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Εισαγωγή
Τα τελευταία τριάντα χρόνια υπήρξε μια 

άνθηση των γνώσεων σε σχέση με τη δι-
άγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών 
του ύπνου. Ο ωτορινολαρυγγολόγος συχνά 
εμπλέκεται στη διαχείριση ασθενών με δι-
αταραχές ύπνου, ιδιαίτερα αυτών με απο-
φρακτικού τύπου άπνοια και πρέπει να γνω-
ρίζει τις επιπτώσεις των διαταραχών αυτών 
στην υγεία του ασθενούς ώστε να τον συμ-
βουλέψει για την κατάλληλη θεραπεία. Η 
αποφρακτικού τύπου άπνοια, είναι μια πα-
θολογική κατάσταση που απαντάται στους 
ενήλικες σε ποσοστό 3-4% παγκοσμίως. 
Το 85% των ασθενών είναι άρρενες μεγα-
λύτερης ηλικίας και κατά πλειοψηφία πα-
χύσαρκοι. 

Για να κατανοήσουμε την έννοια των δι-
αταραχών ύπνου θα πρέπει να αποσαφη-
νίσουμε κάποιους όρους. Έτσι λοιπόν, ως 
άπνοια ορίζεται η διακοπή της αναπνοής για 
10min περίπου με επακόλουθο την αφύπνι-
ση του ασθενούς. Ο αριθμός των απνοιών 
ανά ώρα ορίζεται ως δείκτης άπνοιας. Ως 
υπόπνοια ορίζεται ο μειωμένος αερισμός, 
χωρίς διακοπή της αναπνοής, που οδηγεί 
σε υποξαιμία και αφύπνιση. Ο αριθμός των 
υποπνοιών ανά ώρα ορίζεται ως δείκτης 
υπόπνοιας. Το άθροισμα και των δύο αποτε-
λεί τον δείκτη άπνοιας-υπόπνοιας (AHI).Πα-
ρόμοιος δείκτης είναι ο δείκτης διαταραχής 
αναπνοής (Respiratory Disturbance Index-

RDI) ο οποίος περιλαμβάνει επιπλέον και τις 
αναπνευστικές διαταραχές που προκαλούν 
αφύπνιση αλλά τεχνικά δεν μπορούν να θε-
ωρηθούν άπνοιες ή υπόπνοιες.

Η υπνική άπνοια περιλαμβάνει ένα ευρύ 
φάσμα παθολογικών διαταραχών της ανα-
πνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου από το 
πρωτοπαθές ροχαλητό έως το σύνδρομο 
υποαερισμού (Pickwickian syndrome).

Το πρωτοπαθές ροχαλητό χαρακτηρίζε-
ται από ροχαλητό χωρίς νυχτερινές αφυπνί-
σεις και υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας. Ακολουθεί το σύνδρομο αυξημένης 
αντίστασης ανώτερου αεραγωγού (UARS) 
με RDI<5 αλλά αυξημένη αρνητική θωρα-
κική πίεση κατά τη διάρκεια της αναπνοής 
(κεντρικής αιτιολογίας άπνοια). Οι ασθε-
νείς που πάσχουν από αυτό το σύνδρομο 
εμφανίζουν συχνές αφυπνίσεις κατά τη δι-
άρκεια του ύπνου και υπνηλία κατά τη δι-
άρκεια της ημέρας, χωρίς όμως απνοϊκά 
επεισόδια. Το σύνδρομο αποφρακτικής 
υπνικής άπνοιας (OSAS) περιλαμβάνει νυ-
κτερινά επεισόδια άπνοιας (RDI>5) με αφύ-
πνιση του ασθενούς και ημερήσια υπνηλία. 
Ασθενείς με RDΙ 5 έως 15 θεωρούνται ηπί-
ου βαθμού πάσχοντες, 15 έως 30 μετρίου 
και >30 σοβαρού βαθμού. Τέλος, αναφέ-
ρουμε το Pickwickian σύνδρομο που αφο-
ρά σε παχύσαρκους ασθενείς με διαταρα-
χές της αναπνοής στον ύπνο και ημερήσια 
υπερκαπνία. Κατά μία υπόθεση, από όλες 

τις προαναφερόμενες διαταραχές ύπνου, το 
πρωτοπαθές ροχαλητό αποτελεί την ήπια 
μορφή, ενώ η σοβαρότερη όλων είναι η 
αποφρακτικού τύπου άπνοια με την οποία 
και θα ασχοληθούμε εκτενέστερα.

