Θεραπευτική αγωγή και έκβαση σε παιδιά µε Σύνδροµο Αποφρακτικής ΆπνοιαςΥπόπνοιας κατά τη διάρκεια του Ύπνου (ΣΑΑΥ).
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Γκουντάκος3,

∆εν υπάρχουν παγκοσµίως αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία του
ΣΑΑΥ στα παιδιά. Η αµυγδαλο-αδενοειδεκτοµή είναι η πρωταρχική θεραπεία για παιδιά µε
υπερτροφία των παρίσθµιων/αδενοειδών αµυγδαλών, καθώς είναι ο πιο συχνός υποκείµενος
παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη του παιδιατρικού ΣΑΑΥ. Τα λευκοτριένια, όπως η
Μοντελουκάστη είναι µεσολαβητές της φλεγµονής στο αναπνευστικό σύστηµα, και
εµπλέκονται στη διάδοση της στα παιδιά µε ΣΑΑΥ.
Στην παρούσα µελέτη περιλήφθηκαν 42 παιδιά, ηλικίας 2,5-14,5 ετών, (64,3%
αγόρια), µε συµπτώµατα που υποδήλωναν ΣΑΑΥ. Η ύπαρξη του ΣΑΑΥ επιβεβαιώθηκε µε
πολυσωµατοκαταγραφική µελέτη κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η στατιστική ανάλυση
διενεργήθηκε µε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS 21.0.
Από τα 42 παιδιά, τα 14 (33,3%) είχαν ήπιο, 16 (38,1%) µέτριο και 12 (28,6%)
σοβαρού βαθµού ΣΑΑΥ, βασιζόµενοι κυρίως στον ΑΗΙ και στην καπνογραφία.
Αµυγδαλο/αδενοειδεκτοµή διενεργήθηκε σε 10/42 (23,8%) παιδιά, ρινικά κορτικοστεροειδή
χορηγήθηκαν σε 29/42 (69%), ενώ 3 παιδιά παραπέµθηκαν σε Ορθοδοντικό (2 µε µέτριου
βαθµού και 1 µε σοβαρού βαθµού ΣΑΑΥ), καθώς και 1 σε Ωτορινολαρυγγολόγο µετά την
ηλικία των 18 ετών για διόρθωση ρινικού διαγράγµατος.
Τα ρινικά κορτικοστεροειδή και η Μοντελουκάστη χορηγήθηκαν αντίστοιχα σε 12/14
(85,7%) και σε 1/14 (7,1%) παιδιά µε ήπιο ΣΑΑΥ, σε 14/16 (85,7%) και 10/16 (62,5%) µε
µέτριο ΣΑΑΥ και σε 3/12 (25%) και 8/12 (66,7%) παιδιά µε σοβαρού βαθµού ΣΑΑΥ.
Τηλεφωνικές συνεντεύξεις στους γονείς 3 µήνες µετά τη χειρουργική επέµβαση ή την
έναρξη της θεραπευτικής αγωγής έδειξε υποχώρηση των συµπτωµάτων στα χειρουργηθέντα
παιδιά µε σοβαρού βαθµού ΣΑΑΥ, και πλήρη ή σηµαντική βελτίωση σε παιδιά µε ήπιο ή
µέτριο ΣΑΑΥ αντίστοιχα. Παιδιά µε συνυπάρχουσες ορθοοδοντικές ανωµαλίες ανέφεραν
την παραµονή συµπτωµάτων του ΣΑΑΥ.
Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι ο συνδυασµός της Μοντελουκάστης, των ρινικών
κορτικοστεροειδών και της Αµυγδαλο/αδενοειδεκτοµής βελτίωσε τις αναπνευστικές
διαταραχές στα παιδιά µε ΣΑΑΥ. Πιθανόν τα λευκοτριένια να αποτελούν µια ασφαλή, µη
επεµβατική εναλλακτική λύση για τα παιδιά µε ήπιο έως µέτριο ΣΑΑΥ.

