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Η αποφρακτική άπνοια-υπόπνοια κατά τον ύπνο είναι η διαταραχή  

που περιλαμβάνει:

 Επαναλαμβανόμενα επεισόδια μερικής ή πλήρους απόφραξης της 

ανώτερης αναπνευστικής οδού σε συνδυασμό με σημαντική μείωση 

ή διακοπή της ροής του αέρα παρότι υπάρχει εμφανής 

αναπνευστική προσπάθεια και

 επαναλαμβανόμενη πτώση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης και 

διακοπές του ύπνου/αφυπνίσεις.

Τα επεισόδια άπνοιας διαρκούν >10 sec με μέσο όρο τα 20-40 sec 

ενώ μερικές φορές υπερβαίνουν τα 100 sec (Thawley 1985)

Αποφρακτική Υπνική Άπνοια



Σε αντιπαραβολή η Κεντρική Υπνική άπνοια 

χαρακτηρίζεται απο απούσα ή ελάχιστη αναπνευστική 

προσπάθεια με διαλείποντα ή κυκλικό τρόπο

Στις πλείστες των περιπτώσεων είναι δευτεροπαθής

και ενίοτε παρατηρείται στα πλαίσια της 

αποφρακτικής άπνοιας ή σε συνδυασμό με 

υποκείμενη νόσο ή μετά απο άνοδο σε μεγάλο 

υψόμετρο ή μετά απο λήψη φαρμάκων και 

ναρκωτικών ουσιών

Η πρωτοπαθής κεντρική υπνική άπνοια είναι σπάνιο 

φαινόμενο και η αιτιολογία της δεν είναι γνωστή

Α.Υ.Α



 Θεωρείται συχνή αλλά ταυτόχρονα δυνητικά σοβαρή 

διαταραχή που προσβάλλει περίπου το 2%-9% του 

ενήλικα πληθυσμού

 Φαίνεται ότι το 10% των ανδρών και 5% των γυναικών 

της 3ης δεκαετίας ροχαλίζουν και το ποσοστό αυξάνει 

στο 20% και 15% αντίστοιχα στην 5η δεκαετία

 Η μεταλύτερη συχνότητα Α.Υ.Α παρατηρείται στους 

άνδρες ηλικίας 40-65 ετών

 Επιπλέον η ΑΥΑ προσβάλλει το 2% παιδιών ηλικίας 2-8 

ετών και οι συνέπειες είναι αυξημένη ΑΠ, νυκτερινή 

ενούρηση, καθυστέρηση της ανάπτυξης, διαταραχή 

προσοχής και υπερκινητικότητα. Σε σημαντικό ποσοστό 

το σύνδρομο μειωμένης προσοχής και 

υπερκινητικότητας των παιδιών αποδίδεται στην ΑΥΑ

Επιδημιολογία Α.Υ.Α



 Η σύμπτωση των τοιχωμάτων του ανώτερου αεραγωγού συμβαίνει 

συνήθως όταν ο ασθενής κοιμάται σε ύπτια θέση με αποτέλεσμα το 

οπίσθιο τμήμα της γλώσσας να ακουμπά το οπίσθιο τοίχωμα του φάρυγγα 

και την μαλακή υπερώα

 Αυτό φαίνεται να οφείλεται στην δράση της βαρύτητας αλλά και σε 

μειωμένα νευρομυικά αντανακλαστικά κατά τον ύπνο

 Στην εκδήλωση του ροχαλητού και της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας 

φαίνεται να συμβάλλουν πληθώρα παραγόντων με κύριο εκπρόσωπο την 

παχυσαρκία

Α.Υ.Α



Προδιαθεσικοί παράγοντες
 Παχυσαρκία ΒΜΙ>25

 Βραχυκεφαλικού τύπου άτομα και 
με κοντό λαιμό

 Περίμετρος του λαιμού >43εκ

 Μακρογλωσσία

 Υπερτροφικές αμυγδαλές ή 
αδενοειδείς εκβλαστήσεις

 Αυξημένο πάχος πλάγιων 
φαρυγγικών τοιχωμάτων ή 
παραφαρυγγική εναπόθεση 
λίπους

 Ηλικία/φύλο

 Ακρομεγαλία και 
υποθυρεοειδισμός

 Μετεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες 

 Οικογενειακό ιστορικό

 Κατανάλωση αλκοόλ ή 
ηρεμιστικών, κάπνισμα

 Μικρογναθία ή οπισθογναθία



 Η παθογένεια της διαταραχής είναι κάτω απο συνεχή διερεύνηση τα τελευταία 30 έτη

 Εχουν αναγνωρισθεί και είναι υπο μελέτη πολλαπλοί παράγοντες που συμβάλλουν 

στην περιοδική απόφραξη του αεραγωγού κατα τον ύπνο όπως:

1. Δομικοί ή ανατομικοί παράγοντες που προκαλούν μείωση της διαμέτρου του 

φάρυγγα

2. Διαταραχή στην ευαισθησία των μηχανικών υποδοχέων και των νευρομυικών 

αντανακλαστικών που φυσιολογικά διατηρούν την φαρυγγική οδό ανοικτή

3. Αστάθεια του συστήματος ελέγχου της αναπνοής γενικότερα

4. Αλλαγή στην δυναμική κατανομής του διάμεσου υγρού στην ύπτια θέση

Φαίνεται όμως οι μελέτες να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για πολυπαραγοντική 

διαταραχή που χρήζει περαιτέρω έρευνας για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών 

μεθόδων οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες 

Παθογένεια



 Οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη Α.Υ.Α είναι:

 Μειωμένη απόδοση των διασταλτικών μυών 

του φάρυγγα

 Η αρνητική εισπνευστική πίεση του 

αναπτύσσεται απο τη λειτουργία του 

διαφράγματος

 Ανατομικές ή παθολογικές μεταβολές του 

ανώτερου αεραγωγού (αποτελούν το 

αντικείμενο χειρουργικής αντιμετώπισης) 

Thawley 1985

Παθοφυσιολογία της 

Α.Υ.Α



 Παθολογία που αφορά τη γλώσσα, τη μαλακή 

υπερώα, τις αμυγδαλές και το φαρυγγικό βλεννογόνο 

και οδηγεί σε μείωση της διαμέτρου του αεραγωγού 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε Α.Υ.Α

 Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται αυξημένη 

εισπνευστική πίεση για την διατήρηση ικανοποιητικού 

αερισμού

 Η αρνητική αυτή πίεση δρώντας στα τοιχώματα του 

φάρυγγα προκαλεί επιπλέον τάση σύμπτωσης σε 

ασθενείς που ροχαλίζουν ή πάσχουν απο Α.Υ.Α εξ 

αιτίας του μειωμένου τόνου των τοιχωμάτων λόγω 

του χρόνιου τραύματος απο τις επαναλαμβανόμενες 

δονήσεις

Παθοφυσιολογία 

Α.Υ.Α



ΓΕΝΕΙΟΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΜΥΣ

ΓΕΝΕΙΟΥΟΕΙΔΗΣ ΜΥΣ

ΤΕΙΝΩΝ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΑ ΜΥΣ

ΒΕΛΟΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΜΥΣ

Ο ρόλος των πιο πάνω μυών στην αναπνοή 
είναι ιδιαίτερα σημαντικός όχι μόνο λόγω της 
ανατομικής τους θέσης αλλά και επειδή η 
λειτουργία τους ρυθμίζεται απο αναπνευστικά 
ερεθίσματα όπως την υπερκαπνία και 
υποξαιμία (Shepard 1991, Powell 1995)

Παθοφυσιολογία 

της Α.Υ.Α



Μυικό 

υπόστρωμα



Σχηματικά οι μύες της 

περιοχής

 η σχέση της γλώσσας με 

το οπίσθιο φαρυγγικό 

τοίχωμα



 Η διάγνωση μπορεί να τεθεί με βάση το ιστορικό, την κλινική 
εξέταση αλλά κυρίως απο τη μαρτυρία του ή της συντρόφου 
του ασθενή που είναι σε θέση να δώσει λεπτομέρειες για τη 
βαρύτητα της διαταραχής πχ βαθμός ροχαλητού, αριθμός 
επεισοδίων «ασφυξίας»- αφυπνίσεων, μειωμένη συγκέντρωση 
αυξημένη ημερήσια υπνηλία κλπ 

 Παρόλα αυτά η επιβεβαίωση της διάγνωσης απαιτεί την 
εκτέλεση σειράς εργαστηριακών εξετάσεων όπως : η 
πολυγραφική καταγραφή κατά τον ύπνο/ συνεχής έλεγχος 
κορεσμού της αιμοσφαιρίνης, EEG, κινήσεις οφθαλμών, 
τρόπος αναπνοής και έλεγχος θέσεων σώματος και κινήσεις 
άκρων κατά τον ύπνο (πολυσωματοκαταγραφή)