Παθοφυσιολογία
Η παθοφυσιολογία του συνδρόμου απο-

φρακτικής άπνοιας παρότι δεν είναι απόλυ-
τα κατανοητή, σχετίζεται με την αυξημένη 
τάση για σύμπτωση του ανώτερου αερα-
γωγού κατά τη διάρκεια του ύπνου, φαι-
νόμενο που είναι αρκετά περίπλοκο. Στο 
γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί η κάθε 
ανατομική ανωμαλία που μπορεί να προ-
καλέσει απόφραξη ή περιορισμό του ανώ-
τερου αναπνευστικού αεραγωγού όπως, 
ρινική δυσχέρεια από σκολίωση ρινικού δι-
αφράγματος ή άλλη αιτία, υπερτροφία αδε-
νοειδών εκβλαστήσεων, υπερτροφία παρί-
σθμιων αμυγδαλών, ευμεγέθης σταφυλή, 
μακρογλωσσία, στενή υπερώα, μικρογνα-
θία, κ.ά. Η αύξηση των αντιστάσεων που 
προκαλείται κατά τον τρόπο αυτό, οδηγεί 
σε αυξημένη εισπνευστική προσπάθεια από 
την πλευρά του ασθενούς και κατά συνέ-
πεια σε αύξηση των αρνητικών πιέσεων κά-
τωθεν του σημείου απόφραξης. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το φαινόμενο 
Venturi, η ροή του αέρα που περνά από 
την περιοχή της στένωσης αυξάνεται με 
αποτέλεσμα την αύξηση της αρνητικής πίε-

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ1, ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΟΓΕΩΡΓΟΥ2

1Καθηγητής ΩΡΛ Παν/μίου Πατρών, 2Ειδικ/νη ΩΡΛ Κλινικής Παν/μίου Πατρών

Σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας 
Διερεύνηση και αντιμετώπιση

Περίληψη: Το σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας είναι μια παθολογική οντότητα που χαρακτηρίζεται από 
πλήρη ή μερική απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού κατά τη διάρκεια του ύπνου. Στο παρόν άρθρο στοχεύουμε 
στην ανάλυση του συνδρόμου αυτού και των αιτιών του, καθώς και στην παρουσίαση της παθοφυσιολογίας και της 
κλινικής εικόνας που εμφανίζουν οι ασθενείς. Η εργαστηριακή διερεύνηση του συνδρόμου κατέχει σημαντική θέση στη 
διάγνωση και στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας μεταξύ συντηρητικής (χρήση συσκευής CPAP) και χειρουργικής 
ή συνδυασμού και των δύο. Βασικό κριτήριο αποτελεί εκτός των άλλων και η ιδιοσυγκρασία του ασθενούς στην οποία 
στηρίζεται και η δυνατότητα αλλαγής τρόπου ζωής σε περίπτωση παχυσαρκίας, χρήσης αλκοόλ ή ηρεμιστικών κ.λπ.

Λέξεις ευρετηρίου: Σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, αναπνευστική δυσχερεια, CPAP, χειρουργική θεραπεία. 



IATPIKO BHMA •  ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ   39 

σης κάτωθεν αυτής. Ένας άλλος σημαντικός 
παράγοντας που παίζει ρόλο στην εμφάνι-
ση του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής 
άπνοιας, είναι η δράση των φαρυγγικών 
μυών κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οι μύες 
αυτοί είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της 
βατότητας του αεραγωγού, αλλά χαλαρώ-
νουν κατά τη διάρκεια του ύπνου καθιστώ-
ντας τον ανώτερο αεραγωγό ευάλωτο στη 
σύμπτωση. Η αλληλουχία των παραπάνω 
γεγονότων οδηγεί σε πλήρη σύμπτωση των 
τοιχωμάτων του φάρυγγα και διακοπή της 
ροής του αέρα. Επιβαρυντικοί παράγοντες 
για την εμφάνιση της νόσου αποτελούν επί-
σης η παχυσαρκία (λόγω εναπόθεσης λιπώ-
δους ιστού στον αεραγωγό), το κάπνισμα, 
η χρήση αλκοόλ και ηρεμιστικών καθώς 
και το πλούσιο γεύμα λίγο πριν τον ύπνο, 
οι οποίοι μειώνουν ακόμη περισσότερο τη 
δράση των φαρυγγικών μυών. 

