
35

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

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 

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, 

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-maxilo-
facială, 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.

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.
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