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�� Στον Καθηγητή Ν. Σιαφάκα για της χρήσιµες υποδείξεις του.    
�� Στον φίλο και συνάδελφο Ι. Μπιζάκη για την γόνιµη συνεργασία. 
�� Στον φίλο και συνάδελφο Χ. Παπαδάκη, Επιµελητή Α’ µε τον 

οποίο συνεργαστήκαµε αρµονικά µε σηµαντικά αποτελέσµατα. 
�� Στην κα Μάρω Κοντογιάννη που επιµελήθηκε µε ιδιαίτερη 

φιλοτιµία και υπευθυνότητα την δακτυλογράφηση του κειµένου. 
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δηµιουργική συνεργασία.  

�� Στον Ανδρέα Μανιό, πλαστικό χειρουργό για την καθοριστική του 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 
 
 
 

Ο ∆ιονύσιος Κυρµιζάκης του Ευαγγέλου γεννήθηκε στις 
17/11/1959 στην Αθήνα. Σπούδασε Οδοντιατρική στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µεταξύ των ετών 1977-1983 κι έλαβε το 
πτυχίο της Οδοντιατρικής µε το βαθµό 8 1/3 (λίαν καλώς). Ύστερα από 
κατατακτήριες εξετάσεις (1983), στις οποίες πήρε την πρώτη θέση 
µεταξύ 40 υποψηφίων, µε το βαθµό 57/60, εγγράφηκε στο 4ο έτος της 
Ιατρικής του ιδίου Πανεπιστηµίου. Το Νοέµβριο του 1986, έλαβε το 
πτυχίο της Ιατρικής, µε το βαθµό 9 1/3 (άριστα). Κατά τη διάρκεια της 
φοίτησής του στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. και για δεκαοκτώ µήνες, 
ήταν και επιστηµονικός συνεργάτης της Στοµατολογικής Κλινικής της 
Οδοντιατρικής του ιδίου Πανεπιστηµίου. 

Υπηρέτησε στο Υγειονοµικό του Στρατού Ξηράς (1987-1989), απ’  
όπου και απολύθηκε µε το βαθµό του εφέδρου ανθυπιάτρου.  
Μεταξύ του Μαρτίου 1990 και του Ιουλίου 1992,  ήταν αγροτικός ιατρός 
στο Κέντρο Υγείας Σαντορίνης. Επί τετραετία (Αύγουστος 1992- 
Αύγουστος 1996) ειδικεύθηκε στην Ωτορινολαρυγγολογία στην ΩΡΛ 
Κλινική του ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. Από το Μάρτιο του 1997 έως το Σεπτέµβριο 
του 1999 υπηρέτησε ως Επιµελητής Β΄ στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο 
Ηρακλείου. Από τον Οκτώβριο του 1998 έως τον Ιούλιο του 1999, 
έχοντας λάβει µετεκπαιδευτική άδεια του ΕΣΥ, εκπαιδεύτηκε στη 
Ρινολογία και τη Ρινοχειρουργική στην ΩΡΛ Κλινική του Πανεπιστηµίου 
της Ουτρέχτης Ολλανδίας. Από το Σεπτέµβριο του 1999 µέχρι σήµερα, 
υπηρετεί σαν Επιµελητής Β΄ στην ΩΡΛ Κλινική του Πε.Πα.Γ.Ν.Η.  
Φέρει σήµερα (Aπρίλιος 2001) το βαθµό του εφέδρου υπιάτρου.   
          Από τον Απρίλιο του 2001 είναι γενικός γραµµατέας της ΩΡΛ 
εταιρείας Κρήτης. 

Έχει δηµοσιεύσει µέχρι το Μάρτιο του 2001 περίπου 60 άρθρα σε 
ελληνικά και ξένα περιοδικά, ενώ έχει κάνει πάνω από 100 ανακοινώσεις 
ή διαλέξεις σε ελληνικές και διεθνείς εκδηλώσεις. Είναι παντρεµένος µε 
την κυρία Κανακαράκη Καλλιόπη και έχει ένα παιδί,  τον Άγγελο, έξι 
ετών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Το ροχαλητό είναι ένας δυσάρεστος ήχος, ο οποίος παράγεται κατά 
τη διάρκεια του ύπνου από ένα πολύ µεγάλο ποσοστό του γενικού 
πληθυσµού. Ο ήχος αυτός µπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα 
ενοχλητικός έως και ανυπόφορος. Ένας αποδεκτός από τους 
περισσότερους συγγραφείς ορισµός του ροχαλητού είναι ο παρακάτω: 
Ως ροχαλητό µπορεί να οριστεί ο κυρίως εισπνευστικός ήχος που 
προέρχεται από τη δόνηση των τοιχωµάτων του φάρυγγα, της µαλθακής 
υπερώας και της σταφυλής κατά την διάρκεια του ύπνου. Γενικά από 
τους ενηλίκoυς ροχαλίζει ένα ποσοστό 30% των ανδρών και ένα 10% 
των γυναικών. Το ισχυρό ροχαλητό είναι ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά του Συνδρόµου Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας 
(Σ.Α.Υ.Α.) στον ύπνο, το οποίο µπορεί να συνοδεύεται ανάλογα µε την 
βαρύτητα του, από σηµαντική νοσηρότητα (υπέρταση, καρδιακή 
ανεπάρκεια, πνευµονική καρδία κλπ) θνητότητα (οφειλόµενη σε 
καρδιακές αρρυθµίες, τροχαία ατυχήµατα κ.α.) καθώς και κοινωνικές 
συνέπειες (απόρριψη από τον περίγυρο, διαζύγιο) για αρκετούς 
πάσχοντες από αυτό. 

Έχουν δοκιµαστεί διάφορες θεραπείες τόσο για την αντιµετώπιση 
του ροχαλητού, όσο και του Σ.Α.Υ.Α., συντηρητικές και χειρουργικές. Η 
Laser σταφυλοϋπερωιοπλαστική (Laser Assisted UvuloPalatoplasty- 
LAUP) από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έχει συχνά χρησιµοποιηθεί 
για τη θεραπεία του καλοήθους ροχαλητού, µε πολύ καλά, τουλάχιστον 
αρχικά, αποτελέσµατα. Η χρησιµοποίηση της LAUP για τη θεραπεία του 
Σ.Α.Υ.Α. έχει, την τελευταία εξαετία, ιδίως, συνοδευτεί από αρκετές 
δηµοσιεύσεις εξαιρετικά αντικρουόµενες ως προς τ’ αποτελέσµατα τους. 
Έτσι, αφ’ ενός  θα δει κανείς άρθρα όπου η LAUP θεωρείται ασφαλής 
και καλή µέθοδος για την αντιµετώπιση του συνδρόµου, και αφ’ ετέρου η 
µέθοδος θεωρείται πλήρως αναποτελεσµατική έως και επικίνδυνη. Ένα 
από τα µειονεκτήµατα της LAUP είναι ο ισχυρός µετεγχειρητικός πόνος, 
για την µείωση του οποίου έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορα φάρµακα.  

Στο γενικό µέρος της παρούσας µελέτης, αρχικά παρατίθενται 
ορισµένα βασικά στοιχεία της ανατοµίας του φάρυγγα, στη συνέχεια 
γίνεται µια περιληπτική αναφορά στο ροχαλητό, στον ύπνο και τις 
διαταραχές του καθώς και στα διάφορα σύνδροµα υπνικής άπνοιας. Στη 
συνέχεια περιγράφεται αναλυτικότερα το Σ.Α.Υ.Α. καθώς και η 
διαγνωστική του διερεύνηση όπως και οι επικρατέστερες µέθοδοι 
συντηρητικής και χειρουργικής αντιµετώπισης του. Στο τέλος του 
γενικού µέρους παρατίθενται ορισµένα βασικά στοιχεία για το Laser 
CO2.    

 7 



 Στο ειδικό µέρος εξετάζεται η υπερπενταετής εµπειρία της Ω.Ρ.Λ. 
Κλινικής του ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. σε συνεργασία µε την Πνευµονολογική 
Κλινική του ιδίου Νοσοκοµείου στην αντιµετώπιση του «καλοήθους-
κοινωνικού ροχαλητού» και του Σ.Α.Υ.Α. ήπιας βαρύτητας, µε την 
χρήση της LAUP. 

Αρχικά ερευνήθηκε η πιθανότητα ύπαρξης παραµέτρων µέσα από 
το προσεκτικό ιστορικό και από τη λεπτοµερή κλινική εξέταση, οι οποίες  
θα µπορούσαν ικανοποιητικά να ξεχωρίσουν το «καλοήθες» ροχαλητό 
και το ήπιο Σ.Α.Υ.Α. από τις βαρύτερες µορφές αυτού. Η 
αποτελεσµατικότητα της LAUP στο καλοήθες ροχαλητό και στο ήπιο 
Σ.Α.Υ.Α. αποτέλεσαν το επόµενο αντικείµενο της µελέτης. Τέλος, 
εξετάστηκε η πιθανότητα φαρµακευτικής αντιµετώπισης της συχνότερης 
επιπλοκής της LAUP, του έντονου µετεγχειρητικού πόνου, µε τη χρήση 
σουκραλφάτης.     
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΦΑΡΥΓΓΑ 
 

Επειδή η περιοχή που γεννάται το ροχαλητό ή η απόφραξη, η 
οποία έχει ως αποτέλεσµα το Σ.Α.Υ.Α. , είναι τα διάφορα επίπεδα του 
φάρυγγα, θα γίνει µια αδρή περιγραφή αυτών των επιπέδων, καθώς και 
αναφορά των φυσιολογικών λειτουργιών αυτής της περιοχής του 
σώµατος. 

Στο ανώτερο αναπνευστικό και πεπτικό σύστηµα επιτελούνται 
διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες όπως η αναπνοή, η οµιλία, η 
κατάποση καθώς και η προστασία του κατώτερου αναπνευστικού 
συστήµατος από την είσοδο ξένων σωµάτων. Γι’ αυτές τις λειτουργίες 
είναι απαραίτητη η αρµονική συνεργασία των παραπάνω από 24 µυών 
της περιοχής.(Woodson και συν, 1996-Schwab και συν 1998) 
Ο φάρυγγας υποδιαιρείται σε τρεις περιοχές: 
Ι. Τον ρινοφάρυγγα (από την βάση του κρανίου ως το επίπεδο της 

σκληρής υπερώας) 
ΙΙ. Τον οροφάρυγγα, ο οποίος περαιτέρω διαιρείται σε: 

Α. οπισθουπερώιο µοίρα [από το επίπεδο της σκληράς υπερώας 
µέχρι το ουραίο χείλος (ελεύθερο) της µαλακής υπερώας]  και   

Β. την οπισθογλωσσική µοίρα (από το ελεύθερο χείλος της 
µαλθακής υπερώας µέχρι τη βάση της γλώσσας) και  

ΙΙΙ. Τον υποφάρυγγα (από την βάση της γλώσσας µέχρι την είσοδο του 
τραχηλικού οισοφάγου). 

Στους περισσότερους ασθενείς που πάσχουν από Σ.Α.Υ.Α. η απόφραξη 
συµβαίνει στην IIA ή IIB περιοχή(Schwab και συν, 1998).   
 Το πρόσθιο τοίχωµα του οροφάρυγγα σχηµατίζεται κυρίως από τη 
µαλθακή υπερώα και τη γλώσσα. Ο άνω, ο µέσος και ο κάτω φαρυγγικός 
σφιγκτήρας σχηµατίζουν το οπίσθιο τοίχωµα του οροφάρυγγα και του 
υποφάρυγγα, όπως και το µεγαλύτερο τµήµα των έξω τοιχωµάτων τους. 
Πλαγίως της αναπνευστικής οδού υπάρχουν η κάτω γνάθος, το 
παραφαρυγγικό λίπος εντός του πλαγιοφαρυγγικού διαστήµατος, οι 
παρίσθµιες αµυγδαλές,  καθώς και τα πλάγια φαρυγγικά τοιχώµατα.  
 Τα φαρυγγικά τοιχώµατα, εκτός από τους ήδη προαναφερόµενους 
µύες, σχηµατίζονται προς τα έξω από άλλους µύες καθώς και αθροίσµατα 
λεµφικού ιστού. Μεταξύ αυτών των µυών περιλαµβάνονται ο 
υογλωσσικός, ο βελονογλωσσικός, ο βελονοϋοειδής, ο 
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βελονοφαρυγγικός, ο γλωσσουπερώιος και ο φαρυγγουπερώιος. Οι 
εκφύσεις των βελονο-(υοειδούς, φαρυγγικού, γλωσσικού) είναι στην 
βελονοϋδή απόφυση και οι καταφύσεις αντίστοιχα στα δεύτερα 
συνθετικά αυτών των µυών. Κύριο εκφυτικό και καταφυτικό πεδίο µυών, 
αποτελεί το υοειδές οστούν, όπου µύες όπως οι άνωθεν και οι κάτωθεν 
του υοειδούς, ο υογλωσσικός και ο µέσος φαρυγγικός σφιγκτήρας 
καταφύονται ή εκφύονται.    
 Είναι εύκολα κατανοητό, µετά απ’ αυτά, ότι τα φαρυγγικά 
τοιχώµατα είναι ανατοµικά εξαιρετικά σύνθετα και ότι η λειτουργία τους 
εξαρτάται από τις διάφορες σχέσεις µεταξύ των µυών που τα αποτελούν. 

Αυτές οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µυών, η συµβολή τους στη 
λειτουργικότητα της γλώσσας, της µαλθακής υπερώας και της κάτω 
γνάθου καθώς και πώς όλες αυτές οι λειτουργίες τροποποιούν τη 
διάµετρο της αναπνευστικής οδού, δεν  είναι καλά γνωστές. 

Το πιθανότερο είναι ότι υπάρχει αλληλεπίδραση και 
αλληλεξάρτηση της λειτουργίας όλων αυτών των ανατοµικών µορίων. Η 
µελέτη και απόκτηση γνώσεων φυσιολογίας, αναφορικά µε αυτήν την 
αλληλοεπίδραση µεταξύ των ανατοµικών δοµών, οστικών και µαλακών, 
του ανώτερου αναπνευστικού, θα µας επιτρέψει καλύτερη κατανόηση της 
γένεσης του ροχαλητού και του Σ.Α.Υ.Α. (Schwab και συν, 1998).   
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
ΡΟΧΑΛΗΤΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Το ροχαλητό είναι εξαιρετικά συχνό στον ανθρώπινο πληθυσµό 

ενώ είναι σχεδόν άγνωστο στο ζωικό βασίλειο µε ελάχιστες εξαιρέσεις 
όπως τα Bulldogs, τα οποία µπορεί να ροχαλίζουν, ορισµένες δε φορές 
εξαιρετικά δυνατά. 

Η ηλικία έχει σηµασία για τη συχνότητα του ροχαλητού. Έτσι έχει 
υπολογιστεί ότι στην ηλικία των 30-35 ετών, 20% των ανδρών και 5% 
των γυναικών ροχαλίζουν ενώ στην ηλικία των 60, 60% των ανδρών και 
40% των γυναικών κάνουν το ίδιο, συχνά συστηµατικά. Φαίνεται ότι σ’ 
αυτό το κλείσιµο της ψαλίδας, της διαφοράς ροχαλητού µεταξύ των δύο 
φύλων, η εµµηνόπαυση παίζει σηµαντικό ρόλο (Lugaresi E και συν, 
1982).   

Το αυξηµένο σωµατικό βάρος έχει σηµαντικό ρόλο στην  
επίπτωση του ροχαλητού µια και αυτό είναι τρεις φορές συχνότερο σε 
παχύσαρκους ανθρώπους.  

Το γιατί το ροχαλητό είναι τόσο ασυνήθιστο µεταξύ των ζώων 
φαίνεται να έχει να κάνει µε το ότι τα ζώα κοιµούνται στο πλάι ή πάνω 
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στην κοιλιά τους σε πρηνή θέση, έτσι η κάτω γνάθος κρεµάµενη λόγω 
βαρύτητας, εµποδίζει το στένεµα του ανώτερου αεραγωγού.  

Όλες οι κοινωνικές τάξεις και µάλιστα συχνότερα οι ανώτερες, 
εµφανίζουν ροχαλητό. Αναφέρεται σε ένα άρθρο του 1947 ότι από τους 
32, µέχρι τότε, Αµερικανούς Προέδρους, οι 20 εµφάνιζαν ισχυρό έως 
ανυπόφορο ροχαλητό (Dugan Η, 1947). 
 Άλλες ιδιαίτερα γνωστές από την ιστορία προσωπικότητες όπως ο 
Ουίνστον-Τσώρτσιλ και ο Μουσολίνι εµφάνιζαν επίσης το ίδιο 
πρόβληµα. Έτσι µπορεί να ειπωθεί ότι κανείς δεν είναι άνοσος στο 
ροχαλητό. Άνδρες και γυναίκες, παχείς και αδύνατοι, πλούσιοι και 
φτωχοί, αριστοκράτες και απλοί άνθρωποι, βασιλιάδες και υπηρέτες, 
όµορφοι και άσχηµοι και γενικά οι πάντες µπορεί να ροχαλίζουν 
συστηµατικά.  

Από άποψη έντασης, κάποιες φορές ο παραγόµενος κατά τη 
διάρκεια του ροχαλητού ήχος, µπορεί να είναι ιδιαίτερα ισχυρός όπως 
έχει καταγραφεί στο βιβλίο ρεκόρ του Guiness (Mc Whirter, 1986) όπου 
το 1984 µετρήθηκε ένταση ροχαλητού 87,5 db στην Αγγλία. 

Με τέτοιες εντάσεις, εύκολα µπορεί κανείς να φανταστεί ότι ο 
ύπνος άλλων ατόµων στο ίδιο δωµάτιο ή στον ίδιο όροφο ή καµιά φορά 
ακόµη και στο ίδιο σπίτι µε τον πάσχοντα, είναι πολύ δύσκολος ή και 
αδύνατος.  

Εξαιτίας αυτού, το έντονο ροχαλητό µπορεί να καταλήξει στην 
αποµόνωση και την περιθωριοποίηση του ατόµου από διάφορες 
κοινωνικές οµάδες ή από την οικογένεια του, αλλά δυστυχώς ακόµα και 
από τον σύντροφο του. Αρκετές φορές, κατά την διάρκεια λήψης 
ιστορικού από ζευγάρια, είχαµε την ευκαιρία να διαπιστώσουµε ότι το 
έντονο ροχαλητό ήταν η αιτία του χωρισµού από κλίνης. Επίσης, αρκετά 
διαζύγια είχαν ως αφορµή ή και αιτία το δυνατό ροχαλητό και τα 
συνοδεύοντα αυτό συµπτώµατα.  

Οι τρόποι αποφυγής των συνεπειών του ισχυρού ροχαλητού από 
τους συντρόφους των πασχόντων, που η κυριότερη είναι η αδυναµία να 
κοιµηθούν, είναι πολλοί. Οι συνηθέστεροι είναι: να προσπαθούν να 
επιβάλλουν στον πάσχοντα θέσεις ύπνου µε λιγότερο ροχαλητό (πρηνή, 
πλάγια), να πηγαίνουν νωρίτερα για ύπνο ελπίζοντας ότι θα προλάβουν 
να κοιµηθούν πριν το ροχαλητό αρχίσει, να λαµβάνουν ηρεµιστικά και 
υπναγωγά χάπια, να χρησιµοποιούν ωτασπίδες, να εγκαταλείπουν την 
συζυγική κλίνη ή και να εκδιώκουν από το δωµάτιο ή και τον όροφο τον 
πάσχοντα. Σπάνια έχουν αναφερθεί και δολοφονίες ως συνέπεια 
ενόχλησης από ροχαλητό (Fairbanks DNF, 1994). 

Όλα τα προηγούµενα, όπως είναι εύκολα κατανοητό, µόνο την 
καλή συντροφική σχέση δεν προάγουν και όταν υπάρχουν και άλλα 
προβλήµατα, ο χωρισµός µπορεί να είναι ένα αναµενόµενο επακόλουθο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
Ο ΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ 
 

 
Παρόλο που ο ύπνος είναι απαραίτητος για την επιβίωση, η 

ακριβής συνεισφορά του στην οµοιόσταση του ανθρώπινου οργανισµού 
δεν είναι γνωστή. 

Οι ανάγκες του κάθε ατόµου σε ύπνο ποικίλουν και µπορεί να 
κυµαίνονται από 4-10 ώρες το 24ωρο. ∆ιάφοροι παράγοντες όπως η 
ηλικία, η παρούσα συναισθηµατική κατάσταση, η λήψη διαφόρων 
φαρµάκων κλπ. µπορούν να επηρεάσουν το χρονικό διάστηµα αλλά και 
την αποτελεσµατικότητα του ύπνου, όσον αφορά την ξεκούραση του 
ατόµου(Carscadon και συν, 1994). 

Υπάρχουν δύο τύποι ύπνου ο non REM (n.REM) και ο REM 
(Rapid Eye Movement) ύπνος. Ο πρώτος υποδιαιρείται σε τέσσερα 
στάδια (1-4). Τόσο ο REM όσο και ο n.REM ύπνος χαρακτηρίζονται από 
ειδικές ηλεκτροεγκεφαλογραφικές καταγραφές καθώς και 
χαρακτηριστικές κινήσεις των µατιών (ιδίως ο REM ύπνος).  

Τυπικά ο ύπνος αρχίζει από το στάδιο 1 του n.REM (χρονικά 75-
80% του συνολικού ύπνου είναι n.REM) στη συνέχεια προοδευτικά 
υπάρχει πέρασµα στα στάδια 2,3 και 4 όπου υπάρχουν στο Η.Ε.Γ. αργά 
κύµατα που το βάθος τους µεγαλώνει ανάλογα µε το στάδιο ( στο στάδιο 
4 είναι βαθύτερα). Ο τόνος των µυών, η αρτηριακή πίεση, οι καρδιακές 
σφύξεις και η συχνότητα της αναπνοής µειώνονται. Στο στάδιο 4 η 
αφύπνιση µπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη(Woodson και συν, 1996). 
Ακολουθεί ο REM ύπνος όπου στο Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα 
διακρίνονται κύµατα ταχέα και χαµηλού εύρους. Η συχνότητα και το 
βάθος της αναπνοής κυµαίνεται και ο τόνος των µυών µειώνεται 
περαιτέρω (Carscadon και συν, 1994). 

Στην διάρκεια ενός κανονικού ύπνου, υπάρχει εναλλαγή 4-6 
κύκλων REM και n.REM ύπνου. Τα περισσότερα όνειρα και εφιάλτες, 
συµβαίνουν κατά την διάρκεια του REM ύπνου, ενώ οι νυχτερινοί τρόµοι 
και η υπνοβασία στα στάδια 3 και 4 του n.REM. 
Από άποψη χρόνου του κανονικού ύπνου το στάδιο 1 αντιπροσωπεύει το 
2-5% του συνολικού χρόνου, το στάδιο 2 το 45-55%, το στάδιο 3 το 10-
15% και ο REM ύπνος το 20-25% (σχήµα 1). Αφυπνίσεις βραχείας 
διάρκειας συµβαίνουν σχεδόν σ’ όλους τους ανθρώπους ιδίως στο τέλος 
κάθε ολοκληρωµένου κύκλου. 

Ως διαταραχές ύπνου µπορούν να οριστούν οι καταστάσεις 
εκείνες, οι οποίες επηρεάζουν την ικανότητα του ατόµου να πέφτει σε 
ύπνο, προκαλούν ύπνο µεγαλύτερης διάρκειας του συνήθους για το 
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συγκεκριµένο άτοµο, προκαλούν ύπνο µικρότερης διάρκειας ή 
καταστρέφουν την αρχιτεκτονική αυτού, µε τέτοιο τρόπο ώστε ο ύπνος 
να µην είναι αποτελεσµατικός όσον αφορά την ξεκούραση του ατόµου. 

Οι κυριότερες διαταραχές του ύπνου είναι η αϋπνία, η υπερυπνία, 
η ναρκοληψία (είδος υπερυπνίας) και τα διάφορα σύνδροµα υπνικής 
άπνοιας(Carscadon και συν, 1994). 
Παρακάτω δίδονται απλώς οι ορισµοί των τριών πρώτων ενώ 
αναπτύσσονται εκτενέστερα τα σύνδροµα υπνικής άπνοιας. 
 
Ως αϋπνία ορίζεται η δυσκολία του να ξεκινάει το άτοµο τον ύπνο του ή 
η δυσκολία να τον διατηρεί, καθώς και η ύπαρξη διαταραγµένων µορφών 
ύπνου µε τελική πάντα κατάληξη τον αναποτελεσµατικό ύπνο.  
Υπερυπνία είναι η παθολογική κατάσταση κατά την οποία υπάρχει 
αύξηση του χρόνου του ύπνου, πάνω από 25%, σε ένα συγκεκριµένο 
άτοµο. 
Ναρκοληψία είναι ένα σπάνιο σύνδροµο υπερυπνίας, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από ξαφνική απώλεια του µυϊκού τόνου (καταπληξία), 
από υπνική παράλυση και από υπναγωγικά φαινόµενα (έντονες 
ακουστικές ή οπτικές ψευδαισθήσεις ή παραισθήσεις). 
 
3.1 ΣΥΝ∆ΡΟΜΑ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ 
 
Υπνική άπνοια ορίζεται η διακοπή της ροής του αέρα στο επίπεδο των 
ρωθώνων και του στόµατος για πάνω από 10 sec (µπορεί να ξεπερνάει τα 
2 min) κατά την διάρκεια του ύπνου, ενώ σαν υπόπνοια ορίζεται η 
µείωση του εισπνεόµενου όγκου αέρα για τουλάχιστον το ίδιο χρονικό 
διάστηµα, η δυνάµενη να προκαλέσει µετρήσιµο αποκορεσµό του 
οξυγόνου του αίµατος (Fairbanks DNF και συν, 1994) 
Για να µιλήσουµε για σύνδροµο υπνικής άπνοιας πρέπει να υπάρχουν 
τουλάχιστον πάνω από 5 άπνοιες και υπόπνοιες ανά ώρα ύπνου 
(Stradling 1993). 
 
Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι συνδρόµου (Sher, 1990) 
1. Σύνδροµο Aποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας (Σ.Α.Υ.Α.), όπου η 

διακοπή ή η µείωση της ροής του αέρα οφείλεται σε απόφραξη 
κάποιου ή κάποιων σηµείων της ανώτερης αναπνευστικής οδού ενώ 
συνυπάρχουν συχνές αφυπνίσεις για να αρθεί η απόφραξη. 

2. Σύνδροµο κεντρικού τύπου, όπου οι άπνοιες είναι αποτέλεσµα της 
κεντρικής απενεργοποίησης των αναπνευστικών µυών. Αιτίες αυτού 
του τύπου του συνδρόµου µπορεί να είναι η πολυοµυελίτιδα, οι 
όγκοι του οπισθίου βόθρου ή η λεγόµενη κατάρα της Ondine, κατά  
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την οποία υπάρχει µια ιδιοπαθής αποτυχία του εγκεφαλικού 
στελέχους να ελέγξει την αναπνευστική λειτουργία, εκτός των 
περιπτώσεων όπου ο ασθενής είναι σε πλήρη εγρήγορση.  

3. Σύνδροµο µεικτού τύπου, όπου οι άπνοιες ξεκινούν σαν κεντρικού 
τύπου και γρήγορα επιπροστίθεται αποφρακτικό στοιχείο. 

 
Το Σ.Α.Υ.Α. δεν αποτελεί µια καινούργια παθολογική κατάσταση. Ο 
Charles Dickens περιέγραψε, και µετά το θάνατο του δηµοσιεύτηκε το 
1837 στο “The Posthumous Papers of the Pickwick Club”, ένα 
παχύσαρκο αγόρι, τον Joe ο οποίος βυθιζόταν µε κάθε ευκαιρία στον 
ύπνο, ενώ ροχάλιζε ταυτόχρονα εντονότατα, πιθανώς λόγω µεγάλης 
υπερτροφίας των παρίσθµιων αµυγδαλών του (Dickens C, 1837). Το 
1964 οι Gastant και συνεργάτες περιέγραψαν σαν παθοφυσιολογικό 
µηχανισµό του συνδρόµου “Pickwick”  (παχυσαρκία-υπνηλία-έντονο 
ροχαλητό), την απόφραξη του ανώτερου αναπνευστικού κατά την 
διάρκεια του ύπνου. 

Το Σ.Α.Υ.Α. είναι πολύ συχνότερο από τους άλλους δύο τύπους, 
σχεδόν πάντα δε, συνοδεύεται από ροχαλητό (Partinen και συν,1992). Η 
ακριβής επίπτωση του Σ.Α.Υ.Α. δεν είναι γνωστή, όµως αρκετοί 
συγγραφείς δίνουν ως συχνότητα του το 2-4% στο γενικό πληθυσµό και 
το 5-10% στους ενήλικες άνδρες (Young T και συν, 1993-Redline S και 
συν, 1993). Το Σ.Α.Υ.Α. είναι πολύ συχνότερο στους άνδρες και στους 
παχύσαρκους, ενώ θεωρείται σχετικά σπάνιο στις προεµµηνοπαυσιακές 
γυναίκες (Olson LG και συν, 1995). Άλλοι συγγραφείς δίνουν ως 
συχνότητα το 4% στους ενήλικες άνδρες και το 2% στις ενήλικες 
γυναίκες (Redline S και συν, 1993).    
 
3.2 Σ.Α.Υ.Α. 
 

Το σύνδροµο της αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο ποικίλλει σε 
βαρύτητα, από το ήπιο έως το σοβαρού βαθµού, το οποίο συνιστά 
σηµαντική απειλή για την ζωή του ατόµου αλλά και άλλων ανθρώπων 
(περίπτωση τροχαίων ατυχηµάτων για παράδειγµα). 
Παράµετροι που συµβάλλουν στον καθορισµό της βαρύτητας του 
συνδρόµου, είναι ο αριθµός και  η διάρκεια των απνοιών και των 
υποπνοιών ανά ώρα ύπνου, ο βαθµός αποκορεσµού O2, η συνύπαρξη 
σοβαρών καρδιακών αρρυθµιών, η ύπαρξη σοβαρής υπερκαπνίας  (ιδίως 
αν PCO2 �50 mm), η ύπαρξη πνευµονικής καρδίας καθώς και η 
βαρύτητα της ηµερήσιας υπνηλίας.  

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι κατάταξης της βαρύτητας του 
συνδρόµου, χρησιµοποιώντας πληροφορίες από το υπνογράφηµα, το 
Multiple Sleep Latency Test (MSLT) κ.α. 
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Ένας απλός και αδρός τρόπος κατάταξης µε χρησιµοποίηση του 
αριθµού απνοιών ανά ώρα ύπνου και του βαθµού αποκορεσµού Ο2, τον 
οποίο ακολουθούν αρκετοί συγγραφείς είναι ο παρακάτω (Kryger M, 
1992). 

Όταν ο εξεταζόµενος έχει κάτω από 5 άπνοιες/ώρα ύπνου 
θεωρείται ότι δεν πάσχει από το σύνδροµο. Άπνοιες πάνω από  5 και 
λιγότερες από 30 µε κορεσµό οξυγόνου �85% θεωρούνται συµβατές µε 
ήπιο σύνδροµο υπνικής άπνοιας. Το µέτριο βαρύτητας σύνδροµο 
χαρακτηρίζεται από δείκτη απνοιών µεταξύ 31 και 59 και χειρότερο 
κορεσµό οξυγόνου µεταξύ 79 και 84%. Ως σοβαρό σύνδροµο υπνικής 
άπνοιας θεωρείται αυτό όπου ο δείκτης απνοιών είναι πάνω από 60 και ο 
χειρότερος κορεσµός Ο2 λιγότερος από 79% (Blakley B, 1990).  

Άλλοι συγγραφείς θεωρούν τις 5-20 άπνοιες/ώρα ύπνου ένδειξη 
ελαφρού, τις 20-40 µέτριου και τις πάνω από 40 ένδειξη σοβαρού 
Σ.Α.Υ.Α. 

Υπάρχει επίσης και η συγχρονότερη απόψη ότι είναι καλύτερα να 
χρησιµοποιείται ο δείκτης απνοιών-υποπνοιών ανά ώρα ύπνου για τον 
χαρακτηρισµό του συνδρόµου. Κατά αυτήν την άποψη εάν ο παραπάνω 
δείκτης είναι >5 τότε το άτοµο πάσχει από Σ.Α.Υ.Α. (6-25 ελαφρό/26-50 
µέσο/ >51 σοβαρό) (Woodson και συν,1996). 
Εάν ο αριθµός των απνοιών και υποπνοιών κατατάσσει το σύνδροµο σε 
µια α βαρύτητα και ο αποκορεσµός σε µια άλλη β τότε η χειρότερη 
βαρύτητα µεταξύ του α και β θεωρείται η σωστή κατάταξη του 
συνδρόµου. 
Για το µηχανισµό γένεσης του ροχαλητού και του Σ.Α.Υ.Α. 
ενοχοποιούνται κυρίως πέντε παράγοντες (Surratt και συν, 1983-
Fairbanks DNF, 1984-Elis PDM και συν, 1992). 
1. Η ανεπάρκεια του τόνου των µυών της γλώσσας, του φάρυγγα και 

της υπερώας, η οποία ευθύνεται για την αδυναµία διατήρησης 
ανοιχτής της ανώτερης αναπνευστικής οδού κατά την εισπνευστική 
φάση του αναπνευστικού κύκλου. Η χρήση αλκοόλ, 
βενζοδιαζεπινών, υπνωτικών, αρκετών αντικαταθλιπτικών, 
αντισταµινικών και άλλων κατασταλτικών φαρµάκων του Κ.Ν.Σ. 
µέσω κεντρικής καταστολής του µυϊκού τόνου επιδεινώνοντας την 
παραπάνω παράµετρο, αυξάνει τη βαρύτητα του ροχαλητού και του 
Σ.Α.Υ.Α. 

