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ΑΠΝΟΙΑ 

Ως άπνοια ορίζεται το αναπνευστικό γεγονός όπου : 

 
  Υπάρχει μείωση της ροής του αέρα από τη μύτη και το   

στόμα   τουλάχιστον 90% σε σχέση με το βασικό επίπεδο 
αναπνοής 

 
  Διάρκειας τουλάχιστον 10sec 
 

 
 

 

 

 



Η ΑΠΝΟΙΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΔΙΡ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ  

Flow 



Οι άπνοιες διακρίνονται σε: 

  αποφρακτικές  

  κεντρικές 

  μικτές 

ΑΠΝΟΙΑ 



ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ 

Ορίζεται η άπνοια η οποία συνοδεύεται από αναπνευστική προσπάθεια.  

Ο θώρακας και η κοιλιά κινούνται και μάλιστα σε αντίθετη φάση λόγω 

της απόφραξης. Το φαινόμενο καλείται παράδοξη κινητικότητα 

Abdomen 

Thorax 

Flow 

SpO2 



ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ 

Abdomen 

Thorax 

Flow 



 Ορίζεται η άπνοια κατά τη διάρκεια της οποίας απουσιάζει η 
αναπνευστική προσπάθεια   

 Ο θώρακας και η κοιλιά δεν κινούνται 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ 

Abdomen 

Thorax 

Flow 

SpO2 



Η τυπική Cheyne-Stokes αναπνοή χαρακτηρίζεται από επεισόδια κυκλικής  

εναλλαγής βαθμιαίας αύξησης του βάθους αναπνοής που ακολουθείται από  

βαθμιαία μείωση (crescendo-decrescendo) και διακόπτονται από κεντρικές  

άπνοιες ή υπόπνοιες  

  συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 
  εγκεφαλικό επεισόδιο 
  άλλες νευρολογικές διαταραχές* 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΝΟΙΕΣ- CHEYNE STOKES 



ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΝΟΙΕΣ - CHEYNE STOKES 



  Ορίζεται η άπνοια η οποία  
αρχίζει ως κεντρική : απουσία της   αναπνευστικής προσπάθειας κατά την 

έναρξη 

καταλήγει ως αποφρακτική : ακολουθείται από αύξηση της 
αναπνευστικής προσπάθεια 

ΜΙΚΤΗ ΑΠΝΟΙΑ 

Abdomen 

Thorax 

Flow 



Είδη απνοιων 

αποφρακτικές 

κεντρικές 

Μικτές 



 AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events, 2017 

Υπόπνοια 
 Ως υπόπνοια ορίζεται η μείωση τουλάχιστον κατά 30% της ροής αέρα ή των 

κινήσεων θώρακος-κοιλιάς σε σύγκριση με το βασικό επίπεδο, η οποία διαρκεί 
τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και συνοδεύεται από πτώση του 
οξυαιμοσφαιρινικού κορεσμού κατά τουλάχιστον 3% ή συνοδεύεται από 
αφύπνιση 



ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΟΠΝΟΙΑ 



 
 

Διαταραχές υπαερισμού 
 

         -  Υπαερισμός = ↑ PaCO2      

       

      Α.   ημερήσιος >45 mm Hg (αέρια αίματος) 

 

 

      Β.   στον ύπνο  τελο-εκπνευστικό ή διαδερμικό CO2 

 

            1. ↑ PCO2  σε >55 mm Hg για > 10 min 

                                     Η 

            2. ↑ PCO2  κατά > 10 mm Hg (συγκριτικά με ημερήσιο) 

                σε τιμή > 50 mm Hg για > 10 min 

 

 

 
 

Υπόαερισμός 



 
 

- Sat< 88% για >5 min      υπαερισμός, διαταραχές V/Q, ↓ PαO2, shunt, συνδυασμός 

Σύνδρομο υπαερισμού-παχυσαρκίας 

Πρέπει να έχει: 

                       και ημερήσιο υπαερισμό PaCO2 > 45 mm Hg 

                                       + 

                       ΒΜΙ > 30 kgr/m² 

 

Παχυσαρκία- Υπόαερισμός 

Υποξαιμία στον ύπνο 



Αποφρακτική Υπνική Απνοια 



ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΝΟΙΕΣ 

Το ροχαλητό και οι άπνοιες οφείλονται σε κάθε λειτουργική ή ανατομική 

διαταραχή που προκαλεί στένωση 

ή/και απόφραξη των ανώτερων αεροφόρων οδών (ΑΑΟ). 



ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ 



ΑΠΝΟΙΑ 

1. η μυϊκή υποτονία λόγω του ύπνου 

2. άρση της διεγερτικής επίδρασης που ασκεί η εγρήγορση στην αναπνοή 

και εν προκειμένω στους διατείνοντες το φάρυγγα μυς, 

3. η θέση του σώματος κατά την κατάκλιση που, λόγω της βαρύτητας, 

φέρουν τις κινητές δομές του φάρυγγα (κάτω γνάθος, γλώσσα, μαλθακή 

υπερώα, σταφυλή) προς το οπίσθιο σταθερό φαρυγγικό τοίχωμα και 

 4. στην ελάττωση του αναπνεόμενου όγκου αέρα 



ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ 



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 

• ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 

• ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 

 

 

 

• ΤΥΡΒΩΔΗΣ ΡΟΗ ΑΕΡΑ (ακόμη και σε υγιείς) 

 

Rowley JA, et al. J Physiol. 1998 Aug;510 ( Pt 3):963-76.  

Ομαλή ροή                      Τυρβώδης ροή 



• ΤΥΡΒΩΔΗΣ ΡΟΗ ΑΕΡΑ 

 

 

• ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ 
ΜΑΛΑΚΗΣ ΥΠΕΡΩΑΣ ΚΑΙ 
ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 
ΦΑΡΥΓΓΑ          

 

 

       ΡΟΧΑΛΗΤΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 



Poχαλητό και Αναπνοή 



Τα σημεία απόφραξης 

Συχνότερα η απόφραξη 
παρατηρείται στον 
στοματοφάρυγγα (56-75%) 
των ασθενών 

 

Άλλες περιοχές που μπορεί να 
συμμετέχουν:  
βάση της γλώσσας (25-44%) 
 υποφάρυγγας (0-33%) 

 

 
Ryan CM, Bradley DT. J Appl Physiol 2005, 99:2440-2450 

 Το κλείσιμο αρχίζει από 
πάνω και επεκτείνεται 
προς τα κάτω 



Ύπνος 

Χαλάρωση των μυών 

που διευρύνουν του 

ανώτερους 

αεραγωγούς 

Στένωση των 

ανώτερων 

αεραγωγών 

Σύγκλειση των 
ανώτερων 

αεραγωγών 

Σύντομη 

αφύπνιση 

Επάνοδος του τόνου των 

μυών που διευρύνουν του 

ανώτερους αεραγωγούς 

Επαναδιάνοιξη των 

ανώτερων 

αεραγωγών 



Διαγνωστικά κριτήρια για αποφρακτική υπνική άπνοια ενηλίκων 

Για να τεθεί η διάγνωση πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια (Α και Β) ή Γ  

Α. Η παρουσία ενός ή περισσοτέρων από τα παρακάτω: 
 
     ο ασθενής παραπονείται για: υπνηλία, μη αναζωογονητικό ύπνο, κόπωση, ή   

συμπτώματα αϋπνίας 
 

  ο ασθενής ξυπνά κρατώντας την αναπνοή του, προσπαθώντας να αναπνεύσει   
gasping), ή με αίσθημα πνιγμονής 
 

 ο σύντροφος στο κρεβάτι/παρατηρητής αναφέρει καθ’έξιν ροχαλητό, διακοπές της 
αναπνοής ή και τα δύο, κατά τη διάρκεια ύπνου του ασθενούς 
 

 ο ασθενής έχει διαγνωσθεί με  
 υπέρταση  
 διαταραχές διάθεσης  
 γνωσιακή δυσλειτουργικότητα  
 στεφανιαία νόσο 
 εγκεφαλικό  
 συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια  
 κολπική μαρμαρυγή  
 σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 



Γ. Η πολυυπνογραφία  ή άλλη πιστοποιημένη μελέτη ύπνου 

δείχνει:  

    15 ή περισσότερα κυρίως αποφρακτικά αναπνευστικά επεισόδια (αποφρακτικές και μικτές 

      άπνοιες, υπόπνοιες ή RERA’s)/ώρα ύπνου ή ανά ώρα καταγραφής αντίστοιχα 

 

 

