustificate [12,13,18].
Evoluția naturală febrei
Unul din principalele concepte eronate ce
mențin febrofobia este că febra ar putea crește
până la valori letale dacă nu este combătută la
timp - cca 7% din părinți consideră că febra ar
putea urca peste 43 °C [12], iar unii presupun
că ar putea ajunge chiar și la 45°C [11].
Totuși, evoluția naturală a febrei se
caracterizează printr-un control de tip feedback
negativ:
Răspunsul febril al organismului este
acompaniat și de mecanisme care limitează
creșterea excesivă a febrei. Controlul
nivelului superior al febrei se realizează prin
eliminarea diferitor substanțe criogene care
reduc activitatea punctului de comandă al
termostatului din hipotalamus.
Astfel, pe parcursul a 13 ani, Tomlinson
evaluând ambulator copiii cu febră, a stabilit
doar la 2 copii temperaturi mai mari de 41,1°C.
McCarthy și Dolan dintr-un lot de 210.000 de
copii, timp de 8 ani, au determinat doar la 100
de copii temperaturi egale sau mai mari de

REVIEWS

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ

ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (5), 2016

41,1°C, stabilind o incidență de doar 0,05%
[23].
În 1949 DuBois, colectând peste 1700
foi de temperatură de la 357 de pacienți cu
infecții care induc febră mare (febră tifoidă,
tifos, pneumonie, malarie) a constatat, că la
doar 4,3 % din pacienți temperatura a depășit
41,1°C. Reeșind din aceste date, DuBois a
presupus că există un mecanism care limitează
creșterea temperaturei corpului la valori care
prezintă pericol pentru viață. Cercetările
ulterioare au arătat că există, de fapt, mai
multe astfel de mecanisme. Mecanismul
cel mai simplu este un feedback negativ,
influențat de temperatură și de producerea
de pirogeni endogeni. De exemplu, secreția
izolată de IL-1 de către monocite este inhibată
cu 50% la 38,5°C, și aproape cu 90% la 40°C,
în comparație cu 37°C. În plus, în timpul
infecției sunt secretate citokine antipiretice

(antagonist al receptorilor IL-1, IL 10), și unii
hormoni cu efecte antipiretice - hormonul
melanocitostimulator, hormonul antidiuretic,
corticoliberina hormonul adrenocorticotrop
și cortizolul. Acești factori acționează prin
diverse mecanisme, inclusiv direct asupra
neuronilor termoreglatori, inhibă sinteza de
citokine pirogene și sinteza de PGE, blochează
acțiunea citokinelor pirogene la celule-țintă
[14,22].
Răspunsul febril este un proces
homeostatic, în absența unei hipertermii,
cum ar fi în cazul automobilelor supraîncălzite
sau în cazul unui organism deshidratat, la un
copil fără patologie neurologică, organismul
nu permite ca febra să iasă de sub control, și
extrem de rar poate să depășească 41,7°C [12].
Alt concept eronat despre febră este că
aceasta ar putea determina aparția diferitor
complicații grave. În studiul lui Crocetti M.

Tabelul 2. Efectele febrei asupra funcției sistemului imun
− îmbunătățește mobilitatea și migrarea neutrofilelor și monocitelor
−

îmbunătățește fagocitoza și pinocitoza

−

crește producția de radicali liberi de către fagocite

−

crește producția de interferon (IFN)

−	crește activitatea antivirală, antitumorală și antiproliferativă și activitatea celulelor killer
naturali prin intermediul IFN
−

potențează activitatea anti-anafilaxie a IFN

−

crește activitatea, expresia, activitatea citotoxică a celulelor T-helper

−

crește producția de anticorpi, în special de tip IgG

−

scade posibilitatea de înmulțire a microorganismelor

−	scade considerabil cationii (fierul, cuprul, zincul) din ser, necesari pentru dezvoltarea
bacteriilor;
−

crește rata de distrugere intracelulară a bacteriilor

−

crește efectul bactericid al agenților antimicrobieni

−	modifică metabolismul gazdei de la consumul de glucoză la consumul metaboliților
obținuți din lipo și proteoliză, astfel reducând sursa de alimentare a microorganismelor
−

induce activarea proteinelor care protejează celulele proprii de la șocul termic

−	destabilizează complexurile polimeraz-promotori virali și inhibă sinteza de matrice
proteică, necesară pentru asamblarea particulelor virale infecțioase
−	la copii sugari febra are un rol important în modificarea răspunsul imun de tip Th2, care
predomină la naștere, în răspuns imun de tip Th1
−	supune necrozei și morții celulare celulele tumorale care sunt mult mai vulnerabile la
căldură
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[12] 21% din părinți au răspuns că febra poate
duce la lezarea creerului, iar 14 % la moartea
copilului. În alt studiu [11] 32% din părinți
consideră că din cauza febrei starea copilului
se poate agrava, 15% că febra poate duce la
pierderea de conștiință, 32 % că poate afecta
sistemul nervos. În rândul cadrele medicale,
la fel există concepte greșite despre febră. În
studiul său, Crocetti a determinat că 65 % din
pediatrii intervievați consideră temperatura
crescută a corpului ca fiind periculoasă pentru
copii, 21% consideră că febra poate induce
lezarea creerului, iar 26% că febra poate duce la
deces [12].
Evidența clinică se opune acestor statistici:
studiile clinice au demonstrat, că febra
scurtează durata bolii și scade rata mortalității
la pacienții febrili, față de cei care nu fac
febră sau a căror febră este insistent scăzută
[19,21,24]. În cazul patologiile grave (sepsis,
meningococcemie) tratate în serviciile de
reanimare, scăderea febrei a fost asociată cu
creșterea mortalității [25]. Un studiu randomizat
prospectiv pe pacienți cu traumatisme în stare
critică la care se scădea febra a fost oprit după
înscrierea a 82 de pacienți, deoarece în grupul
cu tratament agresiv al febrei (paracetamol și
comprese reci administrate pentru temperaturi
de peste 38,5°C) rata mortalității a fost de 6 ori
mai mare, în comparație cu grupul care a primit
tratament mai puțin agresiv (paracetamolul și
compresele reci fiind utilizate la temperatura >
40°C) [14].
Un alt aspect important al febrei a fost
elucidat prin studii epidemiologice, care au
demonstrat o asociere între bolile infecțioase
febrile ale copilăriei și riscul de cancer ulterior.
Kölmel și alții au demonstrat o relație inversă
între numărul de infecții febrile ale copiilor și
incidența melanomului mai târziu [20].
Încă un motiv de anxietate marcată a
părinților vizavi de febră sunt convulsiile
febrile (CF), care se întâlnesc la 2-5% din
copii mai mici de 5 ani [14,26]. CF sunt
de obicei benigne, nu sunt asociate cu
complicații neurologice și nu cresc riscul
pentru dezvoltarea epilepsiei[10], iar
medicamentele antipiretice nu previn
convulsiile febrile [26].

