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Τι θεωρείται «παθολογικό» στον 

ύπνο στα παιδιά 

What is "abnormal" in pediatric sleep?
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Κλινικής 

Τι γνωρίζουμε για τις διαταραχές του ύπνου στα 

παιδιά

Η διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disorded

breathing, SDB) αφορά μια ομάδα καταστάσεων που

εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Η SDB περιλαμβάνει μια σειρά διαβαθμίσεων της νόσου :

� το πρωτοπαθές ή απλό ροχαλητό,

� Το Σύνδρομο Αυξημένης Αντίστασης Ανώτερου Αναπνευστικού (UARS),

� το Σύνδρομο Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας (ΣΑΥΑ, Obstructive sleep

apnea syndrome,OSAS) που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα

επεισόδια μερικής ή ολικής απόφραξης του ανώτερου αναπνευστικού

κατά τη διάρκεια του ύπνου που οδηγούν σε διαταραχή του

φυσιολογικού αερισμού.
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Τι γνωρίζουμε για το σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής 

άπνοιας στα παιδιά

Παρουσιάζει αυξημένη επίπτωση σε παχύσαρκα

παιδιά, ειδικά στις ηλικίες από 2 έως 8 ετών, περίοδος

που συμπίπτει με τη μέγιστη υπερτροφία των

αδενοειδών εκβλαστήσεων

Τι γνωρίζουμε για το σύνδρομο αποφρακτικής 

υπνικής άπνοιας στα παιδιά

• H επίπτωση στην παιδική ηλικία αυξάνεται συνεχώς 

(1-4%)

• Διαγνωστική εξέταση είναι η πολυκαταγραφική 

μελέτη ύπνου (nocturnal polysomnography, NPSG)

• Το 90% των παιδιών οδηγούνται στο χειρουργείο 

χωρίς να έχει προηγηθεί πολυκαταγραφική μελέτη 

ύπνου
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Πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου
• Η πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου διενεργείται σε ήσυχο και σκοτεινό δωμάτιο

με μέση θερμοκρασία τους 24°C και διάρκεια ύπνου ως 12 ώρες.

•Πολλαπλές παράμετροι εκτιμώνται κατά τη διάρκεια της εξέτασης όπως : οι

κινήσεις του θώρακα και της κοιλιάς, η κίνηση της κάτω γνάθου, ο καρδιακός

ρυθμός, η ροή του αέρα στις ανώτερες αεροφόρες οδούς, η κίνηση των

οφθαλμικών βολβών ενώ ταυτόχρονα διενεργείται ηλεκτροεγκεφαλογράφημα,

καπνογραφία και οξυμετρία.

•Επεισόδιο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας ορίζεται η απουσία ροής αέρα στις

αεροφόρες οδούς κατά την διάρκεια δύο αναπνευστικών προσπαθειών.

•Παθολογική δοκιμασία = > 2 - 5 επεισόδια αποφρακτικής υπνικής άπνοιας/ώρα,

με πτώση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης (SpO2) < 92%.

•APNEA/HYPOPNEA INDEX (AHI) = άπνοια (+) υπόπνοια / ώρα ύπνου

•RESPIRATORY AROUSAL INDEX (RAI) = AHI +snoring related EEG arousals/ώρα

ύπνου

Πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου

• Οι τιμές αναφοράς αφορούν ενήλικες και όχι παιδιά

• Δεν υπάρχει ομοφωνία για τα κριτήρια εκείνα που

θα καθορίσουν ποια παιδιά με σύνδρομο

αποφρακτικής υπνικής άπνοιας χρειάζονται

θεραπεία και ποια όχι.
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Νέες διαγνωστικές προσεγγίσεις

• Μελέτες νυκτερινής οξυμετρίας σε παιδιά στο σπίτι:

– Πλεονεκτήματα : εύκολη μέθοδος και με αυξημένα ποσοστά

αποδοχής από τους ασθενείς

– Μειονεκτήματα : διαφεύγουν περιστατικά με σοβαρή νόσο στα

όποια δεν παρατηρείται σημαντική πτώση του κορεσμού της

αιμοσφαιρίνης

• Πολυπαραγοντικές μελέτες ύπνου στο σπίτι:

– Πλεονεκτήματα : έχει μελετηθεί σε ενήλικες με πολύ καλά

αποτελέσματα

– Μειονεκτήματα : δεν υπάρχουν ανάλογες μελέτες στα παιδιά

Βιολογικοί δείκτες 

στη διάγνωση του συνδρόμου OSAS στα παιδιά

• Σε πρόσφατες μελέτες διαπιστώθηκαν αυξημένες

συγκεντρώσεις πρωτεινών (όπως η ουρομοντουλίνη,

η ουροκορτίνη 3, η καλλικρείνη…) στα ούρα παιδιών

με OSAS σε σχέση με τα υγιή.