Διαγνωστικά κριτήρια για αποφρακτική υπνική άπνοια ενηλίκων 

Β. Η πολυυπνογραφία  ή άλλη πιστοποιημένη μελέτη ύπνου 
δείχνει:  

    5 ή περισσότερα κυρίως αποφρακτικά αναπνευστικά επεισόδια (αποφρακτικές και μικτές 

      άπνοιες, υπόπνοιες ή RERA’s)/ώρα ύπνου ή ανά ώρα καταγραφής αντίστοιχα 

 





ΑΗΙ 

        

                        

 

ΑΗΙ : Δείκτης απνοιών-υποπνοιών 
 
 

Χωρίς άπνοια                             ΑΗΙ < 5/hr 
 
Ήπια άπνοια                              5/hr < ΑΗΙ ≤ 15/hr 
 
Μέτρια άπνοια                           15/hr <AHI ≤ 30/hr 
 
Σοβαρή άπνοια                          ΑΗΙ > 30/hr 



Η διάκριση  ανάμεσα στο  
Σύνδρομο Άπνοιας κατά τον Ύπνο: το οποίο ορίζεται με την ταυτόχρονη 

παρουσία των ημερήσιων συμπτωμάτων και ΑΗΙ μεγαλύτερο ή ίσο του 5 

  από την  

εργαστηριακή υπνική άπνοια: η οποία ως  εύρημα έχει μόνο την ύπαρξη ΑΗΙ 
μεγαλύτερου ή ίσου του  5 χωρίς συμπτώματα  

είναι σημαντική λόγω της σημαντικής διαφοράς  της επίπτωσης τους στον γενικό 
πληθυσμό 

 

 Επίπτωση συμπτωματικού ΣΑΥ  

 4% στους άνδρες και 2% στις γυναίκες.  

 

 Επίπτωση εργαστηριακού ΣΑΥ 

24% στους άνδρες και 9% στις γυναίκες.  

 

 

 

 

Αποφρακτική Υπνική Απνοια 



 ΣΥΧΝΗ:  10-17 % ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 

 80% ΑΥΤΩΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

 

 ΑΡΡΕΝ >ΘΗΛΥ : 2:1 - η διαφορά μειώνεται μετά την εμμηνόπαυση 

 

 ΗΛΙΚΙΑ  (50-60 ΕΤΗ) 

 

 ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

 

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥΣ ΜΥΣ 

 

 

 

 

Αποφρακτική Υπνική Απνοια 





ΔΟΜΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

Ο ανώτερος αεραγωγός περιβάλλεται από μαλακό ιστό, 
όπως συνδετικό ιστό, λίπος, αγγεία και λεμφαγγεία  

 

 

 

Αύξηση μεγέθους μαλακών μορίων  

 

 

 

 Μείωση διαμέτρου αεραγωγού 



Παχυσαρκία 

   Αυξημένη εναπόθεση λίπους γύρω από τον φάρυγγα  

  Μειώνεται το εύρος του αυλού του αεραγωγού 

Claudio Bassetti, et al. Sleep Medicine Textbook. European Sleep 
Research Society (ESRS). Regensburg, 2014, page: 222 



ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 



Στους άντρες η ποσότητα σπλαχνικού λίπους είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με αυτή 
των  γυναικών γεγονός που μπορεί να συνδέεται με το  ότι οι άντρες εμφανίζουν 
συχνότερα ΣΑΥ σε σχέση με τις γυναίκες 



Ρινική απόφραξη 

Ρινική απόφραξη  

 σκολίωση ρινικού διαφράγματος  

 ρινίτις  

 πολύποδες  

 αδενοειδείς εκβλαστήσεις 

Χρειάζονται μεγαλύτερες αρνητικές πιέσεις για να γίνει η 
εισπνοή με αποτέλεσμα να αυξάνεται η τάση σύγκλισης 
του φάρυγγα (τουλάχιστον σε  οξεία απόφραξη) 

Tanaka Y, et al. J Appl Physiol 67: 970-972, 1989 



Οι πιο συχνές οστικές παραλλαγές σε απνοικούς 

  μήκους άνω και κάτω γνάθου 

 

  

 οπίσθια μετατόπιση γλώσσας και 
μαλακών μορίων 

 

  

