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דום נשימה בשינה
דף מידע זה מכיל נתונים המסייעים בהבנת מחלה זו, 

 מה גורם לה, מהם הסימנים והתסמינים שלה, 
כיצד מאבחנים אותה וכיצד ניתן לטפל בה

מהו דום נשימה?  

דום נשימה בשינה )אפניאת שינה( משמעותו הפסקת נשימה 
במהלך השינה. תסמונת דום נשימה חסימתי בשינה הינו מצב 
בו יש הפסקות נשימה רבות במהלך השינה. תסמונת זו הינה 

נפוצה ומשפיעה על כ־4% מכלל האוכלוסייה.

מה הסיבה לדום נשימה?   

דום נשימה נגרם כאשר השרירים בחך הרך, בענבל בלשון 
ובשקדי הגרון נרפים במהלך השינה עד כדי כך שהם חוסמים 
את דרכי האוויר. תהליך זה גורם להפסקת נשימה של מספר 

שניות, עוצר את אספקת החמצן לרקמות השונות בגוף 
ואת פינוי הפחמן הדו-חמצני מהגוף. עקב זאת, המוח גורם 

להתעוררות, פותח מחדש את דרכי האוויר ומתחיל מחדש את 
תהליך הנשימה. מצב זה יכול להתרחש מספר רב של פעמים 

בלילה ולפגוע קשות באיכות השינה.

מהם התסמינים והסימנים של דום נשימה?  

אנשים רבים חווים אפניאות במהלך השינה. עם זאת, על מנת 
לאבחן תסמונת דום נשימה חסימתי בשינה צריכים להיות 

מספר תסמינים המופיעים במהלך היום ובלילה. ביום, התסמין 
העיקרי הינו ישנוניות. תסמינים נוספים כוללים עייפות, אובדן 

זיכרון קל, פגיעה בתפקוד בעבודה ובלימודים, כאבי ראש, 
צרבת, דכאון ותחושה כללית רעה. במהלך הלילה, תסמין נפוץ 
הינו נחירות הנגרמות על ידי ההיצרות בדרכי האוויר. בן זוגך או 
חברים יכולים להעיר לך על כך. בנוסף, לעיתים האדם יתעורר 

באמצע הלילה עם תחושת מחנק. חולים רבים עם תסמונת 
דום נשימה חסימתי בשינה סובלים מקשיי שינה אשר לא 

מתבטאים כקושי להירדם אלא כקושי לשמור על שינה רציפה. 
תסמינים נוספים כוללים הרטבת לילה, הזעות, ליבידו מופחת 

או הפרעות בזקפה. 

כיצד ניתן לאבחן דום נשימה?   

פוליסומנוגרפיה הינה שיטה המאפשרת אבחנה של תסמונת 
דום נשימה חסימתי בשינה. לרוב, בדיקה זו מתבצעת 

במעבדות שינה ומספקת פרטים מלאים בנוגע למאפייני שינה 
כדוגמת משך ואיכות השינה, הנשימה, מיקום הגוף וקצב הלב. 

מאחר ולעיתים קרובות יש רשימת המתנה לבדיקה זו ישנן 
דרכים אחרות לאבחן תסמונת דום נשימה חסימתי בשינה 

ובכלל זה מדידת ריוויון החמצן בדם. ניתן למדוד זאת במהלך 
הלילה גם בבית על ידי מכשיר מדידה פשוט שאינו פולשני 

המתלבש על אחת האצבעות. 
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LLUUNNGG FFAACCTTSSHHEEEETTSS

SSlleeeepp aappnnooeeaa
This factsheet has been writ ten to help you under-
stand more about sleep apnoea, what it  is, what
causes it , what the signs and symptoms are, how it
can be diagnosed and what can be done about it .

WWhhaatt  iiss iitt??

" Apnoea"  literally means brief ly stopping breath-
ing. Obstructive sleep apnoea syndrome (or OSAS)
describes a condition when there are frequent pauses
in breathing during sleep. OSAS is quite a common dis-
order and affects around 4% of the population. 

WWhhaatt  iiss tthhee ccaauussee??

Sleep apnoeas are caused when the muscles in
your soft palate, uvula (extension of the soft palate
which hangs from the roof of the mouth down towards
your tongue), tongue and tonsils relax during sleep,
narrowing your airways so much that they closes. This
stops your breathing for a few seconds, cutting off the
oxygen supply to your body and halting the removal of
carbon dioxide. Because of this, your brain brief ly
wakes you up, re-opens your airways and re-starts
your breathing. This occurs many times in a night in
people with OSAS and makes proper sleep impossible.

WWhhaatt  aarree tthhee ssiiggnnss aanndd ssyymmppttoommss??