Διάγνωση



RDI (RESPIRATORY DISTRESS INDEX) = (RERAS + Hypopneas + 

Apneas) X 60/TST  

Aν ο PSG/ RDI>15 σε ασυμπτωματικό ασθενή (χωρίς δηλαδή τις κλινικές 

συνέπειες της διαταραχής) η διάγνωση της Α.Υ.Α είναι επιβεβαιωμένη 

(AASD)

 Αν AHI ή RDI>5 σε συνδυασμό με αυξημένη ημερήσια υπνηλία ή άλλα 

κλινικά σημεία ή συμπτώματα είναι διαγνωστικός

 ΑΗΙ (apnea/hypopnea index)

 RERAS: respiratory effort related arousals

Δείκτες αναπνευστικής διαταραχής



Βαρύτητα

Α.Υ.Α

RDI LSAT

ΕΛΑΦΡΑ 5-14 86% - 90%

ΜΕΤΡΙΑ 15-29 70% - 80%

ΒΑΡΕΙΑ >30 <70%

Ταξινόμηση της Α.Υ.Α ανάλογα με τη βαρύτητα



 Ροχαλητό

 Ανήσυχος και διακοπτόμενος 

ύπνος

 Αυξημένη ημερήσια υπνηλία

 Πρωινή κεφαλαλγία

 Αίσθημα κόπωσης

 Κατάθλιψη 

 Διαταραχή μνήμης

 Μειωμένη συγκέντρωση

 Μειωμένη libido

 Αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων

 Αρρυθμίες 

 Συστηματική και πνευμονική 

υπέρταση

 Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

 Αντίσταση στην 

Ινσουλίνη/μεταβολικό σύνδρομο

Κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου της Α.Υ.Α



Έλεγχος επιβαρυντικών παραγόντων

 Απώλεια βάρους (μείωση βάρους κατα 10% οδηγεί σε μείωση ΑΗΙ κατα 26%)

 Διακοπή λήψης οινοπνεύματος

 Διακοπή καπνίσματος

 Αποφυγή ηρεμιστικών φαρμάκων

 Αποφυγή κατάκλισης σε οριζόντια θέση

Συντηρητική Θεραπεία 



C-PAP:

Φαίνεται να βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό την ημερήσια υπνηλία, την 
αρτηριακή πίεση και την ποιότητα ζωής 

αρκετές μελέτες όμως που αφορούν τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας 
της μεθόδου στη μείωση της καρδιαγγειακής νόσου, στη μείωση της 
αντίστασης στην ινσουλίνη και της βελτίωσης των νευρο-
συμπεριφεριολογικών συμπτωμάτων δείχνουν αντικρουόμενα αποτελέσματα 
ειδικότερα στις περιπτώσεις ελαφρού-μέτριου συνδρόμου άπνοιας 

Με βάση μελέτες και με δεδομένο ότι ικανοποιητική θεωρείται η χρήση της 
συσκευής για > 4ώρες κάθε νύκτα και σε ποσοστό >70% του συνόλου των 
νυκτών εφαρμογής 

η ελλειπής και μή συστηματική εφαρμογή της συσκευής απο

τους ασθενείς ανέρχεται σε ποσοστό ~ 30%-80%

(Kushida CA, Hirshkowitz, 2006;29(3):375-80)

Συντηρητική 

θεραπεία 

με 

Αναπνευστήρα 

συνεχούς θετικής 

πίεσης 





Ενδοστοματικές εφαρμογές

• Εφαρμόζονται κυρίως σε ελαφρές και 

μέτριας βαρύτητας περιπτώσεις

• Η λειτουργία τους αφορά την 

συγκράτηση της κ.γνάθου και της 

γλώσσας σε πρόσθια θέση

• Αντενδείκνυνται σε συνδρομο ΚΓΔ

• Χρήζουν συστηματικού ελέγχου απο 

τον Οδοντίατρο και εκτιμάται η 

αποτελεσματικότητα τους απο 

εργαστήριο ύπνου



Επιθυμεί την χειρουργική 
αντιμετώπιση

Εμφανίζει ανατομικό ή 
παθολογικό πρόβλημα που 

είναι xειρουργικά διορθώσιμο

Υπάρχει επιβεβαιωμένη 
αποτυχία της συντηρητικής 
θεραπείας

Η γενική του κατάσταση 
επιτρέπει τη χειρουργική 
αντιμετώπιση

Οταν ο συνδυασμός με τη 
συντηρητική θεραπεία κρίνεται 
ότι θα μειώσει τη βαρύτητα του 
συνδρόμου

