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Η εγκυρότητα μιας κορομετρικής δοκιμασίας ως 
αντικειμενικού τεστ αξιολόγησης της υποκειμενικής 
ημερήσιας υπνηλίας 

 

 

Η φυσιολογία και η παθολογία του ύπνου 

     Η αόριστη φύση του ύπνου και του ονείρου γοήτευε πάντα τους 

ανθρώπους. Η επίδρασή τους πάνω στη φυσική, νοητική και συναισθηματική 

κατάσταση των ατόμων είχε αναγνωρισθεί από παλιά. Ορισμένες από τις 

μεγαλύτερες προσωπικότητες του κόσμου όπως ο Ιπποκράτης και ο Φρόυντ 

επιχείρησαν να εξηγήσουν τη φυσιολογική βάση του ύπνου και των ονείρων, 

αλλά η κατανόηση παρέμεινε στοιχειώδης (Freud, 1953 ; Jones and 

Withington, 1931) · η έλλειψη κατάλληλης τεχνολογίας για την έρευνα του 

ύπνου δεν επέτρεψε την ανάπτυξη αμιγώς επιστημονικής γνώσης μέχρι 

πρόσφατα.  

     Αθροισμένα  δεδομένα από ευρείες παγκόσμιες επιδημιολογικές μελέτες, 

δείχνουν ότι περίπου το 1/3 του πληθυσμού είτε υποφέρει από είτε εμφανίζει 

τάση ανάπτυξης ενός ή περισσοτέρων προβλημάτων ύπνου μέσα σε ένα 

χρόνο (Bixler, Kales, Soldatos, Kales and Healy, 1979 ; Gallup Organization, 

1995 ; Lack, Miller and Turner, 1988 ; Mellinger, Balter and Uhlenhuth, 1985 ; 

Quera-Salva, Orluc, Goldenberg and Guilleminault, 1991 ; Soldatos, Allaert, 

Ohta and Dikeos, 2005). Προφανώς, αυτό έχει μια σημαντική αρνητική 

επίδραση στην κατάσταση της γενικής υγείας και στην ποιότητα ζωής των 

επηρεασμένων ατόμων. Εκτός αυτού, αυτά τα σχετιζόμενα με τον ύπνο 

προβλήματα προκαλούν ένα σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό βάρος μέσω 

του άμεσου κόστους  της θεραπείας καθώς και παράπλευρες ανεπιθύμητες 

επιπτώσεις, όπως είναι η απουσία από την εργασία, ατυχήματα, κλπ (Leger, 

Levy and Paillard, 1999 ; Ohayon and Smirne, 2002 ; Roth and Ancoli-Israel, 

1999 ; Stoller, 1994 ; Walsh and Ustun, 1999). Τα χρόνια προβλήματα ύπνου 
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έχουν στενά συσχετισθεί είτε με συνοσηρές ψυχιατρικές διαταραχές, όπως 

είναι η κατάθλιψη, ο αλκοολισμός και η κατάχρηση ουσιών, είτε με πολλαπλές 

ιατρικές καταστάσεις (Berlin, Litovitz, Diaz and Ahmed, 1984 ; Buysse et al 

1994 ; Ford and Kamerov, 1989 ; Ford and Cooper Patrick, 2001 ; McCall, 

Reboussin and Cohen, 2000 ; Tan, J.D. Kales, A. Kales, Soldatos and Bixler, 

1984) · αυτή η συνοσηρότητα αυξάνει περαιτέρω το συνολικό φορτίο στους 

ασθενείς, τις οικογένειές τους και την κοινωνία γενικότερα. Παρόλα αυτά, οι 

διαταραχές ύπνου είναι σημαντικά υπο-αναγνωρισμένες και υπο-εκτιμημένες 

και, επομένως, συχνά μένουν χωρίς θεραπεία. Επιπλέον, ο διαταραγμένος 

ύπνος μπορεί να είναι είτε ένα πρόδρομο / πρωτοεμφανιζόμενο σύμπτωμα ή 

μια ένδειξη επιδείνωσης αρκετών σωματικών και νοητικών νόσων (Fava, 

Grandi, Canestrani and Molnar, 1990 ; Jackson, Cavanagh and Scott, 2003 ; 

Katz and McHorney, 1998 ; Perlis, Giles, Buysse, Tu and Kupfer, 1997 ; 

Smith and Tarrier, 1992 ; Wong and Lam, 1999).  

     Η ιατρική του ύπνου είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο όπου συμβαίνει μια 

μοναδική ανταλλαγή γόνιμων ευρημάτων. Εμπλέκει ιατρούς πολλών 

διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως ψυχιάτρους, νευρολόγους, πνευμονολόγους, 

ωτορινολαρυγγολόγους, παθολόγους, παιδίατρους και οδοντίατρους. Σήμερα, 

αν και ο ιατρικός κόσμος έχει αναγνωρίσει ότι ο ύπνος και οι διαταραχές του 

έχουν σημαντικό ρόλο στην ιατρική νοσηρότητα, σχετικά λίγοι ιατροί είναι 

εξοικειωμένοι με την ιατρική των διαταραχών του ύπνου. Συνεπώς, υπάρχει 

ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ του αυξημένου ενδιαφέροντος για τις διαταραχές 

του ύπνου και των ικανοτήτων των ιατρών να τις αναγνωρίζουν επαρκώς · 

επιπλέον, η ενσωμάτωση της ιατρικής ύπνου μέσα στο πρόγραμμα σπουδών 

της ιατρικής είναι ελλιπής (Kryger, Lavis and Rosen, 1999).  

