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Ιζηνξηθά ζηνηρεία

• Η ζρέζε παρπζαξθίαο- ππλειίαο έρεη πεξηγξαθεί 
από ην 1889

• Τν 1909 ν Πξόεδξνο ησλ ΗΠΑ Howard Taft αθνύ
έραζε ~45 θηιά δήισζε:

‘Έχασα την τάση για υπνηλία που παρέπεμπε στο χοντρό

αγόρι στο Pickwick. Το χρώμα μου είναι καλύτερο και η

ικανότητα μου για εργασία μεγαλύτερη’



Σν 1955 ν Auchincloss πεξηέγξαςε κε
ιεπηνκέξεηα έλα πεξηζηαηηθό κε παρπζαξθία,
ππλειία θαη θπςειηδηθό ππναεξηζκό

Ιζηνξηθά ζηνηρεία



Σνλ επόκελν ρξόλν, ν Burwell
πεξηέγξαςε έλαλ αζζελή κε 
παξόκνηα ζπκπηώκαηα, ν νπνίνο 
αλαδήηεζε ζεξαπεία αθνύ έραλε 
επαλεηιεκκέλα ζε παξηίδεο ηνπ 
Poker
O Burwell ήηαλ απηόο πνπ 
θαζηέξσζε ην όλνκα Σύνδρομο 
Pickwick, επηζεκαίλνληαο ηηο 
νκνηόηεηεο κε ηνλ ραξαθηήξα Joe 
ζην νκώλπκν έξγν

Ιζηνξηθά ζηνηρεία



Ιζηνξηθά ζηνηρεία

Σν ύλδξνκν Παρπζαξθίαο
Τπναεξηζκνύ είρε πεξηγξαθεί
ήδε από ην 1966, πνιύ πξηλ
γίλεη ε πεξηγξαθή ηνπ
πλδξόκνπ Απλνηώλ ζηνλ
Ύπλν



Perret C.,l’insuffisance respiratoire, Documenta Geigy,1966

Ιζηνξηθά ζηνηρεία



ύλδξνκν Pickwick

‘Little boy who

would always

fall asleep..’

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94:Pickwick_Papers_cover.jpg


ύλδξνκν Παρπζαξθίαο - Τπναεξηζκνύ 
Όρη απιή παρπζαξθία…

 Κιηληθή εηθόλα

 Απμεκέλε ρξήζε ππεξεζηώλ πγείαο, λνζεξόηεηα, ζλεηόηεηα

 Απμεκέλε θιεγκνλή θαη ελδνζειηαθή δπζιεηηνπξγία



ύλδξνκν 
Παρπζαξθίαο- Τπναεξηζκνύ
Obesity Hypoventilation Syndrome

(OHS)

Οξηζκόο:

 BMI ≥ 30 kg/m2

 Τπεξθαπλία ζηελ εγξήγνξζε: PaCO2 > 45 mm Hg

 Η ππεξθαπλία δελ απνδίδεηαη ζε άιιν αίηην

 πλνδέο δηαηαξαρέο ηεο αλαπλνήο ζηνλ ύπλν

Can Med Assoc J 2006,174:1293-1299





Δπηδεκηνινγία

ε αζζελείο κε ΑΤ



Δπηδεκηνινγία
ε αζζελείο κε ΑΤ

Μεγαιύηεξε ε ζπρλόηεηα ηνπ 
πλδξόκνπ κεηαμύ ησλ 
αζζελώλ κε ΑΤ πνπ έρνπλ 
ηδηαίηεξα πςειό ΒΜΙ 



Δπηδεκηνινγία

ην γεληθό πιεζπζκό

• ηηο ΗΠΑ ππνινγίδεηαη ζην 5% ησλ ελειίθσλ κε ΒΜΙ ≥ 40 Kg/m2

Sturm R. Public Health 2007;121(7):492-6

• Παγθνζκίσο, ζην γεληθό πιεζπζκό: 0,15-0,3% (1/300 κε 1/600)
Littleton SW et al. Clin Chest Med 2009; 30(3):467-78

• ηηο ΗΠΑ : 0.37% has OHS

• 5% of US population has BMI≥40 kg/m2

• 50% of population with BMI≥40 has OSA

• 15% of obese population with OSA has hypercapnia (OHS)