Υποψήφιος για χειρουργική θεραπεία είναι κάθε 

ασθενής με διαγνωσμένη Α.Υ.Α που:



 Απαιτείται προεγχειρητικά λεπτομερές ιστορικό και 
φυσική εξέταση (μαρτυρία συντρόφου, παχυσαρκία, 
κατασκευή)

 Ελεγχος βαρύτητας επιπτώσεων της διαταραχής ή 
αλλων συνοδών νοσημάτων και εργαστηριακός 
έλεγχος 

 Επιβεβαιωμένες μελέτες και διάγνωση απο 
εγκεκριμένο εργαστήριο ύπνου

 Αξιολόγηση της έκβασης άλλων προηγηθέντων 
θεραπειών όπως

χρήση αναπνευστήρα συνεχούς θετικής πίεσης  

ή ενδοστοματικών εφαρμογών

Προεγχειρητικός 

έλεγχος



 Πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία (κρανιοπροσωπικά 

ευρήματα που σχετίζονται με ΑΥΑ) σε συνδυασμό με 

 ρινο-φαρυγγοσκόπηση( fiberoptic endoscope + Mueller’s 

maneuver/ 

(θέση δυναμικής απόφραξης ή σύμπτωσης τοιχωμάτων)

 3D imaging / Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση της 

γεωμετρίας του αεραγωγού και του προσώπου

Προεγχειρητικός 

έλεγχος





Η επιτυχία κάθε επέμβασης στην ανώτερη 

αναπνευστική οδό βασίζεται στην ακριβή 

διάγνωση της θέσης της απόφραξης και στην 

επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής 

επέμβασης σύμφωνα με τις εξατομικευμένες 

ανάγκες

Υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη ένδειξη ότι η 

θεραπεία σε πολλαπλά επίπεδα ειναι 

πιθανότερο να πετύχει καλύτερα 

αποτελέσματα απο την εφαρμογή επεμβάσεων 

που εντοπίζονται μόνο σε ένα επίπεδο

Χειρουργική 

Θεραπεία



 Λαμβάνεται υπ’όψη η κατασκευή του ανώτερου 

αεραγωγού και η παρουσία ανατομικών ανωμαλιών που 

ευνοούν την απόφραξη πχ μικρογναθία ή υπερτροφικές 

αμυγδαλές ή σκολίωση διαφράγματος

 Έλεγχος για παρουσία ή μή, δυναμικής στένωσης 

(fiberoptic) (γλώσσα, μαλακή υπερώα και επιγλωττίδα ) 

και αναλόγως καθορίζεται η τεχνική που θα εφαρμοσθεί 

πχ προωθητική UPPP για προσθιο-οπίσθια στένωση 

αντι για διευρυντική UPPP της εισόδου του 

στοματοφάρυγγα που γίνεται για πλαγιοπλάγια στένωση 

Επιλογή 

τύπου 

επέμβασης



Επιδιώκεται η διατήρηση των φυσιολογικών 

λειτουργιών πχ σμίκρυνση γλώσσας 

αφαιρώντας κεντρικό τμήμα για την αποφυγή 

βλάβης στα αγγειονευρώδη δεμάτια

Πολλόι χειρουργοί όμως εφαρμόζουν 

συνδυασμό επεμβάσεων ακολουθώντας 

συγκεκριμένο πρωτόκολλο με βάση

το επίπεδο της απόφραξης
Επιλογή 

τύπου 

επέμβασης



 Τύπος Ι  Απόφραξη μόνο στο επίπεδο μαλακής υπερώας

 ΤύποςΙΙ  Απόφραξη στο επίπεδο μαλακής υπερώας και

γλώσσας

 Τύπος ΙΙΙ Απόφραξη  μόνο στο επίπεδο γλώσσας

Ταξινόμηση κατά Fujita



Το πρωτόκολλο Stanford το οποίο βασίζεται στη ταξινόμηση κατα Fujita



Κριτική στο Πρωτόκολλο από το E.N.T department of 
Missouri Columbia

University 23/10/2013 :