2. Απόφραξη από µάζες όπως υπερτροφικές παρίσθµιες αµυγδαλές, 
υπερτροφικές αδενοειδείς εκβλαστήσεις, κύστεις, όγκοι, σχετική ή 
απόλυτη µεγαλογλωσσία. 

3. Κρανιοπροσωπικές ανωµαλίες ιδίως δε η µικρογναθία. 
4. Υπερβολικό µήκος και πάχος µαλθακής υπερώας και σταφυλής. 
5. Απόφραξη ρινός (από σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, πολύποδες, 

υπερτροφικές κάτω ρινικές κόγχες, όγκους, αλλεργική ρινίτιδα κ.α.) 
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η οποία είναι υπεύθυνη για την έντονα αρνητική πίεση που 
αναπτύσσεται στις ευένδοτες περιοχές της ανώτερης αναπνευστικής 
οδού και έχει ως αποτέλεσµα τη σύµπτωση αυτών κατά τη διάρκεια 
της εισπνοής.  

 
Αρκετοί συγγραφείς θεωρούν το Σ.Α.Υ.Α. ως αποτέλεσµα 

µεταβολικής νόσου, προβάλλοντας ως επιχείρηµα τη σχέση του 
συνδρόµου µε την παχυσαρκία, τον υποθυρεοειδισµό και την 
ακροµεγαλία (Grunstein και συν, 1991-Strohl KP και συν, 1986), όµως 
το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν ασθενείς, οι οποίοι εµφανίζουν το 
σύνδροµο και δεν είναι παχύσαρκοι ούτε πάσχουν από τα 
προαναφερόµενα ενδοκρινικά νοσήµατα (Nc Namara και συν,1993). 

Στα κλινικά συµπτώµατα και σηµεία τα οποία εµφανίζουν οι 
πάσχοντες από το Σ.Α.Υ.Α. συµπεριλαµβάνονται:δυσκολία αφύπνισης το 
πρωί, έντονη κόπωση κατά την διάρκεια της ηµέρας, έντονη υπνηλία, 
πονοκέφαλοι, δυσκολία συγκέντρωσης, δυνατό ροχαλητό κατά την 
διάρκεια του ύπνου, παχυσαρκία, παχύς και κοντός λαιµός. Τα παραπάνω 
είναι συχνά αίτια ανεπαρκούς επαγγελµατικής απόδοσης, τροχαίων και 
επαγγελµατικών ατυχηµάτων, κοινωνικής αποµόνωσης και διαζυγίου 
(Vagiakis, 1992). Οι πάσχοντες από το σύνδροµο παρουσιάζουν επίσης 
σηµαντική νοσηρότητα και θνησιµότητα εµφανίζοντας συχνά αρτηριακή 
υπέρταση, στεφανιαία νόσο, καρδιακές αρρυθµίες (Hoffstein και συν, 
1994), εγκεφαλικά αγγειακά επεισόδια (Palomaki και συν, 1992), 
ανικανότητα, πολυερυθραιµία, πνευµονική καρδία, πνευµονική υπέρταση 
καθώς και άνοια σε µεγαλύτερες ηλικίες, σε µεγαλύτερα ποσοστά από 
τον γενικό πληθυσµό (Shepard, 1992). 

Οι πάσχοντες από το σύνδροµο, ιδίως στη βαριά του µορφή, εάν δε 
θεραπευτούν, εµφανίζουν σηµαντική θνησιµότητα, η δε ποιότητα ζωής 
τους είναι χειρότερη από τον γενικό πληθυσµό. Όπως ήδη αναφέρθηκε 
και το απλό ενοχλητικό ροχαλητό µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις 
στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή του “πάσχοντος” (Jeffrey και συν, 
1995). 

Στα παιδιά το Σ.Α.Υ.Α. οφείλεται κυρίως σε υπερτροφία 
παρίσθµιων αµυγδαλών-αδενοειδών και αρκετά συχνά οι πάσχοντες 
εµφανίζουν υπερκινητικότητα και δυσκολία προσήλωσης αντί για 
υπνηλία, καθώς και αδυναµία ανάπτυξης αντί για παχυσαρκία (Grundfast 
KM και συν, 1982-Thach, 1994).         
     
3.3 ΝΕΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
 

Έχει γίνει η παρατήρηση ότι οι ηλικιωµένοι έχουν περισσότερες 
άπνοιες ανά ώρα ύπνου έτσι ο αριθµός 5 µπορεί να θεωρηθεί 
φυσιολογικός για αυτούς. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι η κλινική 
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συµπτωµατολογία και οι αιµοδυναµικές διαταραχές συµβαίνουν και 
χωρίς την πλήρη διακοπή της ροής του αέρα.  

Ως νεώτερος ορισµός της υπόπνοιας έχει δοθεί «η ελάττωση κατά 
50% του σήµατος της κίνησης του θώρακος και του κοιλιακού 
τοιχώµατος συγκρινόµενη µε το µέγιστο εύρος κινήσεως που 
παρατηρήθηκε τα τελευταία 2 min και η οποία διαρκεί τουλάχιστον 10 
sec, χωρίς απαραίτητα να συνοδεύεται από πτώση του κορεσµού». 

Στο τεύχος του Αυγούστου του 1999 του περιοδικού Sleep της 
American Academy of Sleep Medicine Task Force τα προτεινόµενα 
διαγνωστικά κριτήρια για το Σ.Α.Υ.Α. είναι τα εξής: 
Α. Ηµερήσια υπνηλία που δεν εξηγείται από άλλη αιτιολογία 
Β. ∆ύο ή παραπάνω από τα ακόλουθα: αίσθηµα πνιγµονής, 

«αφυπνίσεις», αναποτελεσµατικός ύπνος, πρωινή κόπωση, αδυναµία 
συγκέντρωσης. 

Γ. � 5 επεισόδια αποφρακτικών συµβαµάτων ανά ώρα ύπνου, τα οποία 
µπορεί να είναι:άπνοιες, υπόπνοιες ή αφυπνίσεις συνοδευόµενες µε 
αναπνευστική προσπάθεια (Respiratory Effort Related Arousals- 
RERA). 

 
Arousal ή αφύπνιση:  

 
Ονοµάζεται η παροδική αφύπνιση από τον ύπνο που 

χαρακτηρίζεται από ρυθµό α στο Η.Ε.Γ., διαρκεί τουλάχιστον 2 sec, 
χωρίς απαραίτητα να συνοδεύεται από αλλαγή στο στάδιο του ύπνου.  

Για την διάγνωση του Σ.Α.Υ.Α. απαιτούνται παρουσία του 
κριτηρίου Α ή Β και του κριτηρίου Γ. 

   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
∆ΙΑΓΝΩΣΗ-∆.δ. Σ.Α.Υ.Α.: 
 
Όπως σε κάθε πάθηση έτσι και για την διάγνωση του Σ.Α.Υ.Α. είναι 
απαραίτητη η λήψη ενός λεπτοµερούς ιστορικού, η προσεκτική φυσική 
εξέταση καθώς και η πραγµατοποίηση διαφόρων εργαστηριακών 
εξετάσεων κατά περίπτωση, µε θεωρούµενη πιο σηµαντική την πλήρη 
πολυπαραµετρική µελέτη κατά την διάρκεια του ύπνου (υπνογράφηµα). 
 
4.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι το ιστορικό 
πρέπει να λαµβάνεται τόσο από τον πάσχοντα, όσο και από τον σύντροφο 
του ή γενικότερα από άτοµα, που µπορούν να βρεθούν στο ίδιο δωµάτιο, 
στο οποίο κοιµάται ο πάσχων και µπορούν να δώσουν πληροφορίες για 
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την ποιότητα του ύπνου του (γονείς, συγκάτοικοι, φίλοι, συνάδελφοι 
κλπ). 

Η λήψη ιστορικού από αυτό το δεύτερο άτοµο είναι απαραίτητη 
διότι τόσο το απλό ροχαλητό όσο και άλλα γεγονότα όπως οι άπνοιες, οι 
αφυπνίσεις, ο ταραγµένος ύπνος, τα τινάγµατα κλπ. κατά κύριο λόγο 
είναι έξω από το συνειδητό του ασθενούς. Ακόµα και η υπνηλία ή η 
αλλαγή της συµπεριφοράς του πάσχοντος, µπορεί να µην είναι 
αναγνωρίσιµη από τον ίδιο, διότι επέρχονται πολύ αργά. 

Θεωρείται πολύ χρήσιµο να υπάρχουν έτοιµα ερωτηµατολόγια τα 
οποία δίδονται τόσο στον πάσχοντα όσο και στον σύντροφο του να 
απαντηθούν ώστε να µελετηθούν στη συνέχεια από το γιατρό (Weaver 
και συν, 1995). Ένα παράδειγµα τέτοιου ερωτηµατολογίου, που 
αναπτύξαµε για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης φαίνεται στον Πίνακα 
1. 

Ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν την ύπαρξη ροχαλητού, τη 
συχνότητα και την ένταση του, την ύπαρξη υπνηλίας, τη συνύπαρξη 
άλλων νόσων και καταστάσεων όπως υπέρτασης, στεφανιαίας νόσου 
(Koskevuo και συν, 1985), Εγκεφαλικού Αγγειακού Επεισοδίου (Ε.Α.Ε.), 
υποθυρεοειδισµού, µεγαλακρίας, κεφαλαλγιών, σεξουαλικής 
ανικανότητας, πνευµονοπάθειας κλπ, την παρουσία εύκολης κόπωσης, 
ξηρότητας στόµατος, την χρήση καπνού, αλκοόλης, φαρµάκων, την 
αυξοµείωση του σωµατικού βάρους, το ιστορικό παρουσίας τροχαίων ή 
και επαγγελµατικών ατυχηµάτων, την υποβολή σε θεραπεία και τα 
αποτελέσµατα αυτής, είναι εντελώς απαραίτητο να υπάρχουν σ’ αυτά τα 
ερωτηµατολόγια. 

Είναι εντυπωσιακό ότι µελετώντας αυτά τα στοιχεία, βλέπει κανείς 
σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις µεταξύ του πάσχοντα και του 
συντρόφου του, ιδίως αναφορικά µε τα θέµατα της έντασης και 
συχνότητας του ροχαλητού και της ύπαρξης ή όχι απνοιών. 

Αυτό το τελευταίο µπορεί να εξηγηθεί διότι παρά τις εκατοντάδες, 
πολλές φορές, άπνοιες κατά µια νύχτα ύπνου, λίγες φορές υπάρχουν 
πλήρεις αφυπνίσεις τις οποίες µπορεί να θυµάται ο ασθενής την εποµένη 
και αυτό διότι τις περισσότερες φορές, η µετατόπιση από ένα στάδιο 
βαθέως ύπνου (REM, ή 3, 4 n.REM) σε ένα επιφανειακότερο (1 ή 2 
n.REM) επαρκεί για την αύξηση του τόνου των µυών του τραχήλου και 
την διάνοιξη της ανώτερης αναπνευστικής οδού, µε αποτέλεσµα την λήξη 
της άπνοιας. 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί εδώ ότι σε περίπτωση συνδρόµου 
κεντρικής υπνικής άπνοιας (λόγω νευρολογικών ή καρδιοπνευµονικών 
προβληµάτων), ο πάσχων αναγνωρίζει πολύ καλύτερα τον 
κατακερµατισµό του ύπνου του και τις συχνές άπνοιες και αφυπνίσεις 
του. 
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Για την εκτίµηση της βαρύτητας της υπνηλίας, µια χρήσιµη 
µέθοδος είναι η χρήση της κλίµακας Epworth (από το νοσοκοµείο 
Epworth, Μελβούρνη, Αυστραλία) (Johns, 1991). 

Κατ’ αυτήν δίδεται στον εξεταζόµενο ένα ερωτηµατολόγιο µε 
οκτώ καταστάσεις και του ζητείται να απαντήσει για το τι πιθανότητες 
έχει να κοιµηθεί κατά την διάρκεια αυτών των καταστάσεων (Πίνακας 1). 
Με 0 βαθµολογείται η απάντηση ουδεµία πιθανότητα για ύπνο, µε 1 η 
χαµηλή πιθανότητα, µε 2 η µέση πιθανότητα και µε 3 η υψηλή 
πιθανότητα για ύπνο. Στη συνέχεια αθροίζονται οι 8 αριθµοί οι οποίοι 
προκύπτουν.  
Άθροισµα 0-5 θεωρείται υπερφυσιολογικό, 6-10 φυσιολογικό, 11-15 ως 
ένδειξη ύπαρξης υπνηλίας, 16-20 σοβαρής υπνηλίας και >20 
σοβαρότατης υπνηλίας (John, 1994). 

Πολλοί συγγραφείς θεωρούν ότι τιµές κλίµακας Epworth>10 είναι 
ένδειξη ότι ο ασθενής πάσχει από Σ.Α.Υ.Α. και άρα πρέπει να 
προγραµµατίζεται περαιτέρω εκτίµηση µε πολυπαραγοντική µελέτη 
ύπνου. Άλλες ανάλογες της  Epworth µέθοδοι, οι οποίες έχουν προταθεί 
για την εκτίµηση της βαρύτητας της υπνηλίας, αλλά χρησιµοποιούνται 
λιγότερο, είναι η Stanford sleepiness scale και η sleep-wake activity 
inventory. 

 
4.2 ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
 

Πριν επικεντρωθεί ο ιατρός στο ανώτερο αναπνευστικό, µια 
πλήρης φυσική εξέταση πρέπει να πραγµατοποιηθεί, µε επικέντρωση στο 
καρδιαγγειακό και το κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα. Ο υπολογισµός 
του ∆είκτη Μάζας Σώµατος (∆.Μ.Σ.-Body Mass Index-B.M.I.) θεωρείται 
απαραίτητος για να καθοριστεί η κατάσταση θρέψης του ασθενούς. Για 
να υπολογιστεί ο B.M.I. ο εξεταζόµενος ζυγίζεται ενώ µετράται και το 
ύψος του.  
Στη συνέχεια βάση του τύπου B.M.I.= Β.Σ. [κg] υπολογίζεται ο B.M.I. 

                                                      (Υ)2  [m]2  
ΒΣ είναι το βάρος του ασθενούς σε kg ενώ Y είναι το ύψος του ασθενούς 
σε µέτρα (m). O Β.Μ.Ι. µετράται σε κg/m2. Στον πίνακα 3 φαίνεται η 
κατάταξη της θρεπτικής κατάστασης του ασθενούς σε συνάρτηση του 
B.M.I. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΡΕΨΗΣ                                   B.M.I. kg/ m2 
Υποθρεπτικό άτοµο βαθµού 1                                  <16 
Υποθρεπτικό άτοµο βαθµού 2                                 16-17,9 
Λεπτό άτοµο                                                              18-19,9       
Κανονικό άτοµο                                                        20-25  
Παχύ άτοµο                25,1-26,9 
Παχύσαρκο άτοµο βαθµού 1   27-29,9 
Παχύσαρκο άτοµο βαθµού 2   30-40 
Παχύσαρκο άτοµο βαθµού 3    >40 
                                                    
 Ο B.M.I. είναι ένας χρήσιµος δείκτης διότι τόσο το ροχαλητό όσο 
και το Σ.Α.Υ.Α. είναι συχνότερο σε άτοµα µε τιµές B.M.I.>25,1. 
(Crocker και συν, 1990). Σε τιµές κάτω από 25, εφόσον το ιστορικό και η 
κλινική εξέταση συνάδουν, καθώς και αν η τιµή της κλίµακας Epworth 
είναι κάτω από 10, το πιθανότερο είναι ότι ο εξεταζόµενος πάσχει από 
απλό ροχαλητό και όχι από Σ.Α.Υ.Α.. Υπάρχουν  επίσης αναφορές  ότι 
τιµή B.M.I<28   είναι θετικός προγνωστικός δείκτης για επιτυχή 
χειρουργική επέµβαση(Rollheim και συν,1999)  
 Άλλοι συγγραφείς θεωρούν πολύ σηµαντική, την παράµετρο της 
αυξηµένης περιµέτρου του τραχήλου, για την πρόγνωση του Σ.Α.Υ.Α. 
άρα χρήσιµη µπορεί να είναι και αυτή η µέτρηση. 
 Στη συνέχεια πρέπει να επικεντρώνεται η προσοχή του γιατρού στο 
ανώτερο αναπνευστικό και να πραγµατοποιείται προσεκτική εξέταση της 
µύτης, του στόµατος, του ρινοφάρυγγα, του οροφάρυγγα, του 
υποφάρυγγα, του λάρυγγα καθώς και του τραχήλου (Shepard και συν, 
1991). Η εξέταση πρέπει να συµπληρώνεται µε εύκαµπτη 
ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπηση (Skatvedt, 1993). Κατά το τέλος αυτής 
εκτελείται ο χειρισµός του Mueller σε καθιστή και ύπτια θέση και µε τον 
οποίο γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης του σηµείου απόφραξης 
(οροφάρυγγας – υποφάρυγγας – λάρυγγας - πολλαπλά σηµεία) (Chaban, 
1988). 
 Κατά την κλινική εξέταση αναζητούνται στη µύτη παθολογικές 
καταστάσεις όπως σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, πολυποδίαση ρινός, 
όγκοι ρινός-παραρρινίων, αιµάτωµα του ρινικού διαφράγµατος, 
απεξάρθρωση ρινικού διαφράγµατος, ενδείξεις αλλεργικής ή άλλου 
τύπου ρινίτιδος, υπερτροφία των κογχών, ατρησία ρινικών χοανών, 
συµφύσεις σαν επακόλουθο συνήθως προηγηθείσας χειρουργικής 
επέµβασης. Πολλοί συνιστούν και εµείς το έχουµε βρει χρήσιµο το test 
ξυλοµεταζολίνης (otrivin 0,1%). Κατ’ αυτό δίδεται η οδηγία στον ασθενή 
να χρησιµοποιήσει για 4-5 βράδια spray ξυλοµεταζολίνης, 2 ψεκασµούς 
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σε κάθε ρώθωνα, µισή ώρα πριν πάει στο κρεβάτι του. Ο ασθενής και 
ιδίως ο σύντροφος του, καλούνται να παρατηρήσουν, εάν υπάρχει 
βελτίωση στην ποιότητα του ύπνου του εξεταζόµενου, όσον αφορά το 
ροχαλητό και τις άπνοιες όπως και εάν υπάρχει βελτίωση των ηµερησίων 
συµπτωµάτων (υπνηλία κλπ). 
 Εάν πράγµατι υπάρχει βελτίωση τούτο υπαινίσσεται ότι η ρινική 
απόφραξη συµβάλλει στην παθολογική κατάσταση του ασθενούς. Η 
θεραπεία αυτής µε συντηρητικό ή και χειρουργικό τρόπο αναµένεται να 
βοηθήσει τον ασθενή. 
 Κατά την εξέταση του ρινοφάρυγγα γίνεται αναζήτηση κύστεων, 
υπερτροφικών αδενοειδών εκβλαστήσεων, όγκων, καθώς και στενώσεων 
αυτού.  
 Στον οροφάρυγγα και το στόµα γίνεται εκτίµηση του µεγέθους των 
παρίσθµιων αµυγδαλών, της γλωσσικής αµυγδαλής, της σταφυλής, της 
µαλθακής υπερώας, καθώς και των προσθίων και οπισθίων καµαρών 
όπως και εκτίµηση του οπισθίου τοιχώµατος του οροφάρυγγα (εάν 
υπάρχουν πτυχώσεις ή όχι) (Bradlley και συν, 1985). 
 Η ανεύρεση µακρογλωσσίας, υπογναθισµού, σκελετικών 
ανωµαλιών των γνάθων, διαταραχών της συγκλείσεως των οδόντων, 
όγκων, κύστεων, συµφύσεων, γλωσσικού θυρεοειδούς κλπ. πρέπει να 
µελετάται και να συσχετίζεται µε το ιστορικό και την συµπτωµατολογία 
του ασθενούς. 
 Ιδιαίτερη σηµασία φαίνεται να έχει το µέγεθος των παρίσθµιων 
αµυγδαλών όπως και της εµφάνισης του οροφάρυγγα του ασθενούς κατά 
την τροποποιηµένη Mallampati Κλίµακα (Friedman, και συν, 1999). 
Όσον αφορά το µέγεθος των παρίσθµιων αµυγδαλών σε περίπτωση 
βαθµού IV (σχήµα 2) η πιθανότητα του να πάσχει ο ασθενής από 
Σ.Α.Υ.Α., είναι σηµαντικά αυξηµένη. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι η 
UPPP είναι περισσότερο επιτυχηµένη όταν συνδυάζεται µε αφαίρεση των 
παρισθµίων αµυγδαλών, τόσο όσον αφορά το ροχαλητό όσο και το 
Σ.Α.Υ.Α. 
 Αντίθετα, εάν δεν υπάρχουν παρίσθµιες αµυγδαλές, οι πιθανότητες 
επιτυχηµένης UPPP µειώνονται σηµαντικά (Mc Guirt και συν, 1986). 
 Η κλίµακα Mallampati αναφέρεται στις σχέσεις µεταξύ γλώσσας 
και στοµατικής κοιλότητας,  χρησιµοποιώντας την ορατότητα ή µη της 
σκληρής - µαλθακής υπερώας - παρισθµίων αµυγδαλών, όταν ο 
εξεταζόµενος βγάζει την γλώσσα του έξω. Η κλίµακα αυτή έχει 
αποδειχθεί ότι είναι χρήσιµη, στην καθηµερινή κλινική πράξη, για την 
εκτίµηση της δυσκολίας διασωλήνωσης. Είναι γνωστό επίσης ότι οι 
πάσχοντες από Σ.Α.Υ.Α. έχουν συνήθως δύσκολη διασωλήνωση. 
Χρησιµοποιώντας την τροποποιηµένη κλίµακα Mallampati (χωρίς ο 
εξεταζόµενος να βγάζει την γλώσσα του έξω, µε ευρέως ανοιχτό το 
στόµα) περιγράφονται τέσσερις βαθµοί: 
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1. Οι αµυγδαλές-οι παρίσθµιες καµάρες-η σταφυλή και η µαλθακή 

υπερώα είναι καλά ορατές. 
2. Το πάνω µέρος των καµαρών και το µεγαλύτερο µέρος της 

σταφυλής είναι ορατό. 
3. Μόνο µέρος της µαλθακής υπερώας είναι ορατό. 
4. Μόνο η σκληρή υπερώα είναι ορατή (σχήµα 3). 
 
Φαίνεται ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός της τροποποιηµένης 
Mallampati, τόσο σηµαντικότερη είναι η πιθανότητα να πάσχει ο 
ασθενής από Σ.Α.Υ.Α. 
 Η κλινική εξέταση στρέφεται τώρα στον υποφάρυγγα και τον 
λάρυγγα όπου πάλι αναζητούνται όγκοι, κύστεις, µεγάλη συµπίπτουσα 
επιγλωττίδα, οίδηµα υπεργλωττιδικού λάρυγγα, παράλυση των 
φωνητικών χορδών, πολύποδες αυτών καθώς και ενδείξεις 
γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης (έλκη εξ’ επαφής, ερυθρότητα 
φωνητικών χορδών, κοµβία αηδών κλπ). 
 Τέλος, εξετάζεται προσεκτικά ο τράχηλος του ασθενούς για 
ανεύρεση διογκώσεων των λεµφαδένων, του θυρεοειδούς αδένα, άλλων 
στοιχείων του τραχήλου, την ανεύρεση κύστεων, συριγγίων και λοιπών 
παθολογικών καταστάσεων. 
 Απαραίτητα ακολουθεί η δοκιµασία Mueller, όπου κατόπιν 
αναισθητοποίησης των ρινικών θαλαµών, αρχικά γίνεται µια πολύ καλή 
ενδοσκόπηση αυτών καθώς και του ρινοφάρυγγα–οροφάρυγγα–
υποφάρυγγα-λάρυγγα µε το εύκαµπτο ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο και 
στη συνέχεια επιχειρείται η ανεύρεση του σηµείου ή των σηµείων 
απόφραξης ως εξής: Το ρύγχος του ενδοσκοπίου τοποθετείται από τη 
µύτη και σταµατά ακριβώς άνωθεν της µαλθακής υπερώας στο σηµείο 
όπου αυτή συναντά το όγκωµα του Passavant κατά την κατάποση.  
 Ζητείται από τον ασθενή, µε κλειστή τη µύτη (την αποφράσσει ο 
εξετάζων) και το στόµα, να προσπαθήσει να πάρει βαθιά αναπνοή 
(ανάστροφη Valsalva). Το ίδιο επαναλαµβάνεται λίγο αργότερα στο 
επίπεδο ακριβώς πάνω από την κορυφή της επιγλωττίδας. Κατά την 
διάρκεια της δοκιµασίας παρατηρούνται προσεκτικά η οπίσθια κίνηση 
της µαλθακής υπερώας, της σταφυλής και της γλώσσας καθώς και η προς 
τα έσω κίνηση των πλαγίων τοιχωµάτων του υποφάρυγγα αλλά και 
ευενδοτότητα-σύµπτωση της επιγλωττίδας. Η δοκιµασία γίνεται τόσο σε 
καθιστή θέση όσο και σε ύπτια κατάκλιση (Katsantonis και συν, 1989). 
Μερικοί συνιστούν να γίνεται η Mueller µε την φαρµακευτική επέλευση 
ύπνου (i.v. χορήγηση υπνωτικών) διότι τούτο προσοµοιάζει περισσότερο 
µε την κατάσταση του φυσιολογικού ύπνου του ασθενούς (Shepard και 
συν, 1990). (Βεβαίως εδώ ο ασθενής δεν µπορεί να κάνει ενεργητικά 
ανάστροφη Valsalva και έτσι κατά την ενδοσκόπηση ελέγχεται το 
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αποτέλεσµα της απώλειας του τόνου των µυών του φάρυγγα και του 
τραχήλου, στο εύρος της ανώτερης αναπνευστικής οδού). 
 Όµως αυτό το τελευταίο χρειάζεται να γίνεται σε συνεργασία µε 
αναισθησιολόγο αφ’ ενός, αφ’ ετέρου µπορεί να είναι επικίνδυνο σε 
ασθενείς που πάσχουν από µέτριο ή σοβαρό Σ.Α.Υ.Α., διότι µπορεί να 
επέλθει αναπνευστική παύλα, πράγµα το οποίο γίνεται ακόµα 
επικινδυνότερο δεδοµένου των δυσκολιών διασωλήνωσης που έχουν 
αυτοί οι ασθενείς. 
 Με την Mueller γίνεται προσπάθεια να καταταχθούν οι ασθενείς 
από άποψη επιπέδου απόφραξης σε τρεις κύριες οµάδες: 
1.  Σε αυτούς που η απόφραξη γίνεται µόνο στον οροφάρυγγα 
2.  Σε αυτούς που η απόφραξη είναι µόνο στον υποφάρυγγα και ιδίως 

στο επίπεδο βάσης της γλώσσας-επιγλωττίδας και  
3.  Σε αυτούς που η απόφραξη είναι και στον οροφάρυγγα και στον 

υποφάρυγγα. Εάν υπάρχει και ρινική απόφραξη αυτοί οι ασθενείς 
χαρακτηρίζονται ως P+, διαφορετικά ως P-. Μερικοί διαβαθµίζουν 
την απόφραξη κατά την δοκιµασία ως εξής:0=καµία απόφραξη, 
1=απόφραξη κατά 25% το αυλού, 2=50% απόφραξη, 3=75%, και 
4=πλήρης απόφραξη του αυλού στο επίπεδο εκτίµησης. (Sher και 
συν, 1997). 

  
Η δοκιµασία Mueller είναι χρήσιµη µέθοδος για την εκτίµηση του 
επιπέδου απόφραξης, αλλά υπόκειται σε σηµαντικούς περιορισµούς, 
τόσο διότι η εκτέλεση της από τον εξεταζόµενο µπορεί να µην είναι η 
πρέπουσα, όσο και διότι η ερµηνεία της είναι υποκειµενική. Γενικά η 
άποψη µας είναι ότι, όταν ο εξετάζων έχει σηµαντική εµπειρία και το 
επίπεδο συνεργασίας του µε τους ασθενείς είναι υψηλό, τότε η δοκιµασία 
Mueller είναι επιβοηθητική στην επιλογή ασθενών για συντηρητική ή 
χειρουργική θεραπεία, καθώς και για το είδος αυτής της τελευταίας (Sher 
και συν, 1985). 
  Μετά το τέλος της φυσικής εξέτασης (η οποία καταγράφεται σε 
φύλλα όπως τον πίνακα 3) και αφότου µελετηθούν το ιστορικό και τα 
απαντηθέντα ερωτηµατολόγια, συνήθως παραγγέλλονται κάποιες 
εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και εξετάσεις από άλλους ειδικούς 
ιατρούς. 
Οι κυριότερες των εργαστηριακών εξετάσεων µπορεί να είναι: 
1.  Κεφαλοµετική ακτινογραφία και ανάλυση αυτής 
2.  Πολυπαραγοντική καταγραφή ύπνου (ενδονοσοκοµειακή) 
3.  Ολιγοπαραγοντική καταγραφή ύπνου (κατ’ οίκον) 
4.  CT προσώπου-τραχήλου 
5.  MRI προσώπου-τραχήλου 
6.  MSLT (Multiple Sleep Latency Test) 
7.  Οξυµετρία παλµού (παλµική οξυµετρία) 
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8.   Ακτινοσκόπηση ανώτερου αναπνευστικού κατά την διάρκεια του 
ύπνου 

9.  Ακουστική φαρυγγολαρυγγοµετρία 
 Ανάλογα µε το ιστορικό µπορεί να ζητηθούν εξετάσεις από 
Πνευµονολόγο, Καρδιολόγο, Ενδοκρινολόγο, ∆ιαιτολόγο, 
Ωτορινολαρυγγολόγο, Γναθοπροσωπικό Χειρουργό, Οδοντίατρο, 
Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Γενικό Χειρουργό, 
Νευρολόγο, Ορθοδοντικό κ.λ.π. 
 Εξετάσεις όπως γενική αίµατος, βιοχηµικές εξετάσεις, ορµόνες 
θυρεοειδούς και υπόφυσης κλπ. ζητούνται κατά περίπτωση. Από την 
πλειάδα αυτών των εξετάσεων θα αναπτυχθούν αδρά η κεφαλοµετρική 
ακτινογραφία, η CT, η MRI, το MSLT και κάπως εκτενέστερα το 
υπνογράφηµα, το οποίο και θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της 
διάγνωσης του συνδρόµου υπνικής άπνοιας, της διαφοροδιάγνωσης, αλλά 
και της εκτίµησης της επιτυχίας ή µη των διαφόρων θεραπειών. Το 
υπνογράφηµα πρέπει να γίνεται σε εξειδικευµένα εργαστήρια ύπνου,  
εξοπλισµένα µε ειδικά µηχανήµατα, τα οποία όσο η τεχνολογία 
αναπτύσσεται τόσο µικραίνουν σε όγκο. 
 Η κεφαλοµετρική ακτινογραφία και η ανάλυση της, είναι µία 
χρήσιµη, αν και πολύπλοκη µέθοδος, για την αξιολόγηση της απόφραξης 
στο επίπεδο βάσεως γλώσσας-υποφάρυγγα κυρίως, και την 
διαφοροδιάγνωση του εάν η αιτία της απόφραξης είναι ιδίως σκελετική ή 
οφείλεται στους µαλακούς ιστούς ή είναι µεικτής αιτιολογίας (Εικόνα 1). 
(Lyberg και συν, 1989). Η ακτινογραφία αυτή είναι µια συγκεκριµένη 
πλάγια ακτινογραφία της κεφαλής και του τραχήλου κατά την οποία 
απεικονίζονται τα οστικά αλλά και τα µαλακά µόρια του ανώτερου 
αναπνευστικού. 
Αποστάσεις και µετρήσεις οι οποίες µπορεί να είναι χρήσιµες για την 
πρόβλεψη Σ.Α.Υ.Α. και τη βαρύτητα αυτού είναι: 
1. Η χαµηλή θέση του υοειδούς οστού (σε σχέση µε το επίπεδο της 

κάτω γνάθου) 
2. Μεγάλο µήκος µαλθακής υπερώας 
3. Μικρό εύρος στήλης αέρα στο επίπεδο της βάσης της γλώσσας ( η 

µέτρηση γίνεται µεταξύ της βάσης της γλώσσας και του οπισθίου 
φαρυγγικού τοιχώµατος).  Σε άτοµα µε µέτριο και σοβαρό Σ.Α.Υ.Α. 
το εύρος είναι 4-5 mm ενώ σε άτοµα φυσιολογικά είναι 11,6 mm 
(Riley και συν, 1985). 