•  5% x 50% x 15%= 0.37%
Mokhlesi B et al. Cleve Clin J Med 2010;77:60-1



Δπηδεκηνινγία

ην γεληθό πιεζπζκό

• Φαίλεηαη όηη κεγαιύηεξνο επηπνιαζκόο ζηνπο άλδξεο, 
όκσο απηή ε επηθξάηεζε δελ είλαη ηόζν εκθαλήο όζν ζην 
ΑΤ

• ε 3 κειέηεο θάλεθε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα κεηαμύ ησλ 
γπλαηθώλ

Nowbar S et al. Am J Med 2004;116(1):1-7

Masa JF et al. Chest 2001;119(4): 1102-4

Mokhlesi B et al. J Clin Sleep Med 2006;2(1):57-62



Δπηδεκηνινγία

ην γεληθό πιεζπζκό

• Γελ ππάξρεη ζαθήο επηθξάηεζε κεηαμύ θάπνηαο θπιήο ή 
εζλόηεηαο

• Ωζηόζν, επεηδή ε ζπρλόηεηα ηεο παρπζαξθίαο είλαη 
απμεκέλε κεηαμύ ησλ Αθξν-ακεξηθαλώλ, αλαθέξεηαη ζε 
απηνύο κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ηνπ πλδξόκνπ

Freedman DS et al. JAMA 2002;288(14):1758-1761

Mc Tigue K et al. JAMA 2006;296(1):79-86



Δπηδεκηνινγία
ε λνζειεπόκελνπο αζζελείο

• Μειεηήζεθαλ 4332 εηζαγσγέο

• 277 (=6%) ζνβαξή παρπζαξθία (BMI > 35 kg/m2)

• OHS παξόλ ζην 31% ησλ αζζελώλ κε ζνβαξή 
παρπζαξθία

• ε απηνύο PaCO2: 52 ± 7 mmHg vs. 37 ± 6 mmHg ζε 
παρύζαξθνπο ρσξίο OHS

• ε απηνύο κε BMI > 50 kg/m2, ν επηπνιαζκόο ηνπ OHS 
ήηαλ 48%

Nowbar et al, Am J Med, 2004
OHS

OHS
OHS

OHS



Κιηληθή εηθόλα

Kessler R,et al, Chest 2001;120:369–376
Nowbar S et al. Am J Med 2004;116(1):1-7

Quint JK, et al, Thorax 2007;62(5):462-3
Lee W et al, Crit Care Clin 2008;24(3):533-549

• Η δηάγλσζε ηίζεηαη ζπλήζσο ηελ πέκπηε θαη έθηε δεθαεηία ηεο 
δσήο

• Έρεη πξνεγεζεί κεγάινο αξηζκόο λνζειεηώλ θαη ζπρλή ρξήζε 
ππεξεζηώλ πγείαο

• Η δηάγλσζε ζπλήζσο ηίζεηαη:

α) Εηζαγσγή κε νμεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα- αλαπλεπζηηθή 
νμέσζε πνπ πηζαλά νδεγεί ζε εηζαγσγή ζε ΜΕΘ 

β) Πξνγξακκαηηζκέλε εμέηαζε από πλεπκνλνιόγν/ εξγαζηήξην 
ύπλνπ



Κιηληθή εηθόλα

 Σην 90% ζπλππάξρεη Σύλδξνκν Απλνηώλ ζηνλ Ύπλν 
(ΑΗΙ> 5/ώξα ύπλνπ + ζπκπηώκαηα)

 Μόλν 10% έρνπλ ΑΗΙ< 5/ώξα ύπλνπ

 Αύμεζε PaCO2 >10mmHg ζε ζρέζε κε εγξήγνξζε/ύπηηα ζέζε 

ή/θαη

 Απνθνξεζκνί ηεο νμπαηκνζθαηξίλεο ζηνλ ύπλν πνπ δε 
δηθαηνινγνύληαη από ηελ παξνπζία απλνηώλ/ ππνπλνηώλ

Kessler R,et al, Chest 2001;120:369–376
Perez de Llano LA, et al, Chest 2005;128:587–594
Mokhlesi B, et al, Sleep Breath 2007;11:117–124



