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Θορσβώδης αναπνοή ζηα παιδία
Θορσβώδες αλαπλοή ζηα παηδία: Πόηε πρέπεη λα αλεζστούκε;
Οη ινηκώμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπρλά πξνθαινύλ πξόβιεκα ζηελ αλαπλνή ησλ παηδηώλ καο, όκσο ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ ε ζνξπβώδεο
αλαπλνή κπνξεί λα επηκέλεη. Πνηνη κπνξεί λα είλαη νη ιόγνη γη’ απηό θαη πνηα είλαη ε ζεξαπεία πνπ ρξεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε;
Η ζνξπβώδεο αλαπλνή ζηα παηδηά πξνθαιείηαη όηαλ ν αέξαο θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ζπλαληήζεη θάπνην εκπόδην κέρξη
λα θηάζεη ζηνπο πλεύκνλεο. Η ύπαξμε θσιύκαηνο πξνθαιεί απμεκέλε αληίζηαζε ζηε ξνή ηνπ αέξα θαη δεκηνπξγία ζηξνβίισλ κε παξαγσγή ήρνπ.
Ο ήρνο απηόο γίλεηαη εύθνια αληηιεπηόο από ηνπο γνλείο σο ζνξπβώδεο αλαπλνή θαη κπνξεί εύινγα λα απνηειέζεη αίηην αλεζπρίαο θαη
επηζθέςεσλ ζηνλ παηδίαηξν.
Οη ηνγελείο ινηκώμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζπρλά απνηεινύλ ηελ αηηία ζνξπβώδνπο αλαπλνήο ζηα παηδηά ιόγσ ξηληθήο ζπκθόξεζεο ή
απμεκέλσλ εθθξίζεσλ ζην ηξαρεηνβξνγρηθό δέληξν. Οη γνλείο δελ πξέπεη λα αλεζπρνύλ γηαηί δηαξθεί όζν δηαξθεί ε λόζνο θαη νη ζπρλέο
ξηλνπιύζεηο κε θπζηνινγηθό νξό αξθνύλ, ηδηαίηεξα ζηα βξέθε, γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο. Αιιά όηαλ ε ζνξπβώδεο αλαπλνή επηκέλεη επί καθξόλ,
κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κε θιεγκνλώδνπο αηηηνινγίαο ζηέλσζε ησλ αλσηέξσλ αεξνθόξσλ νδώλ. Σν πξόβιεκα κπνξεί λα εληνπίδεηαη ζηε κύηε, ην
πξόζσπν, ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα, ην ιάξπγγα ή ηελ ηξαρεία.
Πού οθείιεηαη
Ρηληθά αίηηα:





ηα λενγλά ε κνλόπιεπξε ή ακθνηεξόπιεπξε ζηέλσζε ησλ ξηληθώλ ρναλώλ (δειαδή ηνπ νπηζζίνπ αλνίγκαηνο ηεο κύηεο πξνο ην
ξηλνθάξπγγα) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνξπβώδε αλαπλνή. Η πιήξεο αηξεζία ησλ ρναλώλ, ηδηαίηεξα όηαλ αθνξά θαη ζηνπο δύν ξώζσλεο,
πξνθαιεί νμεία αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα θη όρη απιώο ζνξπβώδε αλαπλνή, αθνύ ηα λενγλά δελ μέξνπλ λα αλαπλένπλ από ην ζηόκα.
ηα κεγαιύηεξα παηδηά ε ζνξπβώδεο αλαπλνή κπνξεί λα νθείιεηαη ζε μέλα ζώκαηα, πνπ κπνξεί λα βάιεη ην παηδί ζηε κύηε, θαη κπνξεί λα
ζπλνδεύεηαη από κνλόπιεπξε ππώδε ξηληθή έθθξηζε. Η επηκέλνπζα ππώδεο ξηληθή έθθξηζε από ην έλα ξνπζνύλη πξέπεη λα
επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο γνλείο γηα λα θέξνπλ ην παηδί ζηνλ παηδίαηξν ή ηνλ σηνξηλνιαξπγγνιόγν. Η ππεξηξνθία ησλ αδελνεηδώλ
εθβιαζηήζεσλ (θξεαηάθηα) ζην ξηλνθάξπγγα ηνπ παηδηνύ κπνξεί επίζεο λα πξνθαιεί ζνξπβώδε ξηληθή αλαπλνή ηδηαίηεξα θαηά ηε λύρηα ή
θαη ξνραιεηό, εηδηθά αλ ζπλνδεύεηαη θαη από ππεξηξνθία ησλ ακπγδαιώλ θαη ρξήδεη θιηληθήο εθηίκεζεο θαη αληηκεηώπηζεο από
σηνξηλνιαξπγγνιόγν.
παληόηεξα ξηληθά αίηηα ζνξπβώδνπο αλαπλνήο απνηεινύλ ε αιιεξγηθή ξηλίηηδα, ιόγσ ηνπ νηδήκαηνο ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κύηεο, θαη ε
ζθνιίσζε (έζσ θύξησζε πξνο κία πιεπξά) ηνπ ξηληθνύ δηαθξάγκαηνο.

