
O ρόλος του εργαστηρίου ύπνου σε 
ασθενείς με νευρομυϊκά νοσήματα 

Καλλιρρόη Λάμπρου 

Πνευμονολόγος 



Τι είναι τα νευρομυϊκά νοσήματα 

• Τα νευρομυϊκά νοσήματα είναι μία ομάδα νοσημάτων 
που περιλαμβάνει ασθενείς με μεγάλη ετερογένεια 
στην κλινική τους εικόνα και συμπτωματολογία 

• Κοινό χαρακτηριστικό  όλων είναι η μυϊκή αδυναμία 
που εμφανίζουν οι ασθενείς 

• Κύρια αιτία θανάτου είναι η αναπνευστική 
ανεπάρκεια 

• Συχνότητα εμφάνισης: 2,6/100.000 στις γυναίκες  και 
3,9/100.000 στους άντρες 

 
     Turner et al. Pract. Neurol 2019  

 



Είδη παθήσεων 

• Μυϊκές Δυστροφίες (Μυϊκή Δυστροφιά Duchenne, 
Μυϊκή Δυστροφία Βecker κ.α) 

• Μυοπάθειες  
• Ασθένειες Κινητικού Νευρώνα (Spinal Bulbar 

Muscular Atrophy, Amyotrophic Lateral Sclerosis, κ.α) 
• Μιτοχονδριακές ασθένειες 
• Ασθένειες Περιφερικών Νεύρων  
• Ασθένειες Νευρομυικής Σύναψης (Μυασθένεια 

Lambert-Eaton, Μυασθένεια Gravis) 
• Άλλες Νευρομυικές Παθήσεις  
• Γενετικά Νευρομυϊκά Νοσήματα 



 



Συνήθη συμπτώματα ασθενών με 
νευρομυϊκά νοσήματα 

• Ορθόπνοια 
• Δύσπνοια 
• Ημερήσια κόπωση 
• Ημερήσια υπνηλία 
• Πρωινή κεφαλαλγία 
• Παράδοξη αναπνοή 
• Χρήση επικουρικών μυών κατά την αναπνοή 
• Αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου ΙΙ 
• FVC <50% της προβλεπόμενης τιμής 
 
Rebecca F. D’Cruz et al. J Thorac Dis. 2018 



 



Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο σε 
ασθενείς με νευρομυϊκά νοσήματα  

• Μείωση κυψελιδικού αερισμού 
• Χαλάρωση/μείωση τόνου των ανώτερων 

αεραγωγών 
• Μυική αδυναμία του διαφράγματος  
                    οδηγούν στην εμφάνιση 
Αποφρακτικών απνοιών/υποπνοιών 
Κεντρικών απνοιών/υποπνοιών 
Υποξαιμίας κατά τον ύπνο 
 
R. Ragette at al. Thorax 2002  



Ορισμός υποξαιμίας κατά τον ύπνο 

 



Υποξαιμία κατά τη διάρκεια του 
ύπνου, συχνότερο εύρημα 
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Μείωση της Vital Capacity σε 
ασθενείς με νευρομυϊκά νοσήματα 



Top: good correlation between mean SaO2 nocte and supine VC and bottom 
PtcCO2 

 

R. Ragette at al. Thorax 2002  



Κατακερματισμός του ύπνου  

 



Effects of Continuous Positive Airway Pressure on Stridor in 
Multiple System Atrophy—Sleep Laryngoscopy 

 
 

 

 

 

 

 
• Η χρήση συσκευής CPAP ενδείκνυται σε ασθενείς με Stridor 

κατά τον ύπνο καθώς μειώνει τις πιθανότητες 
τραχειοστομίας. 

 
• Tomasz J. Kuźniar et al J Clin Sleep Med. 2009 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ku&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ku&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2637169/


Άλλες διαταραχές 

• Αυπνία 

• Αδυναμία έλευσης ύπνου 

• Διαταραχές του κιρκαδικού ρυθμού: Delayed 
sleep phase disorder 

 
      Comparison of standard (green) and DSPD (blue) circadian rhythms 

 



Θεραπεία ασθενών με νευρομυϊκά 
νοσήματα 

• Η ριλουζόλη (riluzole) χρησιμοποιείται για την 
θεραπευτική αντιμετώπιση της πλάγιας 
μυοατροφικής σκλήρυνσης (ALS) 

 

• Χρήση Μη Επεμβατικού Μηχανικού Αερισμού 
(ΜΕΜΑ) 

 

• Τραχειοστομία 

 













Αντιμετώπιση αϋπνίας 

• Βενζοδιαζεπίνες 

• Αντικαταθλιπτικά (τρικυκλικά 
αντικαταθλιπτικά, selective serotonin 
reuptake inhibitors) 

• Aντιισταμινικά  

• Z-Drugs (zolpidem, zopiclone, zoleplan) 

• Μιρταζαπίνη 



Συμπεράσματα 

• Η χρήση ΜΕΜΑ αυξάνει το προσδόκιμο ζωής και 
την ποιότητα ζωής των ασθενών με νευρομυϊκά 
νοσήματα και κυρίως των ασθενών με πλάγια 
μυοτροφική σκλήρυνση (ALS)  

• Η υποξαιμία είναι συχνό εύρημα κατά τον ύπνο 

• Αρκεί η απλή βραδινή οξυμετρία για την 
διάγνωση της υποξαιμίας 

• Αέρια αίματος και υπολογισμός της VC 

 



Σας ευχαριστώ πολύ 
 για την προσοχή σας  