Κιηληθή εηθόλα

• Οη αζζελείο είλαη παρύζαξθνη κε εκεξήζηα ππλειία
θαη ΑΗΙ πνπ παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο

• Οη πεξηζζόηεξνη αλαθέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά
ζπκπηώκαηα ηνπ ΣΑΥ: έληνλν ξνραιεηό, άπλνηεο,
εκεξήζηα ππλειία θαη πξσηλή θεθαιαιγία

• Σπρλά αλαθέξνπλ δύζπλνηα ελώ ζπλππάξρνπλ θαη
ζεκεία ΔΕ θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο



Κιηληθή εμέηαζε

Verin E et al.  Respir Med 2001;95(8):693-6
Mokhlesi B, et al, Sleep Breath 2007;11:117–124

Nowbar S et al. Am J Med 2004;116(1):1-7

Αζζελήο:

• Ιδηαίηεξα παρύζαξθνο

• Μεγάιε πεξίκεηξνο ιαηκνύ

• ‘Σπκθνξεκέλνο’ θάξπγγαο

• Οηδήκαηα θάησ άθξσλ

• Έληνλν ην πλεπκνληθό ζηνηρείν ζηελ αθξόαζε ηνπ 
2νπ θαξδηαθνύ ηόλνπ 



Γηάγλσζε

•Η δηάγλσζε ηίζεηαη κε ηε ιήςε αεξίσλ αξηεξηαθνύ αίκαηνο
ζηελ εγξήγνξζε

•Επηπξόζζεηα, πξέπεη πάληα λα εμεηάδεηαη ν αηκαηνθξίηεο γηα 
παξνπζία δεπηεξνπαζνύο πνιπθπηηαξαηκίαο θαη ε ιεηηνπξγία 
ηνπ ζπξενεηδή γηα ζνβαξό ππνζπξενεηδηζκό 

•Επίζεο απαξαίηεηεο είλαη νη ιεηηνπξγηθέο δνθηκαζίεο ηνπ 
αλαπλεπζηηθνύ θαη ε αθηηλνγξαθία ζώξαθα, ώζηε λα 
απνθιεηζηνύλ άιια αίηηα ππεξθαπλίαο



Γηάγλσζε

Γηηηαλζξαθηθά

• Είλαη ζπρλή ε άλνδνο ηεο ηηκήο ησλ δηηηαλζξαθηθώλ ιόγσ 
αληηξξόπεζεο ηεο αλαπλεπζηηθήο νμέσζεο 

• Η άλνδνο απηή είλαη ελδεηθηηθή ηεο ρξνληόηεηαο ηεο θαηάζηαζεο

• Επνκέλσο αθόκε θαη ε ηηκή ησλ δηηηαλζξαθηθώλ από ην θιεβηθό 
αίκα ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δείθηεο αλίρλεπζεο ηεο 
ρξόληαο ππεξθαπλίαο

Τπνμαηκία

• Η ππνμαηκία δελ απνηειεί θνηλό εύξεκα ησλ αζζελώλ κε ΣΑΥ

• Επνκέλσο αλεύξεζε ρακειήο ηηκήο SpO2 ζην παικηθό νμύκεηξν ή 
αλεύξεζε κεγάινπ πνζνζηνύ ρξόλνπ ύπλνπ κε ηηκή SpO2<90% 
εγείξεη ηελ ππνςία Σπλδξόκνπ Παρπζαξθίαο Υπναεξηζκνύ



Πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο 
ηνπ OHS ζε αζζελείο κε ΑΤ

 Πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο γηα OHS:
– Δπίπεδα δηηηαλζξαθηθώλ ζηνλ νξό (p < 0.001)
– ΑΗΙ (p=0.006)
– minSpO2 (p < 0.001)

 Οπδόο ησλ επηπέδσλ δηηηαλζξαθηθώλ ζηα 27 mEq/l:
– Δπαηζζεζία: 92%
– Δηδηθόηεηα: 50%

Mokhlesi et al, Sleep Breath, 2007

ηελ εγξήγνξζε





Πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο 
ηνπ OHS ζε αζζελείο κε ΑΤ
Πεξίνδνη ππναεξηζκνύ θαηά ηε θάζε REM