Κξαληνπξνζσπηθά αίηηα:



Αθνξνύλ ζπλήζσο ζε παηδηά κε ζπγγελείο αλσκαιίεο θαη ζρεηίδνληαη κε αλαηνκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο όπσο κεγάιε γιώζζα (π.ρ. ζύλδξνκν
Down), ζρεηηθά κηθξή θάησ γλάζν (π.ρ. ζύλδξνκν Pierre Robin) ή ππνπιαζία ηνπ κέζνπ πξνζώπνπ (π.ρ. ζύλδξνκν Crouzon).

Λαξπγγνηξαρεηαθά αίηηα:






Η ιαξπγγνκαιαθία είλαη ππεύζπλε γηα ην 60%-70% ησλ πεξηπηώζεσλ ζνξπβώδνπο αλαπλνήο θαη εηζπλεπζηηθνύ ζηγκνύ ζηα βξέθε. Η
θαηάζηαζε απηή νθείιεηαη ζε αλαηνκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ιάξπγγα ηνπ βξέθνπο. Σα επεηζόδηα μεθηλνύλ κέζα ζηηο πξώηεο εβδνκάδεο ηεο
δσήο θαη, παξά ην ζνξπβώδεο ηεο εκθάληζήο ηνπο, δελ πξέπεη λα αλεζπρνύλ ηνπο γνλείο αθνύ ζπλήζσο εμαθαλίδνληαη κέρξη ην δεύηεξν
έηνο ηεο δσήο.
Η ηξαρεηνκαιαθία είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα θαη απαηηεί εηδηθή αληηκεηώπηζε.
Η παξάιπζε ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ θαη ην αηκαγγείσκα ηνπ ιάξπγγα απνηεινύλ όρη ζπρλά αίηηα ζνξπβώδνπο αλαπλνήο.
Η πηζαλόηεηα ελζθήλσζεο μέλνπ ζώκαηνο ζε θάπνην βξόγρν ζα πξέπεη λα ππάξρεη πάληνηε ζηε δηαγλσζηηθή καο ζθέςε.

