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Apneea în somn, una din cele mai frecvente 
tulburări respiratorii în timpul somnului, cu 
efecte majore asupra sănătății publice, în 
special prin comorbiditățile cardiovasculare, 
dar și prin riscul de accidente rutiere datorate 
somnolenței diurne excesive. Netratată, 
această apnee are o mortalitate și morbiditate 
crescută. Sindromul metabolic (SM) care 
reprezintă o agregare de factori de risc 
cardiovascular, are o prevalență crescută în 
rândul pacienților cu sindromul de apnee 
în somn tip obstructiv (SASO) și crește cu 
severitatea acestuia. Pe de altă parte, SASO 
este strâns asociat și cu patologia endocrină, 
mai frecvent în acromegalie și hipotiroidism. 

Apneea în somn și patologia endocrină - cauză sau efect?

• Prof. Dr. Doina Todea
UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca 

Apneea în somn este considerată cea mai 
comună complicație respiratorie la pacienții 
cu acromegalie. 2/3 dintre acești pacienți 
dezvoltă în timp episoade obstructive 
nocturne, iar 1/3 dezvoltă apnee de tip 
central, acestea reprezentând un risc adițional 
important pentru bolile cardiovasculare și se 
asociază cu creșterea morbidității și mortalității 
la pacienții cu acromegalie. De asemenea, o 
prevalență crescută a SASO a fost descrisă la 
pacienții cu hipotiroidism, în special la cazurile 
rare de mixedem. Toate aceste conexiuni 
clinico patogenetice, determină importanța 
screeningului SASO la pacienții diagnosticați 
cu patologie endocrină. 
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Anatomoendoscopic zones
of sleep surgery interest

The authors present the anatomical and 
endoscopic areas of surgical interest for 
chronic rhonchopathy and snoring, associated 
with various degrees of sleep apnea, surgery. 
The development of flexible “chip-on-the-tip” 
endoscopy, even of pediatric diameter, has 
contributed to the correct identification of 
the areas of surgical interest in sleep surgery. 
On a case study of over 4000 videofibroscopic 
examinations at the lever of the upper 
aerodigestive pathways, the idea of especially 
following-up (as investigation objectives) 
certain areas and lesions with an obstructive 
role on the supraglottic airflow. These 
observations define the list of objectives and 
landmarks that the ENT specialist looks up for 
when examining a patient with sleep apnea 
crises.

Examples are given throughout images 
takes for the case study.

• Razvan Hainarosie
Assistant Professor - UMF "Carol Davila", Bucharest

Attention is drawn towards some functional 
and lesional “traps”, regarding the supraglottic 
airflow obstacles, the hypertrophic changes 
of the nasal fossa, rhinopharynx, oropharynx, 
larynx.

Fiberoptic examination of the upper 
aerodigestive pathways is mandatory before 
any therapeutic decision in sleep apnea 
patients.

There are multiple surgical treatment 
resources that need to be strictly used when 
dealing with airflow alterations, obstructive 
lesions and/or endoscopically revealed 
dysfunctions.

For the correct identification of 
lesions, fiberoptic examination while 
pharmacologically induced sleep brings a 
consistent bonus to fiberoptic examination of 
vigilant patient.


