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Η Αποφρακτική άπνοια στον ύπνο (ΑΑΥ) αποτελεί ενα πολύ σοβαρό πρόβληµα υγείας στην σηµερινή
κοινωνία.Οι ιατρικές συνέπειες είναι σοβαρές , το κόστος της θεραπείας υψηλό και οι επιλογές θεραπείας
περιορισµένες. Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Αυτό το άρθρο ασχολείται µε το θέµα αυτό.
Οι πληροφορίες αυτού του άρθρου είναι πλέον
χωρίς εφαρµογή για αυτούς που ήδη έχουν
αποφρακτική άπνοια στον ύπνο (ΑΑΥ), αλλά
µπορεί να βοηθήσει τις επόµενες γενιές .

τοποθέτηση της γλώσσας είναι σχεδιασµένη έτσι
ώστε ένα νεογνό να µπορεί να θηλάσει αµέσως
µετά την γέννηση.Αυτή η στενή εγγύτητα της
επιγλωττίδας µε την µαλθακή υπερώα βοηθάει στο
να διαχωρίζεται ο αεραγωγός από την γλώσσα και
µε αυτόν τον τρόπο συµβάλλει στο να µην πέφτει η
γλώσσα προς τα πίσω και να προκαλεί απόφραξη.
(Fig.1) Αυτή η στενή εγγύτητα πρέπει να είναι ο
λόγος που τα βρέφη έχουν µικρότερη προδιάθεση
να πεθάνουν απο Σύνδροµο Αιφνίδιου ΘανάτουSIDS- κατά τον πρώτο µήνα ζωής.

Ο καθένας ο οποίος έχει ένα υψηλό δείκτη µάζας
σώµατος (είναι υπέρβαρος) ή έχει µεγάλη
περίµετρο λαιµού βρίσκεται σε αυξηµένο κίνδυνο
να
παρουσιάσει
ΑΑΥ.
Άλλοι
λιγότερο
αναγνωρισµένοι
παράγοντες
κινδύνου
περιλαµβάνουν την υψηλή υπερώα, τα στενά
οδοντικά τόξα και η προς τα πίσω θέση της κάτω
γνάθου .[1]
Αυτά τα χαρακτηριστικά της
στοµατικής κοιλότητας δεν ήταν πολύ συνηθισµένα
στα προϊστορικά χρόνια και για τον λόγο αυτό οι
προϊστορικοί άνθρωποι δεν πρέπει να είχαν υψηλά
ποσοστά άπνοιας στον ύπνο, όπως οι σηµερινοί
πληθυσµοί.[2] Ποιά ειναι λοιπόν η διαφορά στις
δυο χρονικές περιόδους που θα εξηγούσε αυτόν τον
αυξηµένο κίνδυνο για ΑΑΥ στη σηµερινή
κοινωνία; Μια ειδοποιός διαφορά θα µπορούσε να
είναι οτι ο µόνος τρόπος τροφής/ανατροφής των
προϊστορικών χρόνων ήταν να θηλάσουν τα παιδιά
τους. Σήµερα, ένας κοινός τρόπος να διατραφεί το
νεογνό και το βρέφος είναι το µπουκάλι. Επίσης η
χρήση της πιπίλας είναι µια κοινή πρακτική. Θα
µπορούσε το µπουκάλι και η πιπίλα να συµβάλλουν
στη
δηµιουργία
ορθοδοντικών
ανωµαλιών
σύγκλεισης των οδόντων, που θέτει τους
ανθρώπους σε κίνδυνο για ΑΑΥ; Η απάντηση είναι
ναί!

Fig. 1: Πτωµατική τοµή εµβρύου που καταδεικνύει
την στενή εγγύτητα της επιγλωττίδας µε την µαλθακή
υπερώα.Επίσης σηµειώστε την πρόσθια τοποθέτηση
της γλώσσας πάνω στα κάτω ούλα και οτι η γλώσσα
ειναι τοποθετήµενη εντελώς µέσα στην στοµατική
κοιλότητα.Αυτή η µεταξύ τους σχέση συµβάλλει στο
να µην πέφτει η γλώσσα προς τα πίσω και αποφράζει
τον αεραγωγό.