64

”Tratamentul” febrei
Reieșind din conceptele eronate și
numărul mare de părinți și personal medical
care le consideră corecte, febra rămâne a fi
considerată periculoasă, de aceea duce la
investigări și tratamente excesive și inutile,
uneori chiar periculoase [12]. Liberalizarea
pe scară largă a antipireticelor a dezvoltat
în rândurile populației ideea, că utilizarea
acestora este o necesitate și o măsură
obligatorie pentru abolirea febrei, chiar și
pentru un grad scăzut a acesteia. Utilizarea
antipireticelor este metoda preferată de
scădere a febrei la care recurg părinții, existând
o creștere a acestei preferințe în ultimele două
decenii de la 67% la 95% [18].
Numeroşi autori argumentează în
publicaţiile lor faptul că, în cazul scăderii febrei
cu metode medicamentoase se dereglează
procesul bine organizat al inflamației.
Preparatele antipiretice reduc sau chiar
elimină sinteza mediatorilor necesari pentru
procesul de apărare al gazdei. În același timp
diminuarea febrei cu metode fizice de răcire,
va atenua majoritatea componentelor ale
imunității înăscute, deoarece temperatura
febrilă susține aceste proces [7,27].
La copiii primului an de viață, utilizarea
antipireticelor poate influiența negativ
”maturizarea” sistemului imun, deoarece ele
inhibă producerea de Th1, TNFα și protecția
antiinfecțioasă. Există studii care arată chiar că,
prescrierea frecventă a antipireticelor la copiii
cu infecţii bacteriene determină o evoluţie mai
gravă a patologiei de bază [28].
Concluzii.
Totalitatea manifestărilor nespecifice
asociate proceselui inflamator, nu sunt
evenimente întâmplătoare și mai ales
consecințe negative ale bolii, dar reprezintă
mecanisme distincte, bine organizate și
controlate de către sistemul imun și SNC.
Astfel, somnul reprezintă un mecanism
important de autopotențare a răspunsului
imun, iar febra este o componentă normală
a raspunsului imun al gazdei în lupta cu
microorganismul patogen dar și cu celulele
tumorale. Febra este un proces fiziologic
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cu limite strict stabilite de necesitățile
organismului, are efecte antimicrobiene
și antivirale directe, și în plus, stimulează
mecanismele umorale și celulare de apărare.
Incapacitatea de a genera febră, în cadrul
răspunsului imun unei infecții, poate duce la
un prognostic nefavorabil. Morbiditatea sau
mortalitatea asociată febrei nu se datorează
ridicării temperaturii corpului, dar bolii de bază
care cauzează febra. De aceea, în procesul
tratamentului, febra și alte manifestări ale
inflamației trebuie abordate constructiv şi
individualizat, ele având preponderent efecte
benefice asupra evoluției bolii.
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Tulburările de somn la copiii cu autism
• Dr. Anca Oros