Αποτέλεσμα των απνοϊκών επεισοδίων 
κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι η πτώση 
της μερικής πίεσης του οξυγόνου στο αί-
μα (υποξαιμία) που οδηγεί σε πολυκυττα-
ραιμία με ελάττωση της γλοιότητας του αί-
ματος και αύξηση της μερικής πίεσης του 
διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός που προ-
καλεί διέγερση του συμπαθητικού συστή-
ματος και κατ’ επέκταση αύξηση των κατε-
χολαμινών του αίματος. Αυτές με τη σειρά 
τους οδηγούν στην ανάπτυξη συστηματικής 
και πνευμονικής υπέρτασης, καθώς και στην 
εμφάνιση καρδιακών αρρυθμιών. Επίσης, η 
υπερκαπνία προκαλεί διέγερση των χημειο-
ϋποδοχέων του καρωτιδικού σωματίου και 
μέσω αυτού, του αναπνευστικού κέντρου με 
συνέπεια την αφύπνιση του ασθενούς. Έτσι 
επαναφέρεται ο μυϊκός τόνος των φαρυγγι-
κών μυών και αποκαθίσταται η αναπνοή μέ-
χρι το επόμενο επεισόδιο άπνοιας. 

Επιπρόσθετο αποτέλεσμα του συνδρόμου 
υπνικών απνοιών είναι η ανάπτυξη υψηλών 

αρνητικών ενδοθωρακικών πιέσεων κατά 
τη διάρκεια του ύπνου με αποτέλεσμα τη 
δυσκολία στην πλήρωση των καρδιακών 
κοιλοτήτων με αίμα στη φάση της διαστο-
λής. Από την άλλη, η αύξηση της πίεσης 
στη συστηματική και πνευμονική κυκλοφο-
ρία εξωθεί την καρδιά σε έντονο έργο κατά 
τη φάση της συστολής. Αποτέλεσμα όλων 
αυτών είναι η υπερτροφία των καρδιακών 
κοιλοτήτων και μακροπρόθεσμα, ανάπτυ-
ξη καρδιακής ανεπάρκειας. 

Κλινική Εικόνα
Τα δύο κυριότερα συμπτώματα του ασθε-

νούς είναι το έντονο ροχαλητό κατά τη δι-
άρκεια του ύπνου και η έντονη υπνηλία 
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το ροχαλητό 
οφείλεται στη δόνηση της μαλθακής υπε-
ρώας, της σταφυλής, των παρίσθμιων κα-
μαρών και των πλαγίων τοιχωμάτων του 
φάρυγγα, λόγω του στροβιλισμού του αέ-
ρα που διέρχεται από την περιοχή της στέ-
νωσης. Η υπνηλία οφείλεται στις συχνές 
αφυπνίσεις του ασθενούς κατά τη διάρκεια 
του ύπνου και σε σοβαρές περιπτώσεις, 
επηρεάζει τις καθημερινές δραστηριότητες 
του αρρώστου καθώς προκαλεί κεφαλαλ-
γίες, αδυναμία συγκέντρωσης, ελαττωμέ-
νη ικανότητα μνήμης, πτώση της libido και 
αλλαγές ακόμη και στην προσωπικότητα 
του ασθενούς. Η συμπτωματολογία αυ-
τή προσδίδει κοινωνικές προεκτάσεις στην 
πάθηση καθώς μπορεί να αποτελέσει αι-
τία τροχαίων ατυχημάτων, ελαττωμένης 
απόδοσης στην εργασία κ.λπ. 

Ανάλογα με τη βαρύτητα του συνδρό-
μου είναι δυνατόν να εμφανιστούν όπως 
προαναφέρθηκε, συστηματικές παθήσεις 
τύπου πνευμονικής υπέρτασης και καρδια-
κής ανεπάρκειας. Επίσης, μελέτες των τε-
λευταίων ετών αποδεικνύουν αύξηση της 
αντίστασης της ινσουλίνης ανάλογη με τη 

σοβαρότητα της πάθησης (Meslier et all 
2003, Babu et all 2005). 