     Όλα τα ανωτέρω επισημαίνουν την ανάγκη για μια περιεκτική παρουσίαση 

των βασικών σχετιζόμενων με τον ύπνο θεμάτων που είναι σχετικά με την 

κλινική ιατρική και την ψυχιατρική. Τέλος, από ερευνητική άποψη, η 

αποσαφήνιση των μηχανισμών του ύπνου και των διαταραχών του μπορεί να 

μας διαφωτίσει σε θέματα φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας όχι μόνον 

ψυχιατρικών και νευρολογικών διαταραχών αλλά και λειτουργίας του ΚΝΣ 

γενικά.  
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Αρχιτεκτονική του ύπνου 

     Η σύγχρονη επιστημονική μελέτη του ύπνου άρχισε μισό αιώνα πριν, με 

την ανακάλυψη του ύπνου των γρήγορων οφθαλμικών κινήσεων (REM : rapid 

eye movement) από τους E. Aserinsky, N. Kleitman και W. Dement 

(Aserinsky and Kleitman, 1953 ; Dement and Kleitman, 1957). Μετά από 15 

χρόνια πρωτοποριακής έρευνας, η οποία καθιέρωσε το διεπιστημονικό πεδίο 

της υπνολογίας, έγινε το 1968 μια συναίνεση πάνω στα τυποποιημένα και 

αξιόπιστα κριτήρια παρακολούθησης του ύπνου στο εργαστήριο και στα 

υπνογράμματα (Rechtschaffen and Kales, 1968). Το βασικό υπνόγραμμα, 

που εναλλακτικά καλείται πολυ-υπνόγραμμα (PSG : polysomnogram), 

αποτελείται από 3 ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές : 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), ηλεκτρο-οφθαλμογράφημα (EOG) και 

ηλεκτρομυογράφημα (EMG). Ωστόσο, ένας αριθμός άλλων 

ηλεκτροφυσιολογικών καταγραφών (ηλεκτροκαρδιογράφημα, αναπνευστική 

κινησιομετρία, οξυμετρία, στυτική πληθυσμογραφία, κλπ) μπορούν να 

διενεργηθούν εν παραλλήλω, σύμφωνα με συγκεκριμένα κλινικά και / ή 

ερευνητικά κριτήρια (American Sleep Disorders Association, 1997 ; 

Broughton, 1982 ; Kryger, Roth and Dement, 2000 ; Rechtschaffen and Kales, 

1968).  

     To υπνόγραμμα είναι το εργαλείο σταδιοποίησης του ύπνου. Υπάρχουν 

δύο κύριες καταστάσεις ύπνου : η REM και η NREM, με την τελευταία να 

διακρίνεται στα στάδια 1, 2, 3 και 4 ανάλογα με διάφορα  πολυπνογραφικά 

χαρακτηριστικά. Ο ύπνος αρχίζει με λίγα λεπτά του σταδίου 1 (ένα σχετικά 

χαμηλής τάσης, μικτής συχνότητας EEG μοτίβο, που συμβαίνει ως ένα 

μεταβατικό στάδιο καθόλη τη διάρκεια της νύχτας), ακολουθούμενος από μια 

μεγαλύτερη περίοδο του σταδίου 2 (ένα στάδιο που χαρακτηρίζεται από 

υψηλότερης τάσης θήτα και δέλτα EEG κύματα, καθώς και από συγκεκριμένες 

EEG κυματομορφές, π.χ. επάρματα ύπνου και Κ συμπλέγματα, τυπικές του 

σταδίου 2 του ύπνου) · στη συνέχεια, το στάδιο 2 ακολουθείται από μια ακόμη 

μεγαλύτερη περίοδο των σταδίων 3 και 4, γνωστή ως ύπνος βραδέων 

κυμάτων (SWS : slow wave sleep, που χαρακτηρίζεται από χαμηλής 

συχνότητας 1-3 Hz, υψηλού εύρους > 75 μV δέλτα και θήτα κύματα). Κατόπιν, 
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περίπου 90 min μετά την έναρξη του ύπνου, συμβαίνει το REM στάδιο που 

συνήθως διαρκεί λίγα λεπτά. Αυτή η διαδοχική εμφάνιση των σταδίων του 

ύπνου ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο του ύπνου. Ένας πλήρης νυχτερινός 

ύπνος αποτελείται από 3-5 κύκλους ύπνου · από κύκλο σε κύκλο, οι REM 

περίοδοι διαρκούν περισσότερο ενώ το ποσό του SWS μειώνεται και είναι 

σχεδόν απών στο τέλος της νύχτας (Bixler, Robertson and Soldatos, 1987 ; 

Carskadon and Dement, 2000 ; Rechtschaffen and Kales, 1968).  

 

 

 

 

     Εικ.1 : Οι REM περίοδοι σε διάφορους οργανισμούς.  
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Εικ.2 : Τα στάδια του ύπνου.  

     Στους νεαρούς ενήλικες, περίπου το 20 % του συνολικού χρόνου ύπνου 

καταλαμβάνεται από το στάδιο REM, περίπου 60 % από το στάδιο 2, περίπου 

15 % από τα στάδια 3 και 4 και περίπου 5 % από το στάδιο 1. Επιπλέον, 70-

80 % των αφυπνίσεων από το στάδιο REM συνοδεύονται από ανάμνηση του 

ονείρου, ενώ οι αφυπνίσεις από τον NREM ύπνο χαρακτηρίζονται είτε από 

απουσία ανάκλησης του ονείρου είτε από μια τμηματική, σαν σκέψη 

ανάμνηση. Κατά τη διάρκεια του NREM, συμβαίνει μια γενική επιβράδυνση 

των σωματικών λειτουργιών η οποία διατηρείται καθόλη τη διάρκεια του 

NREM. Σε αντίθεση, κατά τον REM ύπνο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 

επεισοδιακά ξεσπάσματα γρήγορων κινήσεων των οφθαλμών και μυικής 

ατονίας, οι φυσιολογικές διαδικασίες αναδύονται σε υψηλότερα επίπεδα σε 

σύγκριση με τον NREM ύπνο και σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν σε 

επίπεδα  εγρήγορσης (Bixler et al, 1987 ; Carskadon and Dement, 2000).  
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Εικ.3 : Οι σωματικές λειτουργίες κατά τον κύκλο του ύπνου. 