4. O οπισθογναθισµός άνω και κάτω γνάθου (Friedman και συν, 1999). 
 
 Πλεονεκτήµατα της είναι ότι είναι ευρέως διαδεδοµένη, γίνεται 
εύκολα, χρειάζεται όµως ακινητοποίηση της κεφαλής, πρέπει να 
λαµβάνεται κατά το τέλος της εκπνοής και από συγκεκριµένη απόσταση 
µε συγκεκριµένη τοποθέτηση της κεφαλής (επίπεδο Φραγκφούρτης  
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παράλληλο µε το έδαφος π.χ.), δεν επηρεάζεται από το βάρος του 
ασθενούς, είναι φτηνή σε σχέση µε την CT ή την MRI, είναι χρήσιµη για 
την εκτίµηση ασθενών µε οστικές ανωµαλίες και µπορεί να χρησιµεύσει, 
για την αξιολόγηση της χρησιµότητας των διαφόρων ορθοδοντικών 
συσκευών, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την θεραπεία του Σ.Α.Υ.Α. 
     Μειονεκτήµατα της είναι ότι χρειάζεται για να γίνει ακτινολογικό 
µηχάνηµα, η ανάλυση της είναι µάλλον πολύπλοκη, δίδει µόνο 
δυσδιάστατες πληροφορίες, δεν δίδει καµία πληροφορία για τα πλάγια 
φαρυγγικά τοιχώµατα και τους πλαγιοφαρυγγικούς χώρους και δεν 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί σα δυναµική εξέταση, ή κατά την διάρκεια 
του ύπνου. 
 CT και MRI είναι µέθοδοι µε τις οποίες µπορεί να απεικονισθούν 
πολύ καλά τα ανατοµικά µόρια του ανώτερου αναπνευστικού, σε τρείς 
διαστάσεις (MRI, ελικοειδής CT), δυναµικά ακόµα και κατά την διάρκεια 
του ύπνου. Μπορεί να είναι εξαιρετικά υποβοηθητικές µέθοδοι για την 
ανίχνευση του σηµείου ή των σηµείων απόφραξης (στο επίπεδο της 
µαλθακής υπερώας ή οπισθογλωσσικά) πράγµα που µπορεί να βοηθήσει 
στην καλύτερη επιλογή µεθόδου θεραπείας (Fairbanks DNF και συν, 
1994). Γενικά η CT είναι φθηνότερη της MRI, απεικονίζει καλύτερα τα 
οστά, χειρότερα τους µαλακούς ιστούς και ιδίως το λίπος, χρειάζεται 
λιγότερο χρόνο για να γίνει ενώ κατ’ αυτήν ο ασθενής εκτίθεται σε 
ακτινοβολία.  
Η MRI εκτός του ότι είναι ακριβότερη δεν µπορεί να γίνει σε ασθενείς µε 
κλειστοφοβία και σε άτοµα τα οποία φέρουν βηµατοδότες, κοχλιακά 
εµφυτεύµατα ή φερροµαγνητικά clips και γενικά εµφυτεύσεις µε 
φερροµαγνητικά υλικά. Κατά την εκτέλεση MRI δεν υπάρχει έκθεση σε 
ακτινοβολία. Και οι δύο µέθοδοι δεν µπορούν να γίνουν εύκολα σε άτοµα 
πάνω από  300 pounds (~136 kg) (Schwab και συν). H MRI σε οβελιαίο 
επίπεδο θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιµη από ορισµένους. 
 MSLT:Η δοκιµασία αυτή επιχειρεί να προσδιορίσει κατά το 
δυνατόν αντικειµενικά τον βαθµό υπνηλίας  (που ευθύνεται για πολλά 
τροχαία και επαγγελµατικά ατυχήµατα) από την οποία συχνά πάσχουν οι 
ασθενείς µε Σ.Α.Υ.Α. Κατ’ αυτήν προσφέρεται στον εξεταζόµενο η 
δυνατότητα ύπνου, ύστερα από το υπνογράφηµα (είτε το πρωϊνό µετά 
από αυτό, είτε το επόµενο) σε ελεγχόµενες συνθήκες (σκοτεινό δωµάτιο, 
συγκεκριµένη χαµηλή σχετικά θερµοκρασία κλπ.), τρείς-πέντε φορές και 
µετριέται ο µέσος χρόνος ο οποίος χρειάζεται για να κοιµηθεί το άτοµο. 
Σε φυσιολογικά άτοµα αυτός ο χρόνος είναι � 7 min , µέσος χρόνος < 3 
min είναι συµβατός µε έντονη υπνηλία, 3-5 min µε σηµαντική η µέτρια 
υπνηλία ενώ 5-7 min µε µικρή υπνηλία (Fairbanks DNF, 1994). 
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4.3  ΥΠΝΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΥΠΝΟΥ) 

 
 Η εξέταση αυτή θεωρείται καθοριστική, για τη διάγνωση και τη 
διαφοροδιάγνωση των διαφόρων συνδρόµων υπνικής άπνοιας (Douglas 
και συν, 1992), τόσο µεταξύ τους, όσο και από άλλες καταστάσεις, όπως 
απλό ροχαλητό, ναρκοληψία ή σύνδροµο αυξηµένης αντίστασης 
ανώτερου αναπνευστικού. 
 Επίσης η αποτελεσµατικότητα των διαφόρων µορφών θεραπείας 
κρίνεται από την επανάληψη του υπνογραφήµατος, µετά την εφαρµογή 
τους. Το υπνογράφηµα είναι µια συνεχής καταγραφή, συνήθως όλη την 
νύχτα, ορισµένων φυσιολογικών παραµέτρων (Rundell και συν, 1988). 
Συνηθέστερα καταγράφονται: 
1. Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (Η.Ε.Γ.) 
2. Ηλεκτροµυογράφηµα (ποδιών και υπογενείδιας χώρας συνήθως) 

(Η.Μ.Γ.)  
3. Ηλεκτροοφθαλµογράφηµα (Η.Ο.Γ.) 
4. Η ροή του αέρα διαµέσου της µύτης 
5. Η ροή του αέρα διαµέσου του στόµατος 
6. Οι θωρακικές κινήσεις 
7. Οι κοιλιακές κινήσεις 
8. Ο κορεσµός του Ο2 του αρτηριακού αίµατος 
9. Ηλεκτροκαρδιογράφηµα (Η.Κ.Γ) 
10. Το ροχαλητό µε µικρόφωνο το οποίο τοποθετείται στα πλάγια του 

τραχήλου αντίστοιχα µε τον θυρεοειδή χόνδρο του λάρυγγα. 
11. Ορισµένοι συνιστούν την χρήση ειδικού καθετήρα µέτρησης 

πιέσεων στην ανώτερη αναπνευστική οδό ώστε να είναι δυνατός ο 
καθορισµός της κύριας περιοχής της αναπνευστικής απόφραξης       

12. Οι πιέσεις εντός του οισοφάγου µε καθετήρα µανοµετρίας.  
Η µελέτη του Η.Ε.Γ., του Η.Μ.Γ. και του Η.Ο.Γ. καθορίζουν την 
κατάσταση του ύπνου και την ξεχωρίζουν από το στάδιο 
εγρήγορσης. Επίσης η µελέτη αυτών είναι δυνατόν να βοηθήσει τη 
διαίρεση του ύπνου σε χαρακτηριστικά εναλλασσόµενα στάδια 1 
και 2 (ελαφρός ύπνος), 3 και 4 (βαθύς ύπνος) και REM ύπνος. 

 
Η διαίρεση αυτή του ύπνου σε στάδια είναι εξαιρετικά σηµαντική διότι 
είναι γνωστό ότι η πλειονότητα των απνοιών επισυµβαίνει σε REM ύπνο 
και δευτερευόντως στα στάδια 3 και 4 του n.REM. 
Κατά τη διάρκεια του REM ύπνου, εµφανίζονται τα όνειρα. Κατά αυτό 
το στάδιο έχουµε έντονη δραστηριότητα στο Η.Ε.Γ., αυξηµένη ροή 
αίµατος στον εγκέφαλο, έντονες κινήσεις των µατιών και πολύ 
σηµαντική καταστολή του µυϊκού τόνου (πιθανώς αυτό να γίνεται 
προληπτικά ώστε να µην αντιδρά το άτοµο στα όνειρα που βλέπει). 
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Αυτή ακριβώς η µυϊκή ατονία είναι υπεύθυνη για την απόφραξη 
της αναπνευστικής οδού, η οποία είναι η γενεσιουργός του Σ.Α.Υ.Α.                          
Η ροή αέρα από την µύτη και το στόµα σε συνδυασµό µε την µελέτη της 
αναπνευστικής προσπάθειας (θωρακικές και κοιλιακές κινήσεις) ορίζουν 
τη φυσιολογική αναπνοή, την κεντρική άπνοια (ανυπαρξία 
αναπνευστικής προσπάθειας και απουσία ροής αέρα από την µύτη ή το 
στόµα), την αποφρακτική άπνοια (ύπαρξη αναπνευστικής προσπάθειας- 
απουσία ροής) και τη µεικτή άπνοια (αρχικά απουσία αναπνευστικής 
προσπάθειας και ροής αέρα η οποία ακολουθείται από αναπνευστική 
προσπάθεια ενώ η ροή αέρα παραµένει απούσα). Η µελέτη κορεσµού του 
αρτηριακού αίµατος σε O2 επιτρέπει την εκτίµηση αποκορεσµού O2 κατά 
τη διάρκεια των απνοιών. Με το Η.Κ.Γ. µπορεί να καταγραφούν και να 
µελετηθούν τυχόν αρρυθµίες που έχουν σχέση µε τις άπνοιες. 
 Η βαρύτητα του Σ.Α.Υ.Α. µπορεί να εκτιµηθεί από το συνδυασµό 
της µελέτης του αριθµού των απνοιών και υποπνοιών, τη διάρκεια αυτών, 
το βαθµό αποκορεσµού Ο2, και τη διάρκεια των περιόδων αποκορεσµού, 
καθώς και την ύπαρξη σοβαρών καρδιακών αρρυθµιών. 
 Ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος µπορεί να συµβάλλει στην 
εκτίµηση της βαρύτητας του Σ.Α.Υ.Α., είναι η διαταραχή της 
αρχιτεκτονικής του ύπνου, η οποία ευθύνεται για τις πολλαπλές 
αφυπνίσεις ή σχεδόν αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια του ύπνου και για την 
ηµερήσια υπνηλία. Τυπικά ασθενείς µε σοβαρή υπνηλία εµφανίζουν 
σηµαντική διαταραχή της αρχιτεκτονικής του ύπνου, µε αυξηµένη 
διάρκεια ύπνου σε στάδια 1 και 2, µειωµένη διάρκεια σε στάδια 3 και 4, 
µειωµένο REM ύπνο καθώς και πολλές αφυπνίσεις ή σχεδόν αφυπνίσεις 
µε τις οποίες τερµατίζονται και οι άπνοιες.  
 Το υπνογράφηµα εντός εργαστηρίου ύπνου γίνεται υπό την άµεση 
εποπτεία και παρακολούθηση ειδικού τεχνολόγου ή νοσηλευτή, ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για τη σωστή σύνδεση του εξεταζόµενου, για τις 
πρέπουσες τροποποιήσεις αυτής κατά την διάρκεια της εξέτασης, την 
επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας των µηχανηµάτων, την καταγραφή 
των παρατηρήσεων του αναφορικά µε τη συµπεριφορά του εξεταζόµενου 
όσο και για την αντιµετώπιση σοβαρών συµβαµάτων. Πολλές φορές είτε 
µια άλλη νύχτα, είτε στο δεύτερο µισό της ίδιας νύχτας (Sanders και συν, 
1994) γίνεται δοκιµαστική χρήση της nasal Continuous Positive Airway 
Pressure (n-CPAP) για την εκτίµηση της δραστικότητας της στην 
θεραπεία του συνδρόµου (αυτό το δεύτερο θεωρείται ότι µειώνει το 
κόστος της µεθόδου). 

Ασθενείς µε σοβαρό Σ.Α.Υ.Α. και υποαερισµό µπορεί να 
κινδυνεύσουν από την σοβαρή υποξαιµία και την αύξηση του PCO2, οι 
οποίες συµβαίνουν µερικές φορές όταν η n-CPAP πρωτοχρησιµοποιείται. 
Αυτό υπαγορεύει ότι η n-CPAP πρέπει να τοποθετείται στον ασθενή και 
να τίθεται σε λειτουργία, από ειδικό τεχνολόγο εκπαιδευµένο στην 
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καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, ο οποίος θα διαθέτει και τα 
απαραίτητα µέσα γι’ αυτήν. Ιατρός και νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει 
να είναι διαθέσιµα σε πρώτη ζήτηση. 

Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι σε µερικούς ασθενείς µε καρδιακές 
αρρυθµίες η n-CPAP  µπορεί να προκαλέσει εκτοπία. 
 Λόγω του αυξηµένου κόστους του υπνογραφήµατος έχει γίνει 
προσπάθεια να χρησιµοποιηθούν φορητές συσκευές µε τις οποίες 
µετρώνται άλλοτε άλλες παράµετροι, κατά την διάρκεια του ύπνου του 
εξεταζόµενου, στο δικό του περιβάλλον (το οποίο οπωσδήποτε είναι 
καλύτερα ανεκτό απ’ αυτόν).  Όµως η απουσία του ειδικού τεχνικού κατά 
την διάρκεια της εξέτασης καθώς και η σχετική αδυναµία 
πραγµατοποίησης όλων των προηγούµενων καταγραφών, µε φορητά 
µηχανήµατα, έχουν κάνει τους περισσότερους ειδικούς, να µην εκτιµούν 
ότι η ακρίβεια της καταγραφής των φορητών µηχανηµάτων είναι εξίσου 
υψηλή όσο των υπαρχόντων στα εργαστήρια ύπνου. Πιθανότατα στο 
µέλλον, µε την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα φορητά µηχανήµατα να 
αποκτήσουν µεγαλύτερη ακρίβεια και να διαδραµατίσουν σηµαντικότερο 
ρόλο στην διερεύνηση των διαταραχών του ύπνου. 
 Όπως ήδη αναφέρθηκε, µε το υπνογράφηµα πετυχαίνεται η 
διάγνωση και η διαφοροδιάγνωση των διαφόρων διαταραχών του ύπνου, 
µια εκ των οποίων είναι το σύνδροµο αυξηµένης αντίστασης του 
ανώτερου αναπνευστικού.  Αυτό το σύνδροµο έχει περιγραφεί σχετικά 
πρόσφατα και χαρακτηρίζεται από πολλές αφυπνίσεις ή σχεδόν 
αφυπνίσεις (από στάδια ύπνου ιδίως 1 αλλά και 2), από έντονες 
αναπνευστικές κινήσεις για να ξεπεραστεί η αυξηµένη αντίσταση του 
ανώτερου αναπνευστικού, από φυσιολογικό δείκτη απνοιών-υποπνοιών 
αλλά και από αυξηµένη ηµερήσια υπνηλία µερικές φορές πολύ σοβαρή  
(Guilleminault και συν, 1993). 
 

4.4 ∆ΙΑΦΟΡΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΩΝ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ 
(Ι∆ΙΩΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) 

 
 
 Η διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνει από άλλες καταστάσεις οι 
οποίες προκαλούν υπνηλία καθώς και από καταστάσεις, οι οποίες 
προκαλούν δευτεροπαθές σύνδροµο υπνικής άπνοιας (υποθυρεοειδισµός, 
µυασθένεια, Ε.Α.Ε., µυϊκή δυστροφία, µεγαλακρία κλπ). 
Παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες συνοδεύονται από υπνηλία είναι: 
όγκοι οι οποίοι προσβάλλουν τον υποθάλαµο ή το εγκεφαλικό στέλεχος, 
αυξηµένη ενδοκράνια πίεση, κατανάλωση υπνωτικών ή άλλων 
κατασταλτικών φαρµάκων, διακοπή αµφεταµινών και ανάλογων 
φαρµάκων, εγκεφαλίτιδες και κάποιες περιπτώσεις κατάθλιψης, η 
ναρκοληψία, ψυχιατρικές νόσοι, σύνδροµο περιοδικών κινήσεων άκρων 
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και ανήσυχων ποδιών, ιδιοπαθής κεντρική (οφειλόµενη στο Κ.Ν.Σ.) 
υπνηλία, υπερκαπνία λόγω χρονίων πνευµονικών νόσων, σύνδροµο 
Klein-Levin, σύνδροµο υπνηλίας συνδυαζόµενο µε εµµηνορρυσία, 
υπνική µέθη κ.α. (Fairbanks DNF, 1994). 

Οξεία υπνηλία µπορεί να προκαλέσει η γρίππη και άλλες ιώσεις . 
Επίσης η υπεργλυκαιµία, η υπογλυκαιµία, η αναιµία, η ουραιµία, η 
υπερκαπνία, η υπερασβεστιαιµία, η ηπατική ανεπάρκεια, η επιληψία και 
η σκλήρυνση κατά πλάκες είναι από τις καταστάσεις οι οποίες µπορούν 
να προκαλέσουν υπνηλία.  

Με το προσεκτικό ιστορικό, την φυσική εξέταση και τον 
εργαστηριακό έλεγχο (όπως υπνογράφηµα, CT και MRI εγκεφάλου, 
αιµατολογικό και βιοχηµικό έλεγχο αίµατος και ούρων) η διαφορική 
διάγνωση µπορεί να επιτευχθεί στις περισσότερες των περιπτώσεων. 

Τέλος, αναφέρεται το σύνδροµο των Kleine-Levin, το οποίο είναι 
σπάνιο και αφορά ιδίως έφηβα αγόρια και χαρακτηρίζεται από επεισόδια 
υπνηλίας, αυξηµένης όρεξης και σεξουαλικότητας εναλλασσόµενα µε 
κανονικές περιόδους ζωής. Κάθε επεισόδιο κρατάει λίγες εβδοµάδες και 
υποτροπιάζει σχεδόν κάθε έτος. Το σύνδροµο υποχωρεί αυτόµατα, 
συνήθως πριν τα 40 έτη. Πιθανολογείται ως αιτία η οργανική 
δυσλειτουργία του υποθαλάµου.   
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΡΟΧΑΛΗΤΟΥ 
 

Η θεραπεία του απλού ροχαλητού µπορεί να διαιρεθεί σε 
συντηρητική και χειρουργική. Προϋπόθεση για να συζητήσουµε για 
θεραπευτικά µέτρα είναι ο ιατρός βασιζόµενος στο ιστορικό, την φυσική 
εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο (ιδίως το υπνογράφηµα) να έχει 
θέσει την διάγνωση του απλού ροχαλητού και να έχει διαφοροδιαγνώσει 
σαφώς την ύπαρξη συνδρόµων υπνικής άπνοιας, όπου συνυπάρχει 
ροχαλητό στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων (Katsandonis 
και συν, 1988). 
Ιδιαίτερα χρήσιµες οδηγίες αφορούν: 
1. Την απώλεια βάρους εφόσον ο εξεταζόµενος είναι παχύσαρκος 
2. Την υιοθέτηση αθλητικού προτύπου ζωής 
3. Την αποφυγή χρήσης αλκοόλ ιδίως το απόγευµα και το βράδυ 
4. Αποφυγή υπνωτικών, ηρεµιστικών και αντιϊσταµινικών  
5. Αποφυγή θέσης ύπνου ύπτια και προτίµηση της πλάγιας θέσης 
6. Συρραφή µιας µπάλας του τέννις σε «τσέπη» της πυτζάµας η οποία 

κατασκευάζεται στην ράχη αυτής 
7. Ανύψωση της πλευράς του κρεβατιού προς το κεφάλι κατά 10-12 

cm 

 29 



8. Αποφυγή χρήσης µαξιλαριού και ιδίως παχέων 
9. Ο πάσχων να πηγαίνει στο κρεβάτι µετά τον σύντροφο του ώστε να 

προλαβαίνει αυτός να κοιµάται πρώτος. 
10. Πιθανά η χρήση ενός ποτού Cola ή καφέ από τον πάσχοντα µπορεί 

να βοηθήσει στον προηγούµενο στόχο. 
 Για σοβαρότερο ροχαλητό έχει αναφερθεί ότι φάρµακα όπως η 
προτριπτυλίνη ή η φλουεξιτίνη, µειώνοντας τον χρόνο όπου ο 
θεραπευόµενος κοιµάται σε REM ύπνο, µπορεί να επιτύχουν µείωση του 
ροχαλητού. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες αυτών των αντικαταθλιπτικών 
φαρµάκων, καθώς και το ότι πρέπει να τα παίρνει ο πάσχων σε όλη του 
την ζωή αποτελούν σοβαρά µειονεκτήµατα αυτής της θεραπευτικής 
µεθόδου. Σε περίπτωση συνύπαρξης ρινικής απόφραξης η άρση αυτής 
µπορεί να δράσει υποβοηθητικά. 
 Στις Η.Π.Α. έχουν κατοχυρωθεί πάνω από 300 συσκευές, οι οποίες 
υπόσχονται ότι θεραπεύουν το ροχαλητό. Μερικές απ’ αυτές 
(ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί, συγκρατητήρες γλώσσας κλπ) δυνητικά 
είναι χρήσιµες όµως η δυσανεξία που επιφέρουν στον ασθενή συχνά τις 
κάνει απαγορευτικές για µακροχρόνια χρήση (Fairbanks και συν, 1994).      
 Το σταµάτηµα του καπνίσµατος, εφόσον δεν συνοδεύεται από 
αύξηση του σωµατικού βάρους, βοηθάει οριακά και αν κανείς 
αναλογιστεί τις βλαβερές του συνέπειες θα πρέπει πάντα να 
καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να πείθονται οι ασθενείς να το 
εγκαταλείπουν. Η χρήση n-CPAP  είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική αλλά 
δύσκολα πείθονται οι ασθενείς να τη χρησιµοποιούν εφ’ όρου ζωής και 
πολύ περισσότερο εφόσον το πρόβληµα τους είναι το απλό ροχαλητό. 

Από τις χειρουργικές επεµβάσεις η Σταφυλοϋπερω- 
ιοφαρυγγοπλαστική (Uvulopalatopharyngoplasty–UPPP) και η LAUP 
µπορούν να βοηθήσουν στην πλειοψηφία των πασχόντων, εφ’ όσον γίνει 
καλή επιλογή. Η απλή αφαίρεση της σταφυλής ίσως βοηθάει έναν µικρό 
αριθµό των ασθενών (Pelausa και συν, 1989). Άλλη µέθοδος µείωσης 
δονήσεως της υπερώας είναι η χρήση ραδιοσυχνοτήτων (Somnoplasty) 
(Hukins και συν, 2000). 
 Πρόσφατα γίνεται έρευνα πάνω στο κεφάλαιο της νευροδιέγερσης 
των µυών του ανώτερου αναπνευστικού (π.χ. του γενειογλωσσικού µυός) 
µε εµφυτευµένους βηµατοδότες µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα κατ’ 
αρχήν. Στην παιδική ηλικία το επίµονο ροχαλητό οφείλεται σχεδόν πάντα 
σε υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων και παρισθµίων αµυγδαλών. Η 
χειρουργική τους αφαίρεση συνήθως επιφέρει την ίαση. 

Το (έντονο) ροχαλητό είναι από τα πιο συχνά συµπτώµατα και 
σηµεία του Σ.Α.Υ.Α. Εφόσον ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και το 
καλό ιστορικό, τόσο από τον πάσχοντα όσο και τον σύντροφο του, θέσει 
την διάγνωση του Σ.Α.Υ.Α., καθορίσει την βαρύτητα του και επίσης ίσως 
προσδιορίσει το επίπεδο απόφραξης, θα πρέπει να αρχίσει η διαδικασία 
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ενηµέρωσης του ασθενούς και του περιβάλλοντος του για τη φύση της 
νόσου, τα επακόλουθα της, την εξέλιξη και την πρόγνωση της καθώς και 
τις µεθόδους αντιµετώπισης, τις επιπλοκές αυτών των µεθόδων, τις 
πιθανότητες βελτίωσης ή θεραπείας καθώς και το κόστος όλων αυτών 
των µεθόδων. Για κάθε ασθενή θα πρέπει να ακολουθείται 
εξατοµικευµένη τακτική ανάλογα µε την παθολογία, την ψυχολογία, την 
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση και το περιβάλλον αυτού. Πρέπει εξ’ 
αρχής να γίνει κατανοητό στον ασθενή ή και το περιβάλλον του ότι το 
Σ.Α.Υ.Α. είναι θεραπεύσιµο, όµως για την επιτυχή θεραπευτική 
προσπάθεια χρειάζεται η άψογη συνεργασία ιατρών διάφορων 
ειδικοτήτων, άλλων ειδικών, του ασθενούς και του περιβάλλοντος του. 
Αυτή η προσπάθεια πολλές φορές είναι επίπονη και µακροχρόνια, όµως 
τα κέρδη από την επιτυχία θα είναι πολύ µεγάλα για τον ασθενή και το 
περιβάλλον του. 

 
5.1 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.Α. 
 
 Είναι πολύ σηµαντικό, να γίνει πλήρως κατανοητό ότι το Σ.Α.Υ.Α. 
είναι σύνδροµο οφειλόµενο, σε πολλούς παράγοντες και έτσι η 
θεραπευτική του προσέγγιση µπορεί να είναι πολύπλοκη και να 
χρειάζεται, η άριστη συνεργασία διαφόρων ιατρών και άλλων ειδικών 
επιστηµόνων, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. 
 Ο ορισµός του Σ.Α.Υ.Α. λίγο πολύ έχει παγιωθεί και έχει να κάνει 
µε > από 5 άπνοιες και υπόπνοιες ανά ώρα ύπνου, όµως δεν είναι σπάνιο 
να χρησιµοποιούνται άλλοτε άλλοι παράµετροι, για τον καθορισµό της 
βαρύτητας του συνδρόµου και την αναγκαιότητα της χρήσης 
θεραπευτικών µέτρων. Έτσι άλλοι προτείνουν, την χρήση του δείκτη 
απνοιών (χρησιµοποιώντας διαφορετικά νούµερα για τον χαρακτηρισµό 
του συνδρόµου σαν ήπιο, µέτριο ή σοβαρό), άλλοι του δείκτη απνοιών–
υποπνοιών ενώ άλλοι θεωρούν ότι εκτός από τους προαναφερόµενους 
δείκτες πρέπει να γίνεται µελέτη της συχνότητας και της βαρύτητας 
αποκορεσµού οξυγόνου, της ύπαρξης ηµερήσιας υπνηλίας, των 
συνυπαρχόντων αρρυθµιών καθώς και των διαφόρων καρδιαγγειακών-
αναπνευστικών προβληµάτων από τα οποία πάσχει ο ασθενής, πριν το 
σύνδροµο χαρακτηρισθεί όσον αφορά την βαρύτητα του. 
Εύλογα λοιπόν γεννιέται το ερώτηµα, ποιοι ασθενείς χρειάζονται 
θεραπεία και πόσο επιθετική αυτή πρέπει να είναι;  
Γι’ αυτούς τους λόγους θεωρείται χρήσιµο να κατατάσσονται οι ασθενείς 
σε κάποιες κατηγορίες και να προσδιορίζεται ταυτόχρονα η 
καταλληλότερη θεραπεία για κάθε οµάδα ασθενών. 
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 Από πολλούς συγγραφείς διακρίνονται τέσσερις κατηγορίες 
πασχόντων από Σ.Α.Υ.Α. 
1.  Σοβαρό Σ.Α.Υ.Α.: 

 Οι πάσχοντες εµφανίζουν έκδηλη ηµερήσια υπνηλία ή και 
καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια και αυξηµένους δείκτες απνοιών 
ή και απνοιών-υποπνοιών (πχ. > 15-20 άπνοιες/ώρα ύπνου ή >30 
άπνοιες+υπόπνοιες/ανά ώρα ύπνου) 

2.  Ηπιο και µέτριο Σ.Α.Υ.Α.: 
Οι πάσχοντες έχουν δείκτη απνοιών 5-20 ή δείκτη απνοιών-
υποπνοιών 15-30, εµφανίζουν σοβαρή ηµερήσια υπνηλία. 

3.  Παθολογικό-επιπεπλεγµένο ροχαλητό και σύνδροµο αυξηµένης 
αντίστασης ανώτερου αναπνευστικού: 
Σηµαντική ηµερήσια υπνηλία αλλά δείκτης απνοιών <5 ή δείκτης 
απνοιών-υποπνοιών <15               

4.  Ασυµπτωµατικοί ασθενείς: 
Τυχαία διαπίστωση ύπαρξης µικρού αριθµού απνοιών ή και 
υποπνοιών χωρίς συµπτωµατολογία. Οι ασθενείς των πρώτων 
τριών οµάδων στους οποίους θα εφαρµοστεί η κατάλληλη 
θεραπεία αναµένεται να παρουσιάσουν σηµαντική συµπτωµατική 
βελτίωση όµως αναµφισβήτητα µεγάλο κέρδος όσον αφορά την 
θνησιµότητα και την νοσηρότητα παρουσιάζουν τα άτοµα της 
οµάδας 1( He και συν, 1988). 

Παρ’ όλα αυτά, η σηµερινή τάση στην θεραπευτική του Σ.Α.Υ.Α. είναι 
να βασίζεται η θεραπεία, στη βαρύτητα των συµπτωµάτων (π.χ. 
υπνηλίας) και όχι απλά στους διαφόρους δείκτες. Συνέπεια αυτού είναι 
ότι και οι τρεις πρώτες οµάδες δικαιούνται θεραπείας, αφού η 
αντιµετώπιση της υπνηλίας, εκτός από την αλλαγή τρόπου ζωής του 
ασθενούς προς το καλύτερο, αναµένεται να µειώσει σηµαντικά τους 
κινδύνους τροχαίων και εργατικών ατυχηµάτων, πετυχαίνοντας 
ταυτόχρονα βελτίωση στις διαπροσωπικές σχέσεις του πάσχοντος µε το 
κοινωνικό και το επαγγελµατικό του περιβάλλον (Lavie P και συν, 1995). 
 Σύµφωνα λοιπόν µε τα προηγούµενα, όλα τα άτοµα τα οποία είναι 
συµπτωµατικά και αποδεδειγµένα εµφανίζουν αποφρακτικές άπνοιες και 
υπόπνοιες, δικαιούνται δοκιµαστικής θεραπείας µε τις πλέον καλά 
αποδεκτές θεραπευτικές µεθόδους, εξατοµικευµένες κατά περίπτωση ,µε 
τις λιγότερες παρενέργειες, ανεξάρτητα από τους διάφορους δείκτες 
(δείκτες απνοιών, απνοιών-υποπνοιών, βαθµός αποκορεσµού 
οξυαιµογλοβίνης). Εφ’ όσον αυτή η δοκιµαστική θεραπεία αποδώσει 
καρπούς όσον αφορά τα υποκειµενικά συµπτώµατα και αν και τα 
αντικειµενικά ευρήµατα π.χ. M.S.L.T. αποδείξουν την 
αποτελεσµατικότητα της θεραπείας, τότε αυτή µπορεί να χορηγείται ή να 
εφαρµόζεται σε µονιµότερη βάση. 
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Συµπερασµατικά οι αντικειµενικοί µας στόχοι κατά την θεραπεία 
του Σ.Α.Υ.Α. συµπεριλαµβάνουν: 
1.  Τη µείωση του ροχαλητού, της υπνηλίας και των άλλων 

συµπτωµάτων αυτού 
2.  Τη µείωση της νοσηρότητας και  
3.  Τη µείωση της θνησιµότητας. 
Το πόσο επιθετική θεραπεία θα προταθεί στον ασθενή εξαρτάται από τη 
σοβαρότητα της νόσου, το επιθυµητό αποτέλεσµα και τις συνυπάρχουσες 
παθήσεις. ∆εν υπάρχει πανάκεια στη θεραπεία για κάθε ασθενή και 
αρκετές φορές χρειάζεται συνδυασµός διαφόρων τύπων συντηρητικών 
και χειρουργικών µεθόδων. 
Η συντηρητική θεραπεία στοχεύει: 
Α.  Στην αντιµετώπιση των προδιαθεσικών παραγόντων (αυξηµένο 

βάρος, χρήση αλκοόλης, ηρεµιστικών, θέση ύπνου κλπ.) 
Β.  Στη θεραπεία των υποκείµενων παθήσεων (π.χ. υποθυρεοειδισµός) 
Γ.  Στη χρήση διαφόρων φαρµάκων και  
∆.  Στη χρήση διαφόρων συσκευών (n-CPAP, στοµατικών  

ορθοδοντικών κατασκευών κ.α.)                              
 
5.1.1 ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ  
 
 Οι περισσότεροι από τους πάσχοντες από Σ.Α.Υ.Α. είναι 
υπέρβαροι ή και παχύσαρκοι. Η απώλεια βάρους µπορεί να οδηγήσει σε 
βελτίωση του συνδρόµου, λόγω αύξησης του όγκου των πνευµόνων, 
αλλά και λόγω της µείωσης της απόφραξης του ανώτερου 
αναπνευστικού. Συνέπεια των προηγούµενων, όλοι οι πάσχοντες από 
Σ.Α.Υ.Α., που είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, πρέπει να συµβουλεύονται 
και να καθοδηγούνται από οµάδα (ιατρός, διαιτολόγος, ψυχολόγος, κλπ.) 
ώστε να επιτυγχάνουν την σηµαντική απώλεια βάρους, η οποία µπορεί να 
αποδώσει ακόµα και την ίαση της πάθησης. Παρόλα αυτά, το να χάσει 
ένας τέτοιος ασθενής σηµαντικό βάρος και ακόµα περισσότερο να 
διατηρηθεί στα επιθυµητά κιλά είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Μερικοί 
προτείνουν τη χρησιµοποίηση χειρουργικών τεχνικών όπως τη 
διαµερισµατοποίηση του στοµάχου, ώστε να αντιµετωπισθεί η 
παχυσαρκία (Charuzi και συν, 1992).  
Πρέπει να γίνει όµως κατανοητό ότι αυτές οι επεµβάσεις εφόσον γίνονται 
µε γενική αναισθησία, είναι δυνητικά επικίνδυνες στους ασθενείς αυτούς, 
οι οποίοι σηµειωτέον συχνά έχουν ιδιαίτερα δύσκολη διασωλήνωση. 
 
