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Διακοπή της ροής του αέρα (μερική ή 
πλήρης), λόγω απόφραξης, συνήθως 
στην περιοχή του στοματοφάρυγγα



4



ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΝΟΙΕΣ



ΥΠΟΠΝΟΙΑ



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ





RERA 



Respiratory Disturbance 
Index (RDI)



Διάγνωση αποφρακτικής υπνικής άπνοιας

International Classification of Sleep Disorders, 3nd ed. Darien
American Academy of Sleep Medicine, 2014

ICSD-3 Κριτήρια για την διάγνωση ΣΑΑΥ 

  Α  Η παρουσία ενός ή περισσοτέρων από τα παρακάτω: 

i. Ο ασθενής παραπονείται για υπνηλία, μη αναζωογονητικό ύπνο, κόπωση, αϋπνία 
ii. Ο ασθενής ξυπνά με αίσθημα πνιγμού και ανάγκη για αέρα 

iii. Μαρτυρία συντρόφου στο κρεβάτι που αναφέρει δυνατό ροχαλητό, διακοπές αναπνοής 
ή αμφότερα 

iv. Ο ασθενής πάσχει από υπέρταση, διαταραχές διάθεσης, νοητικές διαταραχές, 
στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή, 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 

  Β  Πολυκαταγραφική μελέτη(PSG) ή φορητή συσκευή καταγραφής  (PG) που παρουσιάζει: 

i. Πέντε ή περισσότερα αναπνευστικά επεισόδια (αποφρακτικές και μεικτές άπνοιες, 
υπόπνοιες ή RERAs) ανά ώρα ύπνου κατά τη μελέτη  PSG ή ανά ώρα καταγραφής από τη 
φορητή συσκευή 

  Ή 
  Γ. Ευρήματα από την πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου που δείχνουν: 

i. Δεκαπέντε ή περισσότερα αποφρακτικά αναπνευστικά επεισόδια (άπνοιες, υπόπνοιες ή 
RERAs) ανά ώρα ύπνου κατά τη μελέτη  PSG ή ανά ώρα καταγραφής από τη φορητή 
συσκευή 

 



Γιατί πρέπει να θεραπεύουμε την 
αποφρακτική υπνική άπνοια?

Α)ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Β)ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΙΑ: 

 Τροχαία ατυχήματα

 Αρτηριακή υπέρταση

 Καρδιαγγειακές παθήσεις – Αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια

 Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2

 Δυσκολία στην απώλεια βάρους

 Χρόνιες παθήσεις του ήπατος

 Συστηματική φλεγμονή

 Μεταβολικές διαταραχές

 Οφθαλμολογικές παθήσεις

 Καρκίνος



 Frost and Sullivan  το 2016 δημοσιεύθηκε, 
ανατέθηκε από την AASM, ολόκληρος ο τίτλος:

Hidden Health Crisis Costing America Billions

Underdiagnosing and Undertreating Obstructive 
Sleep Apnea  Draining Healthcare System



Οικονομικές επιπτώσεις 
διαγνωσμένου και μη 
διαγνωσμένου ΣΑΑΥ

Hidden Health Crisis Costing America Billions, 2016



Οικονομικές επιπτώσεις τροχαίων 
ατυχημάτων οφειλόμενων στην υπνική
άπνοια

 Μετα-ανάλυση ερεύνησε τα δεδομένα από το 
MEDLINE-PubMed (1980 - 2003) 

 800.000 οδηγοί συμμετείχαν σε αυτοκινητιστικά 
ατυχήματα, λόγω υπνικής άπνοιας, το έτος 2000. 

 Τα ατυχήματα αυτά κόστισαν 15.9 δις δολάρια και 
1.400 ζωές, το έτος 2000. 

 Αν θεραπεύονταν με CPAP οι οδηγοί που έπασχαν από 
υπνική άπνοια, θα κόστιζε στις ΗΠΑ 3.18 δις δολάρια, 
δηλαδή θα μειωνόταν το κόστος κατά 11.1 δις δολάρια 
και θα σωζόντουσαν 980 ζωές ετησίως. 

Sassani A, et al. Sleep. 2004;27:453–8.



Αποφρακτική υπνική άπνοια

 Χρόνια ασθένεια 

 Χρειάζεται μακροχρόνια αντιμετώπιση



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εκτίμηση βαρύτητος

Εκτίμηση συνυπαρχοντων επιβαρυντικών

παραγόνων, π.χ. Υπέρταση, στεφανιαία νόσος, 

αρρυθμίες κατά τον ύπνο, αναπνευστική

ανεπάρκεια.

Αποκλεισμός υποκείμενης νόσου που δημιουργεί

ή επιδεινώνει την υπνική άπνοια.