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ

ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ

FUJITA

Συνολικό ποσοστό επιτυχίας 1ης Φάσης 60%

(Ελαφρού/μέτριου βαθμού ΑΥΑ ποσοστό επιτυχίας 75%

Σοβαρού βαθμού ΑΥΑ ποσοστό επιτυχίας 40%)

Η 2η Φάση μετα απο αποτυχία της 1ης έχει ποσοστό

επιτυχίας 95%



Η ταξινόμηση κατά Fujita αδυνατεί να προβλέψει την έκβαση της έπέμβασης γιατί σε 
μεγάλο  ποσοστό η απόφραξη κατα τον ύπνο αφορά σε πολλά επίπεδα

Επιπλέον σύμφωνα με δεδομένα ανασκοπήσεων το ποσοστό επιτυχίας της UPPP για 
τον τύπο Ι απόφραξης είναι 52% ενώ για τον τύπο ΙΙ και ΙΙΙ είναι περίπου στο 5%

Επίσης περιπτώσεις που αποτυγχάνουν στην φάση Ι του πρωτοκόλλου δύσκολα 
αποφασίζουν να προχωρήσουν στη φάση ΙΙ

Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θα μπορούσε να προβλεφθούν και να 
αποφευχθούν επεμβάσεις με μικρή πιθανότητα επιτυχίας οδηγούν στην εγκατάλειψη 
του πρωτοκόλλου αυτού   

Μήπως θα μπορουσε να χρησιμοποιηθεί για τον αποκλεισμό περιπτώσεων που 
αφορούν απόφραξη στο επίπεδο της βάσης της γλώσσας και υποφάρυγγα ??



Φαίνεται ότι η αλγοριθμική προσέγγιση των θέσεων αλλά και των

διαφόρων ειδών χειρουργικών επεμβάσεων θα μπορούσε να

βελτιώσει την έκβαση και θα βοηθούσε τον ασθενή να αποφύγει

επεμβάσεις που θα ήταν λιγότερο πιθανό να επιτύχουν το

επιθυμητό αποτέλεσμα (Ephros H, Madani M, Geller BH Atlas OMFS Clinics North

Am 2007;15:89-100)

Χειρουργική 

θεραπεία



 Η αυξημένη αντίσταση στη ροή του αέρα λόγω στένωσης της 

ρινικής κοιλότητας οδηγεί:

 Στη δημιουργία στροβιλισμών κατά τη ροή του αέρα

 Προάγει τη στοματική αναπνοή

 Μεταβάλλει τη δυναμική του ανώτερου αεραγωγού και προάγει την 

εμφάνιση ταλαντώσεων στη φαρυγγική οδό που οδηγεί σε 

ροχαλητό

 Αυξάνει την αρνητική εισπνευστική πίεση και οδηγεί σε λειτουργική 

στένωση του φάρυγγα που οδηγεί σε υποξία και Α.Υ.Α (Ephros H, 

Madani M, Geller BH, Atlas O.M.F.S Clin North Am 2007;15:89-100

 Παρότι είναι μάλλον απίθανο η ρινική απόφραξη απο μόνη της να 

οδηγεί σε ροχαλητό και Α.Υ.Α  δεν πρέπει να παραβλέπεται

Ο ρόλος της ρινικής απόφραξης στην Α.Υ.Α



Η ύπαρξη παθολογίας και απόφραξης στο επίπεδο της μαλακής υπερώας, 

του φάρυγγα και των αμυγδαλικών πτυχών είναι συχνό φαινόμενο σε 

ασθενείς που ροχαλίζουν και εμφανίζουν Α.Υ.Α

 Οι επεμβάσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον είναι:

 Uvulopalatopharyngoplasty (UPPP) (Fujita et al)

 Laser assisted uvulopalatoplasty (LAUPP) Kamani 1980 / Laser assisted

UPPP Madani et al

 Nd-YAG Laser Ellis 1993

 RF(radiofrequency) tissue ablation initiated by Powell et al

 Placement of palatal implants (πολυαιθυλενίου)