5.1.2 ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΝΟΥ  
 
 Οι περισσότεροι πάσχοντες από Σ.Α.Υ.Α. ή απλό ροχαλητό 
εµφανίζουν περισσότερες άπνοιες-υπόπνοιες, ισχυρότερο αλλά και 
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µονιµότερο ροχαλητό όταν κοιµούνται σε ύπτια θέση. Υπάρχουν 
εργασίες οι οποίες υποστηρίζουν αυτές τις παρατηρήσεις και το ότι ο 
ύπνος σε πλάγια θέση µειώνει την βαρύτητα του ροχαλητού καθώς και 
του Σ.Α.Υ.Α. (Cartwright, 1984). Έχει προταθεί ότι η αιτία της 
επιδείνωσης του Σ.Α.Υ.Α., σε ύπτια θέση είναι το ότι η βαρύτητα 
διευκολύνει την πρόπτωση της γλώσσας προς το οπίσθιο τοίχωµα του 
φάρυγγα δηµιουργώντας (αποφέροντας) απόφραξη, του ανώτερου 
αναπνευστικού. 

Σε άτοµα, τα οποία είναι ιδιαίτερα παχύσαρκα, τα παραπάνω δεν 
φαίνεται να ισχύουν µια και αυτά ροχαλίζουν σ’ όλες τις θέσεις ύπνου, 
όπως και η βαρύτητα του Σ.Α.Υ.Α. δεν επηρεάζεται από την αλλαγή 
θέσης ύπνου από ύπτια σε πλάγια. 
 Η πιθανότητα βελτίωσης του Σ.Α.Υ.Α. και του ροχαλητού πρέπει 
πάντως να διερευνάται σε κάθε ασθενή µε την λήψη καλού ιστορικού 
αλλά και στο εργαστήριο ύπνου. Εάν τ’ αποτελέσµατα της αλλαγής 
θέσης ύπνου είναι θετικά, τότε πρέπει να δίδονται οι κατάλληλες οδηγίες 
ώστε να µπορεί ο πάσχων να διατηρεί την πλάγια θέση ύπνου (πχ. να 
κατασκευάζεται µια τσέπη στο πίσω µέρος της πυτζάµας του, όπου να 
τοποθετείται και να ασφαλίζεται µια µπάλα του τένις). 

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αλλαγής θέσης ύπνου, όπως ειδικά 
µαξιλάρια, µικροσυναγερµοί, µηχανικές κατασκευές, οι οποίες 
υποχρεώνουν στη διατήρηση µιας θέσης, όµως δεν φαίνεται να 
προσφέρουν ιδιαίτερα και µάλλον είναι δύσκολα αποδεκτές από τους 
ασθενείς. Η αλλαγή θέσης ύπνου µπορεί επίσης να δηµιουργήσει τέτοιες 
συνθήκες, ώστε να χρειάζεται λιγότερη θετική πίεση στην n-CPAP ώστε 
να ελεγχθεί το Σ.Α.Υ.Α. πράγµα το οποίο είναι επίσης επιθυµητό 
(Fairbanks DNF, 1994). 
 
5.1.3 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ-ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΦΑΡΜΑΚΑ 
 
 Είναι σύνηθες κατά τη λήψη ιστορικού από τον σύντροφο ή την 
σύντροφο να αναφέρεται ότι µετά λήψη οινοπνεύµατος, το ροχαλητό 
όπως και ο αριθµός απνοιών επιδεινώνονται σηµαντικά. Αρκετές 
ερευνητικές µελέτες υποστηρίζουν αυτές τις αναφορές, αποδεικνύοντας 
ότι πράγµατι το οινόπνευµα µέσω κεντρικής καταστολής ή και άλλων 
µηχανισµών, επιδεινώνει ένα προϋπάρχων Σ.Α.Υ.Α. ή ένα απλό 
ροχαλητό µπορεί να το µετατρέψει σε πλήρες σύνδροµο (Scrima και συν, 
1982-Taasan και συν, 1981-Issa και συν, 1982). 
  Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι το οινόπνευµα καταστέλλει την 
δραστηριότητα του υπογλωσσίου νεύρου, ενώ η δραστηριότητα του 
φρενικού µένει ανεπηρέαστη, µε αποτέλεσµα να έχουµε αυξηµένη 
αρνητική ενδοφαρυγγική πίεση, χωρίς οι διανοίγοντες τον ανώτερο 
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αεραγωγό µύες ( π.χ. γενειογλωσσικός) να µπορούν να κρατήσουν 
ανοιχτή την ανώτερη αναπνευστική οδό (Bohora M και συν, 1984). 

Ανάλογες εργασίες σε υγιείς αλλά και ασθενείς πάσχοντες από 
Σ.Α.Υ.Α. έχουν φθάσει στα ίδια συµπεράσµατα (Issa FG και συν, 1984-
Krol RC και συν, 1984). 
Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι µετά από λήψη οινοπνεύµατος, οι άπνοιες 
διαρκούν περισσότερο και ότι ο αποκορεσµός της οξυαιµοσφαιρίνης 
είναι σοβαρότερος. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το οινόπνευµα 
καταστέλλει τις αφυπνίσεις στα υποξικά και υπερκαπνικά ερεθίσµατα. 

Μετά τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι στους ασθενείς µε Σ.Α.Υ.Α. 
πρέπει να δίδονται σαφείς οδηγίες για αποφυγή οινοπνεύµατος, το οποίο 
βεβαίως επειδή αποδίδει πολλές θερµίδες µε την καύση του είναι 
παράγων που µπορεί να συνεισφέρει στην παχυσαρκία. Το κάπνισµα 
θεωρείται ότι µεταβάλλει τον αναπνευστικό έλεγχο κατά τον ύπνο και ότι 
αυξάνει τη βλεννογόνια υπεραιµία (προκαλώντας ένα ελαφρύ οίδηµα) 
καταστάσεις, οι οποίες µπορούν να επιδεινώσουν το Σ.Α.Υ.Α. 

Κατά συνέπεια, η διακοπή του καπνίσµατος, η οποία ούτως ή 
άλλως είναι επιθυµητή για πολλούς λόγους πρέπει να συµβουλεύεται 
στους πάσχοντες από Σ.Α.Υ.Α. Προσοχή όµως πρέπει να δίδεται στην 
παρατήρηση, ότι αρκετοί ασθενείς µετά τη διακοπή του καπνίσµατος 
αυξάνουν το βάρος τους, πράγµα το οποίο είναι εξαιρετικά ανεπιθύµητο.  

Εύκολα γίνεται, µετά τα παραπάνω, κατανοητό, η στενή σχέση που 
πρέπει να αναπτυχθεί µεταξύ ασθενούς και οµάδας θεραπευτών, ώστε να 
βοηθηθεί ο πάσχων κατά την διάρκεια της θεραπείας του και να είναι 
αυτή αποτελεσµατική. 
 ∆ιάφορα φάρµακα όπως ορισµένες βενζοδιαζεπίνες (πχ. 
φλουραζεπάµη, τριαζολάµη κ.α.), ναρκωτικά αναλγητικά, παλαιότερα 
αντιϊσταµινικά µε κατασταλτικές ιδιότητες στο Κ.Ν.Σ., κατασταλτικά 
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (αµιτρυπτυλίνη κ.α.), όπως και κάθε άλλο 
κατασταλτικό του Κ.Ν.Σ. µπορούν να επιδεινώσουν την βαρύτητα του 
Σ.Α.Υ.Α. και πρέπει να αποφεύγονται σχολαστικά σ’ αυτούς τους 
ασθενείς.  

Πρέπει επίσης να τονιστεί, ότι στην προεγχειρητική και ακόµα 
περισσότερο στη µετεγχειρητική περίοδο ασθενών µε Σ.Α.Υ.Α., η άκριτη 
χρήση ηρεµιστικών ή και ναρκωτικών αναλγητικών µπορεί να 
οδηγήσουν σε εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις, όπως την 
αναπνευστική παύλα και να θέσουν σε κίνδυνο ακόµα και την ζωή του 
πάσχοντα. 
 
5.1.4 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
 
Υποθυρεοειδισµός-ακροµεγαλία-συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια-
σύνδροµο Marfan. 
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Υποθυρεοειδισµός: 
 
 Ο υποθυρεοειδισµός προδιαθέτει στην ανάπτυξη ή την επιδείνωση 
Σ.Α.Υ.Α. µε διάφορους µηχανισµούς, όπως µε την συνυπάρχουσα 
παχυσαρκία, µε τη διαφοροποίηση των µαλακών ιστών και τη 
δυσλειτουργία των µυών της ανώτερης αναπνευστικής οδού, τη 
µακρογλωσσία και τον αρνητικό επηρεασµό στον έλεγχο της αναπνοής.  
 Η προσεκτική χρήση θυρεοειδικών ορµονών µπορεί να βοηθήσει 
καθοριστικά στη  βελτίωση του συνδρόµου, παρ’ όλο που ορισµένοι 
ασθενείς θα εξακολουθήσουν να έχουν ανάγκη επιπρόσθετης θεραπείας. 
Έχει αναφερθεί ότι είναι δυνατόν σε κάποιους ασθενείς µε τη χορήγηση 
της θυρεοειδικής υποκατάστασης, να εµφανιστεί στηθάγχη λόγω του ότι 
έχουµε αύξηση του µεταβολισµού, χωρίς ταυτόχρονη συνοδό βελτίωση 
του Σ.Α.Υ.Α. Λόγω αυτού έχει προταθεί να ακολουθείται θεραπεία µε n-
CPAP, στους υποθυρεοειδικούς ασθενείς µε Σ.Α.Υ.Α., κατά το αρχικό 
στάδιο θεραπείας υποκατάστασης και µόλις σταθεροποιηθούν σε 
ενθυρεοειδική κατάσταση, να επανεξετάζονται µε υπνογράφηµα, έτσι 
ώστε να αποφασίζεται η διακοπή ή η τροποποίηση της θεραπείας του 
Σ.Α.Υ.Α. 
 
Ακροµεγαλία: 
 
 Κατ’ αυτήν, η αυξηµένη έκκριση GH προκαλεί αλλαγές στην 
ανατοµία της ανώτερης αναπνευστικής οδού. Καταστάσεις όπως σοβαρή 
µακρογλωσσία και µεγέθυνση της µαλακής υπερώας είναι συνηθισµένες 
στους ακροµεγαλικούς ασθενείς και σαφώς προδιαθέτουν σε ανάπτυξη 
Σ.Α.Υ.Α. Να σηµειωθεί επίσης ότι η παχυσαρκία είναι εξαιρετικά συχνό 
εύρηµα στους παραπάνω ασθενείς . 

Η αντιµετώπιση (φαρµακευτική, χειρουργική, ακτινοθεραπευτική) 
της αιτίας της ακροµεγαλίας µπορεί να συνοδευτεί από βελτίωση του 
Σ.Α.Υ.Α., όµως αρκετοί ασθενείς εξακολουθούν να χρειάζονται 
επιπρόσθετη θεραπεία (n-CPAP ή χειρουργική αντιµετώπιση). 

Άλλες παθήσεις όπως συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, 
σύνδροµο Marfan, σύνδροµο Crouzon,  κ.α. πρέπει ν’ αντιµετωπίζονται 
συντηρητικά ή και χειρουργικά ανάλογα µε την κλινική εικόνα και τη 
συµπτωµατολογία του ασθενούς.  
        
5.1.5 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 
 

Το πιο καλά µελετηµένο φάρµακο είναι η υδροχλωρική 
προτριπτυλίνη, η οποία είναι ένα µη κατασταλτικό αντικαταθλιπτικό, το 
οποίο θεωρείται ότι αυξάνει τον τόνο των µυών του ανώτερου 
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αναπνευστικού, µειώνει τις άπνοιες στον ύπνο, ελαττώνοντας το χρόνο 
ύπνου σε R.E.M. στάδιο, ενώ πιθανώς έχει και µια ήπια διεγερτική 
αναπνευστική δράση. Έχει παρατηρηθεί ότι ενώ ο συνολικός αριθµός 
απνοιών µπορεί να µειωθεί, οι υπόπνοιες συνήθως αυξάνουν. Η 
προτριπτυλίνη, ανεξάρτητα από τη δράση της στη βελτίωση του ύπνου 
του ασθενούς έχει µια διεγερτική δράση, µειώνοντας την ηµερήσια 
υπνηλία. Πιθανώς σε ορισµένους ασθενείς µε ήπιο Σ.Α.Υ.Α. µπορεί να 
βοηθήσει, λόγω όµως της προηγούµενης δράση της χρειάζεται πάντα 
επιβεβαίωση της δραστικότητας του φαρµάκου, στην αρχιτεκτονική του 
ύπνου και στους δείκτες απνοιών και απνοιών-υποπνοιών καθώς και στον 
αποκορεσµό Ο2 µε νέο υπνογράφηµα. 

Οι αντιχολινεργικές παρενέργειες της προτριπτυλίνης µπορεί να 
είναι σοβαρές όπως ξηροστοµία, δυσκοιλιότητα, δυσκολία ούρησης και 
αν αναλογιστεί κανείς και άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες όπως 
ανικανότητα,  µειωµένη libido, εξάνθηµα, απώλεια µαλλιών, σύγχυση, 
αταξία, καρδιακές αρρυθµίες κ.α., οι οποίες µπορεί να εµφανιστούν, 
εύκολα γίνεται κατανοητό ότι η χρόνια χρήση της είναι δύσκολη, ίσως 
και επικίνδυνη.  
 Ένα άλλο νεώτερο αντικαταθλιπτικό η φλουεξιτίνη επίσης έχει 
µελετηθεί και συγκριθεί µε την προτριπτυλίνη εµφανίζοντας ανάλογα 
χαρακτηριστικά. (Hanzel DA και συν, 1991). Κατ’ αυτήν τη µελέτη 
βρέθηκε επίσης, ότι ο αριθµός αφυπνίσεων και συµβαµάτων 
αποκορεσµού της οξυαιµοσφαιρίνης, δεν ελαττώθηκε σηµαντικά µε 
κανένα από τα µελετηθέντα φάρµακα. 

Ένα άλλο φάρµακο η Modafinil (Modiodal) σε δόση 100-200 mg 
κάθε πρωί φαίνεται ότι µπορεί να βοηθήσει στη µείωση της ηµερήσιας 
υπνηλίας, χωρίς να επεµβαίνει όµως ουσιαστικά στον παθοφυσιολογικό 
µηχανισµό του Σ.Α.Υ.Α. Πρόκειται για φάρµακο, το οποίο 
χρησιµοποιείται κατά της ναρκοληψίας µε καλά αποτελέσµατα (Roth και 
συν, 1996).  

Στην θεραπευτική του Σ.Α.Υ.Α. έχουν επίσης δοκιµαστεί η 
µεδροξυπρογεστερόνη, το αντιανδρογόνο φλουταµίδη, η τρυπτοφάνη 
κλπ. χωρίς κανένα να έχει δώσει τέτοια αποτελέσµατα ώστε να θεωρηθεί 
αρκετά χρήσιµο. 
 Συµπερασµατικά, η φαρµακευτική θεραπεία του Σ.Α.Υ.Α. δεν 
µπορεί να θεωρηθεί επιτυχής και ούτε ενδείκνυται εκτός από λίγες καλά 
εξατοµικευµένες περιπτώσεις. 
 
5.1.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ                                       
                                   
 Υπάρχουν αρκετές µελέτες οι οποίες υποστηρίζουν ότι η χορήγηση 
02 µπορεί να βελτιώσει το δείκτη απνοιών καθώς και τους αποκορεσµούς 
οξυαιµοσφαιρίνης και ότι η οξυγονοθεραπεία µπορεί να είναι εξαιρετικά 
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χρήσιµη, ιδίως σε ασθενείς µε πολλά συµβάµατα σοβαρού αποκορεσµού 
οξυαιµοσφαιρίνης. Από την άλλη πλευρά όµως υπάρχουν ερευνητές οι 
οποίοι έχουν δείξει ότι αρκετοί ασθενείς µε Σ.Α.Υ.Α. επιδεινώνονται 
σηµαντικά από την οξυγονοθεραπεία παρουσιάζοντας σοβαρή 
υπερκαπνία και οξέωση (Motta J, 1978). Συνεπώς, η επίδραση του Ο2 στη 
νόσο πρέπει να µελετάται µε υπνογράφηµα, ώστε να τεκµηριώνεται η 
θετική θεραπευτική του συµβολή και ουδέποτε να δίδεται στον ασθενή 
για θεραπεία στο σπίτι αβασάνιστα και χωρίς την προαναφερθείσα 
διερεύνηση.  
 
5.1.7 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΗ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ Ο∆Ο 
 
Α. ΧΡΗΣΗ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 
 
Πρόκειται για ελαστικούς σωλήνες, οι οποίοι τοποθετούνται πριν τον 
ύπνο, από τη µύτη και εκτείνονται κάτωθεν του σηµείου απόφραξης. 
Συνήθως πρέπει η άκρη τους να είναι σε κατώτερο επίπεδο από τη βάση 
της γλώσσας, πράγµα το οποίο είναι πολύ σπάνια αποδεκτό από τους 
ασθενείς, διότι προκαλείται ερεθισµός του φάρυγγα και έντονη τάση για 
εµετό. 
 
Β. ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ 
 
Υπάρχουν δεκάδες τύποι τέτοιων συσκευών, οι οποίες όµως µπορούν 
βασικά να διαιρεθούν οι δύο οµάδες: 
 
1. Σε συσκευές οι οποίες έλκουν την γλώσσα προς τα εµπρός και  
2. Σ’ αυτές οι οποίες βοηθούν στην προς τα εµπρός µετακίνηση της 

κάτω γνάθου (Schmidt-Nowara και συν, 1995).  
 

 Αυτές οι συσκευές, οι οποίες σχεδιάζονται από εξειδικευµένους 
ορθοδοντικούς, θεωρούνται ότι βοηθούν στην αύξηση της 
προσθιοπισθίας διάστασης του ορο-υποφάρυγγα, διότι δεν επιτρέπουν 
την πρόπτωση της γλώσσας στο οπίσθιο τοίχωµα του φάρυγγα. Σε 
περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι πάσχουν από ήπιο ή µέτριο Σ.Α.Υ.Α. και 
οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα παχύσαρκοι (ΒΣ<150% του ιδεώδους 
βάρους) φαίνεται ότι οι παραπάνω συσκευές µπορούν να βοηθήσουν 
αποτελεσµατικά. 
 Σε άλλες µελέτες αναφέρεται ότι το 50-60% των ασθενών, οι 
οποίοι χρησιµοποίησαν αυτές τις συσκευές είχαν µείωση του δείκτη 
απνοιών-υποπνοιών σε κάτω από 10. Επίσης η επιτυχία τους στην 
ελάττωση ή εξαφάνιση του ροχαλητού είναι εξαιρετικά µεγάλη 
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προσεγγίζοντας το 90-95%. Η αποδοχή από τους πάσχοντες είναι καλή 
και κυµαίνεται από 50-100% και γενικά φαίνεται καλύτερη από ότι του 
n-CPAP. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες είναι σχετικά λίγες και µικρής 
βαρύτητας. ΄Εχουν αναφερθεί ήπια εκφύλιση της κροταφογναθικής 
άρθρωσης, διαταραχές της οδοντικής σύγκλισης, πόνος στην 
κροταφογναθική άρθρωση και τους µασητήριους µύες όπως και άλγος 
στα ούλα και τα δόντια στην περιοχή στήριξης της πρόθεσης (Tegelberg 
και συν, 1999). 
 Ως συµπέρασµα µπορεί να λεχθεί ότι οι διάφοροι στοµατικοί 
νάρθηκες µπορεί να είναι χρήσιµοι σε ένα σηµαντικό ποσοστό ασθενών, 
οι οποίοι πάσχουν από απλό ροχαλητό ή και ήπιο-µέσης βαρύτητας 
Σ.Α.Υ.Α. και ότι αποτελούν εναλλακτική συντηρητική µέθοδο θεραπείας  
σε ασθενείς, οι οποίοι δεν µπορούν να ανεχθούν την n-CPAP (Schmidt-
Nowara και συν, 1991). Πρέπει πάντως να υπογραµµιστεί ότι ο 
σχεδιασµός, η κατασκευή καθώς και η παρακολούθηση των ασθενών, 
στους οποίους θα τοποθετηθούν αυτοί οι νάρθηκες, θα πρέπει να γίνεται 
από εξειδικευµένους επιστήµονες, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργάζονται 
στενά µε τους άλλους θεράποντες ιατρούς.  
  
Γ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ∆ΙΕΓΕΡΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 

Ο∆Ο 
 

 Υπάρχουν διάφορες µελέτες σε ζώα (Mik H και συν, 1989), οι 
οποίες δείχνουν ότι είναι δυνατή η µείωση της αντίστασης της ανώτερης 
αναπνευστικής οδού, µε χρήση ηλεκτρικής διέγερσης του 
γενειογλωσσικού µυός. Ανάλογες µελέτες σε ανθρώπους έχουν δώσει 
αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα, διότι πολλοί πιστεύουν ότι ο διαδερµατικός 
ερεθισµός του γενειογλωσσικού µυός απλά ενοχλεί τον πάσχοντα, ο 
οποίος εµφανίζει περισσότερες αφυπνίσεις και αυτός είναι ο λόγος 
µείωσης του δείκτη απνοιών-υποπνοιών. Στο θέµα αυτό γίνεται εντατική 
έρευνα από ορισµένες οµάδες ερευνητών, ώστε να απαντηθεί το ερώτηµα 
εάν ο ηλεκτρικός ερεθισµός µυών ή του υπογλωσσίου νεύρου 
διαδερµατικά ή µέσω εµφυτευόµενων συσκευών (σαν βηµατοδότες) 
µπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία του Σ.Α.Υ.Α. (Edmonds και συν, 
1992-Knaack L και συν, 1998). 
 
∆. n-CPAP και Bi-PAP 
 
 Πρέπει να θεωρούνται οι θεραπείες εκλογής για το Σ.Α.Υ.Α. 
καθώς και για ορισµένες περιπτώσεις σοβαρού ροχαλητού. 

Η n-CPAP (Σχήµα 4) είναι µια συσκευή µέσω της οποίας 
χορηγείται αέρας διαρρινικά στον πάσχοντα µε θετική πίεση, η οποία 
υπερβαίνει την πίεση σύµπτωσης των τοιχωµάτων της ανώτερης 

 39 



αναπνευστικής οδού, µε αποτέλεσµα αυτή να παραµένει ανοιχτή κατά 
την διάρκεια του ύπνου. Λόγω της αρνητικής εισπνευστικής πίεσης, η 
χορηγούµενη µέσω την n-CPAP πίεση, πρέπει να είναι υψηλότερη κατά 
τη διάρκεια της εισπνευστικής φάσης του κύκλου (εφ’ όσον 
χρησιµοποιείται συσκευή η οποία µπορεί να δίδει διαφορετικές τιµές 
πιέσεως κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου) ή σε κάθε 
περίπτωση αυτή η υψηλότερη τιµή πίεσης πρέπει να χρησιµοποιείται για 
την επίτευξη της «ναρθηκοποίησης» των τοιχωµάτων της ανώτερης 
αναπνευστικής οδού. 

Η n-CPAP επίσης αυξάνει τον όγκο των πνευµόνων και έτσι 
πιθανώς βελτιώνεται η οξυγόνωση του πάσχοντος. Το επίπεδο πίεσης, η 
οποία πρέπει να χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από το στάδιο του ύπνου, το 
σωµατικό βάρος, τη θέση του σώµατος και της κεφαλής κατά τη διάρκεια 
του ύπνου, τη διαβατότητα της ρινός και τη χρήση κατασταλτικών του 
Κ.Ν.Σ. (πράγµα το οποίο ούτως ή άλλως αντενδείκνυται στους πάσχοντες 
από Σ.Α.Υ.Α.) 

Τα υπάρχοντα κυκλώµατα των συσκευών n-CPAP µπορεί να 
χαρακτηριστούν ως αρκετά επιτυχή µια και επιτυγχάνουν συνήθως καλή 
εφαρµογή, είναι σχετικά αθόρυβα, ελαφριά και µερικά από αυτά είναι 
φορητά. Οι κυριότεροι λόγοι αποτυχίας της συσκευής είναι η ρινική 
απόφραξη, ο θόρυβος της συσκευής, ο οποίος µπορεί να µην είναι 
αποδεκτός από τον πάσχοντα ή την (τον) σύντροφο του καθώς και η 
κλειστοφοβία από την οποία πάσχουν µερικοί ασθενείς. 

Το επίπεδο της χορηγούµενης πίεσης πρέπει να προσδιοριστεί στο 
εργαστήριο κατά την διάρκεια του ύπνου και πρέπει να αφορά όλα τα 
στάδια του ύπνου. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί είτε µε µία ακόµα νύχτα 
παραµονής του ασθενούς στο εργαστήριο ύπνου ή µε διαίρεση της µιας 
νύχτας σε δύο µισά (κατά το πρώτο µισό γίνεται η διάγνωση και κατά το 
δεύτερο γίνεται εφαρµογή της συσκευής και προσδιορισµός της 
ιδανικότερης πίεσης) 

Στον ασθενή θα πρέπει να χορηγείται συσκευή ανάλογη µε αυτή 
του εργαστηρίου, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν αποτελεσµατική διότι 
διαφορετικές συσκευές αποδίδουν διαφορετικά στα ίδια επίπεδα πιέσεως. 
 Εναλλακτικά µπορεί ο ασθενής να φέρει την δική του συσκευή 
(εφ’ όσον ήδη την έχει προµηθευτεί) και η τιτλοποίηση να γίνει µ’ αυτήν. 
Κατά καιρούς πιθανώς να χρειαστούν επανεκτιµήσεις του επιπέδου 
χορηγούµενης πίεσης, καθώς και της αποτελεσµατικότητας της 
συσκευής, ιδίως εάν ορισµένοι παράµετροι αλλάξουν (αυξοµείωση 
σωµατικού βάρους, προηγηθείσα επέµβαση κλπ.). 

Για τους περισσότερους ασθενείς πιέσεις µεταξύ 7,5 και 12,5 cm 
H2O είναι αρκετές για τη θεραπεία του συνδρόµου και του ροχαλητού. 
Σπάνια, ιδίως σε αδύνατους ασθενείς, πιέσεις 4-5 cm H2O  ή σε µερικούς 
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ιδιαίτερα παχύσαρκους, πιέσεις 15-20 cm H2O µπορεί να χρειαστούν για 
να επιτευχθεί η «ναρθηκοποίηση» της ανώτερης αναπνευστικής οδού. 
Ορισµένοι ασθενείς, οι οποίοι δεν ανέχονται τις παλαιότερες συσκευές 
µπορεί να έχουν καλύτερη συµµόρφωση µε νεότερες, οι οποίες µπορεί να 
αυξάνουν τα επίπεδα της χορηγούµενης πίεσης σταδιακά, ώστε τα 
επιθυµητά να χορηγούνται µετά την έλευση του ύπνου.  

Άλλοι ασθενείς ανέχονται καλύτερα τις συσκευές BiPAP (Bilevel 
Positive Airway Pressure) κατά τις οποίες το επίπεδο πίεσης κατά την 
εκπνευστική φάση του αναπνευστικού κύκλου είναι χαµηλότερο περίπου 
κατά 4-5 cm H2O, σε σχέση µε την εισπνευστική. 

Αυτό το οποίο πρέπει να υπογραµµιστεί είναι ότι οι ασθενείς 
πρέπει να χρησιµοποιούν τις συσκευές αυτές, κάθε νύχτα και για όλη την 
διάρκεια του ύπνου (η κατ’ όλους για τουλάχιστον πέντε ώρες κάθε 
βράδυ). Με αυτόν τον τρόπο οι άπνοιες, οι υπόπνοιες, το ροχαλητό και οι 
αφυπνίσεις µειώνονται ή και εξαφανίζονται κατά την διάρκεια της 
χρήσης της συσκευής. Επίσης η ηµερήσια υπνηλία, οι κεφαλαλγίες και τα 
άλλα επακόλουθα του Σ.Α.Υ.Α. βελτιώνονται σηµαντικά όπως και η 
νοσηρότητα και η θνησιµότητα του συνδρόµου. 
 Η συµµόρφωση των ασθενών, µε την καθηµερινή χρήση αυτών 
των συσκευών είναι ένα ουσιαστικό πρόβληµα και πρέπει να τονιστεί ότι 
µια και µόνο νύχτα, χωρίς την χρήση της n-CPAP είναι αρκετή για να 
επανέλθει η συµπτωµατολογία του συνδρόµου (Kribb NB και συν, 1993). 
Αυτή η συµµόρφωση εκτιµάται µεταξύ του 50% και του 70% σε 
διάφορες µελέτες (Kribbs NB και συν, 1993). Η συχνή ενθάρρυνση των 
ασθενών να χρησιµοποιούν τη συσκευή σωστά και τα καλά 
αποτελέσµατα της θεραπείας µπορεί να αυξήσουν το ποσοστό 
συµµόρφωσης των πασχόντων.  

Ως αντενδείξεις χρήσης του n-CPAP αναφέρονται η σοβαρή 
κλειστοφοβία, η ύπαρξη Ε.Ν.Υ. ρινόρροιας καθώς και η σοβαρή ρινική 
απόφραξη  (από πολύποδες, Σ.Ρ.∆. κ.α.) η οποία συνήθως µπορεί να 
διορθωθεί χειρουργικά 
 
5.2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Σ.Α.Υ.Α. 
 
Οι ενδείξεις για χειρουργική αντιµετώπιση του ροχαλητού ή του 
Σ.Α.Υ.Α. είναι: 
 
1.  Ευκρινές σηµείο και αιτία απόφραξης της αναπνευστικής οδού  
2.  Σύνδροµο στο οποίο η συντηρητική θεραπεία απέτυχε 
3.  Επάγγελµα και γενικά τρόπος ζωής όπου είναι πολύ δύσκολο να 

εφαρµοστεί η συντηρητική θεραπεία  
4.  Προτίµηση του ασθενούς  
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5.  Καλοήθες ροχαλητό όπου και πάλι είναι εµφανές το σηµείο απ’ 
όπου παράγεται ο δυσάρεστος ήχος (Fairbanks DNF, 1984). 

 
 
 Κατά την χειρουργική θεραπεία επιχειρείται, είτε να παρακαµφθεί 
ολοκληρωτικά η ανώτερη αναπνευστική οδός µε την εκτέλεση 
τραχειοστοµίας (πράγµα που πολύ σπάνια γίνεται σήµερα), είτε 
τροποποίηση των µαλακών ιστών ή και του σκελετού (οστέινου και 
χόνδρινου) της κεφαλής και του τραχήλου, ώστε να προληφθεί η 
σύµπτωση των τοιχωµάτων του φάρυγγα και η απόφραξη κατά την 
διάρκεια του ύπνου. Κατά συνέπεια, ο χειρουργός επεµβαίνει είτε απ’ 
ευθείας στους µαλακούς ιστούς (αµυγδαλεκτοµή-φαρυγγοπλαστική κλπ) 
ή και στον σκελετό, οπότε και επιτυγχάνεται έµµεση διεύρυνση της 
ανώτερης αναπνευστικής οδού (προώθηση άνω και κάτω γνάθου, 
περιορισµένη οστεοτοµία κάτω γνάθου και προώθηση του 
γενειογλωσσικού µυός, ανάρτηση υοειδούς οστού κλπ). 
  Η επιλογή της ή των κατάλληλων επεµβάσεων είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη και πρέπει να εξατοµικεύεται ανάλογα µε τον κάθε ασθενή, την 
προεγχειρητική εκτίµηση καθώς και τον προσδιορισµό του ή των 
σηµείων αποφράξεως. 

Πολλές φορές, οι επεµβάσεις πρέπει να σταδιοποιούνται και να 
γίνονται σε διαφορετικούς χρόνους, αφ’ ότου γίνει κατανοητό τόσο από 
το γιατρό όσο και από τον ασθενή και το περιβάλλον του, ότι αυτές οι 
επεµβάσεις είναι κάποιες φορές πολύπλοκες, έχουν επιπλοκές και δεν 
είναι πάντα επιτυχείς (Utley και συν, 1997-Remacle και συν,1999). 

Επίσης, θα πρέπει να εκτιµάται ο αναισθησιολογικός κίνδυνος 
διότι οι ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν από µέτριο και βαρύ Σ.Α.Υ.Α. είναι 
συνηθέστατα παχύσαρκοι, µε παχείς και κοντούς τραχήλους και έτσι 
διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο απώλειας του αεραγωγού προ, κατά, αλλά 
και µετεγχειρητικά. Οι πιθανοί κίνδυνοι από την αναισθησία πρέπει να 
συζητώνται προεγχειρητικά µε τον ασθενή, ενώ η συνεργασία του 
αναισθησιολόγου µε τον Ω.Ρ.Λ.όγο πρέπει να είναι στενή, ώστε να 
αποφευχθούν δυσάρεστα επακόλουθα (Connolly, 1991). 