Τα νεογνά είναι µοναδικά προγραµµατισµένα/
πλασµένα έτσι ώστε αµέσως να µπορούν να
αναπνέουν και να καταπίνουν ταυτόχρονα χωρίς να
χρειάζεται να περάσουν απο ένα στάδιο εκµάθησης.
Η γλώσσα του νεογνού είναι πιο αναπτυγµένη και η
επιγλωττίδα ειναι σε υψηλότερη θέση από ότι στην
αντίστοιχη του ενήλικα.[3,4,5] Η πρόσθια

Πρίν αρχίσει φυσιολογικά η επιγλωττίδα να
κατέρχεται στην θέση του ενήλικα [6], το
νευρολογικό σύστηµα του νεογέννητου έχει χρόνο
να αναπτυχθεί και να µάθει πώς να καταπίνει και να
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αναπνέει κατάλληλα.Η αρχική µπρός–πίσω
περισταλτική κίνηση της γλώσσας, η οποία
χρησιµοποιείται κατά την διάρκεια της κατάποσης
καθώς το νεογέννητο θηλάζει, στην συνέχεια
γίνεται το κατάλληλο πρότυπο για τον ενήλικα να
καταπιεί. (Fig. 2)

Ακόµη υπάρχει ένας ειδικός λόγος για την
υπερυψωµένη θέση της επιγλωττίδας. Αυτή η
υπερυψωµένη θέση συµβάλλει στο να κρατάει την
γλώσσα εκτός του αεραγωγού.(Fig.1) Η γλώσσα
µένει πίσω , µέσα στο στόµα και η επιγλωττίδα
κατέρχεται κατά τους πρώτους µήνες ανάπτυξης. Ο
διαχωρισµός µεταξύ της επιγλωττίδας και της
µαλθακής υπερώας είναι που επιτρέπει στον
άνθρωπο την παραγωγή µεγαλύτερων ποικίλων
ήχων από οποιοδήποτε άλλο αναπνέοντα είδος στον
κόσµο [3]. Η κάθοδος της επιγλωττίδας κάνει την
αναπνοή πιο περίπλοκη και δυνητικά επικίνδυνη.
Το οπίσθιο τρίτο µέρος της γλώσσας τώρα γίνεται
πρόσθιο τοίχωµα του οροφάρρυγγα – το οποίο
µπορεί να πέσει πίσω και να αποφράξει τον
αεραγωγό .(Fig 4)

Κατά την διάρκεια του θηλασµού, η κίνηση της
γλώσσας συµβάλλει στο να κάνει το σχήµα της
υπερώας πιο στρογγυλεµένο και πιο επίπεδο. Κατά
την διάρκεια της τροφής µε µπουκάλι, της χρήσης
πιπίλας ή τον θηλασµό του δακτύλου, η γλώσσα δεν
µπορεί να φτάσει την υπερώα. Το ύψος και το
πλάτος της υπερώας επηρεάζεται από το
αντικείµενο που είναι µεταξύ αυτής και της
γλώσσας.[7,8]
(Fig. 3)

Fig. 4: Πτώµατικη τοµή ενήλικα. Σηµειώστε οτι η
επιγλωττίδα είναι καλά διαχωρισµένη από την
µαλθακή υπερώα. Το οπίσθιο τρίτο µέρος της
γλώσσας είναι τώρα πρόσθιο τοίχωµα του
οροφάρυγγα/λάρυγγα. Αυτός ο διαχωρισµός
επιτρέπει στον άνθρωπο να παράγει µια µεγαλύτερη
ποικιλία ήχων απο οποιοδήποτε άλλο αναπνεόντα
είδος στον κόσµο.

Fig. 2:Εικονογραφείται η µπρός-πίσω κυµατοειδής
κίνηση της γλώσσας κατά την διάρκεια µιας σωστής
κατάποσης ενήλικα.