Δεν 

επανέπσεηαι ο 

κοπεζμόρ 

μεηαξύ ηυν 

απνοιών = 

κςτελιδικόρ 

ςποαεπιζμόρ

Courtesy P. Levy
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Courtesy P. Levy

Ιδαληθά: πξέπεη λα 
θαηαγξάθνληαη 

ηνπιάρηζηνλ ηηκέο  
SaO2 and PtCO2

Δηθόλα αξγνύ θαη επίκνλνπ 
απνθνξεζκνύ κε πξννδεπηηθή 

αύμεζε ηεο θαξδηαθήο 
ζπρλόηεηαο, ηππηθή εηθόλα 
θπςειηδηθνύ ππναεξηζκνύ



Πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο 
ηνπ OHS ζε αζζελείο κε ΑΤ

Transcutaneous PCO2



Γηάγλσζε

Λεηηνπξγηθέο δνθηκαζίεο αλαπλεπζηηθνύ

• Μπνξεί ηα απνηειέζκαηα λα είλαη θπζηνινγηθά θαη λα 
απνθαιύπηεηαη κόλν ήπηνο πεξηνξηζκόο, εμαηηίαο ηεο 
παρπζαξθίαο, ρσξίο ζηνηρεία απόθξαμεο

• Ο εθπλεπζηηθόο ππνιεηπόκελνο όγθνο είλαη ζεκαληηθά 
ειαηησκέλνο ζηνπο αζζελείο κε παρπζαξθία

• Μπνξεί λα ππάξρεη ήπηα ειάηησζε ζηηο κέγηζηεο 
εθπλεπζηηθέο θαη εηζπλεπζηηθέο πηέζεηο εμαηηίαο ηνπ 
ζπλδπαζκνύ κεραληθώλ ηδηνηήησλ θαη αδπλακίαο ησλ 
αλαπλεπζηηθώλ κπώλ

Koenig SM. Am J Med Sci 2001;321(4):249-79



Berg et al , Chest 2001

ε ζρέζε κε νκάδα ειέγρνπ, απμεκέλε πηζαλόηεηα γηα: 

 πκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα (OR 9, 95% CI, 2.3–35)
 ηεθαληαία λόζν (OR 9, 95% CI, 1.4–57.1)
 Πλεπκνληθή θαξδία (OR 9, 95% CI, 1.4–57.1)

ύλδξνκν 
Παρπζαξθίαο-Τπναεξηζκνύ

Ννζεξόηεηα

Απμεκέλε θαξδηαγγεηαθή λνζεξόηεηα ζε κειέηεο παξαηήξεζεο



Ννζεξόηεηα



Ννζεξόηεηα



Αληίζηνηρε ειηθία, θύιν, ΒΜΙ, ειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο, λεθξηθή 
αλεπάξθεηα, ηζηνξηθό ζξνκβνεκβνιηθήο λόζνπ, ππνζπξενεηδηζκνύ

Nowbar S et al, Am J Med 2004

Κακπύιεο επηβίσζεο γηα αζζελείο κε 
OHS vs. απιή παρπζαξθία κεηά ηελ έμνδν 

από ην λνζνθνκείν

23% ζλεηόηεηα

9% ζλεηόηεηα

46% ζλεηόηεηα ζε 7 ρξόληα
Perez de Llano et al, Chest 2005

(n1=103)

(n2=47)



«Δηδηθή» Φιεγκνλή ζην OHS

• hs-CRP

• HbA1c

• FR-RH-PAT

• IGF-I

Growth Horm IGF Res 2009
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Η δπζιεηηνπξγία ηνπ ελδνζειίνπ 

απνηειεί ηζρπξό πξνγλσζηηθό 

δείθηε γηα θαξδηαγγεηαθά 

ζπκβάκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

επίπεδα PaCO2 ζε παρύζαξθνπο 

αζζελείο



OHS θαη πνηόηεηα δσήο

ύγθξηζε κεηαμύ αζζελώλ κε OHS θαη αζζελώλ κε ΑΤ, πνπ είραλ ηα 
ίδηα ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, ΒΜΙ, πλεπκνληθή ιεηηνπξγία) κε ην 
εξσηεκαηνιόγην SF-36:

• Η κόλε δηαθνξά πνπ δηαπηζηώζεθε ήηαλ ζηελ θνηλσληθή 
ιεηηνπξγηθόηεηα (p<0.01), ε νπνία απνδόζεθε από ηνπο 
ζπγγξαθείο ζηελ εληνλόηεξε ππλειία ησλ αζζελώλ κε OHS

• Μεηά ηελ εθαξκνγή κεραληθνύ αεξηζκνύ δηαπηζηώζεθε βειηίσζε 
ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη ζηηο 2 νκάδεο

Hida W. Sleep Breath 2003;7:1

• Αζζελείο κε OHS έρνπλ ρεηξόηεξε πνηόηεηα δσήο από αζζελείο κε 
άιιεο αλαπλεπζηηθέο δηαηαξαρέο πνπ πξνθαινύλ ππεξθαπλία. Τν 
γεγνλόο απηό απνδίδεηαη ζηελ παρπζαξθία

Budweiser S et al. Respir Res 2007;8:92



276 άηνκα κε ππνςία ΑΤ εμεηάζηεθαλ ζην εξγαζηήξην ύπλνπ

• Γηάγλσζε OHS ζε 38 (13,8%)

• Από απηνύο, νη 5: κόλν θπςειηδηθό ππναεξηζκό, 
ρσξίο παξνπζία απλνηώλ ζηνλ ύπλν







Παζνθπζηνινγία

Acute hypercapnia

during sleep

Increased serum 

bicarbonate

Ο ακπιβήρ μησανιζμόρ ηηρ ςπεπκαπνίαρ είναι πολύπλοκορ και πολςπαπαγονηικόρ



Παζνθπζηνινγία
Πολςπαπαγονηική παθογένεια





Παζνθπζηνινγία



Παξά ην γεγνλόο όηη ε παρπζαξθία επηβαξύλεη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο 
αζζελώλ κε OHS, δελ απνηειεί ηνλ κόλν 
παξάγνληα πνπ θαζνξίδεη ηνλ ππναεξηζκό, 
δεδνκέλνπ όηη κόλν ην 1/3 ησλ ππεξβνιηθά 
παρύζαξθσλ αηόκσλ ζα αλαπηύμνπλ παρπζαξθία

Javaheri S et al. Sleep 1994;17(5):416-23

Laaban JP et al. Chest 2005;127(3):710-5

Mokhlesi B et al. Sleep Breath 2007;11(2):117-24

Παζνθπζηνινγία
Μεραληθέο ηδηόηεηεο αλαπλεπζηηθνύ



Παζνθπζηνινγία



Παζνθπζηνινγία
Άπλνηεο ζηνλ ύπλν

Διαηαπασή ηηρ ιζοπποπίαρ μεηαξύ ηος θοπηίος ηος CO2 καηά ηα αναπνεςζηικά
γεγονόηα και ηος αεπιζμού πος ακολοςθεί

Μέγεθορ και διάπκεια ηος 
αεπιζμού μεηά από ηα 
αναπνεςζηικά γεγονόηα

Berger KI et al. JAP 2002

http://jap.physiology.org/content/vol93/issue3/images/large/dg0921825001.jpeg


Ayappa I et al. AJRCCM 2002

• Interapnea ventilatory duration to duration of apnea may contribute
toward the development and/or maintenance of chronic hypercapnia in
OSAS

Παζνθπζηνινγία
Άπλνηεο ζηνλ ύπλν

http://ajrccm.atsjournals.org/content/vol166/issue8/images/large/200203212OCf1.jpeg
http://ajrccm.atsjournals.org/content/vol166/issue8/images/large/200203212OCf3.jpeg


Παθοθςζιολογία
Υποαεπιζμόρ ζηον REM ύπνο

Chouri et al, CHEST 2007
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Παθοθςζιολογία



Decreased

compliance of the 

respiratory system

Diaphragmatic weakness

Upper airway collapse favoured 

by VC reduction and/or 

neuromuscular weakness

Inadequate respiratory drive

Παζνθπζηνινγία

Κέληξν ηεο αλαπλνήο

Αλώηεξνο αεξαγσγόο

Μεραληθέο ηδηόηεηεο 
αλαπλεπζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο





Fantuzzi .JACI 2005

Παζνθπζηνινγία
Πασςζαπκία, Διαλείποςζα ςποξία- ςπεπκαπνία- ανηίζηαζη ζηη λεπηίνη



OHS: Θεξαπεία

• ΜεΔΜΑ (CPAP or BPAP)
– Γελ ππάξρεη ζηαζεξό πξσηόθνιιν γηα 

ηηηινπνίεζε πίεζεο

• +Ομπγνλνζεξαπεία
• Υεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε

– Σξαρεηνζηνκία
– Διάηησζε βάξνπο

• Φαξκαθεπηηθή αγσγή
– Πξνγεζηεξόλε
– Αθεηαδνιακίδε
– Αικηηξίλε

Γελ ππάξρνπλ 
ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο



Οδεγίεο αληηκεηώπηζεο 

1.ηαζεξή θαηάζηαζε

2.Αλαπλεπζηηθή νμέσζε



OHS είλαη ε πξώηε αηηία 
καθξνρξόληαο ρξήζεο κε ΔΜΑ ζην 

ζπίηη

JP Janssens et al, Chest 2003



OHS: Μαθξνρξόληα ρξήζε 
κεΔΜΑ

JF Masa et al, Chest 2001



Βειηίσζε ηηκώλ PaCO2 ζπλδέεηαη 
ζηελά κε ηε ζπκκόξθσζε

Mokhlesi B et al, J Clin Sleep Med 2006

Χπήζη > 4,5h/d

23% αςηών πος δεν 

ανηαποκπίθηκαν

Χπήζη > 4,5h/d

DPaCO2 = - 7,7 ± 5 mmHg

Χπήζη<4,5h/d

DPaCO2 = - 2,4 ± 4 mmHg

ηαζεξή θαηάζηαζε



ΜεΔΜΑ βειηηώλεη ηελ 
αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία

F Heinemann et al, Respir Med 2007

Significant improvement at 

12 and 24 months

TLC

VC

ERV

VR/TLC

FRC

FEV1

Total resistance

No improvement

P0.1

Pimax

35 patients with home NIV

BMI=45 on average

PaCO2 52 mmHg

ηαζεξή θαηάζηαζε



ΜεΔΜΑ βειηηώλεη κεραληθή ηνπ 
αλαπλεπζηηθνύ ζην OHS

W Pankow et al, Eur Respir J 1997• 18 αζζελείο

• BMI 44,3 ± 5,1 kg/m2

ηαζεξή θαηάζηαζε



ΜεΔΜΑ ηξνπνπνηεί ηελ 
επαηζζεζία ζην CO2

S Redolfi et al, Respir Med 2007

0,09

± 0,07

0,18

± 1,2
0,09

± 0,07

0,18

± 1,2

59,7

± 8,5

50,0

± 4,3

ηαζεξή θαηάζηαζε



OHS: Θεξαπεία
ηαζεξή θαηάζηαζε



OHS: Θεξαπεία
ηαζεξή θαηάζηαζε



OHS: Θεξαπεία

Nowbar et al, Am J Med, 2004
Budweiser et al, J Intern Med, 2007

ηαζεξή θαηάζηαζε

Δπηβίσζε





ΒΡΑΡ κε εγγπεκέλν όγθν ?

JH Storre et al, Chest 2006

• 10 OHS

• 6 x 2 wks with
home NIV in 
cross-over 

• Volume-
targeted or non 
volume-
targeted BLPV



Νπρηεξηλή δνθηκή CPAP ?
AJ Piper et al, Thorax 2008

45 αζζελείο 
κε OHS

Πξώηε λύρηα/ ηηηινπνίεζε CPAP

40%

Μεξηθή απόθξηζε 
ζηε CPAP 

AHI > 10

and / or 80% ≥ SpO2 > 88%

40%

Πιήξε απόθξηζε ζηε 
CPAP

AHI ≤ 10

and SpO2 > 88%

20%

Με απόθξηζε ζηε CPAP

SpO2 < 80% > 10 min
without apneas

or DPtcCO2 ≥ 10 mmHg
during REM

or DPaCO2 ≥ 10 mmHg
between end afternoon and 

morning

IMC ≥ 30
PaCO2 = 51 mmHg [47-57]
pH ≥ 7,34
VEMS/CVF ≥ 70%



ύγθξηζε εθαξκνγήο ΜεΔΜΑ
θαη CPAP ζην OHS

36 αζζελείο κε πιήξε ή 
κεξηθή απόθξηζε ζην CPAP

18 αζζελείο κε CPAP 
γηα 3 κήλεο

18 αζζελείο κε ΜεΔΜΑ
γηα 3 κήλεο 

AJ Piper et al, Thorax 2008



AJ Piper et al, Thorax 2008

CPAP

(n=18)