Many people experience apnoeas during sleep.
However, for a positive diagnosis of OSAS, a number of
daytime and night-time symptoms should be present.

In the daytime, the main symptom is excessive
daytime sleepiness (EDS). Other symptoms that you
may experience during the day are related to dis-
turbed sleep and EDS, and include tiredness, slight
loss of memory, diff iculty in concentrating,  impaired
performance at work or school, headaches and/ or
feeling sick in the morning, heartburn and feeling
depressed.

During the night, snoring is common in OSAS
patients, because it is also caused by narrowing of your
airways. Your partner or friends may have witnessed a
pause in your breathing on occasion and told you
about it. You may also wake up some times feeling as
though you are choking or gasping. Many patients
with OSAS have insomnia. This may not show itself as a
problem getting to sleep, but may be caused by sleep
being regularly disturbed. Other night-time symptoms
include wetting the bed, sweating and reduced libido
or impotence. 

HHooww ccaann iitt  bbee ddiiaaggnnoosseedd??

Polysomnography (a method of recording body
measurements during sleep) is used to diagnose OSAS.
This is usually carried out in a sleep laboratory, and
provides full details on factors such as length and
quality of sleep, breathing, position of the body and
heart rate.

As there is often a long waiting list for the sleep
laboratory, there are other ways to diagnose OSAS,
including pulse oximetry, which measures the amount
of oxygen in the blood at any time. Recordings can be
taken over night and can be carried out at home. These
recording can be done simply and via non-invasive
methods (e.g. a sensor worn on your index finger)
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מה ניתן לעשות בנוגע לדום נשימה?  

תסמונת דום נשימה חסימתי בשינה אינה מצב מסכן חיים 
בפני עצמו אך הוא משפיע על הלב, מכיוון שהלב צריך לעבוד 

קשה יותר כאשר חסר בגוף חמצן. השפעה זו על הלב יכולה 
לגרום לאי ספיקת לב ובעיות רבות אחרות. תסמונת דום 
נשימה חסימתי בשינה משפיעה בצורה ניכרת על איכות 

החיים אך ניתן לטפל בה בצורה קלה באמצעות מספר פעולות 
עצמיות ומספר טיפולים הניתנים על ידי רופאים.

פעולות עצמיות 

אובדן משקל הינו בעל השפעה חיובית על תסמונת דום 
נשימה חסימתי בשינה ומוביל לשיפור בחומרתה או העלמותה. 

ניתן לרדת במשקל על ידי דיאטה או פעילות גופנית. נחירות 
בולטות יותר באנשים הישנים על הגב וחולי תסמונת דום 

נשימה חסימתי בשינה סובלים מיותר נחירות כאשר הם ישנים 
על הגב. יש לנסות ולישון על הצד או בתנוחות אחרות. חולי 

תסמונת דום נשימה חסימתי בשינה צריכים להימנע מצריכת 
אלכוהול כוללת ובמיוחד לפני השינה. 
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ריאות, קרדיולוגיה.

Obstructive sleep apnea ,דום נשימה בשינה

טיפול רפואי  

הטיפולים הקיימים כוללים טיפול בלחץ אוויר חיובי מתמשך 
)CPAP(. בשיטה זו ישנו מכשיר הדוחף אוויר לתוך דרכי 

האוויר דרך מסיכה כך שאינן נסגרות. יש להתמיד בטיפול 
זה במשך חודשים ואף שנים ויש אנשים המתקשים לישון 

עם המסכה. עם זאת, זוהי דרך יעילה ביותר להתמודד עם 
תסמונת דום נשימה חסימתי בשינה. ישנם מכשירים נוספים 

אשר ניתן להרכיבם על אזור הפה. מכשירים אלו פחות יעילים 
מ־CPAP אך לעיתים יותר נוחים. תופעות לוואי של מכשירים 

אלו כוללות ריור יתר ואי נוחות בהסרת המכשיר בבוקר. 
לעיתים, במידה וטיפולים אלו אינם עוזרים יש צורך בביצוע 

ניתוח. בניתוח, מבוצעת הזזה של הלסת קדימה והגדלה 
 UPPP של דרכי האוויר במידה ויש פגמים בלסת. ניתוח

)Uvulopalatopharyngoplasty( הינו ניתוח בו מבוצעת 
הסרה של חלק מהחך הרך והשקדים כך שדרכי האוויר רחבות 

יותר ומועדות פחות לסגירה. הניתוח מבוצע תחת הרדמה 
כללית ומוצלח רק ב־30-50% מהמקרים. במידה והניתוח לא 
מצליח היכולת להשתמש בהצלחה במכשיר CPAP פוחתת. 