 

Εικ.4 : Καταγραφές των εγκεφαλικών κυμάτων, των οφθαλμικών κινήσεων, του μυϊκού τόνου 

και του καρδιακού ρυθμού κατά τη διάρκεια 30 sec REM ύπνου. 

 

     Οι πρώτες προσπάθειες αυτοματοποιημένης ανάλυσης του 

υπνογράμματος κατευθύνθηκαν κυρίως προς την αναπαραγωγή των 

κριτηρίων εξαγωγής συμπερασμάτων των Rechtschaffen και Kales 
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προκειμένου να περικοπεί ο οπτικός χρόνος εξαγωγής των αποτελεσμάτων 

(visual scoring time) και να παραχθεί αντικειμενική ανάλυση του EEG. 

Αρχικώς, η αυτοματοποίηση αφορούσε πρωταρχικά τη σταδιοποίηση του 

ύπνου και σε μικρότερο βαθμό την ανίχνευση σωματικών κινήσεων και 

συγκεκριμένων αναπνευστικών γεγονότων · ωστόσο, δεν δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση στην εσωτερική αρχιτεκτονική (μικροδομή) του σταδίου 2, του SWS 

και του REM ύπνου (Agarwal and Gotman, 2002 ; Kubinski and Herrmann, 

1996 ; Penzel and Conradt, 2000).  

     Όσο η αυτοματοποιημένη πολυ-υπνογραφία (polysomnography) 

εξελισσόταν από μια ανάλυση περιόδου – εύρους και μια φασματική ανάλυση 

του EEG σε πιο περίπλοκες μεθόδους, όπως είναι η αναγνώριση του μοτίβου, 

η ανίχνευση των κυμάτων, οι προσεγγίσεις των ειδικών συστημάτων και των 

νευρωνικών δικτύων, το ενδιαφέρον βαθμιαία εστιάστηκε σε συγκεκριμένες 

EEG κυματομορφές, όπως είναι τα επάρματα ύπνου ή sleep spindles (σειρές 

ρυθμικών κυμάτων στην κλίμακα των 12-14 Hz που διαρκούν από 0.5-3 sec 

και είναι τυπικά κυρίαρχες κατά το στάδιο 2 του ύπνου), οι γρήγορες κινήσεις 

των οφθαλμών, και η δραστηριότητα των δέλτα κυμάτων. Ωστόσο, η 

μικροδομή του ύπνου είναι στην πραγματικότητα ακόμη άγνωστη, και παρά το 

γεγονός ότι είναι διαθέσιμες αρκετές μέθοδοι υπολογιστικής ανάλυσης, καμία 

από αυτές δεν έχει τύχει ευρείας αποδοχής στην κλινική πράξη · έτσι, η οπτική 

ανασκόπηση οποιωνδήποτε αυτομάτως παραγόμενων αποτελεσμάτων είναι 

ακόμη ουσιώδης για τη σωστή αξιολόγηση των πολυ-υπνογραμμάτων 

(Agarwal and Gotman, 2002 ; Kubinski and Herrmann, 1996 ; Penzel and 

Conradt, 2000). 

     Σήμερα, οι αυτοματοποιημένες τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί για τη 

διερεύνηση αρκετών παραμέτρων των ζωνών συχνοτήτων των δέλτα 

κυμάτων (π.χ. μετρήσεων συχνότητας, ολική ισχύς, παραγωγή ρυθμού, 

απόλυτος αριθμός κυμάτων, και κατανομή κατά τη διάρκεια της νύχτας), σε 

ψυχιατρικές και νευρολογικές διαταραχές. Τα αποτελέσματα έχουν βρεθεί 

αντιφατικά · αν και υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η μειωμένη παραγωγή 

δέλτα κυμάτων είναι χαρακτηριστική της κατάθλιψης, της σχιζοφρένειας και 

της άνοιας (Armitage, Calhoun, Rush and Roffwarg, 1992 ; Hiatt, Floyd, Katz 
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and Feinberg, 1985 ; Keshavan et al, 1998 ; Kupfer, Frank, McEachran and 

Grochocinski, 1990). Ειδικότερα στην κατάθλιψη, αυτή η ανωμαλία 

καθορίσθηκε περαιτέρω ως ένα χαμηλότερο επίπεδο πυκνότητας δέλτα 

κυμάτων κατά την πρώτη ΝREM περίοδο σε σύγκριση με τη δεύτερη NREM 

περίοδο, κάτι που είναι αντίθετο με αυτό που συμβαίνει στα φυσιολογικά 

άτομα (Kupfer et al, 1990). Επιπλέον, έχει προταθεί ότι μια μειωμένη 

αναλογία δέλτα ύπνου κατά μήκος του κύκλου της ζωής είναι ένα 

ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό της κατάθλιψης (Lauer, Schreiber, Holshboer 

and Krieg, 1995 ; Linkowski, Kerkhofs, Hauspie and Mendlewicz, 1991 ; 

Thase, Fasiczka, Berman, Simons and Reynolds, 1998). Επίσης, ορισμένα 

υπολογιστικά μοτίβα του EEG ύπνου μπορεί να είναι σχετικά ειδικά της 

κατάθλιψης, όπως είναι μια αυξημένη ταχείας συχνότητας δραστηριότητα στο 

δεξί ημισφαίριο και μια μειωμένη δια-ημισφαιρική συνοχή βήτα και θήτα 

κυμάτων (Armitage, 1995). Στην υπνοβασία, οι μελέτες που χρησιμοποίησαν 

φασματική EEG ανάλυση, επέδειξαν παρόμοια ευρήματα, δηλαδή 

χαμηλότερη ισχύ της δέλτα συχνότητας στον πρώτο κύκλο του ύπνου και μια 

βραδύτερη μείωσή της καθ’όλους τους διαδοχικούς κύκλους ύπνου (Gadreau, 

Joncas, Zadra and Montplaisir, 2000 ; Guilleminault, Poyares, Aftab and 

Palombini, 2001).  