Medic specialist psihiatrie pediatrică
Bucureşti
Tulburările din spectrul autist (TSA) sunt
tulburări complexe de neurodezvoltare
care afectează toate ariile developmentale.
Copiii cu TSA prezintă în grade variate
afectarea limbajului și a comunicarii sociale
și particularităţi comportamentale, precum
interese bine circumscrise și stereotipii. Pe
langă simptomatologia caracteristică, se
asociaza adesea comorbidităţi: tulburări
gastro-intestinale, epilepsie, tulburări de
integrare senzorială, tulburări de somn.
Tulburările de somn sunt frecvent întalnite
in rândul copiilor diagnosticaţi cu TSA, având
o prevalenţă între 40%-80%. In multe dintre
cazuri se pare ca tulburările de somn persistă
la adolescenţă și chiar la vârstă adultă.
Clinic
Initierea si mentinerea somnului la copiii
cu TSA sunt problemele citate cel mai des de
catre parinti. Intarzierea inducerii somnului
cu mai mult de 1 ora si treziri nocturne cu
durata de 2-3 ore sunt intalnite frecvent, mai
ales la copiii cu varsta mai mica de 4 ani. La
fel ca in populatia generala, insomnia de
adormire la copiii cu TSA se poate datora
rutinelor inadecvate de somn, prea complexe
si care nu permit deprinderea autoreglarii
pentru adormire. Desi problemele de somn
pot avea componenta comportamentala,
se pare ca exista un deficit de reglare a
ritmului nictemeral, cu patternuri neregulate
de somn-veghe si variabilitate zilnica a
orelor de adormire si de trezire. Exista o
ipoteza conform careia copiii cu TSA au o
vulnerabilitate crescuta a ciclului somn/veghe
la stimuli externi, producand treziri frecvente
si o durata mai mica a orelor de somn/24 h.
Peste 70% dintre acesti copii au o intarziere in
dezvoltarea ritmului circadian cu cel puțin 5
luni fata de copiii cu dezvoltare tipica.
Problemele cantitative și calitative ale
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somnului la copiii cu TSA se coreleaza cu
agravarea simptomatologiei specifice în
activitățile zilnice, accentuarea deficitului
social și a comunicarii, creșterea timpului
petrecut în ritualuri nefunctionale, stereotipii
motorii și comportamente autoagresive. De
asemenea, deprivarea de somn determina
comportamente disruptive, hiperactivitate,
dificultati de concentrare și atenție, toleranța
scazuta la frustrare, irascibilitate, regres psihic
sau stagnare în achizitiile psihice, sociale și de
limbaj. Stresul asociat părinților și persoanelor
din familiile copiilor cu TSA și probleme de
somn este important și poate determina
scaderea randamentului util al familiei,
probleme în cuplu, la locul de munca și în
acceptarea propriului copil.
Etiologie
Etiologia tulburarilor de somn in TSA
nu este cunoscuta, dar se presupune ca se
dezvolta în urma interactiunii unor factori
neurobiologici, genetici, comportamentali si
ambientali.
Tulburarile de somn s-ar putea datora
bolii de baza, tulburarii autiste, prin faptul ca
exista un deficit de interpretare a semnalelor
ambientale care contribuie la dezvoltarea
ritmului circadian. Cel mai important
factor extern pentru sincronizarea ceasului
biologic intern cu mediul este raportul
lumina/intuneric în 24 ore. Orarul meselor și
interacțiunea sociala contribuie de asemenea
la formarea în primele 12-16 săptămâni de
viața extrauterina a ritmului circadian. La copiii
cu TSA, în special la cei cu simptome severe,
este important deficitul în interpretarea
semnalelor sociale, iar tulburarile de integrare
senzoriala și hipersenzitivitatea la lumina
pot determina o raportare atipica la factorul
lumina/intuneric în 24 ore.
Rezistenta la schimbare specifica copiilor cu

Adresa de corespondenta:
Dr. Anca Oros, Medic specialist psihiatrie pediatrica, Clinica de Pediatrie Medicover Bucuresti
Email: anca.oros@medicover.ro

REVIEWS

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ

ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (5), 2016

TSA, flexibilitatea comportamentala redusa și
dificultatile de adaptare fac dificila stabilirea
în familie a unei rutine adecvate de somn, cu
ora de culcare inconsecventa și uneori ritualuri
complexe înainte de ora de culcare.
Mulți dintre copiii cu TSA au modificari ale
EEG și ale ritmului somn/veghe, sugerand
o alterare a sistemului stimulare/inhibitie
la nivel cortical. Au fost presupuse deficite
de funcționare ale axului hipotalamohipofizo-corticosuprarelalian, ale sistemului
serotoninergic și a productiei de melatonina
la acesti copii. Sistemul de neurotransmitatori
ce implica acidul gama-aminobutiric,
dopamina și serotonina și hormoni precum
melatonina participa la dezvoltarea ritmului
circadian și a ciclului somn/veghe. Aria
preoptica a hipotalamusului promoveaza
somnul folosind GABA ca neurotransmitator.
Axonii neuronilor implicați în somn din
aria preoptica se proiecteaza în regiuni
corticale responsabile de trezire. Inhibarea
acestor neuroni promoveaza somnul. În TSA,
migrarea și maturarea neuronilor GABAergici sunt afectate. Astfel, una dintre ipoteze
arată ca deficitul de somn la copiii cu TSA
poate fi consecinta unei disfunctii a cailor
monoaminergice.
Serotonina este un neurotransmitator
considerat a fi implicat atât în TSA cât și în
reglarea somnului. Modificari în sistemul de
transmitere serotoninergica au fost evidentiate
la copiii cu TSA, constand într-o sinteza
crescuta de serotonina, variabilitate genetica a
transportorului de serotonina și a momoamin
oxidazei responsabila pentru metabolizarea
acesteia. Se considera ca serotonina
promoveaza trezirea și inhiba somnul REM.
Serotonina este un precursor
de melatonina. Sinteza scazuta a
neurohormonului melatonina și felul în care
acesta moduleaza transmiterea sinaptica
pot determina alterarea ritmului circadian la
copiii cu TSA. Au fost găsite niveluri scăzute
de melatonina în timpul nopții la copiii
cu dezvoltare atipica și excretia urinara a
metabolitilor melatoninei a fost găsită ca
fiind semnificativ mai mica decât la copiii cu
dezvoltare tipica, mai important în perioada
prepubertara. Nu se cunoaște o corelatie
intre severitatea simptomatologiei autiste și