 Αμυγδαλεκτομή σε υπερτροφικές αμυγδαλές ή carbon-dioxide laser ή RF 

των αμυγδαλών

Η επιτυχία των πιο πάνω επεμβάσεων εξαρτάται απο την ορθή επιλογή των 

ασθενών και απο το μικρό δείκτη μάζας σώματος BMI<25

Απόφραξη στο επίπεδο του Στοματο-φάρυγγα



UPPP



UPP
Τροποποίηση της UPPP 

που προκαλεί λιγότερο 

πόνο και λιγότερες 

επιπλοκές



LAUPP (laser assisted)



 Η UPPP αποτελούσε την επέμβαση επιλογής για περισσότερο 

απο 30 χρόνια

 Διευρύνει την είσοδο του στοματο-φάρυγγα αλλα δεν 

αντιμετωπίζει υποφαρυγγικές αποφράξεις

 Συνολικό ποσοστό επιτυχίας 40%

 Τυπος Ι απόφραξης: 52%

 Τύπος ΙΙ και ΙΙΙ: 5%

 Το ποσοστό επιτυχίας κάθε επέμβασης καθορίζεται απο τη 

μετεγχειρητική PSG που γίνεται μετά απο 3-6/12

 Κατα γενική παραδοχή θεωρείται επιτυχής η επέμβαση όταν      

μετεγχειρητικά ο ασθενής εμανίζει ΑΗΙ<20 και μείωση του ΑΗΙ 

>50% σε σχέση με τον προεγχειρητικό δείκτη.

UPPP

ποσοστό 

επιτυχίας



Η κλασσική UPPP έχει αντικατασταθεί με προοδευτικό ρυθμό απο νεώτερες 

τεχνικές με καλύτερα ποσοστά επιτυχίας όπως:

 Advancement pharyngoplasty

 Lateral pharyngoplasty

 Expansion sphinchter pharyngoplasty

 Relocation pharyngoplasty (advancing soft palate and splinting lateral 

pharyngeal wall)

Εμφανίζουν σαφώς καλύτερα ποσοστά επιτυχίας με βάση τη μετεγχειρητική 

πολυσωματοκαταγραφή που κυμαίνονται απο 70%-83% σε σχέση με τη 

κλασσική UPPP με ποσοστό επιτυχίας γύρω στο 40%-60% για ασθενείς 

τύπου 1 κατά Fujita & Feinman II-III



RF ablation base of the 

tongue



Είναι συχνή θέση απόφραξης σε ροχαλητό και Α.Υ.Α

Οι επεμβάσεις που αποβλέπουν στη παρεμπόδιση της 

απόφραξης στο επίπεδο αυτό στηρίζονται στο πιο κάτω 

σκεπτικό:

τα πλάγια και πρόσθια όρια του εδάφους του στόματος

καθορίζονται από «πλαίσιο» που αντιστοιχεί  στο οστό της      

κάτω γνάθου 

οι άνωθεν του υοειδούς μύες βρίσκονται τοπογραφικά κάτω από

το πιο πάνω πλαίσιο το οποίο συμπληρώνουν προς τα πίσω και

προς τα πλάγια τα φαρυγγικά τοιχώματα

Απόφραξη στο επίπεδο της γλώσσας



Η γλώσσα και το υοειδές οστό σχετίζονται με το πιο 

πάνω πλαίσιο μέσω του γενειογλωσσικού και των 

άνωθεν του υοειδούς μυών αντίστοιχα και έμμεσα 

μεταξύ τους

Απόφραξη στο επίπεδο αυτό θα μπορούσε να οφείλεται 

σε ανεπάρκεια του πλαισίου της κ.γνάθου, είτε λόγω 

μεγέθους (μικρογναθία), είτε λόγω θέσης 

(οπισθογναθία) 



 Προωθητική του γενειογλωσσικού μυ (genioglossus advancement)

Καθήλωση προστομιακά της πρόσφυσης του σε περιπτώσεις μικρού ή 

μέτριου βαθμού Α.Υ.Α για την προς τα εμπρός μετακίνηση της γλώσσας

 Το πιο πάνω σε συνδυασμό με μυοτομή και εξάρτηση του υοειδούς είτε 

στην κάτω γνάθο είτε στο θυρεοειδή χόνδρο του λάρυγγα (hyoid 

myotomy/suspension) (GAHM)

 Συνδυασμός των πιο πάνω με UPPP η ΜΜΑ σε ασθενείς με 

απόφραξη σε πολλαπλά επίπεδα

Προωθητικές επεμβάσεις 
(advancement procedures)



Genioglossus advancement



Hyoid bone myotomy and suspension/usually 

combined with other procedure



Προωθητική γενειοπλαστική (advancement genioplasty)