Διάγνωση
Η διαγνωστική προσέγγιση των ασθε-

νών με υπνική άπνοια περιλαμβάνει κα-
ταρχήν τη λήψη ενός λεπτομερούς ιατρι-
κού ιστορικού, την κλινική εξέταση του 
αρρώστου και τη διενέργεια μιας σειράς 
εργαστηριακών εξετάσεων.

Ιατρικό ιστορικό
Kατά τη λήψη του ιστορικού, ο ασθε-

νής και οι οικείοι του πρέπει να ερωτη-
θούν για την παρουσία ή μη των προανα-
φερόμενων συμπτωμάτων, την παρουσία 
συστηματικών παθήσεων τη χρήση καφεΐ-
νης, καπνού, αλκοόλ ή ηρεμιστικών φαρ-
μάκων ακόμη και για την παρουσία ή μη 
στοματικής αναπνοής καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του εικοσιτετραώρου. Επιπρόσθετα, ο 
ασθενής μπορεί να ερωτηθεί για τις ώρες 
ύπνου και αφύπνισης, τη στάση του σώ-
ματος κατά τη διάρκεια του ύπνου και εάν 
πρόκειται για γυναίκα ασθενή είναι σημα-
ντικό να μας αναφέρει την κατάσταση του 
εμμηνορυσιακού κύκλου της.

Κλινική εξέταση
Kαταρχήν, είναι σημαντικό να εκτιμήσου-

με τη γενική κατάσταση του ασθενούς αξι-
ολογώντας το μέγεθος του τραχήλου (πά-
χος και ύψος αυτού) και το σωματότυπο 
του αρρώστου (εάν είναι παχύσαρκος βά-
σει του δείκτη μάζας-σώματος). Επίσης, ο 
ιατρός πρέπει να εξετάσει το θώρακα του 
ασθενούς για τυχόν ανωμαλίες του θωρακι-
κού τοιχώματος που απαντώνται σε διάφο-
ρα σύνδρομα (Μarfan syndrome, αχονδρο-
πλασία) και να αναζητήσει την ύπαρξη ή μη 
κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών. Η μέτρη-
ση της αρτηριακής πίεσης και ο καρδιαγγει-

Εικόνα 1. Σύνδρομο Pickwick.
Εικόνα 2. Eπίπεδα απόφραξης του αερα-
γωγού.

Εικόνα 3.  Έντονο ροχαλητό κατά τη διάρ-
κεια του ύπνου.
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ακός έλεγχος δεν πρέπει να παραλείπεται, 
όπως και η εξονυχιστική ΩΡΛ εξέταση για 
έλεγχο της ανώτερης αναπνευστικής οδού 
προς αναζήτηση παθολογικών καταστάσε-
ων που περιορίζουν τη βατότητά της. Αυτό 
επιτυγχάνεται κυρίως με το εύκαμπτο ενδο-
σκόπιο με το οποίο είναι δυνατόν να ανευ-
ρεθεί η θέση της απόφραξης. Ελέγχεται 
η τυχόν παρουσία ρινικών πολυπόδων ή 
όγκων ρινικής κοιλότητας και ρινοφάρυγγα, 
η ύπαρξη ή μη αδενοειδών εκβλαστήσεων, 
υπερτροφίας γλωσσικής αμυγδαλής και εν 
είδη Ω σχήμα επιγλωττίδας. Σε πολλές πε-
ριπτώσεις συνυπάρχουν περισσότερες της 
μιας παθολογικές καταστάσεις και στις πε-
ριπτώσεις αυτές είναι χρήσιμος ο χειρισμός 
Mueller για τον καθορισμό του επιπέδου στο 
οποίο εμφανίζεται η μεγαλύτερη απόφρα-
ξη. Ο χειρισμός αυτός πραγματοποιείται με 
το εύκαμπτο ρινοφαρυγγοσκόπιο και αφού 
ο εξεταστής κλείσει ερμητικά τους ρώθωνες 
του ασθενούς, του ζητά να καταβάλλει τη 
μέγιστη εισπνευστική προσπάθεια (αντίστρο-
φη δοκιμασία Valsava). Η δοκιμασία επα-
ναλαμβάνεται σε διαφορετικά σημεία του 
ανώτερου αναπνευστικού και κάθε φορά ο 
εξεταστής αξιολογεί τη σύμπτωση των τοι-
χωμάτων βαθμολογώντας βάσει κλίμακας 
από 0 έως 4. Το 0 αντιστοιχεί σε ελάχιστη 
σύμπτωση και το 4 σε πλήρη σύμπτωση. 
Η χρησιμότητά του έγκειται στην επιλογή 
των ασθενών που θα υποβληθούν σε χει-
ρουργική αντιμετώπιση.

