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"Ύπνος άναξ πάντων τε θεών πάντων τ' ανθρώπων"  
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Τι είναι ύπνος 

Σύνθετη διαδικασία φυσιολογίας και συμπεριφοράς σημαντική για: 

 

 ανάπαυση 

 αναδόμηση 

 ευζήν 

 επιβίωση  

 

 

Περιοδική και αναστρέψιμη κατάσταση αισθητικής και νοητικής   

αποσύνδεσης από το εξωτερικό περιβάλλον 



Διαταραχές ύπνου 

• Αϋπνία 
• Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο 

– Αποφρακτική - Κεντρική άπνοια 

• Υπερυπνία  
– Ναρκοληψία  

• Διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού 
– Βάρδιες – Jet lag  

• Παραϋπνία  
– Παραμιλητό - Υπνοβασία 

• Παθολογικές κινήσεις κατά τον ύπνο 
– Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών 
 



Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας 

 

• Συνηθισμένο 

• Επικίνδυνο  

• Εύκολα αναγνωρίσιμο 

• Θεραπεύσιμο 

 



• Διαταραχή που συμβαίνει στον ύπνο και χαρακτηρίζεται 
από επαναλαμβανόμενα επεισόδια σύμπτωσης του 
ανώτερου αεραγωγού (απόφραξης) παρά τη συνεχιζόμενη 
αναπνευστική προσπάθεια 

 

• Συχνά οδηγεί σε  
– Οξεία διαταραχή αερίων αίματος 

– Συμπαθητική εκφόρτιση 

– Αφυπνίσεις 

Τι είναι; 



Γιατί μας απασχολεί;;; 

• Ημερήσια υπνηλία 

• Επηρεασμένη γνωσιακή λειτουργία 

• Κακή ποιότητα ζωής 

• Αυξημένος κίνδυνος τροχαίων 

• Καρδιαγγειακός κίνδυνος 

• Πνευμονική υπέρταση 

• Σακχαρώδης διαβήτης/Μεταβολικό σύνδρομο 



• Παχυσαρκία 

• Ηλικία 

• Φύλο  

• Φυλή 

• Ανατομία κρανίου/φάρυγγα 

• Κάπνισμα και αλκοόλ 

Παράγοντες κινδύνου 



Διάγνωση 

Πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου 



Αποφρακτική άπνοια 



Ανοιχτός και κλειστός αεραγωγός 

     



Θετική πίεση αεραγωγών 
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ΑΠΝΟΙΑ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ 

ΜΝΗΜΗ 

ΣΑΧΑΡΟ ΚΑΡΔΙΑ  

ΥΠΕΡΤΑΣΗ 



Snoring  Ροχαλίζετε δυνατά (δηλαδή πιο δυνατά από απ’ό,τι μιλάτε ή το 
 ροχαλητό σας ακούγεται πίσω από μια κλειστή πόρτα?)  
Tired   Μήπως αισθάνεστε συχνά κουρασμένος, καταπονημένος ή έχετε 
 υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας? Σας πιάνει ποτέ ο ύπνος 
 κατά τη διάρκεια της ημέρας?  
Observed Σας έχει αναφερθεί ότι σταματάει η αναπνοή σας, κάνετε 
 μασητικές κινήσεις ή ασθμαίνετε, κατά τη διάρκεια του ύπνου 
 σας? 
Blood Pressure Έχετε ή έχετε λάβει ποτέ θεραπεία για αρτηριακή  
 υπέρταση?  
 
BMI   ΒΜΙ> 35 kg/m2  
Age  Ηλικία > 50 έτη  
Neck  Περίμετρος λαιμού στο ύψος του μήλου του Αδάμ > 43 cm 
 (άνδρες) ή      > 41 cm (γυναίκες)  
Gender  Ανδρικό φύλο 

STOP BANG ερωτηματολόγιο 
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