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 Importanța examenului fibroscopic
nazo-faringo-laringian în evaluarea unui copil
cu sindrom de apnee de somn de tip obstructiv

• Dr. Sorina Dindere
Regina Maria, Bucureşti
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 Somnul este un proces fiziologic periodic 
și reversibil,extrem de important atât pentru 
adult, dar mai ales pentru copil, al cărui 
organism se afla într-un continuu proces de 
creștere și dezvoltare.

În timpul somnului la copil se produce 
dezvoltarea cerebrală, îmbunătățirea funcțiilor 
imune, secreția de hormoni de creștere, 
prolactina, testosteron, crește producția 
de proteine, au loc: reglarea temperaturii, 
procese în legătură cu memoria și învațarea, 
creativitatea, rezolvarea de probleme, 
menținerea funcțiilor emoționale și sociale.

 Evaluarea unui copil cu suspiciune de 
sindrom de apnee de somn de tip obstructiv 
trebuie sa fie cât mai completă și să conțină:

•  o anamneza cât mai amanunțită, cu 
completarea unor chestionare legate de 
somn, dar și de comportamentul copilului 
pe timpul zilei

•  examen fizic complet
•  examen ORL care să cuprindă, dacă este 

posibil și un examen fibroscopic
•  efectuarea unei polisomnografii sau a unei 

poligrafii cardiorespiratorii

Avem nevoie de o echipă pluridisciplinară 
de medici-din care pot să facă parte:

•  medic pediatru-cu competenta de 
somnologie

•  ORL-ist pediatru
•  medic de familie
•  pneumolog
•  neurolog pediatru 
•  psihiatru pediatru
•  endocrinolog
•  nutriționist
•  alergolog
•  anestezist
•  ortodont
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•  medic genetician
 Există o multitudine de tulburări ale 

respirației pe timpul somnului din care pe noi, 
ca medici ORL-isti, ne interesează sindromul de 
apnee în somn de tip obstructiv.

 În cazul acestui sindrom au loc pauze în 
respirație datorită colapsului căilor aeriene 
superioare în timpul somnului, regiunea cea 
mai frecvent interesată de la nivelul căilor 
aeriene fiind rinofaringele și orofaringele. La 
acest nivel se produce mai întâi o diminuare 
a calibrului căilor aeriene, astfel încât apare 
inițial o respirație dificilă, sforăit, hipopnee 
și în final blocajul total al căilor aeriene cu 
perioadele de apnee.

 
Etiologia sindromului de apnee de somn 

la copii cuprinde:
•  hipertrofia amigdalelor și a vegetatiilor 

adenoide-cea mai comuna cauză
•  obezitatea-a 2-a cea mai frecventă cauză
•  obstrucția nazală cronică: rinita alergică, 

deviații de sept severe, stenoza choanala, 
foarte rar tumori nazale sau faringiene

•  diverse anomalii cranio-faciale întâlnite în 
anumite sindroame genetice: Down, Pierre 
Robin, Crouzon, Treacher Collins, Klippel-
Feil, Prader-Willi, Marfan, Apert

•  anomalii dento-maxilare-micrognatism, 
retrognatism, bolta ogivala

•  achondroplazia, laringomalacia, 
mucopolizaharidoze

•  malformația Chiari, paralizia cerebrală, 
siclemia

•  hipotiroidismul
•  papilomatoza oro-faringiana
•  afecțiuni ce implică hipotonie neuro-

musculară: distrofia musculară Duchenne, 
sindromul Werdnig-Hoffman, sindromul 
Guillan-Barre, distrofia miotonică, miopatia 
miotubulară

 Examenul fibroscopic în ORL

Este o procedură minim invazivă. Un mod 
rapid și obiectiv folosit de către medicul ORL-
ist pentru a examina căile aeriene superioare.

Avem nevoie de:
•  endoscop flexibil/rigid
•  camera video
•  sursa de iluminare
•  ecran

 Indicațiile examenului fibroscopic ORL în 
pediatrie

•  diagnosticul de certitudine al hipertrofiei 
adenoidiene

•  diagnosticul diferențial al anomaliilor 
congenitale ce produc obstrucție nazală la 
copiii mici

•  diagnosticul anomaliilor congenitale 
laringiene și supraglotice la copii mai mari

•  tulburari de deglutiție, disfonie, reflux 
gastro-esofagian

•  dificultăți de respirație (stridor) 
nelegate de astm sau hipertrofia adeno-
amigdaliană

•  suspiciune de corpi straini sau ingestie 
sodă caustică

•  formațiuni tumorale căi aeriene superioare

 Contraindicații
•  nu există contraindicații absolute ale 

fibroscopiei nazale
•  precauție la pacienții cu istoric de tulburări 

de coagulare și cei care primesc tratament 
cu anticoagulante

•  atenție la pacienții speriați, agitați sau cei 
cu boli cardio-vasculare-risc de episod 
vasovagal

 Examenul fibroscopic ORL - tehnica 
Copii mai mari pot suporta foarte bine 

examinarea, în schimb cei mici cooperează mai 
greu.