nivelul de melatonina, mai ales ca modificari în
sinteza și metabolizarea acestui neurohormon
se asociaza cu deficitul intelectual și în absenta
tulburarii autiste.
În multe cazuri, tulburarea de dezvoltare
se asociaza cu probleme medicale sau
comorbiditati psihiatrice. Tulburari de
tranzit intestinal sunt prezente la mai mult
de jumătate din copiii diagnosticati cu TSA,
disconfortul abdominal putand contribui la
trezirile nocturne frecvente. Epilepsia este
diagnosticata la o treime din copiii cu TSA,
chiar mai des la cei cu simptomatologie severa.
Crizele convulsive pot afecta arhitectura
somnului, iar deprivarea de somn poate
facilita aparitia convulsiilor. Comorbiditatile
psihiatrice se întâlnesc la peste 50% din cazuri.
Tulburari anxioase, tulburarea hiperchinetica
cu deficit de atenție, tulburari afective necesita
tratament medicamentos, care poate afecta
ritmul somn/veghe la copiii cu TSA.
Tratament
Nu s-a ajuns la o concluzie în ceea ce
privește eficacitatea tratamentelor în
tulburarile de somn la copiii cu TSA. După
eliminarea posibilelor probleme medicale
ce pot influența somnul, interventiile
comportamentale sunt primul pas. Măsurile
comportamentale aplicate consecvent
imbunatatesc ora de adormire și scurteaza
timpul petrecut noaptea pentru readormire.
Reducerea stimulilor din mediu este necesara,
pastrand o camera întunecata, liniștita și
racoroasa pentru somn, în special la copiii
care prezinta tulburari senzoriale. Unii din
aceștia au hipersensibilitate pentru anumite
texturi sau zgomote, astfel încât măsurile
de confort pot să fie diferite pentru anumiti
indivizi. Unii copii pot sa prefere zgomotul
alb sau sunete linistitoare, alții pot să se simtă
bine infasati sau cu pijamale din diferite
materiale. Stabilirea unei rutine de somn, cu
durata de 20-30 minute, cu comportamente
care promoveaza somnul și fără utilizarea
mijloacelor electronice în acest moment reduc
variabilitatea orei de culcare. Mentinerea
orelor de culcare și trezire relativ constante
ajuta copiii cu tulburari ale ciclului somn/
veghe. Reducerea stimulilor externi înainte
de adormire, invatarea copilului sa adoarma
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singur și eliminarea stimularii emotionale
sau comportamentale nocturne antrenează
autoreglarea pentru inducerea somnului
și reduce timpul de readormire în cazul
trezirilor nocturne. Se recomanda evitarea
consumului de alimente stimulante sau
cantitati crescute de lichide înainte de culcare,
iar activitatea fizica organizata în timpul zilei
poate imbunatati calitatea somnului nocturn.
Fototerapia poate ajuta reglarea somnului la
copiii cu probleme ale ritmului circadian.
Nu exista tratamente psihofarmacologice
specifice pentru tulburarile de somn în TSA.
Administrarea de melatonina 1-3 mg cu 30
minute înainte de culcare poate ameliora
inducerea somnului, dar timpul scurt de
injumatatire nu permite controlarea trezirilor
nocturne frecvente. Totuși, în unele cazuri,
a fost observata creșterea duratei totale a
somnului. Melatonina poate fi administrata
și pentru ameliorarea ritmului circadian, în
momente cheie pentru a devansa sau pentru a
amâna ora de adormire.
Pentru cazurile în care măsurile
comportamentale și administrarea
melatoninei nu amelioreaza problemele
de somn în TSA, au fost studiate clonidina,
mirtazapina și gabapentin. În situatiile în

care exista comorbiditati psihiatrice, este
posibil ca tratamentul afectiunii adiacente
sa contribuie la ameliorarea problemelor de
somn, fie prin efectul sedativ, fie prin tratarea
conditiei psihiatrice. Astfel, risperidona
poate ameliora comportamentele disruptive,
auto și heteroagresive și comportamentele
stereotipe, dar prin efectul sedativ poate
contribui la reducerea timpului de adormire.
Antiepilepticele administrate la copiii cu TSA și
epilepsie pot de asemenea imbunatati timpul
pana la inducerea somnului. Totuși, nu se
recomanda administrarea acestor preparate
doar pentru insomnie la copiii cu TSA.
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Durerile abdominale cronice şi somnul la copil
- interferenţe şi alternative terapeutice
• Mirela Luminiţa Pavelescu, MD, PhD

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”
Spitalul de Copii “Grigore Alexandrescu”, Bucureşti
Durerile abdominale nespecifice reprezintă
unul dintre cele mai frecvente motive de
prezentare pentru consultaţia de pediatrie dar
şi unul dintre cele mai frecvente diagnostice de
externare la copiii internaţi. Durerea abdominală
este un simptom frecvent în perioada copilăriei
dar este destul de rar asociat cu afecţiunea
organică. Deşi poate persista ani de zile, nu
au fost identificaţi factori predictori specifici
pentru prognosticul pe termen lung. Adeseori
debutează în timpul nopţii sau se agravează
nocturn ceea ce atrage dupa sine o scădere
semnificativă a calităţii somnului, cu efecte
asupra calităţii activităţii copilului, asupra
comportamentului copilului atât în mediul
familial cât şi şcolar. Cavalcada efectelor asupra
calităţii vieţii cuprinde şi afectează si calitatea
vieţii adulţilor din familie şi mediul şcolar, ceea
ce conduce la concluzia că durerea abdominală
a copilului are nevoie de o atenţie deosebită din
partea familiei dar şi a medicului pediatru.
Durerile abdominale la copil sunt definite ca
episoade dureroase paroxistice, severe cât să
afecteze activitatea copilului.
Tulburarea de somn include mai multe
afecţiuni care influenţeaza capacitatea de a
adormi, de a păstra starea de somn sau starea
de veghe, sau boli care produc comportamente
anormale în timpul somnului, cum ar fi teroarea
nocturnă sau somnambulismul.
Alopatia reprezintă abordarea medicală
conventională, cu investigaţii specifice şi terapii
folosind medicamente.
Homeopatia reprezinta metoda terapeutică
holistică ce constă în abordarea pacientului ca
întreg şi administrarea în doze infinitezimale a
unor substanţe capabile de a produce, în doze
mari, boala experimentală la un om sănătos.
În susţinerea temei alese vine studiul cu titlul

“Diagnostic Outcomes Following Childhood
Non-specific Abdominal Pain, A Record-Linkage
Study” de o echipa condusa de G C D Thornton;
M J Goldacre; R Goldacre; L J Howarth publicat
in Arch Dis Child. 2016;101(4):305-309. Acest
studiu statistic analizează un lot format din 268
623 copii intre 0 - 16 ani internati in spitalele din
Marea Britanie intre 1999 – 2011 cu diagnostic
de durere abdominala. Lotul control a cuprins
1 684 923 copii. Dintre acestia 15 515 (5,8%) au
fost diagnosticaţi cu patologie intestinală, 13 301
(5,0%) cu tulburări funcţionale.
< 1 an