Εργαστηριακές μέθοδοι
Περιλαμβάνει τα ερωτηματολόγια, τις 

κεφαλομετρικές αναλύσεις και τη μελέ-
τη ύπνου:
α)  Eρωτηματολόγια: πρόκειται για ερωτη-

ματολόγια βαθμολόγησης της ημερήσι-
ας υπνηλίας (Epworth ή Stanford scale) 
και ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής των 
ασθενών.

β)  Kεφαλομετρικές αναλύσεις: περιλαμβά-
νει πλάγιες ακτινογραφίες βάσεως κρανί-
ου και προσώπου για την εκτίμηση της 
σχέσης της κάτω γνάθου με το κρανίο. 
Επίσης σημαντική είναι η απόσταση με-
ταξύ κάτω γνάθου και υοειδούς οστού, 
όπως και το μήκος της μαλθακής υπε-
ρώας. Οι μετρήσεις αυτές χρησιμεύουν 
για τη λήψη απόφασης χειρουργικής ή 
μη παρέμβασης.

γ)  Μελέτη ύπνου (Polysomnography): απο-
τελεί την ιδανική εξέταση για τη διάγνωση 
και αξιολόγηση του συνδρόμου αποφρα-
κτικής υπνικής άπνοιας. Πραγματοποιείται 
στο εργαστήριο ύπνου και με αυτήν είναι 
δυνατή η διάκριση μεταξύ κεντρικού, απο-
φρακτικού ή μικτού τύπου άπνοιας. Κατά 
τη διάρκεια της εξέτασης ο ασθενής συν-
δέεται με μια σειρά καταγραφικών μηχα-
νημάτων που παρακολουθούν διάφορες 
παραμέτρους καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ύπνου. Καταγράφονται οι αναπνευστικές 
κινήσεις του εξεταζομένου, η ροή του αέ-
ρα, ο αριθμός των αναπνοών του, ο κο-
ρεσμός του αίματος σε Ο2, η καρδιακή 
λειτουργία και οι κινήσεις του σώματος. 
Τα αποτελέσματα των καταγραφών επε-
ξεργάζονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και υπολογίζονται οι δείκτες 
άπνοιας, υπόπνοιας και ο δείκτης διατα-
ραχής της αναπνοής (RDI). 

Θεραπεία
Στην περίπτωση του πρωτοπαθούς ροχα-

λητού, αρκεί η απλή ενημέρωση και ο καθη-
συχασμός του ασθενούς. Η αποφρακτικού 
τύπου άπνοια απαιτεί οπωσδήποτε θερα-
πεία που μπορεί να περιλαμβάνει:
1)  Περιορισμό των παραγόντων κινδύνου: 

απώλεια βάρους, αποφυγή ύπτιας θέσης 
ύπνου, πλήρης αποφυγή χρήσης ηρε-
μιστικών και αλκοόλ. Επίσης ο ασθενής 
πρέπει να αποφεύγει την κατανάλωση 
φαγητού λίγο πριν τον ύπνο.

2)  Σε περιπτώσεις υποκείμενης νόσου ο ασθε-
νής πρέπει να λάβει την κατάλληλη θερα-
πεία. Παραδείγματα αποτελούν η χρήση 
spray σε ρινική απόφραξη λόγω αλλερ-
γικής ρινίτιδας ή η διόρθωση υποθυρεο-
ειδισμού με μυξοίδημα γλώσσας.