La cei care nu pot tolera, examinarea se 
poate realiza sub anestezie generală.

Pregătirea pacientului
Acasă-să nu fie cu stomacul plin, la copii 

mai mari li se poate explica în ce constă 
examinarea. 

Rolul părintelui
•  să ajute copilul să stea calm şi relaxat
•  să stea cu copilul pe timpul examinării
Pregătirea nazală - aplicarea unui 

decongestionant nazal și anestezic topic local
Poziția pacientului - așezat pe scaun și 

capul bine fixat
La copii este preferat întotdeauna 

fibroscopul flexibil cu diametrul mic (2,8 sau 
3,5 mm). Sunt examinate zonele de interes-
planșeul foselor nazale, cornetele nazale 
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inferioare și medii, zona meatului mediu, 
cavumul, orificiile choanale și dacă este 
necesar se trece fibroscopul până la nivelul 
bazei de limbă și hipofaringelui, observându-
se laringele - corzi vocale, spațiu glotic, 
aritenoizi, comisura anterioara și posterioară, 
sinusurile piriforme.

 Riscuri
•  sângerări nazale-epistaxis
•  edem laringian-necesită tratament 

adecvat și supraveghere pe parcursul 
nopții

•  reflex de vărsătura la trecerea fibroscopului 
pe la nivelul faringelui și bazei de limbă

După testare copilul poatea avea activități 
normale.

CAZ CLINIC I
 Pacienta G.E.,in varsta de 11 ani, 

supraponderală, operată în urmă cu 3 ani 
– adenoidectomie + reducție amigdaliană 
prin coblație, se prezintă pentru reapariția 
sforăitului, repetate episoade de rinita acută 
muco purulentă, sinuzită maxilară acută. 
Examen alergologic negativ.

 Examenul ORL - modificări:
•  țesut adipos bine reprezentat în regiunea 

cervicală, gât scurt
•  orofaringe strâmt, amigdale palatine 

reduse prin coblație
•  examen videofibroscopic nazal-hipertrofie 

importantă cornete nazale inferioare, 
secreții reduse, sero-mucoase, meaturi 
medii-aspect normal, deviație sept nazal la 
dreapta, cavum liber

Poligrafia ventilatorie arata SASO ușor spre 
moderat, cu un indice de apnee-hipopnee de 
4,5/h.

Se instituie tratament cu corticosteroizi 
topici intranazali (mometazonă furoat), 
imunoterapie nespecifică (Bronho-Vaxom), se 
recomandă scădere ponderală, sport, exerciții 
fizice, kinetoterapie, cu reevaluare clinică peste 
3 luni și polisomnografie peste 6 luni. 

CAZ CLINIC II
 Pacientul M.M. în vârstă de 5 ani cunoscut 

cu alergie la proteina laptelui de vaca și 
soia, mama cu alergie la polen de graminee, 

în urma unei polisomnografii efetuată în 
urma cu 1 an se stabilea prezența unui SASO 
moderat, iar la repetate controale ORL se 
indică adenoidectomie pentru vegetații 
adenoide hipertrofice. Părintii nu sunt de 
acord cu intervenția chirurgicală și vin pentru 
reevaluare ORL.

 Examenul ORL:
•  facies cu cearcăne moderate, usoară 

hiperemie conjunctivală
•  fose nazale cu importanta inflamație a 

mucoasei nazale și deviație sept nazal
•  orofaringe aspect normal, amigdale 

palatine intravelice
•  examen videofibroscopic nazal-hipertrofie 

importantă cornete nazale inferioare, 
mucoasa palidă, deviație sept nazal la 
dreapta, secreții moderate apoase, pachet 
mic de vegetații adenoide în cavum 
(hipertrofie gr.2).

 Se decide reevaluare alergologică, 
instituirea unui tratament local cu 
corticosteroizi topici (mometazonă furoat), 
antihistaminice și inhibitori receptori de 
leucotriene. Reevaluare polisomnografică 
peste 3 luni.