Προνάρκωση µε οπιούχα, βενζοδιαζεπίνες και άλλα κατασταλτικά 
του Κ.Ν.Σ. θα πρέπει να αποφεύγεται παντελώς, λόγω της πιθανότητας 
εµφανίσεως αναπνευστικής παύλας και απόφραξης, λόγω κεντρικής 
καταστολής. Κατά τη διενέργεια της αναισθησίας, ο τρόπος 
διασωλήνωσης θα πρέπει να προγραµµατιστεί και συνήθως είναι 
καλύτερα να γίνεται µε τον ασθενή σε εγρήγορση, µε τη βοήθεια του 
ευκάµπτου ινοβρογχοσκοπίου.  

Ο χειρουργός θα πρέπει να είναι έτοιµος για επείγουσα 
τραχειοτοµία ή κρικοθυρεοτοµή εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν. Η 
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χορήγηση οπιοειδών και ηρεµιστικών κατά τη διάρκεια της επέµβασης 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περιορισµένη. 
 Η περίοδος της αποσωλήνωσης και της ανάνηψης είναι η πιο 
κρίσιµη, ιδιαιτέρως εάν έχουν γίνει εκτεταµένες επεµβάσεις στην 
ανώτερη αναπνευστική οδό, οπότε το συνοδό οίδηµα επιδεινώνει ακόµα 
περισσότερο τη στένωση του αεραγωγού. Η αποσωλήνωση µπορεί να 
αναβληθεί σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις, για λίγες ώρες ή µέρες, ο  
ασθενής ίσως χρειαστεί να µεταφερθεί σε µονάδα εντατικής 
παρακολούθησης και θεραπείας, να λάβει στεροειδή και να 
αποσωληνωθεί όταν το οίδηµα θα έχει σχετικά υποχωρήσει και πάντα µε 
την παρουσία χειρουργικής οµάδας (και εργαλείων), η οποία θα µπορεί 
επί ανάγκης να εξασφαλίσει µε την διενέργεια τραχειοτοµής τον 
αεραγωγό (Esclamado, 1989). 
Μετεγχειρητικά είναι πιθανή η πρόσθετη χορήγηση Ο2. 

Η συνεχής µέτρηση των ζωτικών σηµείων και του κορεσµού Ο2 
θεωρείται απαραίτητη. Οπιοειδή καθώς και άλλα κατασταλτικά του 
Κ.Ν.Σ. πρέπει να αποφεύγονται, ο δε µετεγχειρητικός πόνος θα πρέπει να 
ελέγχεται µε χορήγηση παρακεταµόλης και τοπικών αναισθητικών 
παραγόντων. Η συνεχής µετεγχειρητική παρακολούθηση για ύπαρξη 
απνοιών και υποπνοιών, αποκορεσµού και καρδιακών αρρυθµιών είναι 
εντελώς απαραίτητη στους ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν από µέτριο και 
σοβαρό Σ.Α.Υ.Α.  (Connolly, 1991) 
 Στον Πίνακα 4 αναφέρονται οι συνήθεις επεµβάσεις, οι οποίες 
µπορεί να πραγµατοποιηθούν, ανάλογα µε το σηµείο απόφραξης ανά 
ανατοµική θέση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
 

(Zohar και συν, 1993) 
 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
Μύτη ∆ιαφραγµατοπλαστική,χειρουργική 

κογχών,  πολυποδεκτοµή. 
Ρινοφάρυγγας Αδενοτοµή, αφαίρεση κύστεων και 

όγκων. 
Οροφάρυγγας Αµυγδαλεκτοµή, 

σταφυλοϋπερωιοφαρυγγοπλαστική 
(UPPP), 
σταφυλοϋπερωιοπλαστική:µε Laser 
(LAUP), µε διαθερµία, µε νυστέρι, 
µε ραδιοκύµατα (Somnoplasty), µε 
ένεση σκληρυντικών ουσιών.  

Βάση γλώσσας – υποφάρυγγας – 
σκελετός τραχήλου 

Μέση γλωσσεκτοµή (µε ή χωρίς 
Laser) και γλωσσοπλαστική (βάσης 
γλώσσας). 
Μείωση του µεγέθους της βάσης 
της γλώσσας µε χρήση 
ραδιοκυµάτων. 
Αφαίρεση γλωσσικής αµυγδαλής  
(συνήθως µε Laser). 
Επιγλωττιδοπλαστική. 
Περιορισµένη οστεοτοµή κάτω 
γνάθου και προώθηση του 
γενειογλωσσικού µυός. 
Οβελιαίες οστεοτοµίες κάτω 
γνάθου και προώθηση αυτής προς 
τα εµπρός. 
Ανάρτηση του υοειδούς από την 
κάτω γνάθο ή του λάρυγγα από το 
υοειδές οστούν. 
Προώθηση της άνω και κάτω 
γνάθου µετά από τις κατάλληλες 
οστεοτοµές (οριζόντιες κατά Le 
Fort Ι της άνω γνάθου και οβελιαίες 
της κάτω συνήθως).     
    

Παράκαµψη του αεραγωγού Τραχειοστοµία 
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 Ιστορικά η πρώτη επέµβαση, η οποία σχεδιάστηκε για την 
αντιµετώπιση του ροχαλητού έγινε το 1952 από τον Ikematsu, και ήταν 
ένα είδος υπερωϊοφαρυγγοπλαστικής. Το 1964 δηµοσίευσε τα 
αποτελέσµατα του σε 152 ασθενείς µε σοβαρό ροχαλητό και είχε 
επιτυχία µε την παραπάνω επέµβαση στο 81,6% των ασθενών του 
(Ikematsu T, 1964).  

Το 1980 ο Shiro Fujita σχεδίασε και πραγµατοποίησε την πρώτη 
επέµβαση για την αντιµετώπιση του Σ.Α.Υ.Α. την οποία ονόµασε 
σταφυλουπερωϊοφαρυγγοπλαστική (UPPP) (Fujita S και συν, 1981). 
To 1985 ο ίδιος δηµοσίευσε τα αποτελέσµατα της µεθόδου αυτής σε 66 
συνεχόµενους, τυχαίους ασθενείς (οι οποίοι έπασχαν από Σ.Α.Υ.Α. χωρίς 
να γίνει κάποια προεπιλογή).  
Παρόλο που 76% των ασθενών ανέφεραν βελτίωση της ηµερήσιας 
υπνηλίας και 94% βελτίωση του ροχαλητού υποκειµενικά, µόνο 50% 
είχαν αντικειµενικά επαρκή βελτίωση του δείκτη απνοιών ( ο ορισµός της 
επάρκειας, αρκετά αυθαίρετος, ήταν µείωση κατά 50%  του δείκτη 
απνοιών στο υπνογράφηµα, το οποίο γινόταν έξι εβδοµάδες µετά την 
επέµβαση σε σύγκριση µε το προεγχειρητικό). 

Αυτή η µελέτη ήταν η αιτία της κατανόησης ότι οι ασθενείς που 
εµφάνισαν υποκειµενική και αντικειµενική βελτίωση ήταν αυτοί, οι 
οποίοι έπασχαν από Σ.Α.Υ.Α. ελαφρής και µέσης βαρύτητας και είχαν 
σαν σηµείο απόφραξης τον οροφάρυγγα. 

∆ιάφοροι άλλοι χειρουργοί πρότειναν τροποποιήσεις της UPPP, 
όπως οι Simmons, Fairbanks, Dickson, Woodson (Fairbanks DNF και 
συν, 1994). Το 1980 ο Yves-Victor Kamami στο Παρίσι πρότεινε την 
LAUP (σταφυλουπερωϊοπλαστική µε Laser) αρχικά ως θεραπεία του 
καλοήθους ροχαλητού και αργότερα και για ορισµένες περιπτώσεις 
Σ.Α.Υ.Α., σε συνδυασµό µε ή χωρίς αµυγδαλεκτοµή (Kamami YV, 
1990). 

Αυτή η µελέτη έχει ως στόχο να διερευνήσει την χρησιµότητα 
αυτής της µεθόδου (LAUP) στην αντιµετώπιση του καλοήθους 
ροχαλητού αλλά και κάποιων επιλεγµένων περιστατικών Σ.Α.Υ.Α. στον 
ελληνικό πληθυσµό (ενήλικους ασθενείς), όπως επίσης να βρει 
τροποποιήσεις της ή και µεθόδους, οι οποίες θα την κάνουν πιο εύκολα 
πραγµατοποιήσιµη και λιγότερη επώδυνη (ένα σοβαρό πρόβληµα της 
µεθόδου είναι ο ισχυρός µετεγχειρητικός πόνος ο οποίος διαρκεί 10 
περίπου µέρες). 

Στις δεκαετίες του 80 και του 90 οι ερευνητές στράφηκαν και σε 
άλλες χειρουργικές µεθόδους, οι οποίες αντιµετώπιζαν την απόφραξη σε 
άλλα σηµεία του αεραγωγού, έτσι, επεµβάσεις όπως γλωσσική 
αµυγδαλεκτοµή, µέση γλωσσεκτοµή και γλωσσοπλαστική, 
επιγλωττιδεκτοµή, ανάρτηση του υοειδούς οστού από την κάτω γνάθο, 

 45 



περιορισµένη οστεοτοµή της κάτω γνάθου και προώθηση του 
γενειογλωσσικού µυός περιγράφηκαν και εφαρµόστηκαν µόνες τους ή σε 
συνδυασµούς, µε τις πρώτες περιγραφείσες τεχνικές, µε διάφορα 
αποτελέσµατα (Nordlander, 1993). 

Άλλες µέθοδοι όπως οβελιαίες οστεοτοµές κάτω γνάθου, 
οστεοτοµίες και προώθηση της άνω και κάτω γνάθου άρχισαν πιο 
πρόσφατα να εφαρµόζονται σε ασθενείς µε Σ.Α.Υ.Α. µε καλά 
αποτελέσµατα. 

Τελικά έγινε κατανοητό, ότι χρειάζεται καλή συνεργασία οµάδας 
ειδικών ιατρών και όταν απαιτείται χειρουργική παρέµβαση, αυτό πρέπει 
να γίνεται µετά πολύ καλή προεγχειρητική µελέτη και ενηµέρωση του 
πάσχοντος, ενώ θα πρέπει να χρησιµοποιούνται πρώτα οι απλούστερες, 
δυνητικά δραστικές επεµβάσεις και αργότερα οι πολυπλοκότερες, όταν 
συνήθως η συντηρητική θεραπεία αποτύχει. 

Η τραχειοστοµία εφαρµοζόταν πριν την εφαρµογή της n-CPAP 
σαν η θεραπεία εκλογής για το σοβαρό Σ.Α.Υ.Α., πολύ πριν καθοριστεί 
µε ακρίβεια αυτό ως νοσολογική οντότητα. Σπανιότατα και σήµερα 
µπορεί να έχει κάποιο προσωρινό ή και µόνιµο ρόλο, στην αντιµετώπιση 
των εξαιρετικά σοβαρών µορφών του συνδρόµου, όταν κάθε άλλη 
συντηρητική και χειρουργική µέθοδος έχει αποτύχει ή δεν είναι δυνατόν 
να εφαρµοστεί (Maisel και συν, 1991). 
Παρακάτω θα γίνει µια σύντοµη αναφορά στις συχνότερα 
χρησιµοποιούµενες χειρουργικές µεθόδους για την αντιµετώπιση του 
Σ.Α.Υ.Α. και του ροχαλητού. 
 
5.2.1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΥΤΗΣ        
  

Η ρινική απόφραξη µπορεί να οφείλεται σε ένα µεγάλο αριθµό 
παθήσεων αυτής, όπως σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, πολύποδες, 
υπερτροφικές κάτω ρινικές κόγχες, όγκους, αλλεργική ρινίτιδα κλπ. 
Λόγω αυτής είναι δυνατόν να αναπτύσσεται έντονα αρνητική πίεση στις 
ρινικές θαλάµες, η οποία µεταβιβαζόµενη στις ευένδοτες περιοχές της 
ανώτερης αναπνευστικής οδού έχει ως αποτέλεσµα, τη σύµπτωση αυτών 
κατά τη διάρκεια της εισπνοής. 

Γενικά, είναι αποδεκτό ότι η επιθετική χειρουργική της ρινικής 
απόφραξης, όταν συνδυάζεται και µε επεµβάσεις στο κυριότερο σηµείο 
απόφραξης του ανώτερου αναπνευστικού βοηθάει περισσότερο σε σχέση 
µε την παρέµβαση σε µια ανατοµική περιοχή µόνο. Αρκετοί χειρουργοί 
προτιµούν να κάνουν τις επεµβάσεις αυτές σε δύο χρόνους, διότι η 
µετεγχειρητική επιδείνωση της ρινικής απόφραξης, από επιπωµατισµούς 
και οίδηµα, δυνητικά µπορεί να επιφέρει επιδείνωση του συνδρόµου. 
Άλλοι όταν συνδυάζουν τις επεµβάσεις, προσπαθούν να µην 
χρησιµοποιούν επιπωµατισµούς, καταφεύγοντας στη χρήση ειδικών 
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σωληνωτών ναρθήκων, ραφών τύπου εφαπλωµατοποιών στο διάφραγµα 
και άλλων τεχνικών. 

Εάν η χειρουργική κατά της ρινικής απόφραξης 
(διαφραγµατοπλαστική, αφαίρεση πολυπόδων, µείωση µεγέθους κάτω 
ρινικών κογχών κλπ.) πραγµατοποιηθεί µόνη της πολύ σπάνια έχουµε 
σηµαντικά αποτελέσµατα στην βελτίωση του Σ.Α.Υ.Α. Αντίθετα οι ίδιες 
επεµβάσεις µπορεί να διευκολύνουν την χρήση της n-CPAP  και να 
βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα της µε εφαρµογή πιθανά 
χαµηλοτέρων πιέσεων. 
 
5.2.2 ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΚΤΟΜΗ-Α∆ΕΝΟΤΟΜΗ        
 

Στα παιδιά η πλειονότητα του Σ.Α.Υ.Α. οφείλεται σε υπερτροφία 
των παρισθµίων αµυγδαλών και λιγότερο των αδενοειδών 
εκβλαστήσεων. Η αφαίρεση αυτών (ορισµένοι αναφέρουν και την 
LASER αµυγδαλοτοµή σαν χρήσιµη) επιφέρει την ίαση του συνδρόµου 
στον µεγαλύτερο αριθµό των πασχόντων.  
Στους ενηλίκους αρκετές φορές η αµυγδαλεκτοµή συνδυάζεται µε UPPP. 
Γενικά είναι αποδεκτό ότι ένας µικρός αριθµός ασθενών, όταν έχουν 
ιδιαίτερα µεγάλες παρίσθµιες αµυγδαλές, µπορεί µετά την 
αµυγδαλεκτοµή να έχει σηµαντική µείωση του δείκτη απνοιών-
υποπνοιών και πρακτικά ίαση του Σ.Α.Υ.Α. Ενας άλλος σηµαντικός 
αριθµός µπορεί να βελτιωθεί από την επέµβαση. 
 
5.2.3  ΣΤΑΦΥΛΟΫΠΕΡΩΪΟΦΑΡΥΓΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ   

(UVULOPALATOPHARYNGOPLASTY-UPPP) 
 

Κατ’ αυτήν γίνεται υπό γενική αναισθησία αφαίρεση της 
σταφυλής, ενός, άλλοτε, άλλου τµήµατος της µαλθακής υπερώας, των 
παρίσθµιων αµυγδαλών καθώς και τµηµάτων των προσθίων και οπισθίων 
παρίσθµιων καµαρών, τα οποία θεωρούνται ως πλεονάζοντα. Στη 
συνέχεια τα υπολείµµατα των οπισθίων παρίσθµιων καµαρών έλκονται 
προς τα εµπρός και συρράπτονται στα ελεύθερα χείλη των προσθίων 
(Σχήµα 5). 

Όπως είναι προφανές, η UPPP ενδείκνυται για περιπτώσεις όπου 
το κυριότερο σηµείο απόφραξης είναι ο οροφάρυγγας και µάλιστα ιδίως 
η περιοχή της µαλθακής υπερώας. Εάν η απόφραξη εντοπίζεται σε 
πολλαπλά σηµεία, τότε η UPPP πρέπει να συνδυαστεί στον ίδιο ή σε 
διαφορετικούς χρόνους, µε άλλες επεµβάσεις. 

Αντενδείξεις της UPPP είναι η ανεπάρκεια της µαλθακής υπερώας 
και η ρινική ανάρροια, η υποβλεννογόνια υπερωϊοσχιστία, η µη 
συµµετοχή του οροφάρυγγα στην αναπνευστική απόφραξη καθώς και σε 
άτοµα όπου η κατάποση και η οµιλία δεν πρέπει να επηρεαστούν. 
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Η UPPP  είναι συνήθως, εξαιρετικά καλή µέθοδος για την 
αντιµετώπιση του ροχαλητού (αν και αναφέρεται σηµαντικό ποσοστό 
υποτροπής) ενώ είναι αµφισβητούµενη για το Σ.Α.Υ.Α. (Maisel και συν, 
1992-Levin και συν, 1994-Capper R και συν, 1994). Φαίνεται ότι το 50% 
των ασθενών δεν ανταποκρίνεται καθόλου στη θεραπεία και ότι από το 
50% που έχει µερική ανταπόκριση (κατά 50% µείωση του δείκτη 
απνοιών-υποπνοιών) µόνο το 35-50% έχει µείωση του δείκτη απνοιών-
υποπνοιών (Apnea Hypopnea Index-AHI) σε λιγότερο του 20/ώρα ή του 
δείκτη απνοιών σε λιγότερο του 10/ώρα (Sher και συν, 1996). 

Είναι πιθανό, ότι εάν µε κάποια ή κάποιες µεθόδους γίνει 
κατορθωτό να προσδιοριστεί ως σηµείο απόφραξης ο οροφάρυγγας και 
µάλιστα η µαλθακή υπερώα είναι δυνατόν να έχουµε βελτίωση των 
αποτελεσµάτων της επέµβασης. Τέτοιες µέθοδοι µπορεί να είναι ο 
χειρισµός του Muller, η ενδοσκόπηση του ανώτερου αναπνευστικού σε 
καθιστή και ύπτια θέση, σε εγρήγορση και κατά τον ύπνο, η 
ακτινοσκόπηση, η κεφαλοµετρική ακτινογραφία, άλλες απεικονιστικές 
µέθοδοι όπως MRI και CT και η φαρυγγική µανοµετρία. 
Η µικρότερη ηλικία, το ήπιο ή µέτριο Σ.Α.Υ.Α. , ο χαµηλός BMI και η 
παρουσία παρίσθµιων αµυγδαλών πιθανότατα είναι ευνοϊκοί 
προγνωστικοί παράγοντες για την αποτελεσµατικότητα της UPPP 
(Larsson και συν, 1991). Γενικά φαίνεται ότι ασθενείς µε υψηλό BMI, 
βαρύ σύνδροµο και σηµείο απόφραξης τη βάση της γλώσσας ή τον 
υποφάρυγγα δεν ανταποκρίνονται καλά στην UPPP. 

Υπάρχουν αναφορές ότι µακροπρόθεσµα δεν υπάρχει βελτίωση 
της θνησιµότητας σε ασθενείς µε σοβαρό Σ.Α.Υ.Α., οι οποίοι 
υπεβλήθησαν σε UPPP (Keenan και συν, 1994). 

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές (πιο συντηρητικές και πιο 
επιθετικές) της UPPP και σε όλες ένα κρίσιµο ερώτηµα αποτελεί το πόση 
µαλθακή υπερώα πρέπει να αφαιρεθεί. 
Οι πιο πολλοί συγγραφείς συνιστούν έλξη της σταφυλής προς τα εµπρός 
και στο σηµείο όπου θα δηµιουργηθεί µια πτυχή (όπου θεωρούν ότι είναι 
το άπω χείλος του ανελκτήρα της υπερώας) γίνεται η εκτοµή της 
µαλθακής υπερώας. Μόνιµες επιπλοκές µε την µέθοδο αυτή, όπως 
ανοιχτή ρινολαλία ή ρινική ανάρροια είναι σπάνιες. (Katsantonis, 1991). 

Άλλες επιπλοκές της UPPP είναι η οξεία αναπνευστική απόφραξη, 
η στένωση του ρινοφάρυγγα (Katsantonis και συν, 1987), η φλεγµονή, η 
αιµορραγία, ο πόνος (Eignell και συν, 1992) και το αίσθηµα του ξένου 
σώµατος στον φάρυγγα. Η οξεία αναπνευστική απόφραξη 
µετεγχειρητικά, µε τον συνδυασµό της συνήθους παχυσαρκίας των 
ασθενών και των ανεπιθύµητων ενεργειών των φαρµάκων κατά την 
γενική αναισθησία, µπορεί να επιφέρει και το θάνατο (Fairbanks DNF, 
1990). 
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5.2.4 ΣΤΑΦΥΛΟΫΠΕΡΩΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (LAUP) 
  

Η σταφυλοϋπερωϊοπλαστική έχει περιγραφεί ως µια 
αποτελεσµατική τεχνική για τη θεραπεία του καλοήθους ροχαλητού. 
Μπορεί να γίνει µε την βοήθεια Laser (LAUP), ηλεκτροκαυτηρίασης 
(Mair και συν, 2000), νυστεριού ή και ραδιοσυχνοτήτων 
(radiofrequency). Η σταφυλοϋπερωιοπλαστική µε τη χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων κατ’ ορισµένους προκαλεί το λιγότερο µετεγχειρητικό 
πόνο (Troell και συν, 2000-Emery και συν, 2000) 
Πολύ πιο συχνά γίνεται µε τη βοήθεια Laser (CO2-Nd:YAG) και µάλιστα 
συχνότερα του CO2 (Hanada και συν, 1996) . Η τεχνική αυτή (LAUP) 
επινοήθηκε από τον Y.V.Kamami στα τέλη της δεκαετίας του 1980. 
Αρχικά η LAUP σχεδιάστηκε για τη θεραπεία του ροχαλητού, το οποίο 
προκαλείται από δόνηση των µαλακών ιστών στο επίπεδο της µαλθακής 
υπερώας. Αργότερα προτάθηκε και για τη θεραπεία του ήπιου και 
µέτριου Σ.Α.Υ.Α. (Kamami YV, 1994). 

Κατά την LAUP, συνήθως σε συνθήκες εξωτερικού ιατρείου ή στο 
χειρουργείο, αλλά χωρίς ανάγκη παραµονής του ασθενούς 
ενδονοσοκοµειακά, υπό τοπική αναισθησία, επιχειρείται η σταδιακή 
µείωση του µεγέθους µαλθακής υπερώας και σταφυλής, µε τη χρήση 
καθέτων τοµών στη µαλθακή υπερώα (γύρω από την σταφυλή) και 
επαναδιαµόρφωση της σταφυλής σε υψηλότερο επίπεδο. Συνήθως 
χρειάζονται δύο-τέσσερις επεµβάσεις για να επιτευχθεί το επιθυµητό 
αποτέλεσµα (σχήµατα 6,7,8) (Haraldsson και συν, 1996). 

Ο στόχος είναι να έχουµε µείωση του µεγέθους µαλθακής υπερώας 
και σταφυλής καθώς και σχετική ακαµψία αυτών, ώστε το ροχαλητό να 
εξαφανιστεί, χωρίς ταυτόχρονα να εµφανίζεται ανάρροια. Για το 
ροχαλητό τα αποτελέσµατα είναι καλά ενώ για το Σ.Α.Υ.Α. είναι 
εξαιρετικά αντικρουόµενα. Έτσι υπάρχουν µελέτες, όπου τα 
αποτελέσµατα της LAUP είναι ικανοποιητικά και ανάλογα της UPPP 
(Walker και συν, 1994 και 1997-Μickelson και συν, 1999) ενώ άλλες 
όπου απορρίπτεται πλήρως η πιθανότητα χρήσης LAUP για το σύνδροµο 
και µάλιστα εκφράζεται η άποψη ότι υπάρχει κίνδυνος για ανάπτυξη 
σιωπηρού Σ.Α.Υ.Α., δηλαδή χωρίς ροχαλητό, πράγµα το οποίο µπορεί να 
είναι εξαιρετικά επικίνδυνο (Lauretano και συν, 1997).  

Ο χειρουργός ο οποίος θα χρησιµοποιήσει την µέθοδο LAUP θα 
πρέπει να είναι εξοικειωµένος µε την χρήση των LASER. Οι επιπλοκές 
της επέµβασης είναι σχετικά σπάνιες, ανάλογες µε της UPPP και 
συµπεριλαµβάνουν αίσθηµα ξένου σώµατος, αίσθηµα ξηρότητας 
φάρυγγα, στένωση ρινοφάρυγγα, φλεγµονή, ρινική ανάρροια, 
µετεγχειρητική αιµορραγία, µε συχνότερη την τελευταία, η οποία 
συνήθως ελέγχεται εύκολα µε την χρήση διαθερµίας(Walker και συν, 
1999). Σηµαντικό µειονέκτηµα της LAUP µπορεί να θεωρηθεί ο πολύ 
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σοβαρός µετεγχειρητικός πόνος διάρκειας 10-15 ηµερών, (Madani M, 
2000) η ανάγκη διενέργειας πολλαπλών επεµβάσεων καθώς και το 
κόστος του εξοπλισµού το οποίο είναι αρκετά ακριβό. 

Πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι πρόκειται για µια επέµβαση 
προορισµένη για εξωνοσοκοµειακούς ασθενείς, ο ασθενής σπάνια µένει 
εκτός εργασίας για πάνω από δύο ηµέρες, δε χρειάζεται γενική 
αναισθησία, εύκολα µαθαίνεται από τους ιατρούς ενώ σπάνια 
εµφανίζονται κατ’ αυτήν σοβαρές επιπλοκές. 

 
5.2.5  ΕΚΤΟΜΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΗΣ-ΜΕΣΗ 
 ΓΛΩΣΣΕΚΤΟΜΗ 

 
Όταν υπάρχει σοβαρή υπερτροφία της γλωσσικής αµυγδαλής, αυτή 

µπορεί να είναι υπεύθυνη για Σ.Α.Υ.Α. Σε τέτοια περίπτωση ενδείκνυται 
εκτοµή, συνήθως µε Laser και µε ενδοσκοπικό έλεγχο, µέρους της 
γλωσσικής αµυγδαλής. Άλλοι χρησιµοποιούν για συρρίκνωση του 
υπερτροφικού λεµφικού ιστού τις ραδιοσυχνότητες. 

Ανάλογοι, µε την µείωση του µεγέθους της γλωσσικής αµυγδαλής, 
είναι οι στόχοι της µέσης γλωσσεκτοµής, επί υπερτροφίας της βάσης της 
γλώσσας. Συνήθως γίνεται µε τη χρήση Laser, συνοδεύονται όµως οι 
επεµβάσεις αυτές µε σοβαρές επιπλοκές, όπως οίδηµα γλώσσας και 
απόφραξη υποφάρυγγα-λάρυγγα, σοβαρή αιµορραγία, οδυνοφαγία, 
αλλαγές της γεύσης κ.α. Πολλές φορές των επεµβάσεων αυτών πρέπει να 
προηγηθεί τραχειοτοµία (Woodson και συν, 1992).  

 
5.2.6 ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙ∆ΕΚΤΟΜΗ 

 
Αυτή η επέµβαση ενδείκνυται σε περιπτώσεις εξαιρετικά 

ελαστικής επιγλωττίδας, η οποία κατά την εισπνοή συµπίπτει 
αποφράσσοντας την είσοδο του λάρυγγα. Συχνά τέτοιες επιγλωττίδες 
έχουν σχήµα ωµέγα και κατά τον χειρισµό του Mueller έχουµε εικόνα 
ανάλογη της λαρυγγοµαλάκυνσης της παιδικής ηλικίας. Κατά την 
τεχνική αυτή αφαιρείται µέρος της επιγλωττίδας και των 
αρυταινοεπιγλωττιδικών πτυχών, µε την χρήση Laser ή εργαλείων 
µικρολαρυγγοσκόπησης. Ως επιπλοκές αναφέρονται παρατεταµένη 
οδυνοφαγία και οίδηµα στον υπεργλωττιδικό λάρυγγα. 
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5.2.7  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΗ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΑΙ  
 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΙΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΥΟΣ 

 
Ενδείκνυται σε περιπτώσεις, όπου το σηµείο της απόφραξης 

καθορίζεται στον υποφάρυγγα και οφείλεται κυρίως σε πτώση της βάσης 
της γλώσσας προς τα πίσω. Εάν γίνει κατορθωτό, ο γενειοϋοειδής µύς και 
ιδίως ο γενειογλωσσικός να τραβηχτούν προς τα εµπρός, αυτό µπορεί να 
οδηγήσει σε απελευθέρωση της αναπνευστικής οδού. 

Για την επίτευξη των παραπάνω έχουν προταθεί αρκετές τεχνικές, 
όπως η οστεοτοµή σε σχήµα παραλληλόγραµµου του µέσου της κάτω 
γνάθου, ώστε να συµπεριλαµβάνεται το γενειακό φύµα σ’ αυτήν, η έλξη 
του οστικού παραλληλόγραµµου και η περιστροφή αυτού κατά 90ο, ώστε 
να στερεωθεί στα µακριά τοιχώµατα της οστεοτοµής. Αυτό επιφέρει έλξη 
του γενειογλωσσικού και του γενειοειδούς µυός άρα και της βάσης της 
γλώσσας προς τα εµπρός, πράγµα το οποίο έχει καλά αποτελέσµατα σε 
επιλεγµένα περιστατικά.(Σχήµα 9). Ως κυριότερη επιπλοκή της µεθόδου 
αναφέρεται η παροδική παραισθησία των κάτω τοµέων οδόντων. 

 
5.2.8  ΜΥΟΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΕΝ ΤΟΥ ΥΟΕΙ∆ΟΥΣ ΜΥΩΝ ΚΑΙ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

 
Το υοειδές οστούν αποτελεί ένα αναπόσπαστο σύµπλεγµα µε τη 

βάση της γλώσσας. Συχνά η µυοτοµή των κάτωθεν του υοειδούς µυών 
και η ανάρτηση αυτού από την κάτω γνάθο πραγµατοποιείται σε 
συνδυασµό, µε την περιορισµένη οστεοτοµή της κάτω γνάθου και την 
προώθηση του γενειογλωσσικού µυός. 

Κατά την µέθοδο αυτή το υοειδές οστούν ανευρίσκεται στον 
τράχηλο. Οι κάτωθεν του υοειδούς µύες αποχωρίζονται από αυτό και ένα 
µέρος του σώµατος του υοειδούς αποµονώνεται. Στην συνέχεια 
χρησιµοποιείται πλατιά περιτονία µε τη βοήθεια συρµάτινων ραµµάτων 
για να αναρτηθεί το υοειδές οστούν από την κάτω γνάθο. Με τη µέθοδο 
αυτή υπάρχει προώθηση  του υοειδούς οστού προς τα εµπρός και µαζί 
του προωθούνται η βάση της γλώσσας και η επιγλωττίδα προς την ίδια 
κατεύθυνση (Riley και συν, 1990).  

Άλλοι συγγραφείς συνιστούν ανάρτηση του θυρεοειδούς χόνδρου 
του λάρυγγα από το υοειδές οστούν, µε αποτέλεσµα έλξη του υοειδούς 
οστού προς τα εµπρός και κάτω, πράγµα το οποίο για ορισµένους αυξάνει 
την σταθερότητα του υποφάρυγγα.(Σχήµα 10) (Riley και συν, 1994). 
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5.2.9 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ 
 
Η αµφιγναθική προώθηση των γνάθων (µε οβελιαίες οστεοτοµές 

της κάτω και κατά Le Fort I της άνω συνήθως) έχει ένδειξη σε σοβαρό 
υπογναθισµό άνω και κάτω γνάθου, σε ιδιαίτερα παχύσαρκα άτοµα και 
όταν συντηρητικότερες θεραπείες έχουν αποτύχει. Σηµαντικό 
πλεονέκτηµα της αµφιγναθικής  προώθησης είναι ότι δεν διαταράσσεται 
η οδοντική σύγκλιση και δεν χρειάζεται συνήθως επιπρόσθετη 
ορθοδοντική θεραπεία σε αντίθεση µε την περίπτωση, όπου γίνεται µόνο 
προώθηση της κάτω ή της άνω γνάθου (Waite και συν, 1989). Όταν η 
επέµβαση αυτή γίνεται ως µέρος πρωτοκόλλου σταδιακών εγχειρήσεων 
για σοβαρό Σ.Α.Υ.Α., η επιτυχία της φθάνει το 90% (Riley και συν, 
1993). Με την εφαρµογή αυτού του πρωτοκόλλου συνήθως έχουν 
προηγηθεί επεµβάσεις απλούστερες στους µαλακούς ιστούς όπως UPPP, 
µέση γλωσσεκτοµή κλπ. Γενικά η αµφιγναθική  προώθηση της άνω και 
της κάτω γνάθου είναι µεγάλη επέµβαση, και πρέπει να φυλάσσεται ως 
τελική λύση σε σοβαρές περιπτώσεις Σ.Α.Υ.Α. και όταν άλλες 
απλούστερες συντηρητικές ή και χειρουργικές µέθοδοι έχουν αποτύχει 
(Powell και συν, 1991). Πέραν της µικρής περιεγχειρητικής θνητότητας 
έχουν αναφερθεί  ως επιπλοκές παραισθησία του προσώπου, διαταραχές 
οδοντικής συγκλίσεως και δυσλειτουργία της Κ.Γ.Ν.Θ. αρθρώσεως. 