Η δηάγλωζε
Η ιήςε θαινύ ηζηνξηθνύ απνηειεί ηε βάζε ηεο δηάγλσζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο ζνξπβώδνπο αλαπλνήο ζηα παηδηά. Ο σηνξηλνιαξπγγνιόγνο ζα
αμηνινγήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαπλνήο απηήο, θαζώο θαη ηελ ειηθία ζηελ νπνία εκθαλίζηεθε. ηα βξέθε π.ρ. κε ιαξπγγνκαιαθία ζα πξέπεη
λα εμεηάδεηαη εάλ ν ζηγκόο αιιάδεη αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ παηδηνύ, εάλ παξνπζηάδεη επεηζόδηα θπάλσζεο θαη αλ επεξεάδεηαη ε πνηόηεηα ηεο
θσλήο.
Η ελδνζθόπεζε ησλ αλώηεξσλ αεξνθόξσλ νδώλ (κε ή ρσξίο αλαηζζεζία) θαη ε βξνγρνζθόπεζε απνηεινύλ εμεηάζεηο εθινγήο αλάινγα κε ην
πηζαλνινγνύκελν αίηην θαηά ηελ θξίζε ηνπ σηνξηλνιαξπγγνιόγνπ. ε επηιεγκέλεο πεξηπηώζεηο είλαη δπλαηόλ λα απαηηεζεί ππεξερνγξαθηθόο
έιεγρνο ή καγλεηηθή ηνκνγξαθία ηξαρήινπ ή αμνληθή ηνκνγξαθία.
Η αληηκεηώπηζε
Εμαξηάηαη από ηελ αηηία. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εζηελσκέλσλ ξηληθώλ ρναλώλ κπνξεί λα απαηηεζεί ελδνζθνπηθή δηεύξπλζε. Σα μέλα ζώκαηα
πξέπεη πάληα λα αθαηξνύληαη. Η αδελνηνκή (ή θαη ε ακπγδαιεθηνκή) κπνξεί λα είλαη επηβεβιεκέλε, αλ εθηόο από ζνξπβώδε αλαπλνή ην παηδί
εκθαλίδεη θαη επεηζόδηα άπλνηαο θαηά ηνλ ύπλν. Η αιιεξγηθή ξηλίηηδα ρξήδεη θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ελώ ε ππεξηξνθία ησλ θάησ ξηληθώλ θνγρώλ
κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε θαπηεξίαζε. Η ζθνιίσζε ηνπ ξηληθνύ δηαθξάγκαηνο ρεηξνπξγείηαη κεηά ηελ ελειηθίσζε. Σν αηκαγγείσκα ηνπ ιάξπγγα
θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε θαξκαθεπηηθή αγσγή.
Γξάθεη ν
Γρ Πέηρος Β. Βιαζηαράθος
MD, MSc, PhD, IDO-HNS (Eng.)
Χεηξνπξγόο Ωηνξηλνιαξπγγνιόγνο, Επηκειεηήο ΩΡΛ Κιηληθήο ΜΗΣΕΡΑ

Αλαξηήζεθε από Γλσξίδεηε όηη... ζηηο 4:34 π.κ.
Απνζηνιή κε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ BlogThis!Μνηξαζηείηε ην ζην TwitterΜνηξαζηείηε ην ζην FacebookΚνηλνπνίεζε ζην Pinterest
Εηηθέηεο γηα ην παηδί

Δεν σπάρτοσν ζτόλια:
Δημοζίεσζη ζτολίοσ
Νεόηεξε αλάξηεζε Παιαηόηεξε Αλάξηεζε Αξρηθή ζειίδα
Εγγξαθή ζε: ρόιηα αλάξηεζεο (Atom)
Αρτεηοζήθε ηζηοιογίοσ



▼ 2014 (23)
o ▼ Αύγνπζηνο (14)
 Γνληκόηεηα
 Είλαη πάληνηε απαξαίηεηε ε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζ...
 Θνξπβώδεο αλαπλνή ζηα παηδία
 Ογθνινγία
 Δπζθνηιηόηεηα
 Απηηζκόο
 Αξηεξηαθή ππέξηαζε
 Θπξενεηδήο αδέλαο
 ηεθαληνγξαθία & αγγεηνπιαζηηθή από ην ρέξη
 Καινήζεο ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε
 Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο
 Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία θαξδηάο (mri)
 Κνινλνζθόπεζε
 Δεξκαηνπάζεηεο
o ► Ινύιηνο (9)



► 2013 (38)
o ► Μάτνο (2)
o ► Απξίιηνο (36)

Πιεροθορίες

Γλωρίδεηε όηη...
Πξνβνιή πιήξνπο πξνθίι

Ethereal πξόηππν. Powered by Blogger.