     Εκτός από την μικροδομή του REM ύπνου, η αυτοματοποιημένη ανάλυση 

έχει δείξει έναν αυξημένο βαθμό παραγωγής οφθαλμικών κινήσεων (REM 

δραστηριότητα και πυκνότητα) κατά την πρώτη REM περίοδο τόσο στην 

κατάθλιψη όσο και στη σχιζοφρένεια, ενώ μια φυσιολογική ή μειωμένη 

παραγωγή των REMs σε σύγκριση με τα άτομα ελέγχου έχει αναφερθεί στην 

άνοια και τη νοητική υστέρηση (Benca, Obermeyer, Thisted and Gillin, 1992 ; 

Espie et al, 1998 ; Kupfer, 1984).  

     Λίγες μελέτες έχουν ποσοτικοποιήσει τα χαρακτηριστικά των επαρμάτων 

ύπνου είτε στα φυσιολογικά άτομα είτε σε ομάδες ασθενών. Μέχρι τώρα, 

ευρήματα από τον περιορισμένο αριθμό υποκειμένων που έχουν μελετηθεί 

δείχνουν ότι η πυκνότητα των επαρμάτων ύπνου αλλάζει στις ποικίλες 

παθολογικές καταστάσεις. Έτσι, είναι δραματικά μειωμένη σε αρκετές 

νευροεκφυλιστικές νόσους (Montplaisir, Petit, Lorrain, Gauthier and Nielsen, 
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1995 ; Mouret, 1975 ; Prinz et al, 1982 ; Reynolds et al, 1985) και στην 

κατάθλιψη (De Maertelser, Hoffmann, Lernaire and Mendlewics, 1987 ; Goetz 

et al, 1983), αλλά αυξανόταν κατά την πρώτη NREM περίοδο στους 

σχιζοφρενείς (Hiatt et al, 1985).  

     To αυτοματοποιημένο EEG μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την κατανόηση 

των μηχανισμών που αποτελούν τη βάση αρκετών διαταραχών ύπνου. Για 

παράδειγμα, έχει δειχθεί πρόσφατα μέσω ποσοτικής EEG ανάλυσης ότι οι 

ασθενείς με ιδιοπαθή διαταραχή του REM ύπνου μπορεί να παρουσιάζουν 

κάποια βλάβη της φλοιικής δραστηριότητας σε σύγκριση με τα άτομα ελέγχου 

κατά τον REM ύπνο, δηλαδή, μια χαμηλότερη β ισχύ στην ινιακή περιοχή, 

καθώς και κατά την εγρήγορση, και μια υψηλότερη θ ισχύ στις μετωπιαίες, 

κροταφικές και ινιακές περιοχές (Fantini et al, 2003).  

     Συμπερασματικά, μόνον εάν η μικροδομή του EEG ύπνου μπορέσει να 

αναλυθεί με τη χρήση προχωρημένης τεχνολογίας, θα ξεπεράσει η 

αυτοματοποιημένη ανάλυση ύπνου το εμπόδιο της σχετικά περιορισμένης 

πληροφορίας που αποκτάται από την οπτική εξαγωγή συμπερασμάτων 

σύμφωνα με τους Rechtschaffen και Kales. Ακόμη και τότε, μπορεί να 

χρειαστεί να κατανοήσουμε τη σημασία των στοιχείων της μικροδομής μέσω 

της συσχέτισής τους με έναν αριθμό άλλων φυσιολογικών και / ή κλινικών 

παραμέτρων.  

 

Φυσιολογικές αλλαγές κατά τον ύπνο 

     Κατά την μετάβαση από την εγρήγορση στον NREM ύπνο, συμβαίνουν 

ορισμένες αλλαγές στην ενεργοποίηση του ΑΝΣ, οι οποίες είναι γενικά μια 

μείωση στον συμπαθητικό τόνο και μια αύξηση στον παρασυμπαθητικό τόνο. 

Ειδικότερα, αυτές οι αλλαγές αντανακλώνται στην μείωση του καρδιακού 

ρυθμού, την καρδιακή παροχή και την πίεση του αίματος. Σε αντίθεση με τον 

NREM ύπνο, ο REM ύπνος σχετίζεται με υψηλά επίπεδα συμπαθητικής 

δραστηριότητας, αν και φαίνεται ότι εξαρτάται από την παρουσία ή την 

απουσία φασικών φαινομένων κατά τον REM ύπνο. Έτσι, κατά τον φασικό 
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REM ύπνο, παρατηρείται μια έκδηλη αύξηση και / ή μεταβλητότητα στον 

καρδιακό και αναπνευστικό ρυθμό, καθώς και μια αύξηση στη συστηματική 

πίεση του αίματος και στην περιφερική αγγειοδιαστολή. Ακανόνιστη αναπνοή 

και παρατεταμένα απνοϊκά γεγονότα μπορεί επίσης να συμβούν κατά τη φάση 

αυτή. Οι στύσεις στους άνδρες είναι επίσης χαρακτηριστικές του REM ύπνου, 

και η καταγραφή τους μέσω της στυτικής πληθυσμογραφίας μπορεί να είναι 

χρήσιμη στη διαφορική διάγνωση μεταξύ της ψυχογενούς και της οργανικής 

ανικανότητας (Carskadon and Dement, 2000 ; Krieger, 2000 ; Lugaresi and 

Parmeggiani, 1997 ; Verrier, Harper and Hobson, 2000).  

     Ο ύπνος είναι μια περίοδος υψηλής νευροενδοκρινικής δραστηριότητας · η 

έκκριση αρκετών υποθαλαμικών – υποφυσιακών ορμονών είναι υπό 

κιρκαδική ρύθμιση και σχετίζεται στενά με τον κύκλο ύπνου – εγρήγορσης. 