Συµπερασµατικά, µπορεί να ειπωθεί ότι το Σ.Α.Υ.Α. οφείλεται σε 
απόφραξη σε πολλές ανατοµικές περιοχές. Εφόσον επιλεγεί ως θεραπεία 
η χειρουργική θα πρέπει µετά από προσεκτική προεγχειρητική µελέτη, 
καθώς και µετά από συζήτηση µε τον ασθενή να γίνει σταδιοποίηση των 
επεµβάσεων µε γνώµονα το σηµείο της πιθανής απόφραξης και το 
δεδοµένο ότι πρέπει οι απλούστερες επεµβάσεις να προηγούνται των 
πολυπλοκότερων. Η συνεχής παρότρυνση του ασθενούς για απώλεια 
βάρους και γενικότερα για τροποποίηση τρόπου ζωής και συµπεριφοράς, 
ώστε να εκµαιευτούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, θεωρείται 
απαραίτητη. 

Γενικά η απόφραξη στα επίπεδα της µύτης, του ρινοφάρυγγα και 
του οροφάρυγγα αντιµετωπίζονται µε χειρουργική παρέµβαση στους 
µαλακούς ιστούς συνήθως. 

Αντίθετα, η απόφραξη στη βάση της γλώσσας και υποφάρυγγα 
συχνά απαιτεί επεµβάσεις, τόσο στους µαλακούς ιστούς, όσο και στον 
οστεοχόνδρινο σκελετό.   

Όταν έχει γίνει η κατάλληλη επιλογή και οι επεµβάσεις έχουν 
σταδιοποιηθεί σωστά, τότε το τελικό χειρουργικό αποτέλεσµα, µπορεί να 
είναι συγκρίσιµο µε την χρήση της n-CPAP. Αυτό βεβαίως απαιτεί: 
άριστη συνεργασία µεταξύ των διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων, οι 
οποίες εµπλέκονται στην αντιµετώπιση του συνδρόµου, υψηλού βαθµού 
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συµµόρφωση του ασθενούς, σηµαντικά έξοδα καθώς και σε ορισµένες 
περιπτώσεις πολλαπλά χειρουργεία.  

Το σηµαντικότερο κέρδος από την επιτυχή χειρουργική θεραπεία 
είναι πιθανά η δυνατότητα αποσύνδεσης από την καθηµερινή χρήση της 
n-CPAP.   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ LASER CO2 

 
Το Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation) είναι µια συσκευή που παράγει ηλεκτροµαγνητική ενέργεια. Η 
ενέργεια αυτή παράγεται µε την εξαναγκασµένη εκποµπή ακτινοβολίας, 
από ειδικά υλικά τα οποία ονοµάζονται «ενεργά µέσα» 

Στο Laser CO2, το οποίο είναι ένα Laser µοριακού αερίου, 
χρησιµοποιείται ένα µίγµα αερίων που συντίθεται από CO2 (5%), He 
(82%) και Ν2 (13%) (Carruth 1988). Το ενεργό µέσο παραγωγής 
φωτονίων (ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας) είναι το CO2. 
 Το µήκος κύµατος του Laser CO2 είναι στο υπερέρυθρο µη ορατό 
φάσµα και είναι 10,6µm. Επειδή η δέσµη του Laser CO2 είναι αόρατη θα 
πρέπει να καθοδηγείται από µια παράλληλη, συγκεντρική, ορατή δέσµη. 
Γι’ αυτό το σκοπό χρησιµοποιείται η κόκκινη δέσµη του Laser He-Ne. 
Είναι βασικό πριν από οποιαδήποτε χρήση του Laser CO2 να 
επιβεβαιώνεται ότι η ευθυγράµµιση της αόρατης χειρουργικής και της 
ορατής οδηγού δέσµης συµπίπτουν απόλυτα. 

Το Laser CO2 απορροφάται από το γυαλί και το νερό ενώ 
αντανακλάται από τους καθρέπτες και τα µεταλλικά αντικείµενα. Κατά 
τη διάρκεια της χρήσης του ο χειρουργός, ο ασθενής καθώς και όσοι 
ευρίσκονται στον χώρο χρήσης του Laser CO2 πρέπει να φορούν γυαλιά 
ώστε να προστατεύονται τα µάτια τους από τυχούσα αντανάκλαση της 
ακτίνας. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι φακοί επαφής ή οι ακρυλικοί 
φακοί δεν είναι ικανοποιητικά προστατευτικοί (Parkin JL, 1990). 

Το χαρακτηριστικό της ακτινοβολίας του Laser CO2 είναι ότι 
απορροφάται έντονα από το νερό και εποµένως από τα µαλακά µόρια. 
Υπολογίζεται ότι το 90% της ενέργειας της ακτινοβολίας του Laser CO2 
απορροφάται από ένα επιφανειακό στρώµα ιστού, πάχους περίπου 100 
µm (Carruth 1988). 

Άλλα χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν το Laser CO2 εξαιρετικά 
καλό χειρουργικό εργαλείο είναι:  
1. ότι δεν διαχέεται σηµαντικά εκτός της ακτινοβολούµενης περιοχής 
2. η απορρόφηση της ακτίνας δεν εξαρτάται από το χρώµα του ιστού   
3. όταν χρησιµοποιηθεί στους ιστούς µπορεί να καυτηριάσει µικρά 

αγγεία (διαµέτρου 0,5-1,5 mm), και αισθητικές νευρικές απολήξεις 
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(αυτά µπορεί να έχουν σαν αποτέλεσµα την καλύτερη αιµόσταση 
και άρα όραση του χειρουργικού πεδίου και ίσως µείωση του 
µετεγχειρητικού πόνου). Η αιµοστατική ιδιότητα επιτρέπει επίσης 
να γίνονται µε ασφάλεια επεµβάσεις σε ασθενείς που απαιτείται να 
λαµβάνουν αντιπηκτική αγωγή. 

Ο έλεγχος της ενέργειας της ακτινοβολίας ενός Laser επιτυγχάνεται µε 
την ρύθµιση τριών παραµέτρων:της ισχύος της δέσµης που µετράται σε 
Watts, της διαµέτρου των στόχων (spot size) η οποία µετράται σε mm και 
του χρόνου εφαρµογής της ακτινοβολίας (exposure time) που µετράται 
σε sec (Ossoff 1986). 

Αυτή η ενέργεια αδρά είναι ανάλογη της ισχύος της δέσµης, 
αντιστρόφως ανάλογη της διαµέτρου της κηλίδας του Laser [µεγαλύτερη 
ενέργεια όταν ο στόχος βρίσκεται στην εστιακή απόσταση του φακού 
(focused) από το εάν βρίσκεται εκτός εστιακής απόστασης (de focused)] 
και ανάλογη του χρόνου εφαρµογής της ακτινοβολίας. 

Ο χρόνος έκθεσης µεταβάλλεται κατά βούληση, όταν 
χρησιµοποιούµε το Laser µε συνεχή τρόπο εκποµπής ακτινοβολίας 
(Continuous Mode) ή ρυθµίζοντας την διάρκεια των παλµών (Pulse 
Duration) όταν το Laser χρησιµοποιείται µε τρόπο που εκπέµπει την 
ακτινοβολία του κατά παλµούς (Pulsed Mode) (Carruth 1988). 

Το Laser CO2 δε διαδίδεται εύκολα µέσω ινών και έτσι 
χρησιµοποιείται συνήθως µε τη βοήθεια αρθρωτών αρµών, η δε 
ακτινοβόληση γίνεται είτε εξ’ αποστάσεως µε την βοήθεια µικροσκοπίου 
και κατευθυντηρίων µοχλών, είτε µε ειδικές λαβές, οι οποίες 
προσαρµόζονται στους αρµούς (Handpieces). Αυτές οι λαβές πάλι µπορεί 
να συνοδεύονται από διάφορα εξαρτήµατα, τα οποία να προσαρµόζονται 
σ’ αυτές και να διευκολύνουν το έργο του χειρουργού (Backstop κλπ.). 
 Επίσης διάφορες συσκευές έχουν κατασκευαστεί ώστε να µπορεί 
το Laser CO2 να αποδίδει καλύτερα αποτελέσµατα, ανάλογα µε την 
περίπτωση. Μία απ’ αυτές είναι το “Swiftlase” Flashscan. Αυτό είναι µια 
συσκευή, η οποία προστίθεται µεταξύ του αρµού και της λαβής του 
Laser, κατευθύνει δε την ακτίνα του Laser CO2, δια µέσου δύο γρήγορα 
περιστρεφόµενων καθρεπτών, πριν αυτή φθάσει στην άκρη της λαβής. 
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα οµοιογενές σάρωµα µε την 
εστιασµένη δέσµη, επί ενός κύκλου διαµέτρου 3-4 mm µέσα σε 100msec. 

Οι επιτυγχανόµενες πυκνότητες  ισχύος (ισχύς 
ακτινοβολίας/κάθετο εµβαδό δέσµης-W/cm2) είναι σηµαντικά 
µεγαλύτερες όταν χρησιµοποιείται το “Swiftlase” . Αυτές οι πυκνότητες 
ισχύος µπορούν να εξατµίζουν τους ιστούς, µε σχετική απουσία 
απανθράκωσης, γρήγορα και σε σχετικά αναίµακτο πεδίο. 

Το Laser CO2 έχει πολλές εφαρµογές στην χειρουργική κεφαλής 
και τραχήλου. Όσον αφορά την χειρουργική του ροχαλητού και του 
Σ.Α.Υ.Α., το Laser µπορεί να χρησιµοποιηθεί ικανοποιητικά για να αρθεί 

 54 



η ρινική απόφραξη, όταν οφείλεται σε υπερτροφικές ρινικές κόγχες, αλλά 
και για διεύρυνση της ανώτερης αναπνευστικής οδού σχεδόν σ’ όλα τα 
επίπεδα τα οποία µπορεί να ενοχοποιηθούν για απόφραξη.  

Έτσι µπορεί να γίνει LAUP, εάν η απόφραξη είναι στο επίπεδο της 
µαλθακής υπερώας µε ή χωρίς αµυγδαλεκτοµή, εκτοµή της γλωσσικής 
αµυγδαλής, εάν το πρόβληµα βρίσκεται στο επίπεδο της βάσης της 
γλώσσας, µερική αφαίρεση της επιγλωττίδας ή Laser αρυταινοειδεκτοµή 
εάν η απόφραξη έχει να κάνει µε συµπίπτουσα επιγλωττίδα ή 
αµφοτερόπλευρη παράλυση των γνησίων φωνητικών χορδών, για να 
αναφερθούν µόνο µερικές από τις πιθανές χρήσεις του Laser CO2  στην 
χειρουργική του ροχαλητού ή και του Σ.Α.Υ.Α. 

Συµπερασµατικά, το Laser CO2 µπορεί να είναι ένα 
αποτελεσµατικό και ασφαλές εργαλείο για τη χειρουργική του ροχαλητού 
ή και ορισµένων µορφών Σ.Α.Υ.Α. Αυτό προϋποθέτει τον προσεκτικό 
προθεραπευτικό έλεγχο και σχεδιασµό από οµάδα ειδικών και καλή 
γνώση από τον χειρουργό, τόσο του ορθού χειρισµού του Laser CO2, όσο 
και των επιπλοκών αυτού, οι οποίες κάποιες φορές µπορεί να είναι 
σοβαρές (έκρηξη αναισθησιολογικού σωλήνα, εγκαύµατα, οιδήµατα, 
αιµορραγίες). Η καλή γνώση του τρόπου πρόληψης των επιπλοκών κατά 
την χειρουργική µε Laser αλλά και της αντιµετώπισης αυτών είναι 
εντελώς απαραίτητη.  
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
 
Αυτή η µελέτη προσπαθεί να απαντήσει στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
 
1.  Κάθε ασθενής που ροχαλίζει χρειάζεται υπνογράφηµα;  

Υπάρχει τρόπος χρησιµοποιώντας το ιστορικό, την φυσική 
εξέταση και άλλες απλές παραµέτρους να διαχωριστούν µε 
ασφάλεια τα άτοµα, τα οποία πάσχουν από Σ.Α.Υ.Α. από αυτά που 
εµφανίζουν καλοήθες ροχαλητό;  
Αυτό θα επιτρέψει, στην περίπτωση θετικής απάντησης, κάποιοι 
ασθενείς να αντιµετωπίζονται µε µεθόδους, όπως της LAUP, χωρίς 
να χρειάζονται παραµονή στο νοσοκοµείο, µε προφανή τα θετικά 
στοιχεία αυτής της τακτικής. 

2. Ποια είναι η θεραπευτική δυνατότητα της LAUP στην 
αντιµετώπιση του καλοήθους ροχαλητού; 

3. Έχει θέση στην θεραπεία του Σ.Α.Υ.Α. η τεχνική LAUP και εάν 
ναι, σε ποιές περιπτώσεις;   

4. Είναι γνωστό ότι µετά την LAUP η συντριπτική πλειοψηφία των 
ασθενών αναφέρουν ισχυρότατο φαρυγγικό πόνο για διάστηµα 
περίπου 10-15 ηµερών. Υπάρχει δυνατότητα να αντιµετωπισθεί 
αυτή η κατάσταση και µε ποιο τρόπο; 

 
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές εξαιρετικά αντικρουόµενες 
σχετικά µε τα παραπάνω ερωτήµατα ιδίως µάλιστα στο ποια θέση έχει η 
τεχνική LAUP, στην αντιµετώπιση του Σ.Α.Υ.Α., καθώς και για τον 
τρόπο ελέγχου του µετεγχειρητικού πόνου, µετά την πραγµατοποίηση 
της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 
Στο διάστηµα από τον Ιανουάριο του 1995 έως τον Ιούλιο του 

2000, 203 ασθενείς εκτιµήθηκαν στη Ω.Ρ.Λ.  Κλινική του ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. 
µε κύριο σύµπτωµα το ισχυρό ροχαλητό ή το ισχυρό ροχαλητό και την 
ηµερήσια υπνηλία. Οι περισσότεροι από αυτούς (170) είχαν 
προηγουµένως εκτιµηθεί ή εκτιµήθηκαν αργότερα, από ιατρούς της 
Πνευµονολογικής Κλινικής του ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η.  

Από το σύνολο των 203 ασθενών 84 (70 άνδρες-14 γυναίκες, 
ηλικίας από 20-75 ετών) εκτιµήθηκε µετά από πλήρη Ω.Ρ.Λ. εξέταση, 
λεπτοµερές ιστορικό, συµπλήρωση ειδικού ερωτηµατολογίου και όπου 
χρειάστηκε υπνογράφηµα, ότι ήταν υποψήφιοι για LAUP. Αυτοί  
έπασχαν από καλοήθες ροχαλητό, µε πιθανή περιοχή παραγωγής του το 
επίπεδο της µαλθακής υπερώας ή από ήπιο Σ.Α.Υ.Α. µε επίπεδο 
απόφραξης κύρια τον οροφάρυγγα  (ΙΙΑ περιοχή). Οι υπόλοιποι 119 
ασθενείς δεν έλαβαν µέρος στη µελέτη διότι άλλοι έπασχαν από µέσης ή 
σοβαρής βαρύτητας Σ.Α.Υ.Α. (οπότε τους συνεστήθησαν άλλες µορφές 
θεραπείας, όπως n-CPAP ή άλλη χειρουργική αντιµετώπιση), άλλοι διότι 
το σηµείο απόφραξης της ανώτερης αναπνευστικής οδού εκτιµήθηκε ότι 
ήταν η βάση της γλώσσας, ο υποφάρυγγας ή ο λάρυγγας και τέλος άλλοι 
διότι δεν αποδέχθηκαν την συµµετοχή τους στη µελέτη, διαλέγοντας 
συνήθως συντηρητικά µέτρα αντιµετώπισης, όπως απώλεια βάρους, 
αλλαγή θέσης ύπνου, αλλαγή τρόπου ζωής κλπ. 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης απετέλεσαν οι 84 
προαναφερόµενοι ασθενείς, οι οποίοι αποδέχθηκαν να συµµετέχουν στη 
µελέτη αφότου ενηµερώθηκαν πλήρως για τους σκοπούς αυτής.  

Για την πραγµατοποίηση της µελέτης αυτής χρειάστηκε η στενή 
συνεργασία της Πνευµονολογικής και της Ω.Ρ.Λ. Κλινικής του 
ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. δεδοµένου ότι το σύνδροµο της αποφρακτικής υπνικής 
άπνοιας στον ύπνο είναι µια εξαιρετικά πολύπλοκη νοσολογική 
οντότητα, για τη διάγνωση και την αντιµετώπιση της οποίας η 
συνεργασία µεταξύ ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά ιδίως των δύο 
προαναφερθεισών είναι απολύτως απαραίτητη. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των πλήρων πολυπαραµετρικών 
µελετών κατά την διάρκεια του ύπνου (υπνογραφηµάτων) 
πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο µελέτης διαταραχών της αναπνοής 
στον ύπνο, του Πνευµονολογικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
Οι συσκευές οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν για την πραγµατοποίηση των 
εξετάσεων ήταν µια συσκευή Sleep Trace και δύο Alice 4, Rerpironics 
Inc, USA. 
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Κατά την πλήρη πολυπαραµετρική µελέτη ύπνου γινόταν 
καταγραφή του συνολικού αριθµού επεισοδίων άπνοιας/υπόπνοιας, 
καθορισµός δε του είδους των (αποφρακτικές άπνοιες-υπόπνοιες, 
κεντρικές , µεικτού τύπου), υπολογιζόταν ο αριθµός απνοιών-υποπνοιών  
ανά ώρα ύπνου AHI (Apnea-Hypopnea-Index), όπως επίσης οι κάτωθι 
παράµετροι: 
1. Ο αριθµός αφυπνίσεων ανά ώρα ύπνου 
2. Ο αριθµός επεισοδίων αποκορεσµού αιµοσφαιρίνης ανά ώρα ύπνου 
3. Μέσος κορεσµός αιµοσφαιρίνης 
4. Ελάχιστος κορεσµός αιµοσφαιρίνης 
5. Αριθµός επεισοδίων βραδυκαρδίας 
6. Αριθµός επεισοδίων ταχυκαρδίας 
7. Άλλοι παράµετροι οι οποίοι δεν γράφονταν σε βάση ρουτίνας στην 
ιατρική γνωµάτευση όπως ο χρόνος σε REM και n.REM ύπνο, ο χρόνος 
ανάλογα µε τη θέση του ύπνου, ο χρόνος απνοιών-υποπνοιών, ο αριθµός 
επεισοδίων ροχαλητού, η διάρκεια αυτού, και οι αυτόµατες κινήσεις 
κάτω σκελών.  

Όταν χρειαζόταν, ο ασθενής υποβάλλονταν σε επαναληπτική 
µελέτη, είτε για δοκιµαστική χρήση συσκευής συνεχούς χορήγησης 
θετικής πίεσης στους αεραγωγούς (n-CPAP) ή για εκτίµηση του 
µετεγχειρητικού αποτελέσµατος (2 ½-4 µήνες µετά την εγχείρηση). 

Το Σ.Α.Υ.Α. χαρακτηρίστηκε ως ήπιο, µέσο, ή σοβαρού βαθµού, 
ανάλογα µε το δείκτη απνοιών-υποπνοιών ανά ώρα ύπνου (AHI) και τον 
ελάχιστο κορεσµό αιµοσφαιρίνης ως εξής: (AHI) µεταξύ 6-25 ήπιο 
Σ.Α.Υ.Α., (AHI) µεταξύ 26-50 µέτριο Σ.Α.Υ.Α. και (AHI) � 51 βαρύ 
Σ.Α.Υ.Α.  

Ελάχιστος κορεσµός αιµοσφαιρίνης � 84% ήπιο Σ.Α.Υ.Α., 
ελάχιστος κορεσµός αιµοσφαιρίνης µεταξύ 79 και 83% µέτριο Σ.Α.Υ.Α., 
και ελάχιστος κορεσµός αιµοσφαιρίνης � 78 βαρύ Σ.Α.Υ.Α. 

Εάν ο δείκτης απνοιών κατέτασσε το Σ.Α.Υ.Α.  σε µια α βαρύτητα 
και ο ελάχιστος κορεσµός αιµοσφαιρίνης σε µία άλλη β, τότε η χειρότερη 
βαρύτητα µεταξύ των α και β θεωρήθηκε ως σωστή κατάταξη της 
βαρύτητας του Σ.Α.Υ.Α., για τον συγκεκριµένο ασθενή. 

Βέβαια, για να τεθεί οριστικά  η διάγνωση του συνδρόµου έπρεπε 
το ιστορικό (ηµερήσια υπνηλία, η οποία δεν είχε άλλη εξήγηση, 
µειωµένη συγκέντρωση, εύκολη κόπωση, έντονο ροχαλητό, ιστορικό 
απνοιών κλπ.) να συνηγορούσε για το ΣΑΥΑ.  

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο παραδείγµατα ιατρικών 
γνωµατεύσεων, ενός ασθενούς µε ήπιο και ενός µε βαρύ σύνδροµο, µετά 
από επεξεργασία των πλήρων πολυπαραµετρικών µελετών κατά τη 
διάρκεια του ύπνου (Πίνακας 5 και 6).  
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Οι 84 ασθενείς, οι οποίοι θεωρήθηκαν υποψήφιοι και αποδέχτηκαν 
την µέθοδο LAUP και τη συµµετοχή στη µελέτη ήταν 70 άνδρες και 14 
γυναίκες µε ηλικία από 20-75.    

Όλοι οι ασθενείς εξετάσθηκαν από Πνευµονολόγο καθώς και από 
Ω.Ρ.Λ. των αντίστοιχων Πανεπιστηµιακών Κλινικών του ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η.. 
Προεγχειρητικά υπεβάλλοντο στο ίδιο προεγχειρητικό έλεγχο, όπως και 
οι προς αµυγδαλεκτοµή ασθενείς (Γενική αίµατος, PT, PTT, Rο θώρακος, 
ΗΚΓ,  Σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, γενική ούρων, Κ+, Να+), σε 
εξωτερική βάση. 

Για τις ανάγκες της µελέτης σχεδιάστηκε ερωτηµατολόγιο, το 
οποίο συµπλήρωναν ο ασθενής καθώς και ο σύντροφος του, που διέµεναν 
στο ίδιο δωµάτιο, προ και µετεγχειρητικά. Ιδιαίτερη σηµασία δινόταν 
στις απαντήσεις του συντρόφου. Το ερωτηµατολόγιο παρουσιάζεται στο 
πίνακα 1. 

Η συµπλήρωση γινόταν στο σπίτι του ασθενούς και όχι άµεσα στο 
νοσοκοµείο, ώστε να δίδεται η ευκαιρία για καλύτερη κατανόηση των 
ερωτήσεων. Σ’ όλους τους ασθενείς επίσης γινόταν το test 
Ξυλοµεταζολίνης (τροποποιηµένο). Η διάρκεια του test ήταν µια 
εβδοµάδα κατά την οποία δινόταν η οδηγία στους εξεταζόµενους να 
χρησιµοποιήσουν την 1η, 3η, 5η και 7η µέρα spray otrivin 0,1% 
(ξυλοµεταζολίνη), 2 ψεκασµούς σε κάθε ρουθούνι κάθε βράδυ πριν τον 
ύπνο. Την 2η, 4η και 6η µέρα δεν χρησιµοποιούνταν το spray. Το 
ζητούµενο ήταν η υποκειµενική γνώµη του ασθενούς, αλλά κυρίως του 
συντρόφου, αν κατά τις βραδιές όπου γινόταν χρήση του spray, υπήρχε 
βελτίωση του ροχαλητού και της ποιότητας του ύπνου. Εάν η απάντηση 
ήταν θετική, η συµµετοχή της ρινικής απόφραξης στην συµπτωµατολογία 
-σηµειολογία γινόταν πιο πιθανή, και σε συνάρτηση µε την κλινική 
εξέταση αποφασιζόταν κάποια χειρουργική επέµβαση στη µύτη (Laser 
κογχοκαυτηρίαση, κογχοτοµή, διαφραγµατοπλαστική κ.α.)                           

Στο ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνονταν και η εκτίµηση της 
υπνηλίας κατά Epworth.  Άθροισµα 5-10 εθεωρείτο φυσιολογικό, ενώ 
11-15 ως ένδειξη ύπαρξης υπνηλίας, 16-20 σοβαρής υπνηλίας και > 20 
σοβαρότατης υπνηλίας. Το ιστορικό και η κλινική εξέταση 
καταγράφονταν σύµφωνα µε ειδικά σχεδιασµένο για τη µελέτη φυλλάδιο, 
το οποίο απεικονίζεται στον πίνακα 3. 
 Σε κάθε ασθενή γινόταν προσδιορισµός του ύψους και του βάρους 
αυτού καθώς και του B.M.I. όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 4 του 
γενικού µέρους.  

Άλλη εξέταση, η οποία γινόταν σ’ όλους τους ασθενείς ήταν η 
δοκιµασία κατά Mueller, για να προσδιοριστεί ή να επιβεβαιωθεί το 
σηµείο απόφραξης (η δοκιµασία συνήθως είχε ήδη γίνει σε πρωϊµότερο 
στάδιο στους 203 αρχικούς ασθενείς). 
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Κατά περίπτωση και ανάλογα µε την κλινική σηµειολογία ή και 
την συµπτωµατολογία, σε ορισµένους ασθενείς γινόταν τονικό 
ακοόγραµµα, τυµπανόγραµµα, κεφαλοµετρική ακτινογραφία, CT 
σπλαχνικού κρανίου τραχήλου και γναθοχειρουργική εκτίµηση. 

Τέλος, µετεγχειρητικά (συνήθως τρεις µε πέντε µήνες), γινόταν 
επανεξέταση του ασθενούς και συµπλήρωση του φυλλαδίου ιστορικού- 
κλινικής εξέτασης καθώς, και όπως προαναφέρθηκε, συµπλήρωση του 
ερωτηµατολογίου από τον ασθενή και τον σύντροφο του. 

Ένα φύλλο σύνοψης εκτίµησης ασθενών (απεικονίζεται στον 
Πίνακα 7) συµπληρωνόταν για κάθε ασθενή και έτσι η επεξεργασία των 
δεδοµένων γινόταν απλούστερη. 

Από το σύνολο των 84 ασθενών όλοι υποβλήθηκαν σε LAUP, 20 
σε Laser αµυγδαλοτοµή, 17 σε διάφορες ενδορρινικές επεµβάσεις, ενώ 6 
σε κλασσική αµυγδαλεκτοµή (άτοµα που έπασχαν από το σύνδροµο και 
ήταν οι µόνοι όπου η επέµβαση έγινε µε γενική αναισθησία). Οι 78 
ασθενείς χειρουργήθηκαν µε τοπική αναισθησία.  

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ LAUP 

 
Όλες οι επεµβάσεις πραγµατοποιήθηκαν στο χειρουργείο του 

ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. Προεγχειρητικές οδηγίες δόθηκαν σε όλους τους ασθενείς 
πριν την επέµβαση, ώστε να αποφύγουν τη λήψη ασπιρίνης και µη 
στεροειδών αντιφλεγµονωδών φαρµάκων (Nonsteroidal Anti 
Inflammatory Drugs-N.S.A.I.Ds) τουλάχιστον επί 10ήµερο πριν από 
αυτήν. Επίσης, έπρεπε να προσέλθουν νηστικοί την ηµέρα της 
επέµβασης. Σε δέκα ασθενείς οι οποίοι είχαν έντονα αντανακλαστικά και 
οι οποίοι έπασχαν από απλό ροχαλητό (8) ή ήπιο Σ.Α.Υ.Α. (2), δόθηκε 
προεγχειρητικά 1 mg λοραζεπάµη 1 ½ ώρα προ της επεµβάσεως. Σ’ 
όλους τους ασθενείς, οι οποίοι χειρουργήθηκαν µε τοπική αναισθησία, 
δόθηκαν 1 tabl. κεφαδροξίλη 1gr (όταν δεν είχαν ιστορικό αλλεργίας 
στην πενικιλίνη και τις κεφαλοσπορίνες) ή 250 mg κλαρυθροµυκίνη και 
16 mg µεθυλπρεδνιζολόνης (όταν δεν υπήρχε αντένδειξη για την χρήση 
κορτιζόνης) επίσης 1 ½ ώρα πριν την εγχείρηση. Γενικά όµως, ιδιαίτερα 
στους ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από ήπιο, µέτριο ή σοβαρό Σ.Α.Υ.Α. η 
χρήση κατασταλτικών φαρµάκων προεγχειρητικά και µετεγχειρητικά 
πρέπει να αποφεύγεται διότι µπορεί να επιφέρουν αναπνευστική παύλα 
αυξάνοντας το κατώφλι λειτουργίας του αναπνευστικού κέντρου στην 
µερική πίεση του CO2. 

Ο ασθενής συνδεόταν µε monitor κατά τη διάρκεια της 
επεµβάσεως και έτσι η παρακολούθηση Η.Κ.Γ., αρτηριακής πιέσεως και 
κορεσµού Ο2 µπορούσαν να παρακολουθηθούν κάθε στιγµή. Οι ασθενείς 
φορούσαν προστατευτικά γυαλιά κατά την διάρκεια της επέµβασης, ενώ 
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ο παραγόµενος καπνός, από την εξάχνωση των ιστών, αφαιρούνταν µε 
αναρρόφηση καπνού.  

Επίσης, οδηγίες δίδονταν στον ασθενή ώστε να εισπνέει βαθιά πριν 
τη χρήση του Laser και να εκπνέει αργά-αργά, κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας του, ώστε ν’ αποφεύγεται η εισπνοή καπνού από τον ασθενή. 

Γινόταν τοπική αναισθησία µε spray xylocaine 10% στην σταφυλή, 
την υπερώα και την βάση της γλώσσας (6 ψεκασµοί 10 mg/ψεκασµό) η 
οποία συµπληρωνόταν µε 1 cm3 xylocaine 2% µε αδρεναλίνη 1:200.000, 
σε κάθε πλευρά της βάσεως της σταφυλής και στο µέσο της (εάν η 
σταφυλή ήταν ιδιαίτερα µεγάλη). Επί ανάγκης πραγµατοποίησης  Laser-
αµυγδαλοτοµής, ανάλογη ποσότητα διαλυµάτων ξυλοκαϊνης-αδρεναλίνης 
γινόταν ένεση στις πρόσθιες παρίσθµιες καµάρες.  

Χρησιµοποιήθηκε το Laser CO2 µε ένταση 18 watt σε συνεχή ροή 
µε το ειδικό ρύγχος backstop, µε το οποίο γινόταν δύο κάθετες τοµές στα 
πλάγια της σταφυλής. Στη συνέχεια ακολουθούσε µερική εξάχνωση της 
σταφυλής µε swiftlase. Όταν υπήρχαν υπερτροφικές παρίσθµιες 
αµυγδαλές αυτές µειώνονταν σε µέγεθος µε την χρήση του Swiftlase 
επίσης (20 περιπτώσεις). Εάν υπήρχε αιµορραγία κατά την επέµβαση, 
αυτή ελεγχόταν µε τη χρήση διπολικής διαθερµίας.  

Μετεγχειρητικά στους ασθενείς δόθηκαν οδηγίες για να 
ακολουθούν µαλακή και δροσερή δίαιτα, να κάνουν γαργάρες µε οξυζενέ 
3%, να αποφεύγουν την ασπιρίνη και τα N.S.A.I.Ds. για 15 µέρες, να 
λαµβάνουν αναλγητικά όπως παρακεταµόλη καθώς επίσης 
µεθυλπρεδνιζολόνη για πέντε ηµέρες και κεφαδροξίλη 1gr x 2 ή 
κλαριθροµυκίνη 250 mgr x 2 (σε µορφή σιροπιού) για το ίδιο διάστηµα. 
Οι ασθενείς επανεξετάζονταν την 3η,7η,14η και 28η µέρα µετά από κάθε 
θεραπεία. 

Ως επιπλοκές, εκτός από το σοβαρό µετεγχειρητικό πόνο, 
εµφανίστηκαν πέντε αιµορραγίες (∆ιάστηµα εµπιστοσύνης µε επίπεδο 
95%-∆Ε 95%=5,95�5%), από το ανώτερο σηµείο των κάθετων τοµών 
εντός των πρώτων 36 ωρών από την επέµβαση, οι οποίες ελέγχθηκαν µε 
την χρήση µονοπολικής ή διπολικής διαθερµίας. Επιπλοκές όπως ανοιχτή 
ρινολαλία ή ρινική ανάρροια δεν εµφανίστηκαν στην µελέτη µας. 

Από τους 84 ασθενείς οι 40 υπεβλήθησαν σε µία επέµβαση, οι 32 
σε δύο επεµβάσεις και οι 12 σε τρεις επεµβάσεις, άρα συνολικά 
πραγµατοποιήθηκαν 140 LAUP και το ποσοστό αιµορραγίας ανά 
επέµβαση ήταν 3,57%,  ∆Ε 95%=3,57 � 3%.  