• Αυξημένα επίπεδα αγγειακού ενδοθηλιακού

αυξητικού παράγοντα (VEGF) διαπιστώθηκαν σε

παιδιά με OSAS.
David Gozal et al. 2D-DIGE Proteomic Approaches Reveal Urine Candidate Biomarkers in Pediatric Obstructive Sleep Apnea. Am. J. 
Respir. Crit. Care Med., Volume 180, December 2009, 1253-1261
Gozal D, Lipton AJ, Jones KL. Circulating vascular endothelial growth factor levels in patients with obstructive sleep apnea. Sleep 2002;
25(1):59-65. 



28/2/2011

5

Προτεινόμενα κριτήρια σε παιδιά με

OSAS που χρειάζονται θεραπεία 

Μείζονα 

1. Δείκτης αποφρακτικής άπνοιας και υπόπνοιας

> 2 επεισόδια /ώρα συνολικού ύπνου

2. Δείκτης αναπνευστικής αφύπνισης > 2

επεισόδια / ώρα συνολικού ύπνου

3. Πτώση κορεσμού αιμοσφαιρίνης (SpO2 ) < 90%

4. Υπνηλία κατά την διάρκεια της ημέρας

5. Μαθησιακές δυσκολίες

6. Υπερκινητικότητα

7. Αρτηριακή πίεση > 85η εκατοστιαία θέση

8. Ενούρηση

9. Παχυσαρκία (BMI z score > 1,67)

10. Υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων και

αμυγδαλών ≥ + 2

Ελάσσονα
1. C-αντιδρώσα πρωτείνη > 0.4 g/mL

2. Υψηλής πυκνότητας λιποπρωτείνη, HDL< 40

mg/dL

3. Χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτείνη, LDL >80

mg/dL

4. Ινσουλίνη νηστείας > μ20 IU/mL

5. Λόγος νοραδρεναλίνης / κρεατινίνης >85η

εκατοστιαία θέση

6. Υποτροπιάζοντα επεισόδια οξείας μέσης

πυώδους ωτίτιδας ή και σωληνίσκοι

τυμπανοστομίας

7. > 5 επισκέψεις το χρόνο στον παιδίατρο με

συμπτωματολογία από το αναπνευστικό

σύστημα

8. Υπερτροφία αδενοειδών > +1

9. Υπερτροφία αμυγδαλών> + 1

10. Βρογχικό άσθμα ή/ και αλλεργική ρινίριδα

11. Οικογενειακό ιστορικό θετικό για OSAS

12. κορεσμός αιμοσφαιρίνης SpO2 > 90% αλλά <

93%

Προτείνεται η χρήση είτε 5 μειζόνων 

κριτηρίων ή 3 μειζόνων και 3 ελασσόνων 

κριτηρίων 

Πρωτοβάθμια 

περίθαλψη

OSAS

Ιστορικό

όχι Ναι 

Ροχαλητό και ένα ή 

περισσότερα από:

•Ενούρηση

•Μαθησιακά προβλήματα

•Υπνηλία στο σχολείο

•Υποτροπιάζοντα 

επεισόδια λοιμώξεων 

ανώτερου αναπνευστικού

•Τυμπανοστομία

•Επεισόδια άπνοιας

•Υπερκινητικότητα

Κλινική ύπνου
•Ιστορικό 

•Κλινική εξέταση

•Α/α επιφάρυγγα

•Οπισθογναθισμός

•Υπερτροφία αμυγδαλών≥ 2+

•Υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων ≥ 75%

•Mallampati score ≥ 2

όχι

Επανεκτίμηση 

σε 6 μήνες

Ναι

Πολυκαταγραφική

μελέτη ύπνου

Εκτίμηση από ΩΡΛ
Αδενοτομή ή 

αμυγδαλεκτομή

ΑΗΙ ≥5 ΑΗΙ≤5

ΑΗΙ > 1
ΑΗΙ ≤1

RAI≥2 RAI<2

Επανεκτίμηση 

σε 6 μήνες

Αντιφλεγμονώδη 

Θεραπεία

Προτεινόμενος αλγόριθμος διαγνωστικής προσέγγισης παιδιών με OSAS

ΑΗΙ : δείκτης άπνοιας – υπόπνοιας (apnea –hypopnea index)

RAI : δείκτης αναπνευστικής αφύπνισης (respiratory arousal index)
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Εκτίμηση απόφραξης ανώτερων αεροφόρων 

οδών σύμφωνα με την κατάταξη Mallampati

Περίληψη

• To σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας παρουσιάζει ολοένα

και αυξανόμενη επίπτωση στην παιδική ηλικία.

• Δεν υπάρχει ομοφωνία για τα κριτήρια εκείνα που θα καθορίσουν

ποια παιδιά με OSAS χρειάζονται θεραπεία και ποια όχι.

• Νέες διαγνωστικές μέθοδοι προσέγγισης παιδιών με διαταραχή της

αναπνοής στον ύπνο (όπως πολυπαραγοντικές μελέτες ύπνου στο

σπίτι, βιολογικοί δείκτες OSAS) βρίσκονται υπό μελέτη.


