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Ε
να από τα πιο συχνά προβλήματα υγείας 
που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχι-
κή και τη σωματική κατάσταση του ατό-

μου είναι η αϋπνία. Αποτελεί την πιο συχνή δια-
ταραχή του ύπνου, με το 27% περίπου του πλη-
θυσμού να αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα. Η 
συχνότητα της αϋπνίας αυξάνεται με την ηλικία. 
Σε γενικές γραμμές «προτιμά» γυναίκες, ηλικιω-
μένους, καθώς και εκείνους που απασχολούνται 
σε δουλειές γραφείου.

«Aϋπνία καλείται η δυσκολία στην έναρξη ή δι-
ατήρηση του ύπνου (περιλαμβάνει και την πρώ-
ιμη πρωινή αφύπνιση), καθώς και η κακή ποιό-
τητα αυτού (έλλειψη αναζωογονητικού ύπνου)». 

Αυτό επισημαίνει ο Νικόλας-Τιβέριος Οικο-
νόμου MD, MSci, PhD, νευρολόγος, επιστημο-
νικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών, Κέ-
ντρο Διαταραχών Υπνου-Επιληψίας, Βιοκλινική 
Αθηνών. Και εξηγεί:

«Η αϋπνία μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευ-
τεροπαθής (να οφείλεται, δηλαδή, σε κάποια άλ-
λη πάθηση ή κατάσταση) ή σε φάρμακα. Ανε-
ξαρτήτως αιτίας, θεωρείται ότι η χρόνια στέρη-
ση ύπνου (λιγότερο από 7 ώρες ύπνος/ημέρα 
- όπως συμβαίνει με την αϋπνία), συνδέεται με 
αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας. 

Επίσης, η ύπαρξη αϋπνίας, εκτός από εμφα-
νείς επιπτώσεις στις νοητικές δεξιότητες, προ-
καλεί και δομικές εγκεφαλικές αλλαγές. Η αϋ-
πνία από μόνη της είναι ανεξάρτητος προδια-
θεσικός παράγοντας για κατάθλιψη και άγχος. 
Τέλος, υπάρχει σαφής σύνδεση της αϋπνίας με 
την εμφάνιση ή την επιδείνωση καρδιαγγεια-
κών νοσημάτων (αρτηριακή υπέρταση, αυξη-

μένος καρδιακός ρυθμός 24ώρου). Ετσι, στέρηση ή και κακή ποιότητα ύπνου 
σχετίζεται με αύξηση του σωματικού βάρους, παχυσαρκία, αλλά και με εμφά-
νιση σακχαρώδους διαβήτη.

Η διάγνωση της αϋπνίας και των διαφόρων μορφών και υποτύπων αυτής με 
την ανάλογη θεραπευτική αγωγή απαιτεί ειδικά εργαλεία και ειδική εκπαίδευση. 

Στο Κέντρο Διαταραχών Υπνου-Επιληψίας στη Βιοκλινική Αθηνών, η διαγνω-
στική προσπέλαση κάθε μορφής αϋπνίας και κιρκάδιας διαταραχής (μετατό-

πιση ωραρίων ύπνου, jet lag, δουλειά με 
βάρδιες) κατ’ αναλογία με πρότυπα κέντρα 
Διαταραχών Υπνου του εξωτερικού, γίνε-
ται με τη χρήση της ακτιγραφίας, η οποία 
είναι μια μη επεμβατική διαδικασία κατά 
την οποία ο ασθενής “φοράει” τη συσκευή 
(ακτιγράφος) που μοιάζει εξωτερικά με ρο-
λόι χειρός για 1 ή 2 βδομάδες 24 ώρες το 
24ωρο και καταγράφει την 24ωρη λειτουρ-
γία του ατόμου, τον κύκλο “ύπνου-εγρή-
γορσης” και τις διαταραχές αυτού. Σε κά-
ποιες περιπτώσεις, π.χ. στην υπόνοια αϋ-

πνίας λόγω άλλης διαταραχής του ύπνου, η διαγνωστική μέθοδος εκλογής εί-
ναι η Video-Πολυπαραμετρική Μελέτη Υπνου.

Οποια και να είναι η διαγνωστική προσπέλαση, στο Κέντρο Διαταραχών Υπνου-
Επιληψίας της Βιοκλινικής Αθηνών, πάντα στα ξένα πρότυπα -και για πρώτη φο-
ρά στην Ελλάδα- πέραν της φαρμακοθεραπείας, παρέχεται και η δυνατότητα 
μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης της αϋπνίας και των συναφών κιρκάδιων δι-
αταραχών χάρις στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Αϋπνίας (CBT-
insomnia)», καταλήγει ο Ν.-Τ. Οικονόμου.

Η αϋπνία αποτελεί την πιο 
συχνή διαταραχή του ύπνου, 
με το 27% περίπου του 
πληθυσμού να αντιμετωπίζει 
χρόνιο πρόβλημα

Η άπνοιά είναι μία σοβαρή διαταραχή της 
αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου και 
δυνητικά απειλητική για τη ζωή. Εμφανίζεται 
συχνότερα σε άνδρες μέσης ηλικίας και σε 
γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, αν και δεν 
είναι σπάνια τα περιστατικά βαρέως πασχό-
ντων νεαρών ατόμων. 