   φαρυγγικής διαμέτρου 

 
Ryan CM, Bradley DT. J Appl Physiol 2005, 99:2440-2450 





Σημαντικές ανατομικές παραλλαγές 
στους απνοϊκούς ασθενείς 

Υποπλασία και οπίσθια θέση άνω γνάθου 

Υποπλασία και οπίσθια θέση κάτω γνάθου 

Κατώτερη θέση υοειδούς οστού 

Αυξημένο μέγεθος αμυγδαλών 

Αυξημένο μέγεθος γλώσσας  

Αυξημένο μήκος μαλακής υπερώας 

 

 



Ημερήσια συμπτώματα 

  Υπνηλία 

  Αίσθημα κόπωσης 

  Αίσθημα μη αναζωογονητικού 
ύπνου 

  Μείωση συγκέντρωσης-προσοχής-
μνήμης 

  Διαταραχή συναισθήματος 

  Πρωινή κεφαλαλγία 

  Πρωινή ξηροστομία 

  Σεξουαλικές διαταραχές 

  Ξηρότητα στόματος κατά την 
έγερση 

 

 

 

Αποφρακτική Υπνική Άπνοια - Κλινική εικόνα  

Νυχτερινά συμπτώματα 

 

 Ροχαλητό 

 Διακοπές της αναπνοής 

 Αφύπνιση με αίσθημα πνιγμονής 

 Ανήσυχος ύπνος 

 Νυχτουρία 

 Εφιάλτες 

 

 



Τι είναι το ροχαλητό 

Ροχαλητό λέγεται η παραγωγή αναπνευστικού θορύβου κατά τον ύπνο, 
και προέρχεται από τους κραδασμούς των φαρυγγικών τοιχωμάτων 

Συνήθεις αιτίες του ροχαλητού 

• Ηλικία 

• Κατασκευή 

• Προβλήματα της μύτης και των κόλπων 

• Παχυσαρκία 

• Αλκοόλ, κάπνισμα και τα φάρμακα 

• Η στάση του ύπνου 



ροχαλητό 

Το ροχαλητό αποτελεί το συχνότερο σύμπτωμα ασθενών με 
Σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας ( ΣΑΥ) 

Εμφανίζεται στο 95% των ασθενών με ΣΑΥ 

Η απουσία ροχαλητού καθιστά τη  διάγνωση του ΣΑΥ λιγότερο 
πιθανή αλλά δεν την αποκλείει 

Το ροχαλητό και οι άπνοιες επιβαρύνονται με τη χρήση αλκοόλ και 
με την έλλειψη ύπνου                                                         

Το ροχαλητό εμφανίζεται σε ποσοστό περίπου 60% στους άντρες 
και 40% στις γυναίκες στον γενικό πληθυσμό σε ηλικίες μεταξύ 41-
65 ετών 

Λόγω της αυξημένης του συχνότητας δεν αποτελεί από μόνο του 
προγνωστικό παράγοντα για την εμφάνιση του ΣΑΥ. 

Αποτελεί προγνωστικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση ΣΑΥ 
όταν συνδυάζεται και με άλλα συμπτώματα                                                     



Κλινική εκτίμηση 

 Ιστορικό ύπνου 

 Ιατρικό ιστορικό  

 Σωματομετρικές μετρήσεις :  
ΒΜΙ  

περίμετρος λαιμού-μέσης-κοιλιάς 

 Σπιρομέτρηση και αέρια αίματος  

 ΩΡΛ εκτίμηση 

 Γενική αίματος 

 Βιοχημικός έλεγχος 

 Έλεγχος θυρεοειδούς 

 Υπερτροφικές αμυγδαλές 



ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

        

                             ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

                              ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΝΟΥ 
 

                            (ερωτηματολόγιο Εpworth Sleepiness Scale) 

 



ΚΛΙΜΑΚΑ EPWORTH 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΝΗΛΙΑ 

 

1.Καθισμένος διαβάζοντας   

 

2.Παρακολουθώντας τηλεόραση 

 

3.Καθισμένος χωρίς δραστηριότητα σε δημόσιο χώρο (θέατρο, συνάντηση) 

 

4.Σαν συνοδός αυτοκινήτου για απόσταση μιας ώρας χωρίς διάλειμμα 

 

5.Καθισμένος χωρίς δραστηριότητα το απόγευμα (όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις) 

 

6.Καθισμένος και συζητώντας με κάποιον 

 