תסמונת דום נשימה חסימתי בשינה 
ותאונות דרכים

במידה והינך סובל/ת מתסמונת דום נשימה חסימתי 
בשינה ולא מקבל טיפול ישנו סיכון מוגבר לתאונות 

דרכים עקב ישנוניות. לפיכך, לא מומלץ לחולי תסמונת 
דום נשימה חסימתי בשינה לנהוג ומספר מדינות 

באיחוד האירופי מגבילות את הנהיגה של חולים אלו. 
מטופלים עם תסמונת דום נשימה חסימתי בשינה 

המקבלים טיפול יעיל אינם נמצאים בסיכון.

לסיכום, תסמונת דום נשימה חסימתי בשינה הינה 
 מחלה נפוצה המשפיעה על בריאות ואיכות חיים. 

עם זאת, הטיפול הינו פשוט ורוב החולים יחוו שיפור 
דרמטי במצבם בעקבותיו.

ה־ELF הוקמה על-ידי האגודה האירופית לנשימה )ERS( במטרה להביא יחד את 
הריאות.  רפואת  על  לטובה  להשפעה  הנשימה  המקצועות  ואנשי  המטופלים, 
ה־ELF מוקדש לרפואת הריאות ברחבי אירופה, ומאגד את המומחים המובילים 
בתחום הרפואה האירופית על מנת לספק מידע למטופלים ולהעלות את מודעות 

הציבור על מחלות הנשימה השונות. 

WWhhaatt  ccaann bbee ddoonnee aabboouutt  iitt ??

OSAS is not a life-threatening condition in itself,
but it can affect your heart, as it has to work harder
when the body is deprived of oxygen. This can result in
serious problems such as heart failure. 

OSAS can clearly have a great impact on the quali-
ty of your life, but it is easily managed and there are a
number of self-care actions that you can take, as well
as a number of treatments that may be suggested to
you by your doctor. 

SSeellff-ccaarree aacctt iioonnss

Weight loss has definite benefits for OSAS and can
result in the improvement or disappearance of sleep-
related breathing problems. Weight loss can be
achieved by making changes to the diet and by doing
regular exercise.

Snoring is often more pronounsed when people
sleep on there back. Similarly, OSAS patients experi-
ence more apnoeas in this position. Patients should try
to sleep on their side or in alternative positions. 

OSAS patients should reduce their intake of alco-
hol or cut it out completely, especially before bedtime.

MMeeddiiccaall tt rreeaattmmeenntt

Your doctor may advise treatment overnight while
you are sleeping. Treatment can be delivered by means
of continuous positive airway pressure (CPAP), which
forces air into the airways so that they do not close.
This treatment will need to be continued for many
months or even years, and some people may find
sleeping with a mask on quite difficult. However, it is
a very effective form of treatment for most patients.

Oral appliances can be used in the treatment of

OSAS to help enlarge the airways, and they are custom
made to fit your mouth. This treatment is not as effec-
tive as CPAP, but usually easier to tolerate. However,
side-effects of treatment may include excessive saliva-
tion and some discomfort after removal of the device
in the morning.

Surgery can be recommended if lifestyle changes
and other treatments are not effective for OSAS.
Surgery may also be recommended to move the jaw for-
ward and enlarge the airways in cases where the jaw is
deformed. Uvulopalatopharyngoplasty (or UPPP) is an
operation to remove part of the soft palate and the
tonsils, which enlarges the airways and reduces the
chance of closure. This procedure is carried out under
general anaesthetic and is only 30-50% effective. If
the procedure is not successful, it may reduce the abil-
ity to use CPAP later on.

OSAS is a common disorder that can have major
effects on your health and quality of life. However, the
disease is easily treated and most patients will experi-
ence a dramatic improvement in their quality of life.

For additional information and links go to
www.european-lung-foundation.org 

This material was based on information from the
article: McNicholas WT. Sleep apnoea syndrome.
Breathe 2005; 1: 217-227.
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The ELF is the public voice of the European
Respiratory Society (ERS), a non-profit-making med-
ical organisation with more than 7,000 members in
more than 100 countries. The ELF is dedicated to lung
health throughout Europe, and draws together the
leading European medical experts to provide patient
information and raise public awareness about respira-
tory disease.

OOSSAASS aanndd rrooaadd tt rraaffff iicc aacccciiddeennttss
If you suffer from OSAS and are not being treat-

ed, then there is an increased probability of having
a road traffic accident due to sleepiness at the
wheel. Therefore, OSAS patients are advised not to
drive and several EU countries have introduced
strict regulations. Patients who are successfully
treated for OSAS no longer pose an accident risk.

The picture shows an example of a patient at night on
nasal CPAP.