NIV

(n=18)
p

DPaCO2 

(mmHg)
- 5,8 ± 8,4 - 6,9 ± 6,7 0,700

DSpO2 (%) + 6 ± 3 + 8 ± 5 0,240

DHCO3-

(mMol/L)
- 2,3 ± 8,5 - 2,5 ± 2,5 0,930

Epworth - 6 ± 8 - 9 ± 5 0,210

Pittsburgh Q - 1,93 ± 3,5 - 5,6 ± 3,9 0,013

Ίδηα ζπκκόξθσζε (κέζε ηηκή: 6h) θαη ίδηα απώιεηα βάξνπο
(κέζε ηηκή: 5kg)

ύγθξηζε εθαξκνγήο ΜεΔΜΑ θαη
CPAP ζην OHS

Μεηαβνιή κεηά από 3 κήλεο



Nocturnal ventilatory
polygraphy

Hypoventilation 
pattern

Hypoventilation 
and OSAS pattern

OSAS predominant  
pattern

Bilevel NIV + 02 PaC02 ?

 50mmHg < 50mmHg

Bilevel NIV +/- 02
n CPAP + 02

S

Continue
Reconsider after 3 

months
use of n CPAP  02 if the 

patients has clinically 
improved with

PaCO2 < 45 mmHg

*

* Δλαιιαθηηθά: Assist control 

ventilation / Targeted PSV

F

S = Success     F = Failure

Obesity and CRF 

F

nCPAP
Trial 

ηαζεξή θαηάζηαζε



OHS κε αλαπλεπζηηθή νμέσζε 
ηόρνη κε ΔΜΑ 

 Βειηίσζε ηεο ππεξθαπλίαο ζηελ εγξήγνξζε

 Απνθαηάζηαζε ηεο νμπγόλσζεο

 Θεξαπεία αλαπλεπζηηθώλ δηαηαξαρώλ ζηνλ ύπλν

 Βειηίσζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο

 Απνθπγή δηαζσιήλσζεο



Αλαπλεπζηηθή νμέσζε

 Γελ ππάξρνπλ ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο
 Βαζηδόκαζηε ζε ζεηξέο αζζελώλ
 πρλή είλαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ρνξήγεζε νμπγόλνπ

CPAP ζε 6 αζζελείο: Shivaram U et al, Chest 1993
BPAP ζε 6 αζζελείο: Sturani C et al, Monaldi Arch Chest Dis 1994
BPAP ζε 20 αζζελείο: Cuvelier A, Am J Respir Crit Care Med 2002

Απσικέρ μελέηερ:



Bilevel non invasive ventilation

1) 
Inspiratory

trigger

2) Difference  
between 

inspiratory and 
expiratory 
pressure 

provide Vt

Rabec C et al, Rev Mal Respir 1998 

Αλαπλεπζηηθή νμέσζε

• 41 αζζελείο κε ΟΑΑ  θαη 
ρξήζε νμπκέηξνπ
• 19 κε ΟΗS
• IPAP 16 cm H2O
• EPAP 4 cm H2O 
• IPAP απμαλόηαλ κέρξη λα 
επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθόο 
κέζνο θνξεζκόο
• EPAP απμαλόηαλ κέρξη λα 
δηνξζσζνύλ νη απνθνξεζκνί
• Δπηηπρήο ζε 39/41 (95%)

OHS: Θεξαπεία





• 13 αζζελείο αιιαγή από BPAP ζε 
CPAP

• 5 αζζελείο απνδεζκεύηεθαλ από 
ην κεραληθό αεξηζκό κε απώιεηα 
βάξνπο



54 αζζελείο

BMI = 44 ± 9 kg/m2

FEV1/VC = 83 ± 17%

PaCO2 = 61 ± 10 mm Hg



BPAP ζε OHS
Πηέζεηο

IPAP

(cm H2O)