7.Καθισμένος σε ήσυχο μέρος μετά το φαγητό, χωρίς λήψη αλκοόλ 

 

8.Στο αυτοκίνητο ενώ έχει σταματήσει για λίγο σε κίνηση 



Βαθμολογήστε από 0-3 όλες τις παρακάτω καταστάσεις 

 

0=δεν θα με έπαιρνε ποτέ ο ύπνος 

1=μικρή πιθανότητα να αποκοιμηθώ 

2=μέτρια πιθανότητα να αποκοιμηθώ 

3=μεγάλη πιθανότητα να αποκοιμηθώ 

 

 

          ESS>10 ενδεικτικό - χρήζει περαιτέρω διερεύνησης 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ EPWORTH 



  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

(ΒΜΙ>30, διάμετρος λαιμού>48εκ., μέσης, περιφέρειας, ΑΠ) 

 

ΩΡΛ ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ 



ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ 



 

 

ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ  

 

(νοσογόνος παχυσαρκία, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια) 

 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ 



ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ 

ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΝΟΥ 

 

ΑΝ ΟΧΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ - ΟΧΙ ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ 

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ 



ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ 

• ΗΕΓ 

• ΗΟΓ 

• ΗΜΓ 

• Ροή αέρα (μύτη,στόμα) 

• Κινήσεις θώρακα 

• Κινήσεις κοιλιάς 

• Ήχος τραχείας (ροχαλητό) 

• Θέση σώματος 

• Κινήσεις ποδιών 

 

 



ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΥΠΝΟΥ 



ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΥΠΝΟΥ 



ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΥΠΝΟΥ 



ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΥΠΝΟΥ 



ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΥΠΝΟΥ 



ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΥΠΝΟΥ 



Επιπτώσεις ΣΑΥ στην καθημερινή ζωή 

• Αύξηση τροχαίων ατυχημάτων 

 

• Μειωμένη απόδοση στην εργασία 

 

• Μείωση ποιότητας ζωής 

 

• Αυξημένη συχνότητα νοσηλειών 





Επιπτώσεις ΣΑΥ 

  Αρτηριακή υπέρταση 

  Πνευμονική υπέρταση 

  Εγκεφαλικά επεισόδια 

  Στεφανιαία νόσος 

  Καρδιακή ανεπάρκεια 

  Αρρυθμίες 

  Αιφνίδιος θάνατος 

  Μεταβολικό σύνδρομο 

  Διαβήτης 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΥ 

Συντηρητική Θεραπεία 

Απώλεια βάρους 

Πλάγια ή πρηνής θέση κατά τον ύπνο 

Αποφυγή οινοπνεύματος , ηρεμιστικών, υπνωτικών 

Θεραπεία ρινίτιδος 

Διακοπή καπνίσματος 

 Χειρουργική θεραπεία 
 

 Ενδοστοματικές συσκευές : απλό ροχαλητό, ήπιο ΣΑΥ, επί 
αδυναμίας αποδοχής της C-PAP 
 

 Συσκευές θετικής πίεσης: αρχική θεραπεία, συμμόρφωση 



ΣΥΣΚΕΥΗ CPAP 

Ενδείξεις: 

  RDI τουλάχιστον 15 ανεξάρτητα από τα συμπτώματα του 

ασθενούς. 

  RDI τουλάχιστον 5 σε ασθενή με υπνηλία την ημέρα. 

  RDI τουλάχιστον 5 και ιστορικό υπερτάσεως, ΑΕΕ, 

στεφανιαίας νόσου- εμφράγματος μυοκαρδίου. 



H στοματορινική μάσκα είναι η μάσκα 
εκλογής για τη θεραπεία του ΣΑΥ με PAP 



ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ C-PAP 

• Ιδανικά χρήση C-PAP >4 ώρες για >70% βραδιών : μείωση της 
υπνηλίας) 

 

• Χρήση >5,6h/νύχτα οδήγησε σε μείωση της ΑΠ σε υπερτασικούς 
ασθενείς 

 

Σύσταση για τουλάχιστον 5-6 ώρες /νύχτα 

 

 

Weaver et al.2007 

Barbe’ et al.2010 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

 ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ 

 ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ 

 ΞΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΡΙΝΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ 

 ΚΑΤΑΡΡΟΗ 

 ∆ΥΣΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ 

 ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΣ 

 ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΕΡΕΘΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

 