Το τάισµα µε το µπουκάλι, οι πιπίλες και η
υπερβολικές συνήθειες στο στόµα όπως ο θηλασµός
του δαχτύλου µπορούν να παρεµβαίνουν και να
αλλάζουν την σωστή κίνηση της γλώσσας κατά την
κατάποση, αυτό που γενικά ονοµάζουµε βίαιη
προώθηση της γλώσσας στους τοµείς κατά την
κατάποση. (Fig 5)

Fig. 3: Εικονογραφείται πώς κάθε αντικείµενο εκτός
από το στήθος, το οποίο είναι τοποθετηµένο µεταξύ
της γλώσσας και της οροφής του στόµατος (υπερώα),
και θηλάζεται υπερβολικά , µπορεί να επιδράσει στο
σχήµα της υπερώας.
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Αυτές οι δυνάµεις δηµιουργούν την υψηλή υπερώα,
τα στενά οδοντικά τόξα και την προς τα πίσω θέση
της κάτω γνάθου τα οποία θέτουν τα άτοµα σε
κίνδυνο για ροχαλητό και άπνοια στον ύπνο. Η
µεγαλύτερη ανάπτυξη του κρανιακού και του
σπλαχνικού οστού γίνεται µέσα στα πρώτα 4 χρόνια
ζωής και ειναι µόνιµη κατά 90% στην ηλικία των
12 ετών.[9] Για τον λόγο αυτό η έγκαιρη θεραπεία
και πρόληψη είναι σηµαντική κατά τα νεότερα έτη
ζωής.
Ο λόγος για το οποίον αυτά τα
χαρακτηριστικά αποτελούν παράγοντες κινδύνου
για ΑΑΥ, είναι οτι παραβιάζουν τον χώρο της
γλώσσας και σπρώχνουν την γλώσσα προς τα πίσω,
προς την περιοχή του λάρυγγα, εξαιτίας της
έλλειψης χώρου.

Το τάισµα µε το µπουκάλι, η χρήση της πιπίλας, η
υπερβολική συνήθεια του στόµατος και η βίαιη
προώθηση της γλώσσας µπορούν πραγµατικά να
έχουν ένα αρνητικό αντίκτυπο στο σχήµα της
στοµατικής κοιλότητας, µε το να αναπτύσονται
ανώµαλες δυνάµεις στα οστά και στα δόντια, µέσα
στη στοµατική κοιλότητα. (Fig 6)
Οι
προκαλούµενες
ορθοδοντικές
ανωµαλίες
σύγκλεισης των οδόντων σπάνια φεύγουν από
µόνες τους. Οι ορθοδοντικές επεµβάσεις και η
επανεκπαίδευση της γλώσσας να καταπίνει σωστά
είναι οτι συνήθως χρειαζεται.