3)  Διάφορα προθέματα όπως διαστολείς 
των ρινικών πτερυγίων και συσκευές που 
συγκρατούν τη γλώσσα ή την κάτω γνά-
θο μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη δι-
ατήρηση ανοικτού του ανώτερου αερα-
γωγού. Υποψήφιοι αυτής της θεραπείας 
είναι ασθενείς με ήπια μορφή άπνοιας ή 
πρωτοπαθές ροχαλητό. Βασικό μειονέ-
κτημα των προθεμάτων είναι η υπερέκ-
κριση σιέλου και το άλγος στην κροτα-
φογναθική διάρθρωση.

4)  Χρήση CPAP (Continuous Positive Airway 
Pressure): Η συσκευή αυτή παρέχει συνε-
χή χορήγηση αέρα με θετική πίεση καθ’ 
όλη τη διάρκεια του ύπνου. Η επιτυχία 
στη χρήση της εξαρτάται από την παροχή 
της σωστής πίεσης και την άνετη και σω-
στή εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθε-
νούς. Χρησιμοποιείται σε όλες τις περι-
πτώσεις κεντρικού τύπου άπνοιας και σε 
περιπτώσεις αποφρακτικής υπνικής άπνοι-
ας όπου έχει αποτύχει ή αντενδείκνυται 

Εικόνα 6.  UPPP 
(Uvulopalatophar-
yngoplasty).

Εικόνα 4. Υπνηλία κατά τη διάρκεια της 
ημέρας.

Εικόνα 5. Μελέτη ύπνου.
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η χειρουργική θεραπεία. Βασικό μειονέ-
κτημα αποτελεί το γεγονός ότι δεν γίνε-
ται ανεκτή από όλους τους ασθενείς και 
σε μακροχρόνια χρήση δύναται να προ-
καλέσει επιπλοκές από ρίνα και παραρ-
ρίνιους κόλπους (ρινική δυσχέρεια, ρινί-
τιδα, παραρρινοκολπίτιδα).

5)  χειρουργική θεραπεία: στοχεύει στη 
σταθεροποίηση του ανώτερου αερα-
γωγού με τη διεύρυνσή του, την αλλα-
γή του σχήματός του και τη μείωση της 
σύμπτωσής του. Απόλυτη ένδειξη για 
χειρουργική αντιμετώπιση έχουν ασθε-
νείς με αποφρακτικού τύπου άπνοια και 
RDI>15 ή RDI>5, αλλά με συνοδό ημε-
ρήσια υπνηλία ή επεισόδια υποξαιμίας 
με κορεσμό Ο2 <90% ή αρρυθμίες. Φυ-
σικά πολλοί ασθενείς που αντιμετωπίζο-
νται ικανοποιητικά με τη συσκευή CPAP 
καταφεύγουν στο χειρουργείο λόγω μη 
ανοχής της συσκευής ή για να βοηθούν 
στην καλύτερη εφαρμογή της. Επίσης, η 
χειρουργική θεραπεία παρέχεται εξ αρ-
χής σε νεαρούς ενήλικες με μέτρια έως 
σοβαρή άπνοια αποφρακτικού τύπου 
χωρίς να είναι παχύσαρκοι, αλλά με ευ-
κρινείς ανατομικές ανωμαλίες που προ-
καλούν περιορισμό του αεραγωγού τους 
(15-20% των ασθενών).
Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει 

ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών επεμβάσε-
ων και θεωρείται επιτυχής όταν το αρχικό 
RDI μειωθεί στο 50%. Διακρίνονται 3 κα-
τηγορίες χειρουργικών παρεμβάσεων, οι 
ρινολογικές, οι στοματοφαρυγγικές και οι 
υποφαρυγγικές.
•  Ρινολογικές: Η αυξημένη ρινική αντίστα-

ση λόγω απόφραξης (σκολίωση ρινικού 
διαφράγματος, υπερτροφία κογχών, ρι-
νικοί πολύποδες, αδενοειδείς εκβλαστή-
σεις κ.λπ.) μπορεί να προκαλέσει αύξη-
ση της αρνητικής πίεσης του αεραγωγού 
κατά την αναπνοή και σύμπτωση. Η διόρ-
θωση των παραπάνω ανωμαλιών στοχεύ-
ει στη βελτίωση της κλινικής εικόνας του 
ασθενούς, αλλά ως μονήρης θεραπεία 
έχει αμφίβολα αποτελέσματα.