Βασιζόµενοι στο test ξυλοµεταζολίνης και την κλινική εικόνα, 17 
ασθενείς υπεβλήθησαν τουλάχιστον δύο µήνες πριν από την LAUP σε 
επεµβάσεις στη µύτη (7 σε διαφραγµατοπλαστική, 5 σε Laser 
κογχοκαυτηρίαση, 5 σε υποβλεννογόνια ηλεκτροκαυτηρίαση και 
διαφραγµατοπλαστική) µε µικρή υποκειµενική βελτίωση, αλλά όχι πλήρη 
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ύφεση του ροχαλητού στους 8 από τους 17 και µε αµετάβλητο ροχαλητό 
στους υπολοίπους. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
ΕΥΡΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
∆ΙΑΦΟΡΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΠΛΟΥ ΡΟΧΑΛΗΤΟΥ ΑΠΟ Σ.Α.Υ.Α. 

 
Πρώτο ερώτηµα στο οποίο προσπαθεί να απαντήσει η µελέτη είναι 

εάν υπάρχουν παράµετροι από την κλινική εξέταση και το ιστορικό, οι 
οποίοι µπορεί να βοηθήσουν στην πρόβλεψη του εάν ο ασθενής πάσχει 
από απλό ροχαλητό ή Σ.Α.Υ.Α.  

Αντικείµενο αυτής της µελέτης ήταν 10  ασθενείς οι οποίοι 
εµφάνιζαν τα εξής χαρακτηριστικά: B.M.I. � 25, Epworth scale �10, 
ηλικία  � 40 ετών, ιστορικό ύπαρξης ροχαλητού κατά τον ύπνο, χωρίς 
ηµερήσια υπνηλία.  

Από το ερωτηµατολόγιο δεν αναφερόταν ύπαρξη απνοιών κατά 
τον ύπνο. Κατά την εύκαµπτη ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπηση και τον 
χειρισµό του Mueller δεν αναγνωριζόταν απόφραξη �75%.  

Από τους 10 αυτούς ασθενείς, 6 ήταν άνδρες και 4 ήταν γυναίκες 
ηλικίας από 20-38 ετών.  

Όλοι αυτοί οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε πλήρη πολυπαραγοντική 
µελέτη ύπνου, αφού πρώτα συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο (οι ίδιοι 
και οι σύντροφοι τους) και αφού εξετάσθηκαν µε τον προαναφερόµενο 
τρόπο και το ειδικό φυλλάδιο κλινικής εξέτασης-ιστορικού 
συµπληρώθηκε.  

Οι 10 αυτοί ασθενείς υποβλήθηκαν σε LAUP και συµπληρώθηκαν 
επίσης µετεγχειρητικά: ερωτηµατολόγιο, φυλλάδιο κλινικής εξέτασης- 
ιστορικού καθώς και το φύλλο σύνοψης εκτίµησης ασθενών. Η µελέτη 
επικεντρώθηκε στο εάν είναι δυνατή, βασιζόµενη στις προαναφερθείσες 
παραµέτρους, η σωστή διάγνωση του απλού ροχαλητού. 

Όλοι οι ασθενείς έδιναν σαν µοναδικό σύµπτωµα το ροχαλητό 
(αξίζει να σηµειωθεί ότι οι σύντροφοι τους το περιέγραφαν σαν 
βαρύτερο, ενώ οι ίδιοι οι ασθενείς φαίνονταν να το υποεκτιµούν) το 
Β.Μ.Ι. κυµαίνονταν από 20,4-25 (ήταν δηλαδή όλα φυσιολογικά ως προς 
το πάχος, άτοµα), η κλίµακα Epworth εκυµαίνετο µεταξύ 5 και 10 (δεν 
υπήρχε δηλαδή ένδειξη υπνηλίας), ενώ το σηµαντικότερο κλινικά εύρηµα 
ήταν η επιµήκης σταφυλή (10 άτοµα) και δευτερευόντως η επιµήκης 
µαλθακή υπερώα (4 άτοµα). 

Στα υπνογραφήµατα, ο AHI κυµάνθηκε από 1-10. ∆ύο µόνο 
ασθενείς είχαν AHI πάνω από πέντε (ο ένας 7 και ο άλλος 10) οι οποίοι 
και κατατάχθηκαν στους πάσχοντες από ήπιο Σ.Α.Υ.Α., όλοι οι άλλοι 
ασθενείς κατατάχθηκαν στο πάσχοντες από απλό ροχαλητό. 
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Συµπερασµατικά, µπορεί κανείς να πει ότι σε ασθενείς µε Β.Μ.Ι. � 
25, Epworth scale � 10, ηλικία � 40 ετών, µε ιστορικό ροχαλητού, χωρίς 
ιστορικό απνοιών και ηµερήσιας υπνηλίας, και µε φυσική εξέταση χωρίς 
ένδειξη πλήρους απόφραξης του ανώτερου αναπνευστικού, κατά τον 
χειρισµό Mueller, η πιθανότητα να πάσχουν από µετρίας ή σοβαρής 
βαρύτητας Σ.Α.Υ.Α. είναι εξαιρετικά µικρή. Στη συγκεκριµένη µελέτη, 
80% έπασχαν από απλό ροχαλητό (∆Ε 95%=80�24%) και 20% από ήπιο 
Σ.Α.Υ.Α. (∆Ε 95%=20�21% =0-41%) . 

Να σηµειωθεί ότι πτώση του κορεσµού αιµοσφαιρίνης κάτω του 
96% παρατηρήθηκε µόνο στον ασθενή µε AHI 10, της τάξης του 86%. 
Φαίνεται, λοιπόν, ότι είναι ασφαλές, ασθενείς τέτοιου τύπου να µπορούν 
να αποφεύγουν το υπνογράφηµα σε βάση ρουτίνας και να θεραπεύονται 
χειρουργικά ανάλογα µε το σηµείο στένωσης της ανώτερης 
αναπνευστικής οδού.  

Σε περίπτωση όµως που δεν πληρούνται όλες οι παραπάνω 
προϋποθέσεις ή κατά την διάρκεια του follow up αυτές αλλάξουν (π.χ. 
προσθήκη υπνηλίας ή αύξηση της Epworth scale ή αύξηση του Β.Μ.Ι.) 
τότε το υπνογράφηµα θεωρείται απαραίτητο, ώστε να διαγνωστεί ορθά το 
πρόβληµα του ασθενούς και να βοηθηθούµε στις θεραπευτικές µας 
αποφάσεις. 

Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς αυτή την οµάδα 
ασθενών µετά την LAUP, η οποία έγινε µόνο 1 φορά στους 6 ασθενείς 
και 2 φορές στους 4 ασθενείς. Το follow up κυµάνθηκε από 1-4 έτη. 
Υπνογράφηµα επαναλήφθηκε µόνο στους δύο ασθενείς µε την διάγνωση 
του ήπιου Σ.Α.Υ.Α. (η διάγνωση έµεινε ίδια στον ένα ασθενή, AHI από 
10 σε 8, ενώ στον άλλο ο AHI µειώθηκε από 7 σε 5 οπότε το άτοµο 
χαρακτηρίστηκε υγιές). 

H αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της επέµβασης γινόταν 
σύµφωνα µε την δικιά µας τετράβαθµη κλίµακα όπου η ικανοποίηση, 
όσον αφορά τη θεραπεία του ροχαλητού ορίζετο ως:0=καθόλου, 1=λίγο, 
2=σχετικά, 3=πολύ ικανοποιηµένος. 

Όλοι οι ασθενείς  µετά την επέµβαση (τρείς µήνες αργότερα) 
εµφανίστηκαν ικανοποιηµένοι (σχετικά ή πολύ) όπως και οι σύντροφοι 
τους, από την µείωση ή εξαφάνιση του ροχαλητού. ∆ύο χρόνια 
µετεγχειρητικά, οι πάσχοντες από απλό ροχαλητό εξακολούθησαν να 
είναι ευχαριστηµένοι και µόνο δύο απ’ αυτούς ανέφεραν σποραδικά 
ροχαλητό, ο ένας µετά την λήψη αλκοόλης και ο άλλος ύστερα από 
σηµαντική κούραση. 

Οι δύο ασθενείς µε ήπιο Σ.Α.Υ.Α. εµφάνισαν ο ένας (µε αρχικό 
AHI 7) ένα έτος µετά την επέµβαση και ο άλλος (µε αρχικό AHI 10) τρία 
έτη µετά, υποτροπή του ροχαλητού, άνοδο της Epworth scale από 9 σε 
12, καθώς και του Β.Μ.Ι. από 25 σε 26,7 (παχύ άτοµο) ο πρώτος και 
επίσης άνοδο της Epworth scale από 10 σε 13, του Β.Μ.Ι. από 25 σε 28,3 
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(παχυσαρκία 1ου βαθµού) καθώς και προσθήκη στα συµπτώµατα ελαφράς 
υπνηλίας, ο δεύτερος. ∆εν έγινε νέο υπνογράφηµα στο τελευταίο ασθενή 
διότι σταµάτησε να προσέρχεται για επανεξέταση. Τα παραπάνω είναι 
ένδειξη, πως το υπνογράφηµα πρέπει να γίνεται, οποτεδήποτε κάποια από 
τις παραπάνω παραµέτρους αλλάξει και πολύ περισσότερο αν πολλές 
παράµετροι αλλάξουν, µια και το πέρασµα από το απλό ροχαλητό στο 
Σ.Α.Υ.Α. είναι εύκολο να γίνει, µε όλα τα πιθανά δυσάρεστα 
συνεπακόλουθα.                                                       

           
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΟΥ ΡΟΧΑΛΗΤΟΥ ΜΕ LAUP 

 
Η δεύτερη ερώτηση στην οποία αυτή η µελέτη προσπαθεί να 

απαντήσει είναι η αποτελεσµατικότητα της LAUP στην θεραπεία του 
απλού ροχαλητού. Από το σύνολο των 84 ασθενών, οι οποίοι αποτέλεσαν 
τον πληθυσµό της µελέτης συνολικά 59 κατατάχθηκαν στην κατηγορία 
των πασχόντων από απλό ροχαλητό είτε βασιζόµενοι σε προεγχειρητικό 
υπνογράφηµα (40 άτοµα) είτε στα κριτήρια του προηγουµένου 
κεφαλαίου (19 άτοµα). Επρόκειτο για 50 άνδρες και 9 γυναίκες ηλικίας 
από 22-75 ετών, µε Β.Μ.Ι. από 20,4-28,7 (παχυσαρκία 1ου βαθµού). 

Για το ν έλεγχο του ροχαλητού, το οποίο στο ερωτηµατολόγιο είχε 
διαβαθµιστεί σε κλίµακα από 0-3 ως: 0=καθόλου, 1=ήπιο, 2=ισχυρό, 
3=αφόρητο ροχαλητό, δόθηκαν οδηγίες σ’ όλους τους ασθενείς για 
αλλαγή θέσης ύπνου από ύπτια σε πλάγια, αποφυγή οινοπνεύµατος και 
κατασταλτικών φαρµάκων πριν τον ύπνο, διακοπή καπνίσµατος, 
υιοθέτηση αθλητικού τρόπου ζωής και απώλεια βάρους εάν αυτό 
κρινόταν απαραίτητο.  Να σηµειωθεί εδώ ότι η ικανοποίηση από το 
αποτέλεσµα µετεγχειρητικά επίσης διαβαθµίστηκε σε κλίµακα από 0-3, 
όπου το 0=καθόλου ευχαριστηµένος, 1=λίγο ευχαριστηµένος, 2=σχετικά 
ευχαριστηµένος, 3=πολύ ευχαριστηµένος. 

Οι ασθενείς και οι σύντροφοι τους συµπλήρωσαν τα ειδικά 
ερωτηµατολόγια πριν και µετά το τέλος της θεραπείας όπως επίσης 
έδωσαν ιστορικό και εξετάστηκαν σύµφωνα µε το φυλλάδιο ιστορικού 
κλινικής-εξέτασης (πιθανό σηµείο παραγωγής ροχαλητού περιοχή ΙΙΑ )  . 
Ένας αριθµός 12 ασθενών είχαν υποβληθεί προηγουµένως σε επέµβαση 
στην µύτη (5 Laser κογχοκαυτηρίαση,7 διαφραγµατοπλαστική)  λόγω 
ρινικής απόφραξης. 

Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε LAUP µε τοπική αναισθησία 
ενώ 12 υποβλήθηκαν σε µείωση του µεγέθους των παρισθµίων 
αµυγδαλών στο ίδιο χρόνο, µε την χρήση Swiftlase CO2. Κανείς δεν 
υποβλήθηκε σε κλασσική αµυγδαλεκτοµή µε γενική αναισθησία.     
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Από τους 59 ασθενείς, 31 υπεβλήθησαν σε 1 επέµβαση, 26 σε 2 
και 2 σε 3 (σύνολο LAUP 89). 

Αιµορραγία παρουσιάστηκε µετεγχειρητικά σε δύο ασθενείς 
ποσοστό 3,4%. Αυτά τα δύο επεισόδια αιµορραγίας αναγόµενα στο 
σύνολο των 89 επεµβάσεων δίδουν ποσοστό 2,25%. Όλοι οι ασθενείς 
ανέφεραν από µέτριο έως έντονο µετεγχειρητικό πόνο διάρκειας 10-15 
ηµερών.  

Άλλες παρενέργειες δεν παρουσιάστηκαν. Ο αριθµός των LAUP 
καθοριζόταν από την βελτίωση ή την εξαφάνιση του ροχαλητού. Εάν 
αυτό επιτυγχάνονταν µε την πρώτη LAUP δεν γινόταν δεύτερη. 

Σύµφωνα µε το µετεγχειρητικό ερωτηµατολόγιο, 54 ασθενείς (και 
οι σύντροφοι τους) ήταν σχετικά ή πολύ ικανοποιηµένοι, σε ποσοστό 
91,5%, ∆Ε 95%=91,5�7,1% ενώ 5 ήταν λίγο ή καθόλου ικανοποιηµένοι, 
ποσοστό 8,5%, ∆Ε 95%=8,5�7,1% (το µετεγχειρητικό ερωτηµατολόγιο 
συµπληρωνόταν τρεις-τέσσερις µήνες µετά την τελευταία θεραπεία). 

Υπήρχε follow up µεταξύ έξι µηνών και πέντε ετών όπου από τους 
54 ασθενείς, οι οποίοι είχαν θεωρηθεί ως θεραπευµένοι, 7 επανεµφάνισαν 
ροχαλητό (οι περισσότεροι είχαν πάρει βάρος ή δεν ακολουθούσαν τις 
συµβουλές που τους δόθηκαν), ποσοστό υποτροπής 13%. Συνολικά κατά 
την περίοδο της παρακολούθησης, 47 ασθενείς εξακολουθούσαν να είναι 
σχετικά ή πολύ ικανοποιηµένοι (79,7%, ∆Ε 95%=79,7�10%) ενώ 12 
ήταν λίγο ή καθόλου ευχαριστηµένοι (20,3%, ∆Ε 95%=20,3�10%). 

Συµπερασµατικά, η µέθοδος LAUP σε ασθενείς στους οποίους το 
καλοήθες ροχαλητό οφείλεται σε δόνηση της µαλθακής υπερώας και της 
σταφυλής (πράγµα το οποίο συµβαίνει συνήθως) έχει πολύ καλά πρώιµα 
(θεραπευτική επιτυχία 91,5%) αλλά και όψιµα αποτελέσµατα (79.7%).  
Σε µακροχρόνια παρακολούθηση όµως, είναι γεγονός ότι ένα σηµαντικό 
ποσοστό (13%) των ατόµων, επανεµφανίζουν ροχαλητό, ανεβάζοντας το 
ποσοστό αποτυχίας της µεθόδου όψιµα σε 20,3%. Αυτή η προοπτική 
πρέπει να συζητείται µε τους ασθενείς προεγχειρητικά και η ενηµέρωση 
τους οφείλει να είναι διεξοδική και πλήρης.   

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΙΟΥ Σ.Α.Υ.Α. ΜΕ LAUP 

 
Η τρίτη ερώτηση την οποία προσπαθεί η παρούσα µελέτη να 

διευθετήσει είναι το ποια είναι η αποτελεσµατικότητα της LAUP στο 
ήπιο Σ.Α.Υ.Α.  

 Αποφασίστηκε να µην επεκταθεί η µελέτη σε µέτριο ή 
σοβαρό Σ.Α.Υ.Α. διότι είναι εξαιρετικά αµφίβολο, από τη διερεύνηση 
της διεθνούς βιβλιογραφίας, εάν προσφέρει κάτι σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις. Οι γνώµες κυµαίνονται από το ότι επιλεκτικά µπορεί να 
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είναι χρήσιµη τεχνική, έως το ότι µπορεί να είναι επικίνδυνη, είτε 
δηµιουργώντας ένα σιωπηλό ( χωρίς ροχαλητό) Σ.Α.Υ.Α. ή ακόµη και 
επιδεινώνοντας τον ΑΗΙ (Walker και συν, 1999).  

Θεωρήθηκε λοιπόν αντιδεοντολογικό να συµπεριληφθούν ασθενείς 
µε µέτριο και σοβαρό Σ.Α.Υ.Α. στη µελέτη. Σ’αυτούς τους ασθενείς, σε 
συνεργασία µε τους ιατρούς της Πνευµονολογικής Κλινικής, τους 
δινόταν η συµβουλή να υποβληθούν σε άλλες µορφές θεραπείας όπως n-
CPAP, UPPP ή άλλες χειρουργικές επεµβάσεις. 

Σηµαντική παράµετρος για να συµπεριληφθούν οι ασθενείς στη 
µελέτη, εκτός του ότι έπρεπε να πάσχουν από ήπιο Σ.Α.Υ.Α.  (ΑΗΙ 
µεγαλύτερο του 5 και µικρότερο ή ίσο του 25, χαµηλότερος κορεσµός 
Hb�84%, χωρίς συνοδές καρδιαγγειακές επιπλοκές) ήταν το ότι η φυσική 
εξέταση έπρεπε να υποδεικνύει σαν πιθανό (κύριο) σηµείο απόφραξης, το 
επίπεδο ΙΙΑ του οροφάρυγγα. 

Άτοµα τα οποία εµφάνιζαν οπισθογναθισµό της κάτω γνάθου, 
µεγάλη βάση γλώσσας, µεγάλη υπερτροφία γλωσσικής αµυγδαλής, 
υπερελαστική επιγλωττίδα και όπου η δοκιµασία Mueller έδειχνε κύριο 
σηµείο απόφραξης την βάση της γλώσσας ή τον υποφάρυγγα, 
αποκλειόταν από τη µελέτη. Επίσης εξαιρέθηκαν τα άτοµα, µε 
τροποποιηµένη κλίµακα Mallampati 3 και 4 καθώς και αυτά που κατά 
την κλινική εξέταση απλούστερα, ήταν αδύνατη η επισκόπηση, έστω και 
µέρους του οροφάρυγγα τους µε ευρέως ανοιχτό το στόµα. Αντίθετα τα 
25 άτοµα, τα οποία συµπεριλήφθηκαν στην µελέτη είχαν τα εξής κλινικά 
χαρακτηριστικά: Όλοι οι ασθενείς είχαν ως κύριο σύµπτωµα το έντονο 
ροχαλητό καθώς και την υπνηλία µε Εpworth κλίµακα από 10-17, Β.Μ.Ι. 
από (κφ) 24,5-34 (παχυσαρκία 2ου σταδίου),ηλικία από 20-65 έτη, 
επιµήκη οιδηµατώδη σταφυλή, επιµήκη παχιά σαρκώδη υπερώα. Έξι 
είχαν ιδιαίτερα µεγάλη υπερτροφία παρισθµίων αµυγδαλών, οι οποίες 
εφάπτονταν στη µέση γραµµή (φιλούσες αµυγδαλές), ενώ άλλοι 8 είχαν 
σχετική υπερτροφία των παρισθµίων αµυγδαλών. Από άποψη φύλλου 
ήταν 20 άνδρες και 5 γυναίκες. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε πλήρη 
πολυπαραγοντική µελέτη ύπνου. Ο ΑΗΙ κυµαινόταν από 7-20, ο 
χαµηλότερος κορεσµός Hb από 91-84% ενώ σε κανέναν δεν βρέθηκαν 
σοβαρές καρδιαγγειακές επιπλοκές. Τρεις ασθενείς έπασχαν από 
υπέρταση και ήταν σε θεραπεία µε αναστολείς του µετατρεπτικού 
ενζύµου της αγγειοτενσίνης Ι (Angiotensin Converting Enzyme 
inhibitors-ACE) και δύο έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη ρυθµιζόµενο 
µε δίαιτα και αντιδιαβητικά δισκία. 

Από τους 25 ασθενείς 6 χειρουργήθηκαν µε γενική αναισθησία 
(αυτοί µε τις φιλούσες παρίσθµιες αµυγδαλές) και υπεβλήθησαν σε 
τυπική αµυγδαλεκτοµή και LAUP, οι υπόλοιποι 19 µε τοπική αναισθησία 
υπεβλήθησαν σε LAUP, και σε 8 έγινε επιπλέον Laser αµυγδαλοτοµή µε 
το Swiftlase. ∆ύο µήνες τουλάχιστον πρίν τις LAUP έγινε 
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διαφραγµατοπλαστική και υποβλεννογόνια ηλεκτροκαυτηρίαση κάτω 
ρινικών κογχών σε 5 ασθενείς υπό τοπική αναισθησία. Το 
προεγχειρητικό υπνογράφηµα ακολούθησε αυτές τις επεµβάσεις.                         
Σε 9 ασθενείς έγινε µια LAUP, σε 6 δύο LAUP και σε 10 τρείς LAUP µε 
σύνολο επεµβάσεων 51. 

Παρατηρήθηκαν ως επιπλοκές, πλην του µετεγχειρητικού πόνου, 
τρία επεισόδια αιµορραγίας σε τρεις ασθενείς (σε ποσοστό 12% των 
ασθενών) αλλά σε ποσοστό 5,88% των επεµβάσεων (3 στις 51 LAUP). 
∆ύο-τρεις µήνες µετά το τέλος των επεµβάσεων έγινε νέα λήψη 
ιστορικού, κλινική εξέταση καθώς και επανασυµπλήρωση των γνωστών 
ερωτηµατολογίων τόσο από τον ίδιο τον ασθενή όσο και από τη 
σύντροφο του. 
∆ύο κυρίως παράµετροι εκτιµήθηκαν, η επίδραση της LAUP στο 
ροχαλητό καθώς και στην βαρύτητα του ηπίου Σ.Α.Υ.Α.  
∆εκαεννέα  από τους 25 ασθενείς (και οι σύντροφοι τους) δήλωσαν 
σχετικά ή πολύ ικανοποιηµένοι από τη µείωση ή και εξαφάνιση του 
ροχαλητού τους (ποσοστό 76%, ∆Ε 95%=76�17%) αντίθετα 6 στους 25 
δήλωσαν λίγο ή καθόλου ικανοποιηµένοι (ποσοστό 24%, ∆Ε 
95%=24�17%). 

Από τους 6 ασθενείς, µε την πολύ µεγάλη υπερτροφία των 
παρίσθµιων αµυγδαλών, οι οποίοι υπεβλήθησαν και σε αµυγδαλεκτοµή, 
όλοι δήλωσαν σχετικά ή πολύ ικανοποιηµένοι από το αποτέλεσµα της 
επέµβασης σχετικά µε το ροχαλητό. ∆εκαπέντε από τους 25 ασθενείς 
εµφάνισαν µείωση του ΑΗΙ σε 5 και κάτω (ποσοστό 60%), ενώ στους 
υπόλοιπους 10 (ποσοστό 40%, ∆Ε 95%=60�19%), µικρή βελτίωση 
παρουσιάστηκε στους 5 (ποσοστό 20%, ∆Ε 95%=20�15%), στασιµότητα 
στους 3 (ποσοστό 12%, ∆Ε 95%=12�12%,=0-24%)  και µικρή 
επιδείνωση στους 2 (ποσοστό 8%, ∆Ε 95%=8�11%= 0-19%) . 

Κατά το follow up το οποίο κυµάνθηκε από έξι µήνες έως πέντε 
χρόνια, όσον αφορούσε το ροχαλητό, δύο ασθενείς υποτροπίασαν 
(10,5%) ανεβάζοντας το ποσοστό συνολικής αποτυχίας πρώιµης και 
όψιµης στο 32% (8 στους 25), ∆Ε 95%=32�18% ενώ η τελική επιτυχία 
περιορίστηκε στο 68% (17 στους 25), ∆Ε 95%=68�18%. Το score στην 
κλίµακα Epworth βελτιώθηκε συνολικά και από 10-17 κυµάνθηκε 
µετεγχειρητικά από 7-15.  
Υπνογράφηµα (εκτός του µετεγχειρητικού) δε γινόταν συστηµατικά 
στους ασθενείς κατά τη διάρκεια του follow up. 

Συµπερασµατικά µπορεί κανείς να πει ότι σε αυστηρά επιλεγµένα 
περιστατικά ήπιου Σ.Α.Υ.Α., η τεχνική LAUP έχει θέση βελτιώνοντας το 
ροχαλητό σε ποσοστά 76% πρώιµα και 68% όψιµα, ενώ θεραπεύει το 
σύνδροµο σε ένα ποσοστό 60% πρώιµα χωρίς να επιφέρει επιδείνωση και 
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µετάπτωση του συνδρόµου σε βαρύτερη µορφή (δηλ. από ήπιο σε µέτριο 
ή σοβαρό). 

Επίσης η συνύπαρξη µεγάλων παρίσθµιων αµυγδαλών, η οποία 
αντιµετωπίζεται µε αµυγδαλεκτοµή, είναι ένας καλός προγνωστικός 
δείκτης, τόσο για τη θεραπεία του ροχαλητού όσο και για τη θεραπεία 
του συνδρόµου (πέντε από τους έξι ασθενείς είχαν µετεγχειρητικό 
ΑΗΙ�5,  ποσοστό 83,33%). ∆ύο από τους ασθενείς, οι οποίοι 
εξακολούθησαν να πάσχουν από το σύνδροµο, λόγω υπνηλίας (Epworth 
14 και 15) επέλεξαν την χρήση n-CPAP µε καλά αποτελέσµατα.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑ-LAUP ΠΟΝΟΥ 

 
Τέταρτη ερώτηση στην οποία προσπαθεί να απαντήσει η µελέτη 

είναι η ανεύρεση τρόπου, για την καταπολέµηση του µετεγχειρητικού 
πόνου, τον οποίο εµφάνισαν µετεγχειρητικά όλοι, ανεξαιρέτως οι 
ασθενείς. 

Από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, αλλά και από τα 
κεφάλαια του ειδικού µέρους 3 και 4, συµπεραίνεται ότι η LAUP είναι 
µια χρήσιµη και εξαιρετικά αποτελεσµατική µέθοδος στην αντιµετώπιση 
των περισσοτέρων περιπτώσεων καλοήθους ροχαλητού, ενώ πιθανά έχει 
θέση και στην αντιµετώπιση ορισµένων καλά επιλεγµένων περιπτώσεων 
ήπιου Σ.Α.Υ.Α. . 

Το κύριο µειονέκτηµα της LAUP είναι ο σοβαρός µετεγχειρητικός 
πόνος για περίπου 10 µέρες µετεγχειρητικά (Coleman JA, 1994, Krespi 
και συν, 1994). 
        Η Σουκραλφάτη είναι ένα φάρµακο, το οποίο χρησιµοποιείται 
κυρίως για την αντιµετώπιση του πεπτικού έλκους και έχει έναν µοναδικό 
µηχανισµό δράσης. Συγκεκριµένα το φάρµακο προσκολλάται στις 
πρωτεΐνες στην περιοχή του πεπτικού έλκους, σχηµατίζοντας ένα 
προστατευτικό κάλυµµα εναντίον του γαστρικού οξέως, της πεψίνης και 
των χολικών αλάτων (Nagashima, 1981). Χρησιµοποιώντας 
ραδιοσεσηµασµένη σουκραλφάτη, έχει αποδειχθεί ότι το 20-30% του 
φαρµάκου µένει προσκολληµένο στον στοµατικό βλεννογόνο 2 ½ ώρες 
µετά την τοπική του εφαρµογή, µε γαργαρισµούς για λίγα δευτερόλεπτα 
(Pfeiffer και συν, 1990). Εάν το ίδιο, όπως στο πεπτικό έλκος 
προστατευτικό κάλυµµα, µπορεί να δηµιουργηθεί στην περιοχή του 
τραύµατος από LAUP, πιθανά να έχουµε µείωση του µετεγχειρητικού 
πόνου καθώς και επιτάχυνση της επούλωσης.     
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Υλικό και µέθοδος 
 
Στη µελέτη έλαβαν µέρος 28 ασθενείς, µεταξύ του Ιουνίου του 

1996 και του Απριλίου του 1997. Πλήρης πολυπαραγοντική µελέτη 
ύπνου έγινε σ’ όλους τους ασθενείς. Είκοσι έξι έπασχαν από απλό 
ροχαλητό και δύο από ήπιο Σ.Α.Υ.Α. (ΑΗΙ 6 και 13 και χειρότερος 
αποκορεσµός Hb 89% και 93% αντίστοιχα). Η LAUP έγινε µε τον τρόπο 
που περιγράφεται στο κεφάλαιο 1 του ειδικού µέρους και όλοι οι 
ασθενείς έλαβαν αντιβιοτικά (κεφαδροξίλη ή κλαριθροµυκίνη) και µία 
δόση µεθυλπρεδνιζολόνη προεγχειρητικά, καθώς και για πέντε µέρες 
µετεγχειρητικά. 

Οι µετεγχειρητικές οδηγίες αφορούσαν τη λήψη µαλακής δίαιτας, 
αποφυγή ασπιρίνης και N.S.A.I.Ds καθώς και λήψη διαλυόµενων  
δισκίων παρακεταµόλης όταν ήταν απαραίτητο και µέχρι συνόλου 8 
δισκίων ηµερησίως.  

∆εκατέσσερις από τους 28 ασθενείς (13 µε απλό ροχαλητό και 
ένας µε ήπιο Σ.Α.Υ.Α.), επιπρόσθετα έλαβαν εναιώρηµα σουκραλφάτης 
5ml (500mg/5ml) ανά εξάωρο για γαργαρισµούς επί 5 λεπτά και 
κατάποση για 15 µέρες (ΟΜΑ∆Α Α). 

Οι υπόλοιποι 14 ασθενείς έλαβαν placebo, το οποίο ήταν ενέσιµο 
νερό µε γεύση φράουλας, µε την ίδια δοσολογία και τρόπο (5 mlx4x15 
µέρες) (ΟΜΑ∆Α Β). Ο µέσος όρος ηλικίας της ΟΜΑ∆ΑΣ Α ήταν 52 έτη 
(διακύµανση από 28-65 έτη) και επρόκειτο για 11 άνδρες και 3 γυναίκες 
ενώ ο µέσος όρος ηλικίας της ΟΜΑ∆ΑΣ Β ήταν 49 έτη (διακύµανση από 
27-64) και συµπεριλάµβανε 12 άνδρες και 2 γυναίκες. 
 Το µέσο βάρος της ΟΜΑ∆ΑΣ Α ήταν 84 κιλά, µε διακύµανση 77-
102 κιλά και της ΟΜΑ∆ΑΣ Β ήταν 86 κιλά, µε διακύµανση από 76-101 
κιλά. 
Οι δύο οµάδες ήταν συγκρίσιµες όσον αφορά την ηλικία, το φύλο και το 
βάρος. 