Με την επέμβαση αυτή εκτός απο τον γενειογλωσσικό μυ 

μετακινούνται προς τα μπροστά και οι πρόσθιες γαστέρες 

των διγαστορικών μυών και οι γενειοϋοειδείς μύες 

Επιτυγχάνεται δηλαδή ταυτόχρονη μετακίνηση προς τα 

μπροστά της γλώσσας όπως και του υοειδούς σε πιο ευνοϊκή 

θέση

Προωθητικές Επεμβάσεις (advancement procedures)



Αμφιγναθική μετακίνηση προς τα μπροστά

(Maxillo-Mandibular advancement) (MMA)

Θεωρείται μεγάλη επέμβαση σχετικά με τις προηγούμενες 

και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η συντηρητική 

θεραπεία:

1. δεν επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα 

2. ή δεν γίνεται ανεκτή απο τον ασθενή 

3. ή όταν η κατασκευή του ασθενή αποτελεί ισχυρή ένδειξη 

αποτυχίας άλλων μεθόδων

Ποσοστό επιτυχίας > 95% εφόσον γίνει ορθή επιλογή 

ασθενών και το ΒΜΙ < 25





 Αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική της ΜΜΑ ή σε συνδυασμό με αυτή

 Αξιόπιστη χειρουργική μέθοδος για τη διεύρυνση εστενωμένου 
ανώτερου αεραγωγού σε ασθενείς με σοβαρές κρανιο-προσωπικές 
δυσμορφίες (Lu et al)

 Συνίσταται στην αργή και ελεγχόμενη αύξηση του μήκους της 
γνάθου με ταυτόχρονη αύξηση και επιμήκυνση των περιβαλλόντων 
μαλακών ιστών

 Απαιτεί μικρή χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση και 
σταθεροποίηση των συσκευών διάτασης (distractors)

Η Διατατική Οστεογένεση για την αντιμετώπιση 

της Α.Υ.Α



 Κρανιο-προσωπική μικροσωμία 

 Σύνδρομο Nager’s (μικρογναθία- υποπλασία ζυγωματικών-δυσμορφία 

άνω άκρων)

 Σύνδρομο Treacher-Collin’s (υπερωιοσχιστία, μικρογναθία, υποπλασία 

ζυγωματικών, υποπλασία μέσου και έξω ωτός)

 Pierre Robin sequence (μικρογναθία-μακρογλωσσία-γλωσσόπτωση)

 Σύνδρομο Apert’s (κρανιοσυνόστωση, υποπλασία μέσου 1/3 προσώπου,   

συνδακτυλία )

Εφαρμογή της Διατατικής Οστεογένεσης σε 

Κρανιοπροσωπικά σύνδρομα



Εξωστοματικές συσκευές διατατικής οστεογένεσης



 Eξωστοματικές συσκευές διάτασης

1. Eνας άξονας κατεύθυνσης (unidirectional devices)

2. Διπλός αξονας κατεύθυνσης (bidirectional devices)

3. Πολλαπλός άξονας κατεύθυνσης (multidirectional 
devices)

 Eνδοστοματικές συσκευές διάτασης 

1. Με οδοντική στήριξη 

2. Με οστική στήριξη 

3. Συνδυασμός των πιο πάνω (hybrid devices)

Ταξινόμηση συσκευών διάτασης (hardware)





Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει 4 φάσεις:

1. Χειρουργική επέμβαση (οστεοτομίες)

2. Διάταση 1mm /ημ (στους ενήλικες ξεκινά 

5-7 ημέρες μετά τις οστεοτομίες- latency 

period)

3. Δημιουργία οστικής ένωσης 

(consolidation) 6-10/52

4. Αφαίρεση των συσκευών διάτασης 

(distractors)

A.Y.A - Διατατική Οστεογένεση



ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΤΙΚΗΣ 

ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗΣ Κ. ΓΝΑΘΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  Α.Υ. Α

Plast Reconstr Surg, 2001 

Nov; 108 (6): 1673-6



Προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό προφίλ



PO2 mmHg 58.5 71.5 88

PCO2 mmHg 56.9 40.5 38

Ht% 55% - 42.4%

FEV1 sec1

(Forced Expiratory 
Volume)

91% - 105.1%

FVC

(Forced Vital 
Capacity)