EPAP

(cm H2O)
Αζζελείο

Redolfi et al 12,3 ± 1,2 4 OHS

De Lucas Ramos 19 ± 2 5 OHS

Perez de Llano et al
18 ± 3

[12 – 30]

9 ± 2 

[5 – 13]
OHS + OSA

Berger et al
18

[12 – 25]

8

[3 – 14]
OHS+OSA+CSA



Πξννπηηθή κειέηε 88 αζζελώλ κε αλαπλεπζηηθή νμέσζε

27 COPD, 17 OHS, 9 CHF

BPAP: Assist control mode

IPAP: 12-18 cm H2O

EPAP: 4-8 cm H2O





Οδεγίεο αληηκεηώπηζεο

Αλαπλεπζηηθή νμέσζε



Οδεγίεο αληηκεηώπηζεο

 Καηαγξαθή αλαπλεπζηηθήο θαη θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο, 
ΑΠ, θνξεζκνύ θαη επηπέδνπ ζπλείδεζεο ηνπ αζζελή
 Δπαλέιεγρνο αεξίσλ αίκαηνο ζε 1-2 ώξεο
 Δθαξκνγή αξρηθά νινπξνζσπηθήο κάζθαο θαη αλ είλαη κε 

αλεθηή ξηληθή
 Σηηινπνίεζε πίεζεο ΒΡΑΡ:
ΔΡΑΡ: 
 Αξρηθά 5 cm H2O
 Αύμεζε θαηά 2 cm H2O κε ζηόρν ηελ εμάιεηςε απλνηώλ, 

ξνραιεηνύ θαη επαλαιακβαλόκελσλ απνθνξεζκώλ

ΙΡΑΡ: 
 Αξρηθά 10 cm H2O
 Αύμεζε θαηά 2 cm H2O, ώζηε SpO2 ζηαζεξά ≥ 92%
 Τπνζηήξημε πίεζεο: ζπλήζσο 8-10 cm H2O
 πκπιεξσκαηηθή ρνξήγεζε Ο2, ώζηε SpO2 ζηαζεξά ≥ 92%
 πλερήο δηαδεξκηθή θαηαγξαθή CO2 είλαη επηζπκεηή, ώζηε λα 

απνθεπρζεί ππεξαεξηζκόο θαη αλαπλεπζηηθή αιθάισζε



Θεξαπεπηηθόο Αιγόξηζκνο

OHS

Acute
(pH < 7,35)

Chronic
(pH > 7,35)

NIV ± O2
during 1 -2 

months

CPAP night 
titration

Noctural hypoventilation 
correction

Persistance of
Nocturnal hypoventilation

Long-term
NIV ± O2

Long-term 
CPAP



 Σν ζύλδξνκν παρπζαξθίαο ππναεξηζκνύ δελ απνηειεί 
ζπάληα νληόηεηα θαη παξόιν πνπ είλαη εύθνιν λα 
δηαγλσζηεί, παξακέλεη ζπρλά αδηάγλσζην

 πζρεηίδεηαη κε θαξδηαγγεηαθή λνζεξόηεηα πνπ 
επηβαξύλεη ηε ζλεηόηεηα

 Ο κεΔΜΑ βειηηώλεη ηελ αληαιιαγή αεξίσλ, ηελ 
πνηόηεηα ύπλνπ θαη ηελ επηβίσζε θαη ελδερνκέλσο 
ηελ θαξδηαγγεηαθή λνζεξόηεηα

 Πξέπεη ζε όινπο ηνπο αζζελείο κε OHS λα 
ζπλεθηηκάηαη ν θίλδπλνο γηα θαξδηαγγεηαθή λόζν θαη 
λα πξνηείλεηαη ε θαηάιιειε ζεξαπεία ζε ζπλδπαζκό 
κε ηνλ κεΔΜΑ πνπ είλαη απνηειεζκαηηθόο ηόζν ζε 
νμεία όζν θαη ζε ρξόληα βάζε

πκπεξάζκαηα



Σν κέιινλ ???

πκπεξάζκαηα

Ο επηπνιαζκόο ηνπ ζπλδξόκνπ 
αλακέλεηαη λα απμεζεί

Δίλαη αλαγθαίνο ν ζρεδηαζκόο 
ηπραηνπνηεκέλσλ θιηληθώλ 
κειεηώλ