Στους ασθενείς ζητήθηκε να εκτιµούν πέντε παραµέτρους κάθε 
πρωί για τις επόµενες 15 µέρες. Αυτές οι παράµετροι ήταν: 
1. ο πόνος στον φάρυγγα µε µια κλίµακα από 0-3, όπου 0=κανένας 

πόνος, 1=ήπιος, 2=µέτριος και 3=σοβαρός πόνος 
2. ο αριθµός δισκίων παρακεταµόλης που έλαβαν την προηγούµενη 

µέρα 
3. το πότε έφθασαν να λαµβάνουν το  80 % της συνηθισµένης τους 

τροφής 
4. το αν είχαν στοµαχική ενόχληση και  
5. την ύπαρξη αιµορραγίας από το χειρουργικό τραύµα.  
Τα αποτελέσµατα-απαντήσεις φαίνονται στους πίνακες 8 και 9. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8-ΟΜΑ∆Α Α 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ 

ΠΟΝΟΣ 
∆ΙΣΚΙΑ 

ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ 
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ∆ΙΑΙΤΑ � 80% ΤΗΣ 

ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ/ΜΕΡΑ 

ΣΤΟΜΑΧΙΚΗ 
ΕΝΟΧΛΗΣΗ 

 1 1 3 ΟΧΙ 8 ΟΧΙ 
 2 1 2 ΟΧΙ  7 ΟΧΙ 
 3 2 2 ΟΧΙ  8 ΟΧΙ 
 4 1 2 ΟΧΙ  10 ΝΑΙ 
 5 0 1 ΟΧΙ  7 ΟΧΙ 
 6 1 2 ΟΧΙ  6 ΟΧΙ 
 7 2 4 ΟΧΙ  7 ΟΧΙ 
 8 1 2 ΝΑΙ  8 ΟΧΙ 
 9 2 3 ΟΧΙ  9 ΟΧΙ 
10     3 2 ΟΧΙ 9 ΟΧΙ 
11     0 0 ΟΧΙ 10 ΟΧΙ 
12     1 2 ΟΧΙ 11 ΟΧΙ 
13     1 2 ΟΧΙ 7 ΟΧΙ 
14 

(Σ.Α.Υ.Α.) 
2    3 ΟΧΙ 7 ΟΧΙ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9-ΟΜΑ∆Α Β 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ 
ΠΟΝΟΣ 

∆ΙΣΚΙΑ 
ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ 

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ∆ΙΑΙΤΑ � 80% ΤΗΣ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ /ΜΕΡΑ 

ΣΤΟΜΑΧΙΚΗ 
ΕΝΟΧΛΗΣΗ 

1    3 6 ΟΧΙ 10 ΝΑΙ 
2     1 2 ΟΧΙ 11 ΟΧΙ 
3     2 4 ΟΧΙ 13 ΟΧΙ 
4     3 8 ΟΧΙ 7 ΝΑΙ 
5     2 6 ΟΧΙ 9 ΝΑΙ 
6     2 6 ΟΧΙ 10 ΟΧΙ 
7     3 6 ΟΧΙ 11 ΟΧΙ 
8     2 4 ΟΧΙ 9 ΟΧΙ 
9     2 4 ΝΑΙ 9 ΝΑΙ 
10     2 3 ΟΧΙ 8 ΟΧΙ 
11     2 4 ΟΧΙ 9 ΟΧΙ 
12     2 6 ΟΧΙ 10 ΝΑΙ 
13     1 2 ΟΧΙ 11 ΟΧΙ 
14 

(Σ.Α.Υ.Α.) 
2    1 ΟΧΙ 10 ΝΑΙ 
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Στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων ακολούθησε και το µη 
παραµετρικό Mann-Whitney V Test χρησιµοποιήθηκε για τον φαρυγγικό 
πόνο, το νούµερο των δισκίων παρακεταµόλης και για τον χρόνο όπου οι 
ασθενείς επετύγχαναν να φθάσουν το 80% της ποσότητας της κανονικής 
του τροφής ενώ το ακριβές Fisher Test χρησιµοποιήθηκε για την 
στοµαχική ενόχληση και την αιµορραγία. 

Κάθε ασθενής επανεξεταζόταν την 5η και την 15η µέρα, µετά την 
επέµβαση στα εξωτερικά ιατρεία, όπου και ζυγιζόταν. Σύµφωνα µε την 
εµπειρία µας, η 5η µέρα συχνά αναφέρεται σαν χειρότερη από άποψη 
πόνου από τους ασθενείς έτσι επιλέξαµε αυτήν για να υπολογίσουµε τον 
φαρυγγικό πόνο, όπως επίσης και τον αριθµό των δισκίων 
παρακεταµόλης τα οποία ελήφθησαν την 5η µέρα και κατεγράφησαν την 
6η. Η πιθανή αναφερόµενη στοµαχική ενόχληση εκτιµήθηκε την ίδια 
µέρα. Οι άλλες δυο παράµετροι εκτιµήθηκαν την 15η µέρα. 

 
Αποτελέσµατα  

 
Η ανοχή της σουκραλφάτης ήταν εξαιρετική. Ο µέσος όρος του 

φαρυγγικού πόνου, σύµφωνα µε την δική µας κλίµακα ήταν µειωµένος 
στην οµάδα της σουκραλφάτης στατιστικά σηµαντικά (P= .02) την 5η 
µετεγχειρητική µέρα. Το σύνολο των δισκίων παρακεταµόλης, τα οποία 
ελήφθησαν την ίδια µέρα ήταν 30 στην οµάδα της σουκραλφάτης 
(ΟΜΑ∆Α Α) και 62 στην οµάδα του Placebo (ΟΜΑ∆Α Β) επίσης 
στατιστικά σηµαντική διαφορά (P= .02). Ο ολικός αριθµός ηµερών, οι 
οποίες χρειάστηκαν στην οµάδα Α για να φθάσουν οι ασθενείς το 80% 
της ποσότητας της κανονικής τους τροφής ήταν 114, έναντι 137 της 
οµάδας Β διαφορά στατιστικά σηµαντική (P<.01). 

∆εν υπήρχε διαφορά όσον αφορά τα επεισόδια αιµορραγίας µεταξύ 
των δύο οµάδων (1 επεισόδιο ανά οµάδα) ενώ έξι ασθενείς της οµάδας Β 
εµφάνισαν στοµαχική ενόχληση έναντι ενός της οµάδας Α, διαφορά 
στατιστικά σηµαντική (P=.038). 
Ο µέσος όρος απώλειας βάρους την 15η µέρα ήταν 3 kg για την οµάδα Α 
και 4,5kg για την οµάδα Β. Η πρόοδος της επούλωσης και στις δύο 
οµάδες ασθενών, κρίθηκε ικανοποιητική τόσο κατά την 5η όσο και κατά 
την 15η µετεγχειρητική ηµέρα. 

Είναι γνωστό ότι η LAUP συνοδεύεται από µετεγχειρητικό πόνο. 
Συνήθως ο πόνος είναι ελάχιστος την 1η και την 2η µετεγχειρητική ηµέρα, 
αυξάνει απότοµα στη συνέχεια και κορυφώνεται την 4η-7η και διαρκεί για 
8-14 µέρες. 
Για την αντιµετώπιση του πόνου έχουν χρησιµοποιηθεί αναλγητικά και 
ιδίως παρακεταµόλη (διότι η αντιαιµοπεταλιακή δράση της ασπιρίνης ή 
άλλων N.S.A.I.Ds µπορεί θεωρητικά να αυξήσει την πιθανότητα 
αιµορραγιών), παρακεταµόλη µε κωδεϊνη (πρέπει να αποφεύγεται σε 
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ασθενή µε Σ.Α.Υ.Α.), τοπικά αναισθητικά όπως gel ξυλοκαϊνης αλλά και 
στεροειδή συστηµατικά για την ελάττωση του βαθµού φλεγµονής 
(Williams και συν, 2000). 

Η σουκραλφάτη είναι αδιάλυτη στο νερό και αποτελείται από ένα 
θειωµένο διασακχαριτικό συνθετικό συνδυασµένο µε ένα άλας 
αλουµινίου παρουσιάζοντας έτσι και αντιόξινη δράση. Τα αρνητικά 
φορτισµένα πολυανιόντα της σουκραλφάτης σχηµατίζουν δεσµούς µε τις 
θετικά φορτισµένες βλεννοπρωτεϊνες του βεβλαµένου βλεννογόνου, µε 
αποτέλεσµα την προσκόλληση της σουκραλφάτης στις ελκωτικές 
βλεννογόνιες επιφάνειες και την δηµιουργία ενός προστατευτικού 
καλύµµατος κατά του γαστρικού οξέως, της πεψίνης και των χολικών 
αλάτων. 

Η απορρόφηση του φαρµάκου αφορά µόνο το 3-5% της δόσης. Το 
φάρµακο δρα τοπικά στην περιοχή του πεπτικού έλκους και η δράση του 
διαρκεί για περίπου πέντε ώρες. Η σουκραλφάτη µειώνει την 
απορρόφηση της σιµεθιδίνης, της ρανιτιδίνης, της θεοφυλλίνης, των 
τετρακυκλινών, των κινολονών, της φαινυτοϊνης, της διγοξίνης, της 
κινιδίνης και των λιποδιαλυτών βιταµινών πράγµα το οποίο πρέπει ο 
ιατρός να λαµβάνει υπόψη (Bednarczyk, 1993). 

Ως ανεπιθύµητες ενέργειες του φαρµάκου αναφέρονται: η ζάλη, ο 
ίλιγγος, η νύστα, η δυσκοιλιότητα (συχνότερη). Άλλες σπανιότερες είναι: 
διάρροια, ναυτία, ξηροστοµία, δυσπεψία, εξάνθηµα, κνησµός, οσφυαλγία 
και αλλεργία (σπάνια). 

Το φάρµακο πρέπει να διακόπτεται όταν εµφανιστεί κοιλιακό 
άλγος ή αναπτυχθεί αλλεργική αντίδραση. Παρόλο που η σουκραλφάτη 
είναι κύρια ένα φάρµακο για το πεπτικό έλκος έχει χρησιµοποιηθεί κατά 
του άλγους ύστερα από αµυγδαλεκτοµή (Freeman και συν, 1992), για την 
θεραπεία της αφθώδους  στοµατίτιδας (Rattan και συν, 1994) καθώς και 
για τα χρόνια φλεβικά έλκη από στάση (Tsakayannis και συν, 1994). 
Επίσης έχει χρησιµοποιηθεί σαν προφυλακτικό φάρµακο κατά της 
στοµατίτιδας από την χηµειοθεραπεία (Loprinzi και συν, 1997) και για 
την βλεννογονίτιδα κατά την διάρκεια και µετά την ακτινοθεραπεία, για 
κακοήθειες κεφαλής και τραχήλου (Pfeiffer και συν, 1990). 

Ο µηχανισµός δράσης του φαρµάκου, στην µείωση του µετά 
LAUP πόνου, πιθανά σχετίζεται µε την δηµιουργία ενός προστατευτικού 
καλύµµατος στην περιοχή των χειρουργικών τραυµάτων, για αρκετές 
ώρες και έτσι η ερεθιστική δράση υγρών και στερεών τροφών µπορεί να 
είναι περιορισµένη. Η πιθανότητα επιτάχυνσης της επούλωσης σε 
µικροσκοπικό επίπεδο είναι ένας άλλος µηχανισµός, ο οποίος για να 
αποδειχθεί θα πρέπει να συνοδευτεί από βιοψίες και ιστοπαθολογική 
εξέταση των χειρουργικών τραυµάτων. Η  σκέψη χρήσης µίγµατος 
σουκραλφάτης και ξυλοκαϊνης, µε στόχο την παράταση της δράσης της 
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τελευταίας, στην τραυµατική µετεγχειρητική περιοχή, φαίνεται λογική 
και µπορεί να ελεγχθεί στο µέλλον.           

Γενικά, τα αποτελέσµατα θεωρούνται ικανοποιητικά. 
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η σουκραλφάτη µπορεί να 
µειώσει τον µεταLAUP πόνο, έτσι ώστε οι ασθενείς να χρειάζονται 
λιγότερα αναλγητικά, να εµφανίζουν σπανιότερα επιγαστρική ενόχληση, 
πιθανά µικρότερη απώλεια βάρους και να µπορούν να επανέλθουν στην 
συνηθισµένη τους διατροφή γρηγορότερα. Άρα µπορεί να θεωρηθεί ένα 
χρήσιµο και ασφαλές φάρµακο για την µείωση της νοσηρότητας, λόγω 
φαρυγγικού άλγους, των ασθενών που υποβάλλονται σε LAUP 
(Kyrmizakis και συν, 2001). 
           
            Το υλικό, η µέθοδος και τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης 
απεικονίζονται σε συντοµία στο παράρτηµα και στους πίνακες 10-28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 74



 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Με την πραγµατοποίηση της παραπάνω µελέτης, η οποία διήρκησε 

πεντέµισι έτη, µπορεί να εξαχθούν τα παρακάτω συµπεράσµατα, τα 
οποία πιθανώς έχουν σηµασία στην καθηµερινή κλινική πράξη, για την 
αντιµετώπιση του καλοήθους ροχαλητού και του ήπιου Σ.Α.Υ.Α.  
 
1. Είναι δυνατόν βασιζόµενοι στο καλό ιστορικό, στην πλήρη ΩΡΛ 

φυσική εξέταση καθώς και στην συµπλήρωση του ειδικού 
σχεδιασµένου ερωτηµατολογίου να προβλέψουµε µε σχετική 
ασφάλεια το αν ένας ασθενής πάσχει από απλό καλοήθες ροχαλητό 
ή από σύνδροµο υπνικής άπνοιας στον ύπνο. Στις λίγες 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το υπνογράφηµα θ’ αποδείξει την 
λάθος κλινική εκτίµηση, συνηθέστατα θα πρόκειται για άτοµα τα 
οποία πάσχουν από ήπιο Σ.Α.Υ.Α. οπότε το πρόβληµα δεν είναι 
σοβαρό αφού και αυτοί οι ασθενείς µπορεί να είναι υποψήφιοι, για 
χειρουργική αντιµετώπιση, µε συχνά καλά αποτελέσµατα.  
Το παραπάνω συµπέρασµα υπαινίσσεται ότι ένας αριθµός 
ασθενών, που έχουν σαν σύµπτωµα τους το ροχαλητό, µπορεί ν’ 
αντιµετωπίζεται, χωρίς να χρειάζεται υπνογράφηµα, αποφεύγοντας 
την είσοδο και την παραµονή τους για µια νύχτα στο νοσοκοµείο 
µε σηµαντικό γενικό οικονοµικό όφελος.                         

 
Αυτοί οι ασθενείς προτείνεται να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
 Β.Μ.Ι.�25, Epworth score �10, ηλικία �40 ετών, ιστορικό απλού 

ροχαλητού χωρίς άπνοιες (επιβεβαιωµένο από τον σύντροφο τους), 
φυσική εξέταση (συµπεριλαµβανοµένου χειρισµού Mueller σε 
καθιστή και κατακεκλιµένη θέση), η οποία δεν υποδεικνύει πλήρη ή 
σοβαρή πάνω του 75% απόφραξη της ανώτερης αναπνευστικής 
οδού κατά την έντονη εισπνοή µε κλειστούς τους ρώθωνες και το 
στόµα. 

2. Σε επιλεγµένους ασθενείς, µε εντοπισµένο πιθανό  σηµείο 
παραγωγής του ροχαλητού τον οροφάρυγγα (περιοχή ΙΙΑ) από την 
φυσική εξέταση, η LAUP έχει πολύ καλά πρώιµα (91,5% εξαφάνιση 
ή σηµαντική βελτίωση του ροχαλητού) και αρκετά καλά όψιµα 
(79,7%) αποτελέσµατα, όσον αφορά την αντιµετώπιση αυτού του 
συµπτώµατος, στους πάσχοντες από απλό καλοήθες ροχαλητό. 

3. Ένα ποσοστό των αρχικά θεραπευµένων ασθενών (13%) 
υποτροπιάζουν όσον αφορά το ροχαλητό. Αυτό µπορεί να οφείλεται 
στην συνεχιζόµενη αλλαγή των ιστών της µαλθακής υπερώας 
µετεγχειρητικά, στην αύξηση βάρους των ασθενών, στην υιοθέτηση 
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τρόπου ζωής και συνηθειών ύπνου, αντιθέτων µε τις ιατρικές 
οδηγίες ή στην µετατροπή του απλού ροχαλητού σε Σ.Α.Υ.Α.  
Όλα τα παραπάνω πρέπει να συζητώνται προεγχειρητικά µε τους 
ασθενείς ενώ ένα µακροχρόνιο µετεγχειρητικό follow up κρίνεται 
απαραίτητο. 

4. Σε καλά επιλεγµένους ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν από ήπιο 
Σ.Α.Υ.Α. και το σηµείο της απόφραξης του ανώτερου 
αναπνευστικού είναι ο οροφάρυγγας (περιοχή ΙΙΑ), η LAUP έχει 
θέση στην θεραπεία ιδίως του ροχαλητού αλλά και ορισµένων 
περιπτώσεων του συνδρόµου.  
Τα πρώιµα καλά αποτελέσµατα ήταν 76%, ενώ τα όψιµα 68% όσον 
αφορά την αντιµετώπιση του ροχαλητού, ενώ τα ποσοστά ίασης του 
συνδρόµου πρώιµα ήταν 60%, χωρίς να επιδεινωθεί το σύνδροµο σε 
κανένα από το άλλο 40% των ασθενών.           

5. Η συναφαίρεση των σηµαντικά υπερτροφικών παρισθµίων 
αµυγδαλών (όταν εφάπτονται ή σχεδόν εφάπτονται στην µέση 
γραµµή κατά την διάρκεια της σωστής φυσικής εξέτασης), βοηθάει 
πολύ στην αντιµετώπιση του ήπιου Σ.Α.Υ.Α. και συνιστάται σε 
κάθε περίπτωση. Το εάν η εξάχνωση, µέρους των αµυγδαλών µε το 
Laser, µε τοπική αναισθησία είναι εξίσου αποτελεσµατική µε την 
ριζική αφαίρεση τους µε γενική αναισθησία, µένει να αποδειχθεί αν 
και θεωρητικά φαίνεται να ευσταθεί ως άποψη. 

6. Το µεταLAUP άλγος είναι µια σοβαρή επιπλοκή, η οποία αφορά 
σχεδόν όλους τους ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σ’ αυτήν την 
επέµβαση. Φαίνεται ότι η χρήση εναιωρήµατος σουκραλφάτης, 5 
ml/6ωρο (500mg/5 ml) για γαργαρισµούς επί πεντάλεπτο και στην 
συνέχεια κατάποση επί 15 ηµέρες αποτελεί έναν αποτελεσµατικό 
τρόπο για την µείωση του φαρυγγικού άλγους, του αριθµού των 
απαραίτητων αναλγητικών δισκίων για τον έλεγχο του, των 
επεισοδίων επιγαστρικής ενόχλησης καθώς και του χρόνου 
επανόδου στις συνηθισµένες για το άτοµο διατροφικές συνήθειες. 
Τέλος, η µέθοδος LAUP έχει θέση στο οπλοστάσιο της σύγχρονης 
ιατρικής, για την αντιµετώπιση του καλοήθους ροχαλητού καθώς 
και ορισµένων περιπτώσεων αυστηρά επιλεγµένων ασθενών, οι 
οποίοι πάσχουν από ήπιο Σ.Α.Υ.Α. Αντίθετα η άκριτη χρήση της, σε 
κάθε ασθενή µε υποτιθέµενο απλό ροχαλητό ή ανεξαρτήτως 
βαρύτητας συνδρόµου, µπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, 
µετατρέποντας ένα «θορυβώδες», λόγω ροχαλητού βαρύ νόσηµα, σε 
σιωπηρό και πιθανά περισσότερο σοβαρό και επικίνδυνο.   
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SUMMARY 
 

 Snoring, the lay term for obstructive breathing during sleep, is one 
of the most prevalent of human habits. In a 30-to 35-year-old population, 
20% of men and 5% of women will snore, by age 60, 60% of men and 
40% of women will snore habitually. 

Obstructive sleep apnea is not a new disorder. Dickens described 
the obese and somnolent Joe who “goes on errands fast asleep and snores 
as he waits at a table”. This published later, in his posthumous papers of 
the Pickwick Club (1837).  

Over the past two decades, the work of scientists from many 
countries has shown that sleep apnea occurs in both obese and non-obese 
individual and is a remarkably common syndrome. It is estimated that 1 
to 4% of the population suffers from obstructive sleep apnea. 

Sleep apnea is defined as the cessation of airflow at the level of 
nostrils and mouth of at least 10 seconds duration during sleep. There are 
different types of sleep apnea. 
Obstructive apnea 
Is the cessation of air exchange as a result of obstruction of the upper 
airway. The obstruction usually occurs at the level of the pharynx. 
Central apnea 
Is the cessation of breathing effort as a result of inactivity of the 
respiratory muscles. 
Mixed apnea 
Is the cessation of breathing during sleep. It begins as a central apnea, but 
quickly develops into an obstructive apnea. 
Hypopnea 
Is the reduction not the cessation of air exchange at the level of the 
nostrils and mouth associated with an oxygen desaturation. 
The apnea index 
Is the average number of apneas per hour of sleep.  
The Respiratory Disturbance Index (RDI) or Apnea Hypopnea Index 

(AHI) 
Is the average number of apneas plus hypopneas per hour of sleep. 
To meet the criterion for a diagnosis of sleep apnea, a patient must 
average 5 or more apneas and hypopneas per hour of sleep. 
Polysomnography is the simultaneous and continuous recording of 
relevant physiological measures during sleep.  

Polysomnography is required to determine the type of apnea, the 
number, frequency and length of apneas; the degree of oxygen 
desaturation and the presence of cardiac arrhthmias.  
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For the evaluation of sleep apneas polysomnography involves 
electroencephalography (EEG), electrooculography (EOG), submental 
electromyography (EMG), anterior tibialis EMG, nasal and oral air flow, 
respiratory effort, electrocardiograph (ECG) and arterial oxygen 
satutation as measured by oximetry. 

The likelihood that a patient has obstructive sleep apnea is 
increased by a number of factors including weight, age, sex and snoring. 
Among patients who have sleep apnea, greater weight is associated with 
more severe sleep apnea. 

Men are four times more likely to develop obstructive sleep apnea 
than are women. Obstructive sleep apnea is seen in children, usually with 
hypertrophied tonsils and may be seen in individuals of any age but 
becomes much more frequent after the age of 40. 

Sleep apnea causes excessive daytime sleepiness, fatigue, short-
term memory impairment, depression, loss of energy, and apathy. Some 
men with sleep apnea begin to have difficulty obtaining and maintaining 
erections. 

Patients with more severe sleep apnea fall asleep while driving. 
Sleep is a cause of highway accidents. Epidemiological studies have 
found that men and women who snore tend to develop more frequently 
hypertension and cardiac disease than those who do not snore. 

Many physicians classify apnea and the severity of O.S.A.S. as 
follows: 
1. Mild:AHI is >5 and <25 and/or worst desaturation is greater than 

84%. 
2. Moderate:AHI is between 25 and 50 episodes per hour and/or worst  
 desaturation is between 79 and 84%. 
3. Severe:AHI is 51 or more episodes per hour and/or worst 

desaturation is less than 79%. 
Patients with loud snoring and/or obstructive sleep apnea will often 

demonstrate an elongated and thickened soft palate and vertically 
redundant fold of posterolateral pharyngeal mucosa. Enlarged tonsils in 
adults have been found in up to one third of patients with O.S.A.S. 
Another factor implicated is craniofacial abnormalities. 

The severity of sleep apnea should be determined by weighing the 
following factors: numbers, frequency and duration of apneas-hypopneas, 
degree of arterial oxygen desaturation, presence of cardiac arrhythmias 
associated with apneas-hypopneas and degree of daytime impairment. 
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TREATMENT OF O.S.A.S. 
 
There are behavioral, medical and surgical treatments for O.S.A.S. 
 
1. BEHAVIOR MODIFICATION 
 

Most patients with the syndrome are overweight. A sustained 
weight reduction program is indicated for these patients, regardless of 
whether other treatments are also employed. 

In some patients with O.S.A.S., the apneas and hypopneas may be 
much more frequent when they are sleeping supine. Positioning may be 
an adequate treatment for these patients.  

The sedative properties of sleeping medications, alcohol, some 
antihistamines and other medications worsen O.S.A.S. Therefore these 
items should be avoided in the initial treatment of the disorder. 
 
2. MEDICAL TREATMENT    

 
Treatment of O.S.A.S. with medication is not consistently 

effective. 
Protriptyline and fluoxetine are antidepressants that may improve 

sleep apnea in some patients. 
Nasal continuous positive airway pressure (n-CPAP) may be the 

treatment of choice for many sleep apnea patients, particularly when 
apnea is severe. 
 Patients with milder disease can have success in eliminating 
snoring and obstructive sleep apnea with oral appliances which are 
devices producing enlargement of the upper airway by advancing 
mandible, tongue or both. 
 
3. SURGICAL TREATMENT 

 
There are several surgical procedures invoked in the treatment of 

obstructive sleep apnea and snoring. Each area of the upper airway has 
been altered surgically in an attempt to treat O.S.A.S. 

Operations that have used for the treatment of the O.S.A.S. are 
tracheotomy, tonsillectomy and adenoidectomy, nasal surgery, 
oropharyngeal surgery [UvuloPalatoPharyngoPlasty (UPPP), Laser-
Assisted UvuloPalatoplasty (LAUP)], head and neck skeletal surgery. 
UPPP is the most common surgical procedure performed for O.S.A.S. 
and snoring. Ikematsu in Japan first described the procedure in 1952 for 
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the treatment of snoring. It was popularized by Fujita in 1981 and 
modified by Fairbanks. 

Postoperative studies of patients who have undergone UPPP 
indicate that most cases of snoring are eliminated (90%) , but only 50% 
of patients have the number of apneas and hypopneas decreased by 50% 
or more.  

The LAUP is a technique that was developed by Y.V. Kamami in 
Paris, France in the late 1980s. The procedure is designed to correct 
breathing abnormalities during sleep caused by airway obstruction and 
soft tissues vibration at the level of the soft palate by reducing the amount 
of tissue in the velum and uvula. Complications of UPPP and LAUP 
include acute respiratory distress, velopharyngeal insufficiency, 
rhinolalia, nasopharyngeal stenosis, infection, postoperative pain, 
impaired mucous clearing, abnormal pharygneal sensation, hemorrhage 
and rarely death (UPPP).   

 
METHODS AND MATERIALS 
 

From January 1995 until July 2000, 84 patients have been 
evaluated for LAUP treatment at our department. Fifty-nine of them had 
“benign” snoring and 25 had mild O.S.A.S. (AHI between 7-20 and worst 
desaturation between 84% to 91%). We had also 119 patients with 
moderate and severe O.S.A.S. or obstruction level at the hypopharynx or 
oropharynx area IIΒ. Most of them treated with other methods as n-CPAP. 
 
1. PRE-TREATMENT SCREENING 
 

All patients and their bed partners were asked to fill out a 
questionnaire at the time of their initial visit. This questionnaire reviewed 
past medical history, present signs and symptoms and also requested 
information on previous diagnosis and treatments for their current 
problem. 

A complete head and neck examination with flexible 
nasopharyngoscopy and a Mueller’s maneuver were performed. A 
polysomnogram was ordered for 65 patients preoperatively.  

After careful review of each patient individually, patients who 
classified as snorers without O.S.A.S. or as patients with mild O.S.A.S. 
were treated with LAUP [plus tonsils reduction by Swiftlase (20 patients) 
or tonsillectomy (6 patients)].  
Patients with symptomatic nasal septal deformities or turbinate 
hypertrophy were recommended a septoplasty with or without inferior 
turbinate laser cauterization or submucous electrocauterization (17 
patients), prior to initiating LAUP therapy. 

 80



 
2. OPERATIVE TECHNIQUE-LAUP 
 

All but 6 (where also cold knife tonsilectomy was performed under 
general anesthesia) of the LAUP procedures were performed under local 
anesthesia in the ENT department surgery suite. Each patient had been 
given preoperative instructions prior to the visit. These instructions 
directed the patients to avoid eating the last 4 hours prior to the procedure 
and to avoid aspirin and N.S.A.I.Ds. for 10 days prior to the procedure. 

The patients were monitored continuously during the operation 
(ECG, blood pressure, and O2 saturation presented all time on a monitor). 
The patients wore eyeglasses during the procedure for protection against 
laser radiation. The plume produced by tissue vaporization was evacuated 
with a smoke suction. 

Anesthesia was obtained with 10% Xylocaine spray to the palate 
and base of tongue, followed by 1cc injections of 2% Xylocaine with 
epinephrine 1.200.000 on either side of the base of the uvula. In patients 
with a markedly enlarged uvula, the base of the uvula was also injected. 
Ten patients with severe gag reflexes (8 with “benign” snoring and 2 with 
mild  O.S.A.S.) were given a small dose of oral lorazepam (1mg) per Os 
one hour prior to the procedure. All patients were given 1 tablet 
Cefadroxil 1gr or 250 mg Clarithromycin and 16 mg Methylprednisolone 
one hour prior to the procedure.  

Generally, especially to patients with moderate or severe O.S.A.S., 
during both the pre- and post-operative phases, it is important to 
minimize and monitor sedating medications, including pain medications. 
Such medications raise the CO2 response threshold that is already 
stretched in these patients. For example, a routine preoperative 
medication given 1 hour before surgery may knock down the patient’s 
last defense and precipitate a respiratory arrest.  

A CO2 laser (Sharplan 1040, serial n 32-34, 6a, 50Hz, Yokneam, 
Israel) with handpieces designed to protect the posterior pharyngeal wall 
was used. The laser was set at 18 watts and one-centimeter vertical 
“trenches” were made bilaterally. This was followed by vaporization at 
the uvula with the same handpiece and a Swiftlase scanner. When there 
were hypertrophied tonsils, they were reduced with Swiftlase (20 cases) 
or removed with the classic method (6 cases) under general anesthesia. If 
bleeding was observed during or after the operation, we stopped it with 
bipolar diathermy. 

Postoperative instructions included a soft diet, peroxide 
mouthrinse, avoidance of aspirin and N.S.A.I.Ds, painkillers medications 
like paracetamol, methylprednisolone for five days and antibiotics as 
syrup for the same time. 
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Patients are seen at four-week intervals until treatment is 
completed. For the 25 patients with the mild O.S.A.S. a polysomnogram 
was done a minimum of ten weeks following their last procedure. 

All patients and their bed partners filled out post treatment 
questionnaires on their final visit.                  

This study tried to give answers on the follow four questions. 
1. Are there clinical signs and symptoms, which could be used for 

prediction of the patients who are suffering from benign snoring 
instead from O.S.A.S.? 
It would be beneficial to be able to confidently reduce the number of 
patients referred for polysomnography by developing better 
guidelines to select patients for the evaluation. 

2. What is the role and effectiveness of LAUP in the treatment of 
“benign” snoring? 

3. What is the role and effectiveness of LAUP in the treatment of 
selected cases with mild O.S.A.S.? 

4. It is well known that the main disadvantage of LAUP is the severe 
postoperative pain, which lasts for about 8-15 days. 
Sucralfate is mainly an antiulcer drug, but it has been used also in 

alleviating post-tonsillectomy pain with encouraging results. Due to 
similarity of post-tonsillectomy and post LAUP pain, we examined the 
issue if sucralfate could be used in alleviating the post LAUP pain.    
 
RESULTS 
 
1. Ten patients (6 men and 4 women) with Β.Μ.Ι.�25, Epworth scale 

�10, age � 40, without any symptoms of daytime somnolence, 
disturbed sleep or sleep-related respiratory pauses and with physical 
examination without severe obstructive pathology, referred for 
polysomnogram. 
Based on the results of the polysomnograms, we classified the 
patients as simple snorers (8 patients) and as sufferers from mild 
O.S.A.S. (2 patients) with AHI 7 and 10. 
In conclusion the above-mentioned characteristics could be used in 
some cases as screening tool to select patients for LAUP without 
polysomnography. 

2. Fifty-nine patients (50 men-9 women) with benign snoring were 
treated with LAUP. Fifty-four out of 59 (91,5%) patients showed 
significant improvement based on post-treatment questionnaires. 
Two patients (3,4%) had postoperative hemorrhage. 
With a follow up between six months and five years, recurrence of 
snoring was noted on seven patients (13%) thus means that 47 
(79,7%) patients reported long term subjective improvement. 
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In conclusion LAUP could be deemed a safe effective method for 
the short as well long term management of benign snoring. 

3. Twenty-five patients (20 men and 5 women) with mild O.S.A.S. 
(AHI between 7 and 20) were treated with LAUP and tonsillectomy 
(6 patients). 
Nineteen out of 25 (76%) patients showed significant improvement 
of snoring based on post-treatment questionnaires. Fifteen out of 25 
(60%) patients showed reduction of the pre-op AHI to less or 
equally to five. 
Eight patients (32%) showed small AHI improvement or AHI 
remained stationary and two (8%) patients showed small 
deterioration of AHI (without change of the gravity of the O.S.A.S.). 

 Three patients (12%) had a postoperative hemorrhage. 
With a follow up between six month and five years recurrence of 
snoring was noted on two (10,5%) patients thus means that 17 (68%) 
patients reported long term subjective improvement. 
In conclusion snoring associated with mild O.S.A.S. are improved in 
the short term and are maintained in the long term after LAUP in a 
significant percentage of patients (76% and 68% respectively). 
LAUP could cure significant percentage (60%) of patients with mild 
O.S.A.S. without deterioration of the rests, if a careful selection of 
the candidates has been preceded.                                                                

4. LAUP results in severe throat pain that usually lasts for 8 to 15 days. 
Sucralfate adheres to proteins at the duodenal ulcer site, forming a 
protective coating against gastric acid, pepsin and bile salts, which 
promotes healing. If a similar protective coating could be created at 
the area of LAUP trauma, morbidity may be diminished.  
Twenty-eight patients have undergone LAUP treatment (2 with mild 
obstructive sleep apnea syndrome and 26 with simple snoring). A 
block-randomized, single blind clinical study was performed. 
Sucralfate was administered in 14 patients (group A) every 6 hours 
for 15 days as a swish and swallow, whereas the other 14 patients 
(group B) received water for injection with a strawberry flavor as 
placebo with the same dosing.  
As a conclusion, sucralfate significantly lowered postoperative pain 
and the need for analgesic drug use as well as the total number of the 
days the patients needed to almost reach their normal diet quantity 
(�80% of normal quantity).                             
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CONCLUSION 

 
At this time LAUP appears to be a cost effective method (although 

the equipment is rather expensive) for the treatment of snoring and 
probably of some cases of mild sleep apnea syndrome. 

A disadvantage of LAUP is the severe postoperative pain for about 
8-15 days, which may be soothed by sucralfate, painkillers and steroids. 
Other disadvantages are that the patients require multiple procedures and 
the cost of the equipment is expensive -as already mentioned- to many 
physicians. 
The advantages of LAUP are that it is an outpatient procedure, the 
patients rarely miss more than one or two days of work, it does not 
require general anesthetic and it appears to have few serious 
complications. 
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