CONCLuZII
 Patogenia SASO la vârsta pediatrică 

se suprapune pe un sistem fiziologic ăn 
dezvoltare, având implicații respiratorii, 
cardio-vasculare, metabolice și neuro-
comportamentale.

 Se recomandă screeningul pentru sforăit la 
toți copiii și adolescenții.

 Dimensiunea tonsilară și adenoidiană 
nu reprezintă un factor de risc independent 
pentru nici un prag al indicelui de apnee-
hipopnee, ceea ce sugerează faptul că este 
posibil ca adenotonsilectomia să nu fie 
întotdeauna cel mai potrivit tratament de 
prima linie. Aceasta nu presupune faptul că 
hipertrofia amigdalelor sau a vegetațiilor 
adenoide nu reprezintă mecanismul primar de 
apariție al tulburărilor respiratorii în somn la 
copii, dar trebuiesc luate în calcul și terapiile 
alternative.

 Evaluarea unui copil cu SASO este o muncă 
în echipă, iar examenul ORL trebuie sa fie 
complet și să includă acolo unde este posibil și 
un examen fibroscopic.
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Sleep is a periodic and reversible 
physiological process, extremely important 
in adults and especially in children who 
are in a continuous process of growth and 
development.

Many processes take place during sleep 
such as brain development, improvement 
of immune functions, secretion of growth 
hormone, prolactin, testosterone, increase of 
protein production, temperature regulation, 
processes related to memory and learning, 
creativity, problem solving, maintenance of 
emotional and social functions.

Evaluation of children with obstructive 
sleep apnea syndrome suspicion should be 
thorough and should contain:

•  a detailed case history and filling in of 
questionnaires related to sleep and child’s 
daytime behavior 

•  complete physical examination
•  ENT examination comprising, if possible, 

an endoscopic examination
•  polysomnography or cardiorespiratory 

polygraphy 

A multidisciplinary team of physicians is 
required, made up of:

•  pediatrician-with sleep medicine 
competence

•  pediatric ENT 
•  family doctor
•  pulmonologist
•  pediatric neurologist 
•  pediatric psychiatrist 
•  endocrinologist
•  nutritionist
•  allergologist
•  anesthesiologist
•  orthodontist
•  genetics physician

The importance of endoscopic
naso-pharyngeal-laryngeal examination

in obstructive sleep apnea child evaluation 
• Dr. Sorina Dindere

Regina Maria, Bucharest

There are many sleep-related breathing 
disorders of which obstructive sleep apnea 
syndrome is of interest to us, as ENT specialists.

Patients with this syndrome experience 
breathing pauses due to upper airway collapse 
during sleep, the most affected areas being 
the nasopharynx and oropharynx. Here is 
where the airway caliber firstly diminishes, 
initially resulting in difficult breathing, 
hypopnea, and finally total blockage of the 
airways with apneas.

The etiology of pediatric sleep apnea 
syndrome comprises:

•  tonsil hypertrophy and adenoid 
hypertrophy-the most common cause

•  obesity - the 2nd most common cause 
•  chronic nasal obstruction: allergic 

rhinitis, severe septum deviation, 
choanal stenosis, and very rarely nasal or 
pharyngeal tumors 

•  various cranial and facial abnormalities 
specific to certain genetic syndromes: 
Down, Pierre Robin, Crouzon, Treacher 
Collins, Klippel-Feil, Prader-Willi, Marfan, 
Apert

•  dental and maxillary abnormalities-
micrognathism, retrognathia, ogivale 
palatine vault

•  achondroplasia, laryngomalacia, 
mucopolysaccharidosis

•  Chiari malformation, cerebral palsy, sickle-
cell disease

•  hypothyroidism
•  oropharyngeal papillomatosis 
•  neuromuscular hypotony disorders: 

Duchenne muscular dystrophy, 
Werdnig-Hoffman syndrome, Guillan-
Barre syndrome, myotonic dystrophy, 
myotubular myopathy
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ENT endoscopic examination
It is a minimally invasive procedure. 

A rapid and objective way used by the ENT 
physician to examine upper airways. 
The following are required:

•  flexible/rigid endoscope
•  video camera
•  ighting source
•  screen

 Indications for pediatric ENT endoscopic 
exam 

•  a certainty diagnosis of adenoid 
hypertrophy 

•  differential diagnosis of congenital 
abnormalities causing nasal obstruction in 
infants

•  diagnosis of congenital laryngeal and 
supraglottic abnormalities in children 

•  deglutition disorders, dysphonia, gastro-
esophageal reflux 

•  breathing disorders (stridor) not related to 
asthma or adenotonsillar hypertrophy 

•  suspicion of foreign bodies or ingestion of 
caustic soda 

•  tumoral formations in the upper airways 

Contraindications
•  there are no absolute contraindications for 

nasal endoscopy

•  precaution in patients with a history of 
coagulation disorders and those receiving 
treatment with anticoagulants

•  special attention to be paid in patients 
who are scared, agitated, or patients at risk 
for cardiovascular disease-risk of vasovagal 
syncope

ENT endoscopic exam-technique 
Older children can undergo examination 

easily while the little ones find it more difficult 
to cooperate.