Έτσι, τα επίπεδα ACTH και κορτιζόλης φθάνουν στο μέγιστο σημείο κατά το 

τελευταίο τρίτο της νύχτας · σε αντίθεση, τα επίπεδα της αυξητικής ορμόνης 

κορυφώνονται κατά τις πρώτες δύο ώρες ύπνου, δηλαδή, βρίσκονται σε στενή 

συσχέτιση με την επικράτηση του SWS. Πολλές άλλες ορμόνες (όπως η 

ορμόνη που διεγείρει τον θυρεοειδή, η προλακτίνη, οι γοναδοτροφίνες, η 

αντιδιουρητική ορμόνη) επιδεικνύουν εκκριτικές κορυφώσεις κατά τον ύπνο 

ενώ η ολική έκκριση μελατονίνης συμβαίνει αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της 

νύχτας και έχει ως πρωταρχική της λειτουργία τον έλεγχο του κιρκαδικού 

ρυθμού και οδηγεί τις σωματικές λειτουργίες στον κύκλο φωτός – σκοταδιού 

(Brzezinsky, 1997 ; Steiger, 2002 ; Van Cauter, 2000). 

     Οι περισσότερες από τις πρόσφατα ανεπτυγμένες λειτουργικές 

νευροαπεικονιστικές τεχνικές (δηλ. τομογραφία μονής εκπομπής φωτονίων, 

τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, λειτουργική απεικόνιση μαγνητικής 

ανάλυσης, μαγνητο-εγκεφαλογραφική τομογραφία και σχεδόν υπέρυθρη 

φασματομετρία) έχουν εφαρμοσθεί σε ανθρώπους για τη διερεύνηση των 

δυναμικών εγκεφαλικών αλλαγών κατά τον ύπνο και επιτρέπουν συγκρίσεις 

μεταξύ της κατάστασης της εγρήγορσης και του NREM και REM ύπνου. Κάθε 

τεχνική έχει τα δικά της μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα, βάσει ευκολίας, 

χωρικής και χρονικής ανάλυσης, ασφάλειας και κόστους (Nofzinger), 2004.  
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Εικ.5 : Η διέγερση του Non-REM ύπνου και της έκκρισης GH είναι παράλληλες, ανεξάρτητες 

έξοδοι της υποθαλαμικής GHRH που διαμεσολαβούνται από την προοπτική περιοχή και την 

πρόσθια υπόφυση, αντίστοιχα. Τρέχοντα γνωστά ερεθίσματα τα οποία προάγουν τον Non-

REM ύπνο εν μέρει μέσω της GHRH περιλαμβάνουν την αποστέρηση ύπνου, τον ημερήσιο 

ρυθμό και την ιντερλευκίνη-1. Οι αρνητικοί παλίνδρομοι μηχανισμοί στον σωματοτροπικό 

άξονα μειώνουν τον Non-REM ύπνο.  

 

     Οι νευροαπεικονιστικές τεχνικές, με την μέτρηση αλλαγών στον εγκεφαλικό 

μεταβολισμό και την εγκεφαλική αιματική ροή, έχουν δείξει εκπληκτικές 

λειτουργικές αλλαγές στο εκτενές νευρωνικό δίκτυο κατά τον NREM ύπνο, τον 

REM ύπνο και την εγρήγορση. Έτσι, ο NREM ύπνος χαρακτηρίζεται από μια 

ευρεία μείωση στη λειτουργία του συνειρμικού φλοιού των μετωπιαίων, 

βρεγματικών και κροταφικών λοβών καθώς και στη λειτουργία του θαλάμου, 

της ραχιαίας γέφυρας και του μεσεγκεφάλου, της παρεγκεφαλίδας, των 

βασικών γαγγλίων και του βασικού προσεγκεφάλου · ο REM ύπνος, αντίθετα, 

έχει συσχετισθεί με μια αύξηση στη λειτουργία του μεταιχμιακού και 

παραμεταιχμιακού φλοιού σχετική με το ξύπνημα, και μια σχετική μείωση στον 

ραχιαιοπλάγιο προμετωπιαίο φλοιό, το βρεγματικό φλοιό, καθώς και στον 

πρόσθιο ταινιωτό φλοιό και το προσφηνοειδές λόβιο (μια μικρή έλικα της έσω 

επιφάνειας του βρεγματικού λοβού). Ειδικότερα, κατά τον REM ύπνο 

σημαντικές ενεργοποιήσεις βρέθηκαν στη γεφυρική καλύπτρα, τους 

θαλαμικούς πυρήνες, τα αμυγδαλοειδή συμπλέγματα, τον ιππόκαμπο, τον 

πρόσθιο ταινιωτό φλοιό και τις κροταφο-ινιακές περιοχές των οπισθίων 
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φλοιών. Επιπλέον, το ξύπνημα από τον ΝREM ύπνο έχει δειχθεί ότι σχετίζεται 

με αλλαγές στην εγκεφαλική ενεργοποίηση. Έτσι, μια λειτουργική 

απεικονιστική μελέτη πρότεινε ότι η πρώιμη διαδικασία της αφύπνισης 

σχετίζεται με επανενεργοποίηση των κεντρεγκεφαλικών περιοχών, ενώ η 

πλήρης επαναφορά του σταδίου της εγρήγορσης οφείλεται στην πρόσθια 

φλοιική επανενεργοποίηση (Drummond, Smith, Orff, Chengazi and Perlis, 

2004 ; Maquet, 2000 ; Nofzinger et al, 2002 ; Nofzinger, 2004).  

 

 

Εικ. 6 : Κατά τον REM ύπνο, η εγκεφαλική δραστηριότητα αρχίζει στη γέφυρα. 

 

     Τα τελευταία χρόνια προσπάθειες απόκτησης ταυτόχρονης EEG / fMRI 

παρακολούθησης κατά τη διάρκεια του ύπνου απέφεραν ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα και υπάρχει η πιθανότητα χαρτογράφησης της 

ηλεκτροφυσιολογικής δραστηριότητας με πρωτοφανή χωρο-χρονική  

ανάλυση. Σήμερα, ορισμένες ερευνητικές ομάδες χρησιμοποίησαν με επιτυχία 
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αυτήν την μεθοδολογία για τη σταδιοποίηση του ύπνου, αλλά δεν 

ασχολήθηκαν με τη συσχέτιση των fMRI αλλαγών με συγκεκριμένα φαινόμενα 

του ύπνου (Born et al, 2002 ; Czisch et al, 2002 ; Lovblab et al, 1999 ; Portas 

et al, 2000).  