1–4
ani

5–9
ani

> 10
ani

B. Crohn

623

344

247

35

B. celiacă

159

255

122

26

Colita
ulcerativă

152

171

147

17

Chirurgia IS

6065

4670

1940

192

Alte cauze:
(apendicita)

209

94

41

6

RGE

483

690

535

145

BII

401

811

758

150

Constipaţie

4712

2951

1362

215

Tulburări
funcţionale

22

40

23

3

În concluzie, deşi un grup mare de copii
beneficiază de internări şi investigaţii pentru
dureri abdominale acute sau cronice, doar
pentru o mică parte dintre aceştia s-a putut
stabili un diagnostic de afecţiune organică
digestivă. Nu se consideră nejustificate aceste
internări atâta vreme cât diagnosticul este
stabilit la vârsta de peste 10 ani într-un număr
destul de mare de cazuri.
Adresa de corespondenţă:
Mirela Pavelescu, UMF “Carol Davila”, Spitalul Clinic Central de Copii, Bucuresti
E-mail: mirelachiru@yahoo.es
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Un alt studiu, cu titlul Predictors of Chronic
Abdominal Pain Affecting the Well-being of
Children in Primary Care, a fost publicat în
Annals of Family Medicine 2015;13(2):158-163,
de o echipă de cercetători compusă din Leo
A.A. Spee, MD; Yvonne Lisman-van Leeuwen,
PhD; Marc A. Benninga, MD, PhD; Sita M. A.
Bierma-Zeinstra, PhD; Boudewijn J. Kollen, PhD;
Marjolein Y. Berger, MD, PhD. Au fost recrutaţi
pentru acest studiu 348 copii şi inclusi în lot 305.
Populaţia analizată a fost compusă din 177 fete
(62,5%) cu o vârstă medie 8,3 ani.
Dintre aceştia, 105 (37,1%) au îndeplinit
criteriile de dureri abdominale cronice la 1 an,
iar 29,1% la 5 ani. Au fost analizaţi 4 factori
importanţi de predictie, dintre care s-a dovedit a
fi semnificativă pentru evoluţia pe termen lung
a durerilor abdominale nespecifice doar vârsta
mai mare la debut şi trezirile nocturne. Sexul
feminin, ca şi localizarea durerii sau durerile cu
localizări multiple, imprecise nu par să constituie
factori predictivi pozitivi pentru evoluţia cronică
cu toate că există studii care susţin că durerea
epigastrică ar fi mai degrabă asociată cu o cauză
organică şi implicit mai susceptibilă sa evolueze
ca durere cronică.
Un al treilea studiu luat în considerare pentru
tema aleasă este un studiu publicat 2013 în
Analele Universităţii Turce (Annales Universitatis
Turkuensis Medica – Odontologica, “Pain
Symptoms and Sleep Problems Among Schoolsaged ChilderensLong-term prevalence changes,
and pain symptoms as predictors of later mental
health” by Terhi Luntamo) şi analizează un lot
de copii din Turcia şi Finlanda pentru care s-a
studiat asocierea între durere şi tulburările de
somn. Este un studiu populaţional derulat în
3 etape pe o populaţie formată din copii de
8 ani, care au fost intervievaţi în 1989 (1038),
1999 (1035) şi 2005 (1030). În 1999 şi 2005 au
fost intervievaţi toţi copiii în vârstă de 8 ani din
aceleaşi comunităţi care au participat la studiu şi
în anul 1989.
Chestionarele au fost completate atât de
copii cât şi de părinţi – întrebări despre tipul,
frecvenţa, intensitatea durerilor, localizarea
acestora şi influenţa lor asupra calitătii somnului
– perioada de somn din zi, activitatea şcolară
a copilului, capacitatea de a menţine starea de
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veghe, starea generală a copiilor, nivelul lor de
activitate zilnică. Un chestionar asemănător a
fost adresat profesorilor şi îndrumătorilor acestor
copii şi s-a încercat evaluarea tentativelor sau
ideilor de suicid la grupa aceasta de vârstă în
perioada analizată, performanţele şcolare şi
tulburările de comportament ale copiilor. S-a
urmărit rata sinuciderilor şi afecţiunilor psihice
la persoanele din comunităţile selectate pentru
studiu în 1994 – 2005, urmărindu-se totodată şi
prescripţiile pentru tratamente antipsihotice.
Braţul al II-lea al studiului a evaluat copii intre
13 si 18 ani şi a cuprins un lot de 2476 copii
evaluaţi în perioada martie –aprilie 2008.
S-a constatat la pacienţii de 8 ani o distribuţie
egală pe sexe a durerilor abdominale şi
episoadelor de cefalee în vreme ce tulburările de
somn au fost descrise mai frecvent la băietii din
grupa aceasta de vârstă. La adolescenţa fetele
au prezentat mai frecvent dureri şi tulburări
de somn în comparaţie cu băieţii, 13% dintre
adolescenţii intervievaţi au acuzat episoade
saptamânale de cefalee, 6% dureri abdominale
şi 27% tulburări de somn. S-a constatat o
creştere semnificativă a prevalenţei cefaleei,
durerilor abdominale şi tulburărilor de somn la
copii în 2005 fată de 1999 şi 1989 şi o asociere
semnificativă între dureri şi tulburarile de somn
la copil ceea ce atrage dupa sine recomandarea
ca prezenţa uneia dintre aceste acuze la copil
sa fie urmată de investigaţii pentru a găsi şi alte
afecţiuni.
Durerile abdominale la copil pot fi
determinate de o serie de cauze organice,
implicând afecţiuni cardiologice,
gastroenterologice, nefrologice, boli infecţioase,
cauze parazitologice, de diabet şi boli de nutriţie,
pneumologice, alergologice şi imunologice,
motive chirurgicale, pediatrice sau psihologice.
Cum abordam aceasta multitudine de
cauze? Care este cea mai buna cale de
diagnostic si tratament?
Abordăm unitar, centrat pe afecţiune şi
investigaţii sau holistic, centrat pe pacient,
mediul de viaţă şi comportament?
Tratăm alopat, cu medicamente specifice sau
homeopat cu medicamente homeopatice?
În acest context poate fi utilă o paralelă
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între cele două aspecte astfel încât să permită
alegerea celei mai utile şi mai adaptate căi
pentru diagnosticarea şi tratamentul corect al
fiecărui pacient în parte.
În ce priveste anamneza, examenul clinic
şi schemele de investigaţii cele doua tipuri de
abdordare parcurg în general aceleaşi etape, cu
anumite particularităţi
ANAMNEZA
Medicina alopată
• Caracterul durerii – durată, intensitate,
persistenţa
• Distribuţia diurnă
• Frecvenţa
• Ce calmează sau ce agravează
• Localizare şi iradiere
• Asocieri
• Obiceiuri alimentare
• Regim de viaţa
• Calitate somn
• APP, APF, AHC
Homeopatia
• Caracterul durerii – durată, intensitate,
persistenta
• Distribuţia diurnă
• Frecvenţa
• Ce calmează sau ce agravează
• Localizare şi iradiere
• Asocieri
• Obiceiuri alimentare
• Regim de viaţă
• Calitate somn
• Cum evoluează de obicei bolile, cum
reactionează la stimuli externi, cum suportă
stress-ul
EXAMENUL CLINIC
Medicina alopată
• Vârsta pacientului şi starea de nutritie şi de
hidratare
• Aspect general – stare generala, facies,
prezenţa/absenţa febrei
• Examen clinic – tegumente, aparat
respirator, cardio-vascular, gastro-intestinal,
genito-urinar, SNC
Homeopatia
• Vârsta pacientului şi starea de nutriţie şi de
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hidratare
•A
 spect general – stare generală, facies,
prezenţa/absenţa febrei
• E xamen clinic – tegumente, aparat
respirator, cardio-vascular, gastro-intestinal,
genito-urinar, SNC
• S e apreciaza mirosul aparte al pacientului,
poziţia în faţa medicului, atitudinea în
cabinet, modul comportamental în sala de
aşteptare.
INVESTIGAŢII PARACLINICE:
Medicina alopata
• Ecografia abdominală
• EDS
• EDI
• Ph-metrie esofagiană
• Capsula endoscopică
• Rx abdominala pe gol
• UIV
• Cistografie
• Tranzit intestinal
• CT abdominal
• Rx pulmonară
• Evaluarea calitătii somnului
• Teste alergologice
Homeopatia
• Ecografia abdominală
• EDS
• EDI
• Ph-metrie esofagiană
• Capsula endoscopică
• Rx abdominala pe gol
• UIV
• Cistografie
• Tranzit intestinal
• CT abdominal
• Rx pulmonară
• Evaluarea calitătii somnului
• Teste alergologice
Abordarea terapeutica este cea care face
până la urmă diferenţa semnificativă între
medicina alopatică şi homeopatie şi anume:
• Medicina alopata
• Prokinetice (Metoclopramid, Domperidona)
• Antispastice (Trimebutinum, Drotaverinum)
• Antiacide (saruri de aluminiu)
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• Inhibitori de pompa de protoni
(Esomeprazol)
• Antidiareice
• Probiotice
• Interventie chirurgicala
Homeopatia
• administreaza tratament cu efect:
• Prokinetic (Ipeca, Nux Vomica, Antimonium
crudum)
• Antispastic (Chamomilla, Staphysagria,
Argentum Nitricum)
• Antiacid (Kalium Bichromicum, Iris
Versicolor)
• Inhibitori de pompa de protoni (Robinia,
Nitricum Acidum)
• Antidiareic
• Probiotic
Dar şi homeopatia ia în considerare, atunci
când este indicată, intervenţia chirurgicală
pentru rezolvarea cauzei de durere
abdominală.