A general anesthesia can be performed in 
children who cannot tolerate the examination.

Patient’s preparation
At home - not to be on a full stomach, 

older children can be explained what the 
examination consists in

The role of parents
•  to help the child stay calm and relaxed
•  stay by the child’s side during examination
Nasal preparation - applying a nasal 

decongestant and local anesthetic 
Patient’s position – sitting on a chair with 

their head still
It is preferable to use a flexible fiberscope in 

children, with a small diameter (2.8 or 3.5 mm). 
The important areas are examined-vault of the 
nasal fossae, lower and medium nasal cornets, 
zona meatului mediu, cavum, choanal holes 
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and, if necessary, the fiberscope is introduced 
up to the tongue base and hypophalangial 
level, observing the larynx-vocal cords, glottic 
space, arytenoids, anterior and posterior 
commissure, and piriform sinuses.

Risks
•  nasal bleeding -epistaxis
•  laryngeal edema-requires adequate 

treatment and monitoring during the 
night

•  vomiting reflex when the fiberscope 
reaches the base of the pharynx and 
tongue

After the test the child can perform normal 
activities

CLINICAL CASE I
Patient G.E., female, aged 11 years 

old, overweight, operated 3 years ago–
adenoidectomy + tonsil reduction through 
coblation, presents with relapsed snoring, 
repeated episodes of acute mucopurulent 
rhinitis, acute maxillary sinusitis. Negative 
allergy testing.

ENT examination-modifications:
•  adipose tissue well represented in the 

cervical region, short neck
•  narrow oropharynx, palatine tonsils 

reduced through coblation
•  nasal endoscopic examination-significant 

hypertrophy in the lower nasal cornets, 
reduced seromucous secretion, meaturi 
medii-normal aspect, nasal septum 
deviation to the right, free cavum

The ventilatory polygraphy shows mild to 
moderate OSAS, with an apnea-hypopnea 
index of 4.5/h.

 Intranasal topical corticosteroid therapy 
administered (mometasone furoate), 
non-specific immunotherapy (Bronho-
Vaxom), recommendation for weight loss, 
sport, physical exercises, kinesitherapy, 
clinical reevaluation after 3 months, and 
polysomnography after 6 months. 

CLINICAL CASE II
Patient M.M., aged 5 years old, known with 

allergy to cow and soya milk protein, mother 

with allergy to grass pollen, polysomnography 
performed 1 year ago showed moderate 
OSAS, and after repeated ENT evaluations 
adenoidectomy for hypertrophic adenoids 
is recommended. Parents do not agree with 
surgery and come back for ENT reevaluation.

ORL examination:
•  facies with moderate dark circles, mild 

conjunctival hyperaemia 
•  nasal fossae with significant inflammation 

of the nasal mucosa and septum deviation
•  normal appearance of the oropharynx, 

intravelice palatine tonsils 
•  nasal endoscopic examination-significant 

hypertrophy in the lower nasal cornets, 
pale mucosa, nasal septum deviation to 
the right, moderate watery secretions, 
small package of adenoids in the cavum 
(2nd degree hypertrophy)

Allergy reevaluation is recommended, as 
well as administering a topical corticosteroid 
(mometasone furoate), antihistamines 
and leukotriene receptor inhibitors. 
Polysomnographic reevaluation after 3 
months.

CONCLuSIONS
Pediatric OSAS overlaps a developing 

physiological system, with respiratory, 
cardiovascular, metabolic, and 
neurobehavioral implications.

Screening for snoring is recommended in all 
children and adolescents. 

Tonsillar and adenoid size does not 
represent an independent risk factor for any 
of the apnea-hypopnea index thresholds. This 
suggests it is possible that adenotonsillectomy 
is not always the most appropriate first-line 
treatment. It doesn’t mean that tonsillar or 
adenoid hypertrophy does not represent the 
primary mechanism for occurrence of sleep-
related breathing disorders in children, but 
alternative therapies should also be taken into 
consideration.

The evaluation of a child with OSAS is a 
team work, and the ENT examination should 
be complete and it should include, when 
possible, an endoscopic exam as well.
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