     Οι προαναφερθείσες πρόσφατες πρόοδοι στην μελέτη του ύπνου, αν και 

ακόμα είναι προκαταρκτικές, αυξάνουν τις γνώσεις μας πάνω στη φυσιολογία 

/ παθοφυσιολογία του ύπνου και υπόσχονται ένα παραγωγικό μέλλον στην 

έρευνα του ύπνου.  

 

Η ρύθμιση ύπνου / εγρήγορσης 

     Τα αμοιβαίως αλληλεπιδρώντα νευρωνικά συστήματα που εμπλέκονται 

στη ρύθμιση του ύπνου / εγρήγορσης και στη ρύθμιση και την παραγωγή του 

NREM / REM ύπνου έχουν ταυτοποιηθεί : ένα σύστημα αφύπνισης, ένα 

σύστημα NREM ύπνου και ένα σύστημα REM ύπνου.  

     Το σύστημα που προάγει την εγρήγορση ή σύστημα αφύπνισης, βρίσκεται 

στο ανιόν δικτυωτό διεγερτικό σύστημα, το οποίο αρχίζει από το εγκεφαλικό 

στέλεχος. Ένα πυκνό νευρωνικό δίκτυο που αναδύεται από το ανιόν δικτυωτό 

διεγερτικό σύστημα προβάλλει σε ποικίλες περιοχές του εγκεφαλικού 

στελέχους (γεφυρικοί χολινεργικοί πυρήνες, σεροτονινεργικοί πυρήνες της 

ραχιαίας ραφής, νοραδρενεργικοί πυρήνες του υπομέλανος τόπου) και του 

προσεγκεφάλου (μέσος και έσω θάλαμος με εκτεταμένες φλοιικές προβολές, 

αμυγδαλή) εξυπηρετώντας τη διατήρηση της εγρήγορσης. Ο υποθάλαμος, 

όπου βρίσκονται οι υπερχιασματικοί πυρήνες, εμπλέκεται επίσης ισχυρά στον 

κιρκαδικό έλεγχο της εγρήγορσης · ισταμινεργικοί, ντοπαμινεργικοί, 

γλουταμινεργικοί και νευρώνες υποκρετίνης / ορεξίνης απαντώνται σε αυτήν 

την περιοχή (Jones, 2000 ; Steriade and McCarley, 1990) (βλ. Εικ.8).  
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Εικ.7 : Η εγρήγορση. Rev. Bras. Psiquiatr., May 2005, vol.27 suppl.1, p.33-39 

 

     Η κύρια περιοχή υπεύθυνη για τον NREM ύπνο είναι η κοιλιακή – πλάγια 

προοπτική περιοχή (VLPO), η οποία περιέχει GABAεργικούς και 

γαλανινεργικούς νευρώνες · αυτή η περιοχή αναστέλλει το σύστημα της 

εγρήγορσης του οπισθίου υποθαλάμου, ενώ δέχεται προσαγωγές ίνες από 

αρκετά συστήματα που τροποποιούν την εγρήγορση. Οι κύριες δομές που 

ευθύνονται για τον REM ύπνο είναι οι χολινεργικοί πλαγιοραχιαίοι και οι 

σκελιαιογεφυρικοί καλυπτρικοί πυρήνες της γέφυρας, οι οποίοι αναστέλλονται 

από την ενεργοποίηση των μονοαμινεργικών συστημάτων προαγωγής της 

εγρήγορσης και αντιθέτως αυτή η αναστολή αίρεται όσο η δραστηριότητα 

αυτών των μονοαμινεργικών συστημάτων μειώνεται κατά τον ύπνο. Εν 

συνεχεία, η ενεργοποίηση των γεφυρικών κέντρων που προάγουν τον REM 

ύπνο επάγει φλοιική εγρήγορση, όπως καταμαρτυρείται από το 
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χαρακτηριστικό αποσυγχρονισμένο EEG (χαμηλό εύρος, EEG με μεγάλη 

ανάμιξη συχνοτήτων) κατά τον REM ύπνο (Hobson, Stickgold and Pace-

Schott, 1998 ; Jones, 2000 ; McGinty and Szymusiak, 2001 ; Reinoso-Suarez, 

De Andres, Rodrigo-Angulo and Garzon, 2001 ; Siegel, 2000).  

 

 

Εικ.8 : Το σύστημα της υποκρετίνης και οι συνδέσεις του. Rev. Bras. Psiquiatr., May 2005, 

vol.27 suppl.1, p.33-39 

 

     Με κίνδυνο υπεραπλούστευσης, μπορεί να προταθεί ότι οι κυρίαρχοι 

νευροδιαβιβαστές που παίρνουν μέρος στη διατήρηση της κατάστασης της 

εγρήγορσης είναι οι ακετυλοχολίνη, νορεπινεφρίνη και σεροτονίνη · το GABA 

σε μικρότερο βαθμό, η νορεπινεφρίνη, και η σεροτονίνη είναι οι κύριοι 

νευροδιαβιβαστές που εμπλέκονται στον ΝREM ύπνο · τέλος, ο REM ύπνος  
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Εικ.9 : Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χολινεργικών REM-on και των σεροτονινεργικών – 

νοραδρενεργικών REM-off κυττάρων. Rev. Bras. Psiquiatr., May 2005, vol.27 suppl.1, p.33-

39. 