În concluzie, atât abordarea conventională
cât şi cea homeopatică presupun parcurgerea
aceloraşi etape de diagnostic şi încadrare
etiologică iar principiile terapeutice respectă
aceleaşi reguli. Putem imbina cu succes
abordarea alopatica şi homeopatică în îngrijirea
copiilor cu dureri abdominale recurente care se
asociază foarte frecvent cu tulburări de somn, fie
ele de cauza organica, fie neetichetate etiologic.
Bibliografie:
1. Adrien J. Neurobiological bases for the relation
between sleep and depression. Sleep Med Rev.
2002;6:341-51.
2. Agresti A. Categorical Data Analysis, 2nd ed. John
Wiley and Sons, Inc. Hoboken, NJ 2002.
3. Wise EA, Price DD, Myers CD, Heft MW, Robinson ME.
Gender role expectations of pain: relationship to
experimental pain perception. Pain. 2002;96:335-42.
4. Annals of Family Medicine Predictors of Chronic
Abdominal Pain Affecting the Well-being of Children
in Primary Care, Leo A.A. Spee, MD; Yvonne Lismanvan Leeuwen, PhD; Marc A. Benninga, MD, PhD; Sita
M. A. Bierma-Zeinstra, PhD; Boudewijn J. Kollen, PhD;
Marjolein Y. Berger, MD, PhD. Disclosures Ann Fam
Med. 2015;13(2):158-163.
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Medicina Somnului la copii în Republica Moldova
• Ninel Revenco1,2, Victor Vovc1, Mihaela Oros 4
Svetlana Hadjiu1,2, Cornelia Calcîi1,2, Olga Cîrstea1,2
Cristina Sibov1, Nadejda Lupușor 2, Adrian Lupușor 1,3

I.P. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
2
Institutul Mamei și Copilului
3
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Chișinău, Republica Moldova;
4
București, România