Ακρομεγαλία

Υποθυρεοειδισμός

Παθολογία ανώτερων αεραγωγών

Επιλογή κατάλληλης θεραπείας



Συντηρητικά μέτρα:

Δεν θα τρως…

Δεν θα πίνεις…

Δεν θα καπνίζεις…



ΣΥΣΚΕΥΗ CPAP

Ενδείξεις:

Α)RDI τουλάχιστον 15 ανεξάρτητα από τα συμπτώματα του 

ασθενούς.

Β)RDI τουλάχιστον 5 σε ασθενή με υπνηλία την ημέρα.

Γ) RDI τουλάχιστον 5 και ιστορικό υπερτάσεως, ΑΕΕ, 

στεφανιαίας νόσου- εμφράγματος μυοκαρδιου.

• AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE 

• Practice Parameters for the Indications for Polysomnography and Related Procedures: 

An Update for 2005

Sleep 2005;28(4):499-521

•Μedicare http://www.cms.gov/ncdr/memo.asp?id=19

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Medicare coverage 2016





Εναλλακτικές θεραπείες
Πότε τις χρησιμοποιούμε?

 Σε ασθενείς με ήπιο ή μέτριο ΣΑΑΥ που δεν 
θέλουν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή 
CPAP ή που δεν ανταποκρίνονται στη 
θεραπεία με CPAP  Εναλλακτική θεραπεία: 
Οδοντικά προθέματα

 Χειρουργική αντιμετώπιση ανώτερου 
αεραγωγού  Ίσως υπερέχει από τα οδοντικά 
προθέματα, ως εναλλακτική θεραπεία σε 
ασθενείς με σοβαρό ΣΑΑΥ, όπου υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η χειρουργική αντιμετώπιση θα 
έχει θετικά αποτελέσματα



THE LANCET, APRIL 18,1981



THE LANCET, APRIL 18,1981



Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ CPAP ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ’
ΟΙΚΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ . 

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 10,5KG. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΝΟΥ ΤΟΥ STANDFORD.
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Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν
την αναγκαία πίεση της CPAP

 H θέση του σώματος (ύπτια-πλάγια) 
κατά τον ύπνο

 Tο στάδιο του ύπνου

 H αυξομείωση του σωματικού βάρους

 Κατανάλωση οινοπνευματωδών ή 
ηρεμιστικών

 H ρινική συμφόρηση

 H πάροδος του χρόνου



Η ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ CPAP 
ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΥΠΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΘΕΩΡΙΑ:



Διαφορές των AUTO CPAP

 1.Τι παραμέτρους παρακολουθούν
για να μεταβάλλουν την πίεση ;

 2. Tι αλγόριθμο χρησιμοποιούν για
να καθορίσουν εάν και πόσο θα
μεταβάλλουν την πίεση ;



Αναγνώριση της κυματομορφής της αναπνοής

Πρωτογενής ανάλυση 
παραμέτρων

▪ Περιορισμός ροής

Σημείωση: Οι υπολογισμοί Περιορισμού ροής & Άπνοιας/Υπόπνοιας χρησιμοποιούν 
ένα «Κινούμενο Παράθυρο ανάλυσης σήματος ροής» ελέγχοντας τις 
βραχυπρόθεσμες (4 αναπνοές) και τις μακροπρόθεσμες τάσεις (τελευταία λεπτά)

Δευτερογενής ανάλυση:
▪Ροχαλητό
▪Άπνοια
▪Υπόπνοια

Συνθήκες εξαίρεσης
▪Αυξημένη διαρροή



Ανάλυση της ροής
Με την χρήση 4 παραμέτρων

Παράμετροι για την αντίσταση των άνω αεραγωγών που παράγονται από 
την καμπύλη εισπνευστικής ροής.
A. Στρογγυλότητα, απόκλιση από την καμπύλη ενός ημιτόνου με τον ίδιο 

ρυθμό και το ίδιο ύψος.  
B. Επιπεδότητα, απόκλιση από την μέση ροή.
Γ. Μέγιστη ροή, μέγιστη εισπνευστική ροή.
Δ. Σχήμα κυματομορφής.

A B Γ Δ

Στρογγυλότητα Επιπεδότητα Ύψος Σχήμα



Είναι όλες οι συσκευές ΑΡΑP το ίδιο 
αποτελεσματικές ;

Oι αλγόριθμοι βασίζονται στον έλεγχο 
παραμέτρων όπως :

 Ροχαλητό

 Μείωση ροής (άπνοιες-υπόπνοιες)

 Δονήσεις των τοιχωμάτων των ανώτερων  
αεραγωγών

 Μεταβολή στην ταχύτητα περιστροφής του 
compressor αέρος

 Περιορισμό ροής (μεταβολή του σχήματος 
της καμπύλης)





Εκτίμηση της θεραπείας με CPAP από την 

(τον) σύζυγο του ασθενούς

115 ασθενείς μετά 12 μήνες χρήσης CPAP.

Οι σύζυγοι των ασθενών ανέφεραν ότι η δική τους:

Καλύτερη Χειρότερη Ιδια

Ποιότητα ύπνου 63 11 26

Ημερήσια εγρήγορση 37   4 59

Ποιότητα ζωής 56 2 42

Ημερήσια διάθεση 49 6 45

ERJ 1999





 Επιπλοκές της CPAP.

