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Синдром обструктивного апноє уві сні 
– стан, який характеризується: 

 
o  наявністю хропіння;  
o періодичним спадінням верхніх дихальних 
шляхів на рівні глотки;  

o припиненням легеневої вентиляції при 
збережених дихальних зусиллях;  

o зниженням рівня кисню в крові;  
o грубою фрагментацією сну;  
o надмірною денною сонливістю. 



o  При тяжких формах обструктивного 
апноє уві сні може реєструватися до 
400-500 зупинок дихання за ніч 
загальною тривалістю до 3-4 годин, 
що спричинює гострий та хронічний 
дефіцит кисню під час сну і 
обумовлює негативні вісцеральні 
впливи. 



Міні-скринінгова система  
«SOMNOchek micro 

CARDIO» (“Weinmann”, Німеччина)  





Категорія хворих у ВІТ 

o  Інсульти 
o Післяопераційне знеболення 
o Ожиріння 



Частота ішемічного  
церебрального інсульту 

при Апноє уві сні  
в 2 -10 рази вища, ніж в 

загальній популяції  
 

(Koskenvuo 1987, Partinen 1985, Shepard 1992,  
Schulz 2000, Yaggi 2005) 

Апноє уві сні і 
інсульт  



Multi-Modal Approach 

•  Augmentation of cerebral hemodynamics 
•  Non-invasive ventilatory correction 
•  Pharmacological stimulation of neuro-

recovery (Cerebrolysin) 
•  Early mobilization (select patients) 
•  Innovative clinical trials 















СРАР-терапія 
(вентилятор WEINMANN Somnobalance e, Німеччина) 



Оптимізація анестезіологічного 
забезпечення хірургічного 
лікування раку прямої кишки 
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Кінцеві результати 
Критерії ефективності І група ІІ група 

Строки відновлення перистальтики 72 год. 24-36 год. 

Початок ентерального харчування 120 год. 72 год. 

Післяопераційні легеневі ускладнення 15 (25%) 4 (6,6%) 

Післяопераційні серцево-судинні ускладнення 18 (30%) 2 (3,3%) 

Інцидентність синдрому обструктивного 
апноє уві сні 

16 (26,6%) 5 (8,3%) 

Недостатність швів анастомозу 11 (18,3%) 1 (1,6%) 

Нагноєння післяопераційних ран 9 (15%) 2 (3,3%) 

Повторні оперативні втручання  11 (18,3%) 1 (1,6%) 

Тромбоемболічні ускладнення 5 (8,3%) 0 (0%) 

Післяопераційна нудота 35 (58,3%) 6 (10%) 

Післяопераційна блювота 15 (25%) 3 (5%) 

Свербіж шкіри 5 (8,3%) 0 (0%) 

Тривалість перебування у ВІТ 96 год. 48-72 год. 

Тривалість стаціонарного лікування 18-21 доба 14-17 діб 



ВИСНОВКИ 

n  Пацієнти з синдромом обструктивного апноє 
потребують більшої уваги і опіки з боку анестезіолога 
периопераційно; 

n  Доцільно проводити скринінгову діагностику хворим з 
ГПМК , ожирінням у ВІТ і при необхідності 
застосовувати CPAP-терапію чи НВЛ; 

n  Регіонарні методи післяопераційного знеболення 
менш загрозливі, порівняно з опіатним, в плані 
провокування синдрому обструктивного апноє уві сні. 