•  Στοματοφαρυγγικές: στην κατηγορία 
αυτή περιλαμβάνεται η απλή αμυγδα-
λεκτομή, κυρίως σε παιδιά και νεαρούς 
ενήλικες με μεγάλη υπερτροφία αμυγδα-
λών, η διατομή μακράς σταφυλής, οι δι-
άφορες φαρυγγοπλαστικές και η UPPP 
(Uvulopalatopharyngoplasty). Η τελευ-
ταία είναι η πιο συχνή μέθοδος αντιμετώ-
πισης της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, 
αλλά είναι απαραίτητη η σωστή επιλο-

γή των υποψηφίων ασθενών. Περιλαμ-
βάνει μείωση του μήκους της μαλθακής 
υπερώας, μείωση του μήκους της σταφυ-
λής, αμυγδαλεκτομή, αφαίρεση τμήματος 
των πρόσθιων παρίσθμιων καμαρών και 
του οπισθίου φαρυγγικού τοιχώματος ενί-
οτε, ώστε να επιτευχθεί διεύρυνση τόσο 
της προσθιοπίσθιας όσο και της οριζόντι-
ας διαμέτρου του ανώτερου αεραγωγού 
στο ύψος του φαρυγγοϋπερώιου σφικτή-
ρα. Η επιτυχία της ανέρχεται περίπου στο 
50% στις περισσότερες μελέτες. Η υπερ-
τροφία στη βάση της γλώσσας σήμερα 
αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με laser και 
έχει ποσοστά επιτυχίας 60 έως 85% σύμ-
φωνα με τη βιβλιογραφία.

•  Υποφαρυγγικές: περιλαμβάνονται μια 
σειρά γναθοχειρουργικών επεμβάσεων 
που έχουν σαν στόχο τη μετάθεση της 
κάτω γνάθου προς τα εμπρός ώστε να 
διευρυνθεί ο αεραγωγός στο επίπεδο του 
υποφάρυγγα. Η εφαρμογή τους περιο-
ρίζεται σε ακραίες περιπτώσεις και αφού 
έχουν αποτύχει προηγούμενες μέθοδοι 
χειρουργικής αντιμετώπισης.

Συμπεράσματα
Το σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής 

άπνοιας αποτελεί μια σοβαρή πάθηση 
με μεγάλη νοσηρότητα και παρά το γε-
γονός ότι είναι συχνή, πολλοί ασθενείς 
παραμένουν αδιάγνωστοι ειδικά σε πε-
ριοχές με έλλειψη των διαγνωστικών μέ-
σων. Η σωστή διαχείριση των ασθενών 
είναι το κλειδί της αντιμετώπισης της νό-
σου, καθώς πρόκειται για χρόνια πάθηση 
χωρίς ουσιαστικά πλήρη ίαση. Το σημα-
ντικότερο όλων είναι η συνολική εκτίμη-
ση της κατάστασης του ασθενούς με βά-
ση τη συμπτωματολογία, το ιστορικό και 
την κλινικοεργαστηριακή διερεύνησή του. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις η χρυσή 
τομή είναι ο συνδυασμός αλλαγής τρό-
που ζωής με συνοδό συντηρητική ή/και 
χειρουργική θεραπεία, ανάλογα φυσικά 
με την αιτία και τη βαρύτητα των κλινι-
κών συμπτωμάτων.

Summary
Obstructive sleep apnea syndrome: 
diagnostic evaluation and treatment 
Goumas PD, Panogeorgou T

Obstructive sleep apnea syndrome re-
fers to a pathological condition charac-
terized by complete or partial obstruc-

tion of the upper airway during sleep. 
In this review we attempted to analyze 
the syndrome and its causes and also to 
present the pathophysiology and its clin-
ical manifestations. The laboratory test-
ing is crucial for diagnosis and selection 
of the optimum treatment, either con-
servative or surgical. It is essential how-
ever to understand that the patient him/
herself and the capability to alter his/her 
style life, to reduce weight, consumption 
of alcohol or various sedative pills, etc al-
so plays major role.

Key words: Obstructive sleep apnea syn-
drome, airway distress, CPAP, surgical 
treatment. 
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