- Από την επαφή της μάσκας στο δέρμα: ερεθισμός, πληγές, 
αλλεργική δερματίτις.

- Αεροφαγία, διάταση στομάχου.
- Ξηρότης ρινός-στόματος.
- Ρινίτις.
- Θωρακικό άλγος.
- Πονοκέφαλος.
- Πνευμεγκέφαλος (σπανιώτατα αναφερθείσα) ως αποτέλεσμα 

επικοινωνίας της ρινικής κοιλότητας με τη βάση του 
εγκεφάλου.



Complex  Apnea ή  Therapy  
induced apnea



Διαφορές ρινικής από 
στοματορινική μάσκα









 Μη καλή συμμόρφωση στη θεραπεία με 
CPAP.

- Στους ασυμπτωματικούς ασθενείς.
- Σε ασθενείς με ρινική απόφραξη  (και 

ρινική μάσκα).
- Άγνοια των επιπλοκών της νόσου 
(ή αδιαφορία γι’ αυτές).

- Χαμηλό κοινωνικό οικονομικό επίπεδο.



ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

1) Για να ξεκαθαριστεί αν φεύγουν τα 

συμπτώματα (υπνηλία).

2) Σε περιπτώσεις που ο εξετασθείς δεν είναι 

βέβαιος ότι μπορεί να ανεχτεί την συσκευή.



 Ρ Α Ρ

CPAP BPAP

Μια τιμή πίεσης Δυο τιμές πιέσεων

• Εισπνευστική 

• Εκπνευστική



Μη επεμβατικός μηχανικός 
αερισμός

 BiPAP

 BiPAP ST

 BiPAP AVAPS



Σύστημα AVAPS

 Όπως προκύπτει και από την ονομασία, είναι : 
Παροχή υποστήριξης πίεσης, με στόχο ένα συγκεκριμένο μέσο 
αναπνεόμενο όγκο.

 Η λειτουργία του είναι δυναμική και αντιδρά σε αλλαγές της 
αναπνευστικής λειτουργίας του χρήστη, αυξάνοντας ή 
μειώνοντας την υποστήριξη πίεσης ώστε ο αναπνεόμενος όγκος 
να είναι σταθερός.

 Θεωρείται ως μιά “Υβριδική” μορφή αερισμού, καθώς έχει 
στοιχεία από mode πίεσης αλλά και από mode όγκου

 Είναι διαθέσιμο ως “πρόσθετο» σε άλλα διαθέσιμα mode 
αερισμού, όπως στο “S”, στο “S/T” ή ακόμη και στο PC (Pressure 
Control) mode

 Επιτρέπει στους γιατρούς να θέσουν όρια στις πιέσεις για λόγους 
ασφαλείας ή διαγνωστικούς.

Average Volume Assured Pressure Support



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ BiPAP ΣΤΗΝ ΥΠΝΙΚΗ 
ΑΠΝΟΙΑ

Επί συνύπαρξης υπερκαπνικής αναπνευστικής 
ανεπάρκειας στην εγρήγορση (PCO2>55mmHg).

 Σε περιπτώσεις PCO2 50-55 η CPAP συνήθως 
βελτιώνει την υπερκαπνία μετά από λίγο διάστημα.

Όταν απαιτείται πολύ υψηλή πίεση για την διόρθωση
των απνοιών και ο ασθενής δεν ανέχεται την CPAP.



ΑΝΑΠΝΟΗ  CHEYNE –STOKES



ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ CPAP



Σερβοαναπνευστήρας - Adaptive 
servo-ventilation (ASV)

 Ο αερισμός του ασθενούς ελέγχεται με μηχανισμό ανάδρασης 
ώστε να επιτυγχάνεται πάντα το 90% του μέσου όρου 
αερισμού. 

 Όταν ο ασθενής σταματά να αναπνέει η μηχανική 
υποστήριξη θα αυξηθεί για να διατηρήσει τον αερισμό στο 
90% του μακροπρόθεσμου μέσου όρου (μέχρι 10 
cmH2O,που επιτυγχάνεται σε 12 sec περίπου).

 Προσφέρει μια βασική αναπνευστική υποστήριξη (εύρος 
πίεσης 4-10 cmH2O ανάλογα με τις ανάγκες) που 
επιπροστίθεται στα 5cmH2O της CPAP.



Σερβοαναπνευστήρας



Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 6, No. 5, 2010



General Recommendations for 
NPPV Titration PSG Studies

Careful mask fitting and a period of

acclimatization to low pressure before the

titration should be included as part of the NPPV

protocol.



 Μηδέν είκῆ, μηδέν  ύπερορῇν. 

Μην κάνετε τίποτα πρόχειρα, αλλά και 
να μην παραλείπετε τίποτα.

Ιπποκράτης

Περί Επιδημιών Ε’-Ζ΄