1

În luna martie 2016 în Republica Moldova
a avut loc prima conferință în domeniul
medicinei somnului la copii.
Igiena somnului și tulburările de somn la
copii au fost discutate în cadrul conferinței
organizate la Institutul Mamei și Copilului
de către specialiști din domeniul pediatriei,
neurologiei și medicinei somnului atât din
Republica Moldova, cît și din România.
Evenimentul vine drept continuare a unei serii
de conferințe despre problematica somnului
la adult, inițiate de către Societatea de
Medicină a Somnului din Republica Moldova,
sub îndrumarea președintelui societății –
profesorul Victor Vovc, șeful catedrei Fiziologia
Omului și Biofizică a Universității de Stat de
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.
Invitata de onoare a conferinței a fost Dr.
Mihaela Oros, medic pediatru, atestat în
somnologie, din București. Speakerii autohtoni
au fost asistent universitar Cornelia Călcîi,
medic neuropediatru la Institutul Mamei și
Copilului și Adrian Lupușor, medic neurolog în

cadrul Centrului de Somnologie al Institutului
de Neurologie și Neurochirurgie.
Conferința a fost deschisă de doamna
profesor Ninel Revenco, directorul
Departamentului Pediatrie al USMF „Nicolae
Testemițanu”, Preşedintele Societății de
Pediatrie din Republica Moldova, care a
remarcat importanța lansării acestei ramuri
medicale atât pentru medici, cât și pentru micii
pacienți și părinții lor. Doamna conferențiar
Svetlana Hadjiu, Preşedintele Societății de
Neuropsihologie a Copilului și Adolescentului
din Moldova, a menționat că această
conferință este binevenită și în contextul în
care Institutul Mamei și Copilului a fost recent
Adresa de corespondenţă:
Dr. Olga Cîrstea, secretar Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
Email: olga.cirstea@usmf.md
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dotat cu un polisomnograf.
Programul conferinței a inclus tematici
importante pentru medicii pediatri. Doamna
doctor Mihaela Oros a vorbit despre somn
și igiena somnului la copii, precum și despre
tulburările de respirație în somn la copii. În
continuarea acestui subiect, dr. Adrian Lupușor
a prezentat despre hipoventilația alveolară
în somn la copiii cu boli neuromusculare, iar
doamna doctor Cornelia Călcîi a subliniat
diferite aspecte ale manifestărilor paroxistice
neepileptice hipnice la copii.
Mesajele cheie ale conferinței, oferite de
către doamna doctor Mihaela Oros, au fost
legate de importanţa somnului în dezvoltarea
copiilor. Diferite tulburari de somn atât prin
afectarea numărului de ore de somn dar
şi a calităţii acestuia, pot duce la tulburări
comportamentale, întîrziere în creștere, infecții
frecvente, obezitate. Un cadru mai amplu a
fost dedicat tulburărilor de respiraţie în timpul
somnului la copii. Au fost prezentate datele
obţinute în cadrul primului studiu naţional
coordonat de doamna doctor Mihaela Oros:
1 din 10 copii din România sunt la risc pentru
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dezvoltarea tulburărilor de respirație în somn.
În centrul discuțiilor s-au aflat semnele și
simptomele tulburărilor de somn la copii, dar
și importanța unei colaborări medic-părinte
cât și între medicii diferitor subspecialități
pentru identificarea lor corectă. Specialiștii
au recomandat medicilor pediatri prezenţi
la eveniment să introducă în practica lor
chestionare sau jurnale de somn pe care le
poate completa orice părinte, iar în cazuri
selecționate, investigații mai ample ca
poligrafia sau polisomnografia. Au fost de
asemenea sublinate reperele terapeutice
individualizate, necesitatea unui program
regulat de somn la copii, precum și crearea
unei rutine relaxante înainte de culcare.
Tematica conferinței a prezentat un interes
deosebit pentru mediul pediatric al Republicii
Moldova, fapt confirmat prin numărul
important de medici pediatri (peste 170) care
au participat la acest eveniment. Ne dorim sa
colaborăm în continuare, să creştem gradul de
conştientizare privind importanţa somnului
şi să dezvoltăm somnologia pediatrică în
beneficiul micilor pacienţi.
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Pediatric sleep medicine in the Republic of Moldova
• Ninel Revenco1,2, Victor Vovc1, Mihaela Oros 4
Svetlana Hadjiu1,2, Cornelia Calcîi1,2, Olga Cîrstea1,2
Cristina Sibov1, Nadejda Lupușor 2, Adrian Lupușor 1,3

I.P.”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2
Mother and Child Institute
3
Institute of Neurology and Neurosurgery, Chișinau, Republic of Moldova;
4
Medicover Bucharest, Romania
1

The first pediatric sleep medicine
conference in the Republic of Moldova was
held in March 2016.
Sleep hygiene and sleep disorders in
children were discussed during this conference
organized at the Mother and Child Institute by
specialists in pediatrics, neurology and sleep
medicine from the Republic of Moldova as
well as Romania. The event is a continuation
of a series of conferences on sleep problems
in adults, initiated by the Sleep Medicine
Society in the Republic of Moldova, under
the guidance of the president of the Society –
Professor Victor Vovc, head of the Department
of Human Physiology and Biophysics of
”Nicolae Testemițanu” State University of
Medicine and Pharmacy. The guest of honor
of this event was Mihaela Oros, MD, PhD,
from Bucharest, pediatrician certified in sleep
medicine. The local speakers were Cornelia
Călcîi, Assistant Professor, neuropediatrician
at the Mother and Child Institute and Adrian
Lupușor, neurologist at the Center of Sleep
Medicine of the Institute of Neurology and
Neurosurgery.
The conference was opened by
Ninel Revenco, Professor, the director of
the Pediatrics Department of „Nicolae
Testemițanu” State University of Medicine
and Pharmacy, the President of the Pediatrics
Society of the Republic of Moldova, who
observed the importance of the launch of
this medical area both for the physicians as
well as for children and their parents. Svetlana
Hadjiu, Lecturer, the President of the Society of
Neuropsychology of Children and Adolescents