Μιας και το τάισµα µε το µπουκάλι και η χρήση
πιπίλας (και τα δυο είναι τεχνητές θηλές του ίδιου
σχήµατος και µέγεθους) σπρώχνουν την γλώσσα
προς τα πίσω [10], και τα δυο- µπουκάλι και πιπίλαπιθανόν προκαλούν τον πρόωρο διαχωρισµό της
επιγλωττίδας και της µαλθακής υπερώας και
µειώνουν την προστατευτική λειτουργία αυτής της
σχέσης στον αερισµό, αυξάνοντας τον κίνδυνο για
Συνδροµο αιφνίδιου θανάτου. Οι πιπίλες,το τάισµα
µε το µπουκάλι και οι υπερβολικές βρεφικές
συνήθειες µπορούν καθοριστικά να αλλάξουν τον
τρόπο κατάποσης, οι οποίες προκαλούν ανωµαλίες
σύγκλεισης των οδόντων, που θέτουν τα άτοµα σε
κίνδυνο για ρεγχασµό και ανάπτυξη αποφρακτικής
άπνοιας στον ύπνο-ΑΑΥ. Το τελευταίο έχει
σηµαντικές ιατρικές επιπλοκές και συνέπειες
συµπεριφοράς και για τους νέους και για τους
µεγαλύτερους ασθενείς – ακόµη και θανατηφόρες
επιπτώσεις, όπως καρδιακές προσβολές και
εµφράγµατα.
Οι περισσότεροι ειδικοί του θηλασµού ξέρουν λίγα
για το ΑΑΥ, και οι περισσότεροι ειδικοί που
ασχολούνται µε τις παθήσεις του ύπνου ξέρουν λίγα
για την σηµασία του θηλασµού. Ελπίζουµε οτι το
άρθρο αυτό να βοηθήσει και τις δυο ειδικότητες να
καταλάβουν την αξία της κάθε πλευράς και οι
ερευνητές να αρχίσουν να συνεργάζονται, ώστε να
βοηθήσουν στην γνώση και πρόληψη της πολύ
σοβαρής ιατρικής κατάστασης του ΑΑΥ.
Η
πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία.Ο θηλασµός
των νεογέννητων και η αποµάκρυνση των πιπίλων
από το στόµα των βρεφών είναι η καλύτερη
πρόληψη.

Fig. 6: Οι διάφορες ανώµαλες δυνάµεις οι οποίες
µπορούν να δηµιουργηθούν κατά το τάισµα µε το
µπουκάλι ,την χρήση της πιπίλας και τον υπερβολικό
θηλασµό του δακτύλου ή άλλης βρεφικής συνήθειας.
Αυτές οι δυνάµεις µπορούν να αλλάξουν το σχήµα
του στόµατος,των δοντιών και των οδοντικών τόξων
µόνιµα.
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Τα βρέφη τα οποία δεν θήλασαν,είναι σηµαντικό να
τα παρακολουθούµε στένα και να τα θεραπεύουµε
όταν παρουσιάσουν υψηλή υπερώα ,στενά τόξα ή
εισερχόµενο πηγούνι/γνάθο.

σύγκλεισης) τα οποία θέτουν τα άτοµα σε κίνδυνο
για ρεχγασµό και αποφρακτική άπνοια στον ύπνο
ΑΑΥ.Καθώς η ΑΑΥ µπορεί να οδηγήσει σε πολλά
ιατρικά προβλήµατα, εύλογα καταλήγουµε στο
συµπέρασµα οτι ο θηλασµός είναι σηµαντικός για
την µελλοντική υγεία των παιδιών.

Συµπέρασµα /Επίλογος:Ο θηλασµός µειώνει τον
κίνδυνο για κακή σύγκλειση των δοντιών(σχέσεις
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__________________________________________________________________________________________
Ο Dr. Brian Palmer είναι ενας οδοντίατρος στο Kansas ο οποίος εχει κάνει εκτεταµένες
µελέτες για την ανάπτυξη της στοµατικής κοιλότητας και του αεραγωγού όπως επίσης για
την σπουδαιότητα του θηλασµού σε σχέση µε την γενική υγεία. Περισσότερες
πληροφορίες για τις έρευνες του µπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του
www.brianpalmerdds.com
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Άδεια για ανατύπωση: Ο εκδότης του ‘das schlafmagazin’ έχει δώσει την άδεια για ανατύπωση του άρθρου
εφόσον δηλώνεται οτι το άρθρο έχει αρχικά εκδοθεί στην Γερµανία στο ‘das schlafmagazin’ µε τον τίτλο:
Schnarchen und Schlafapnoe: Vorbeugung im Kindesalter.
Reference in English for the article is:
Palmer B, Snoring and sleep apnea: how it can be prevented in childhood. das schlafmagazin
(www.dasschlafmagazin.de); issue no. 3 (Aug), 2005, p. 22-23.
Reference in German for the article is:
Palmer B. Schnarchen und Schlafapnoe: Vorbeugung im Kindesalter. das schlafmagazin
(www.dasschlafmagazin.de); Heft Nr.3, 2005, S.22-23.
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