Για το θέμα μιλά ο Μάνος άλχανάτης 
MD, PhD, ομότιμος καθηγητής Πνευμονο-
λογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Κέντρο Δια-
ταραχών Υπνου-Επιληψίας, Βιοκλινική Αθη-
νών: «Ο ανήσυχος και μη αναζωογονητικός 
ύπνος καταλήγει σε χρόνια στέρηση ύπνου 
και μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του χα-
ρακτήρα, σε κοινωνική απόσυρση και σε κα-
τάθλιψη. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρά-
μετρος της ημερήσιας υπνηλίας, διότι -όπως 
έχει αποδειχθεί- οι πάσχοντες από άπνοι-
ες βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο τροχαί-
ου ατυχήματος επειδή κοιμούνται στο τιμό-
νι. Πολλά “ανεξήγητα”, τις περισσότερες φο-
ρές θανατηφόρα, τροχαία ατυχήματα οφεί-
λονται στην υπνηλία του οδηγού που πάσχει 
από άπνοιες στον ύπνο. 

Τα επεισόδια απνοιών μπορεί να είναι με-
γάλης διάρκειας και να συμβούν εκατοντά-
δες φορές στη διάρκεια της νύχτας. Υπάρ-
χουν δύο τύποι άπνοιας, η κεντρική και η 
αποφρακτική. Οι κεντρικές άπνοιες, οι οποί-
ες είναι πιο σπάνιες, συμβαίνουν όταν ο 
εγκέφαλος -για διάφορους λόγους- αδυνα-
τεί να στείλει το κατάλληλο σήμα στους ανα-
πνευστικούς μύες ώστε να αρχίσει η ανα-
πνοή. Η αποφρακτική άπνοια, που είναι 
και η συχνότερη, συμβαίνει όταν ο αέρας 
δεν μπορεί να περάσει προς τους πνεύμο-
νες λόγω απόφραξης του φάρυγγα, μολο-
νότι υπάρχει ερέθισμα για την αναπνευστι-
κή προσπάθεια. Πιο συχνά παθαίνουν άπνοι-
ες παχύσαρκα άτομα με κεντρική παχυσαρ-
κία (μεγάλη κοιλιά) και παχύ και κοντό λαιμό. 
Ομως, εμφανίζουν άπνοιες και λεπτόσωμα 
άτομα. Η κατανάλωση αλκοόλ ιδιαίτερα τη 
νύχτα και η χρήση υπνωτικών χαπιών επιδει-
νώνουν το πρόβλημα. 

Τα συνήθη συμπτώματα των πασχόντων 
από άπνοιες στον ύπνο είναι:

f έντονο, θορυβώδες και διακεκομμένο 
ροχαλητό

f ανήσυχος, αναποτελεσματικός και μη 
αναζωογονητικός ύπνος

f ξαφνικές αφυπνίσεις με το αίσθημα του 
πνιγμού

f πρωινή κόπωση και κεφαλαλγία

f ημερήσια υπνηλία

f διαταραχές της προσωπικότητας και της 
συμπεριφοράς

f μείωση της μνήμης

f διάσπαση της προσοχής και μείωση της 
εργασιακής απόδοσης

f μείωση του σεξουαλικού ενδιαφέροντος.
Σαν αποτέλεσμα μειώνεται, πολλές φορές 

δραματικά, το οξυγόνο στο αίμα κατά τη δι-
άρκεια του ύπνου με σοβαρότατες άμεσες 
ή απώτερες επιπτώσεις, όπως: αρτηριακή 
υπέρταση, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου ή επι-
δείνωση προϋπάρχουσας στεφανιαίας νό-
σου, καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, αγ-
γειακά εγκεφαλικά επεισόδια, αναπνευστική 
ανεπάρκεια όταν συνυπάρχει και άλλη πνευ-
μονοπάθεια και σε πολύ βαριές περιπτώσεις 
ακόμη και αιφνίδιος θάνατος», καταλήγει  ο 
Μ. Αλχανάτης.

συμπτωματα

Το σύνδρομο
των απνοιών  

Oταν η αγκαλιά 
του Μορφέα
έχει αγκάθια...
Στο Κέντρο Διαταραχών Υπνου-Επιληψίας 
στη Βιοκλινική Αθηνών, αντιμετωπίζονται 
πρωτοποριακά οι διαταραχές του ύπνου 

1. O νευρολόγος του 
Κέντρου Διαταρα-
χών Υπνου-Επιλη-
ψίας της Βιοκλινικής 
Αθηνών, Νικόλας-Τι-
βέριος Οικονόμου
2. Ο ομότιμος καθη-
γητής Πνευμονολο-
γίας Πανεπιστημί-
ου Αθηνών του Κέ-
ντρου Διαταραχών 
Υπνου-Επιληψίας της 
Βιοκλινικής Αθηνών, 
Μάνος Αλχανάτης
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