 

φαίνεται να συνδέεται στενά με την ακετυλοχολίνη. Ωστόσο, υπάρχουν 

ενδείξεις ότι πολλοί περισσότεροι νευροδιαβιβαστές / νευροτροποποιητές 

μπορεί να παίζουν επίσης κάποιο ρόλο (π.χ. υποκρετίνη / ορεξίνη, ισταμίνη, 

γλουταμινικό, ασπαρτικό, γαλανίνη, ουσία Ρ, κλπ) · επιπλέον, πρόσφατα 

δεδομένα τονίζουν τη σημασία του νευροτροποποιητή αδενοσίνη ως ενός 

κρίσιμου τροποποιητή του ομοιοστατικού ύπνου, δηλαδή, της υπνηλίας που 

συμβαίνει μετά από παρατεταμένη αγρυπνία (Kryger et al, 2000 ; Porkka-

Heiskanen, Alanko, Kalinchuk and Stenberg, 2002) (βλ. Πιο κάτω). 
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Εικ.10 : Ο REM ύπνος. Rev. Bras. Psiquiatr., May 2005, vol.27 suppl.1, p.33-39 

 

     Τα ανωτέρω νευρωνικά συστήματα βρίσκονται σε αλληλεπίδραση 

προκειμένου να ρυθμίσουν τον ύπνο και την εγρήγορση. Το μοντέλο των δύο 

διαδικασιών της ρύθμισης του ύπνου έχει εξελιχθεί από το 1982 και έκτοτε 

έχει επηρεάσει πολλούς (Borbely, 1982). Αυτό το μοντέλο εξηγεί τη χρονική 

πορεία της αλλαγής μεταξύ ύπνου και εγρήγορσης ως αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης δύο διαδικασιών : μιας ομοιοστατικής διαδικασίας που 

ελέγχεται από την αθροισμένη ανάγκη για ύπνο (διαδικασία S), και μιας 

κιρκαδικής διαδικασίας (διαδικασία C) η οποία παρακολουθεί τα 

περιβαλλοντικά σήματα. Η ώθηση της διαδικασίας S αυξάνει εκθετικά κατά τη 

διάρκεια της εγρήγορσης και μειώνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Έτσι, η 

αύξηση και η φθίση της διαδικασίας S περιορίζεται από δύο ουδούς, δηλαδή, 
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έναν ουδό ύπνου και έναν ουδό ξυπνήματος (Borbely and Achermann, 1999). 

Δεδομένα προερχόμενα από πειράματα αποστέρησης μη REM ύπνου 

υποστηρίζουν αυτή τη θεωρητική κατασκευή (Dijk and Beersma, 1989). Από 

την άλλη, η διαδικασία C, δηλαδή το κιρκαδικό στοιχείο αυτού του μηχανισμού 

ρύθμισης, βρίσκεται υπό τον έλεγχο της 24ωρης ρυθμικής ταλάντευσης ενός 

βηματοδότη, ο οποίος βρίσκεται στους υπερχιασματικούς πυρήνες του 

υποθαλάμου. Αυτός ο βηματοδότης ευθύνεται κυρίως για τη ρύθμιση της 

θερμοκρασίας του σώματος και την ημερήσια έκκρισης μελατονίνης (Czeisler 

and Khalsa, 2000 ; Moore, 1997). Ως αποτέλεσμα, η τάση για ύπνο ποικίλει 

πολυπαραγοντικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.  

 

 

 

Eικ.11 : Αλληλεπίδραση νευροδιαβιβαστών στον NREM ύπνο. Rev. Bras. Psiquiatr., May 

2005, vol.27 suppl.1, p.33-39 
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Ο κιρκαδικός ρυθμός : από τις μύγες στον άνθρωπο 

 
 

     Η περιστροφή της γης προκαλεί προβλέψιμες αλλαγές στο φως και τη 

θερμοκρασία στο φυσικό μας περιβάλλον. Έτσι, η φυσική επιλογή ευνόησε 

την ανάπτυξη κιρκαδικών ρολογιών ή βιολογικών ρολογιών – ενδογενών 

κυτταρικών μηχανισμών για την παρακολούθηση του χρόνου. Αυτά τα 

ρολόγια φέρουν ένα πλεονέκτημα επιβίωσης με το να δίνουν την ικανότητα σε 

έναν οργανισμό να προβλέπει τις ημερήσιες περιβαλλοντικές αλλαγές και έτσι 

να προσαρμόζει τη συμπεριφορά και τη φυσιολογία του ανάλογα με τη 

χρονική στιγμή της ημέρας. Το ρολόι είναι συγχρονισμένο με τον κύκλο 

ημέρας – νύχτας, επιτρέποντας στον οργανισμό να προσαρμόζει όχι μόνον 

τους ημερήσιους κύκλους φωτός και σκότους που οφείλονται στην 

περιστροφή της γης, αλλά και την αλλαγή στη σχετική διάρκεια ημέρας και της 

νύχτας που προκαλείται από την κλίση του άξονα της γης σε σχέση με τον 

ήλιο. Έτσι, ένας κιρκαδικός χρονικός μηχανισμός ο οποίος υπόκεινται σε 

καθημερινή προσαρμογή είναι επίσης χρήσιμος και ως σαν ένας εποχιακός 

ρυθμιστής. 

     Η γενετική του κιρκαδικού ρυθμού στις μύγες έχει ρίξει φως στις αρχές με 

τις οποίες δουλεύει το κεντρικό ρολόι, και έχει παράσχει τα εργαλεία με τα 

οποία έχει διαπιστωθεί η συντήρηση αυτών των αρχών στα θηλαστικά.  
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Ιδιότητες των ωρολογιακών γονιδίων και πρωτεϊνών στα θηλαστικά 

Γονίδιο  Ιδιότητες  

Period 1 (Per1) 

Period 2 (Per2) 

Period 3 (Per3) 

Ενεργοποιητής της BMAL1 

λειτουργίας 

Timeless (Tim) Εκφράζεται συστασιακά.  

casein kinase 1ε Εκφράζεται συστασιακά. Πρωτεϊνική 

κινάση (CK1ε). Φωσφορυλιώνει την 

PER και επηρεάζει τη σταθερότητα 

της PER. 

Circadian locomotor output cycle 
kaput (Clock) 

Εκφράζεται συστασιακά. 

Ετεροδιμερίζεται με την BMAL1 και 

δεσμεύεται στο E-box. Προάγει την 

μεταγραφή των Per και Cry. 