93% - 93%

BMIkg/m2

(Body Mass Index)

30.5 - 29.3

RDI

(Respiratory 
Distress Index) 

52.8/h - 10.7/h

Average SaO2 81% - 92%

Total SaO2<90%

(Incidence of 
recorded 
SaO2<90%)

60% - 10%

Min SaO2 52% 80%

Συγκριτικά οι 

προεγχειρητικοί και 

οι μετεγχειρητικοί 

δείκτες



 Οι ασθενείς που πρόκειται να υποστούν χειρουργική διεύρυνση του 

αεραγωγού (άμεση ή έμμεση) για αποφρακτική υπνική άπνοια 

πρέπει να είναι διασωληνωμένοι

 Ο αναισθησιολόγος πρέπει να ενημερωθεί προεγχειρητικά απο το 

Χειρουργό και τον Πνευμονολόγο του ασθενή

 Η ύπαρξη μη ευνοϊκής ανατομικής κατασκευής σε συνδυασμό με το 

μετεγχειρητικό οίδημα και την επίδραση των αναισθητικών 

φαρμάκων μπορεί να επιδεινώσουν τη βασική διαταραχή με 

αυξημένο κίνδυνο μετεγχειρητικής απόφραξης, εμφράγματος, 

εγκεφαλικού επεισοδίου, αρρυθμιών και αιφνίδιου θανάτου  

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Α.Υ.Α



Η προεγχειρητική αναισθησιολογική εκτίμηση όπως και η 
ενημέρωση για τα ευρήματα της ρινο-φαρυγγοσκόπησης 
είναι ιδιαίτερα επιβοηθητικές. 

Οι ασθενείς συνήθως λόγω του άγχους της επερχόμενης 
επέμβασης δεν κοιμούνται επαρκώς κατά το 
προεγχειρητικό διάστημα με αυξημένη ανάγκη
υπεραναπλήρωσης με βαθύ ύπνο μετεγχειρητικά

Γι αυτό αν υπάρχει συσκευή C-PAP θα πρέπει να τη 
χρησιμοποιεί αρκετές βδομάδες πριν την επέμβαση και 
να τη φέρει μαζι του στο νοσοκομείο για περιεγχειρητική 
χρήση



Μετά την εισαγωγή της αναισθησίας

Εκταση κεφαλής και αυχένα

Εισαγωγή στοματικού ή ρινοφαρυγγικού 
αεραγωγού

Λαρυγγική μάσκα

“Two-person job” συνεργασία αναισθησιολόγου 
και βοηθού αναισθησιολόγου

Αερισμός για 3-5 min για την αύξηση του 
κορεσμού αιμοσφαιρίνης πριν τη διασωλήνωση

Αερισμός και διασωλήνωση του ασθενή με Α.Υ.Α



Αν ο αερισμός είναι χωρίς πρόβλημα τότε χορηγείται 

«σκολίνη» πριν τη διασωλήνωση

Αν ο λάρυγγας δεν είναι εμφανής τότε εφαρμόζεται 

εναλλακτική μέθοδος από τις υπάρχουσες για δύσκολη 

διασωλήνωση ( awake intubation, light wand, fiberoptic 

intubation, video laryngoscope, intubation through LMA, 

blind nasal intubation, retrograde intubation)

Πρέπει να υπάρχει έτοιμο σετ εργαλείων για επείγουσα 

τραχειοστομία η κρικοθυρεοτομή

Διασωλήνωση



Ο αναισθησιολόγος πρέπει να είναι σίγουρος για την 

αναστροφή του νευρομυϊκού αποκλεισμού πχ ικανότητα 

του ασθενή να μπορεί να σηκώσει το κεφάλι για 5 sec και 

να διατηρεί ικανοποιητικό αναπνεόμενο όγκο

Υπάρχει η γενική παραδοχή ότι ο ασθενής πρέπει να 

αποσωληνώνεται αφού έχει ξυπνήσει, για την αποφυγή 

του κινδύνου απόφραξης του αεραγωγού

Υπάρχει όμως ο κίνδυνος βήχα και αιμορραγίας. Η 

απόφαση είναι στον Αναισθησιολόγο σε συνεννόηση με 

τον Χειρουργό μετά τη συνεκτίμηση του ρίσκου

Ο ασθενής μεταφέρεται σε ΜΑΦ με σαφείς οδηγίες

Αφαίρεση του τραχειοσωλήνα



Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!!