of Moldova, mentioned that this conference
was very welcome in the context where the
Mother and Child Institute had recently been
equipped with a polysomnograph.
The program of the conference covered
topics of great interest for pediatricians.
Mihaela Oros, MD, PhD spoke about sleep
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and sleep hygiene as well as about sleep
related breathing disorders in children.
As a continuation of this subject, Adrian
Lupușor, MD, held a presentation on
alveolar hypoventilation in children with
neuromuscular diseases, and Cornelia
Călcîi, MD, highlighted various aspects
of the nonepileptic paroxysmal hypnic
manifestations in children.
The key messages of the conference,
provided by Mihaela Oros, MD, PhD, were
related to the importance of sleep in child
development. Various sleep disorders caused
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by an insufficient number of sleep hours or by
impaired sleep quality may lead to behavioral
disorders, delayed growth, frequent infections,
and obesity. Another significant topic of
the conference was sleep-related breathing
disorders in children. The results of the first
Romanian study coordinated by Mihaela
Oros, MD, were presented: 1 in 10 Romanian
children are at risk for sleep-related breathing
disorders.
The main topic of the discussions was
related to the signs and symptoms of sleep
disorders in children, but also the importance
of a good collaboration between doctors
and parents and among physicians of various
subspecialties for a correct identification of
such disorders. Specialists recommended
to the pediatricians present at the event to
introduce in their practice questionnaires
or journals of sleep that any parent can
keep, and in certain specific cases, more
extensive investigations such as polygraphy
or polysomnography. Moreover, the
individualized therapeutic landmarks were
highlighted, as well as the need for a regular
sleep program for children and creating a
relaxing routine before bedtime.
The entire topic of the conference was of
great interest to the pediatric environment
of the Republic of Moldova, fact which
was confirmed by the large number of
pediatricians (over 170) participating in this
event. We wish to continue our collaboration,
to increase the degree of awareness on the
importance of sleep, and to develop pediatric
sleep medicine for the benefit of our pediatric
patients.
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Somnul copiilor şi DHA
Şi copii pot avea probleme de somn ce sunt asociate cu o stare de
sănătate precară şi cu probleme de comportament și cognitive. Somnul
este esențial pentru starea generală de sănătate a copiilor, iar lipsa unui
somn bun poate duce la deteriorarea sănătăţii, a funcționării cognitive şi
emoţionale, la deficit de atenție şi tulburări de hiperactivitate (ADHD).
Un studiu randomizat, controlat pe un eșantion de copii sănătoși
cu vârsta cuprinsă între 7-9 ani din şcoli din Marea Britanie a urmărit
legătura dintre concentraţiile de acizi graşi din sânge şi problemele
de somn la aceşti copii. Copiii au fost evaluaţi obiectiv pe baza unor
Chestionare de evaluare a obiceiurilor de somn (număr treziri pe noapte,
durata somnului, etc.) şi s-a observat că în circa 40% din cazuri, copiii
aveau probleme clinice de somn.
Tratamentul a fost suplimentarea dietei cu acizi graşi Omega-3 DHA
(omega-3 acid docosahexaenoic), iar efectele au fost încurajatoare – s-a
constatat, în medie, cu şapte mai puţine episoade de trezire și mai mult
somn pe noapte cu 58 minute. Importanța acizilor grași cu lanț lung
polinesaturaţi (LC-PUFA) pentru inițierea și menținerea unui somn bun
sunt cunoscute de mult timp.
Din studiile efectuate cu acizi grași a rezultat că acizii grași omega-3
sunt mai eficienţi pentru problemele de somn, iar la pacienţii cu insomnie
nu s-au găsit beneficii de la suplimentarea cu omega-6 acidul linoleic
(LA). Dar suplimentarea cu acizi graşi Omega-3 a dietei femeilor gravide
a condus la un somn mai bun la bebeluşii lor.
Mecanismul ar fi următorul: Acidul arahidonic (AA) este un precursor
de prostaglandina D2 pentru iniţierea somnului, iar DHA pare esențial

pentru reglarea somnului. Dovezile sugerează că echilibrul de DHA și AA
din glanda pineală reglementează producția de melatonină, iar DHA e
necesar pentru o enzimă care transformă serotonina în melatonină. În
conformitate cu aceste mecanisme, studiile epidemiologice au găsit că
nivelurile mai ridicate de acizi graşi omega-3 sunt asociate cu mai puține
probleme de somn la copii, dar și la adulți și copii cu ADHD. DHA a fost de
asemenea asociat cu tulburări de somn şi apnee mai puțin severe.
Uleiurile de peşte LYSI sunt renumite pentru puritatea şi eficienţa lor,
Uleiul din ficat de cod islandez fiind cel mai cunoscut pentru aceste
caracteristici.
Datorită calităţii sale excepţionale, Uleiul din Ficat de Cod pentru copii
LYSI se poate administra chiar şi la copiii foarte mici, iar gustul bun şi
administrarea uşoară a lichidului, cu linguriţa, îl face accesibil atât copiilor,
cât şi persoanelor cu sensibilitate la înghiţire şi persoanelor vârstnice.
Conţinut ridicat de DHA mai găsim şi în Omega-3 chewable LYSI,
Omega-3 LYSI ulei pur de peşte şi în Omega-3 forte LYSI(pentru adulţi).
Puteti descoperi virtuţile acestor uleiuri pentru sănătatea dv. şi a
pacientilor dv, găsindu-le în farmacii, plafare şi în magazinul nostru
online www.sagasanatate.ro, cu oferte speciale şi produse BONUS.
Un somn bun face copii fericiţi!
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