Bmal 1/MOP3 Ετεροδιμερίζεται με την CLOCK και 

δεσμεύεται στο E-box. Προάγει την 

μεταγραφή των Per και Cry.  

Cryptochrome 1 (Cry1) 

Cryptochrome 2 (Cry2) 

Μεταλλάξεις τους αλλάζουν τη 

ρυθμικότητα στα ποντίκια, 

υποδηλώνοντας μια λειτουργία 

κεντρικού ταλαντευτή. Συσχετίζεται με 

την PER και τη σταθεροποιεί. 

Παρεμποδίζει την μεταγραφή των Per 

και Cry.  

Nfil3/E4BP4  Στα ποντίκια καταστέλλει την mPer1 

έκφραση.  

Satchidananda et al        Nature Vol.417 2002 
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HMS researchers are rewriting the circadian story. As day breaks, CLOCK and BMAL1β��either by 
settling on a stretch of nearby DNA (E-box) or some other mechanismβ��turn on per and cry. As per 
and cry mRNAs are made, they travel into the cytoplasm, where after a lag of about four to six hours, 
they produce proteins. The proteins, PER and CRY, pair up and return to their birthplace in the nucleus 
to carry out their separate missions: CRY inhibits CLOCK and BMAL1, thereby turning off the per and 
cry genes. PER2, along with a mystery partner, helps to turn on Bmal1. After another four- to six-hour 
lag, BMAL1 protein is produced. BMAL1 teams up with CLOCK to turn on per and cry, starting the next 
circadian cycle. Illustration by Steven Moskowitz, Advanced Medical Graphics
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Η ημερήσια υπνηλία και η αξιολόγησή της 

     Ενώ η εμπειρική μέτρηση είναι περισσότερο ευθεία, η μέτρηση μιας 

«υποθετικής κατασκευής» χρειάζεται μια λειτουργικοποίηση ( 

operationalisation) που να έχει μια αυστηρή σχέση με την ιδέα που πρέπει να 

συλλάβει. Η ιδέα της υπνηλίας μπορεί να θεωρηθεί ως ένα τέτοιο υποθετικό 

κατασκεύασμα. Αν και σε μια πρώτη ματιά η μέτρησή της μπορεί να φαίνεται 

εύκολη και η ύπαρξη της υπνηλίας δεν αμφισβητείται, η λειτουργικοποίησή 

της, ωστόσο, είναι ένα σύνθετο έργο. Εργαστηριακά πειράματα καθώς και η 

κλινική περιγραφή των διαφορετικών φαινομένων της υπνηλίας μας παρέχουν 

δεδομένα και ενδείξεις τα οποία στη συνέχεια τροφοδοτούν την εγκυρότητα 

ενός προτεινόμενου θεωρητικού μοντέλου της υπνηλίας.  

     Σε μια προσπάθεια αποσαφήνισης της σύνθετης έννοιας της υπνηλίας, 

έχουν προταθεί κάποιες ταξινομήσεις διαφορετικών «τύπων» υπνηλίας. Η 

«φυσιολογική» υπνηλία έχει διαχωριστεί από την «παθολογική» υπνηλία, με 

την πρώτη να είναι το αποτέλεσμα του κιρκαδικού ρυθμού, και την τελευταία 

να είναι το αποτέλεσμα ελλείμματος ύπνου  (Moldofsky, 1992). Στα πλαίσια 

της παθολογικής υπνηλίας, μπορεί να γίνει μια περαιτέρω διάκριση μεταξύ της 

«καθ’έξιν» και της «περιστασιακής» υπνηλίας. Η καθ’έξιν υπνηλία αναπαριστά 

μια σχεδόν σταθερή κατάσταση, όπως στην περίπτωση των διαταραχών 

υπερ-υπνηλίας όπως είναι το σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας. Η 

περιστασιακή υπνηλία αντιθέτως είναι το αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου 

εκλυτικού παράγοντα, π.χ. jet lag, ή φαρμακευτικής αγωγής. Άλλοι 

συγγραφείς κάνουν το διαχωρισμό μεταξύ «προαιρετικής» και «υπερβολικής» 

υπνηλίας. Η προαιρετική υπνηλία περιγράφεται ως η ευκολία αποκοίμισης σε 

κοινωνικά αποδεκτές στιγμές, ενώ η υπερβολική υπνηλία είναι η υπνηλία που 

συμβαίνει σε μια στιγμή που το άτομο αναμένεται φυσιολογικά να είναι ξύπνιο 

(Carskadon and Dement, 1982) ή σε μια στιγμή που κάποιος θέλει να είναι 

ξύπνιος (Krieger et al, 1996). Τέλος, γίνεται ένας συχνά αναφερόμενος 

διαχωρισμός μεταξύ της φυσιολογικής (physiological) υπνηλίας ή τάσης για 

ύπνο, όπως ήδη περιγράφηκε, και της «υποκειμενικής» υπνηλίας. Ο 

τελευταίος όρος αναφέρεται στην υποκειμενική αντίληψη ενός σήματος 

ανάγκης για ύπνο (Krieger et al, 1996) ή με άλλα λόγια, στα συναισθήματα και 

τα συμπτώματα που σχετίζονται με την υπνηλική κατάσταση (Thorpy, 1992). 
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     Συχνά τονίζεται η διαφοροποίηση μεταξύ της υπνηλίας και των 

σχετιζόμενων εννοιών όπως είναι η κούραση. Η οξεία κόπωση θεωρείται 

γενικώς ως η κατάσταση που απορρέει από φυσική προσπάθεια και 

παρατεταμένη δραστηριότητα. Στιγμές ανάπαυσης, χωρίς ύπνο, θα την 

βελτιώσουν. Αντιθέτως, η υπνηλία δεν προϋποθέτει κάποια προηγούμενη 

φυσική δραστηριότητα per se και μειώνεται ως συνέπεια μιας περιόδου 

ύπνου.  

     Ένας ευθύς ορισμός της υπνηλίας που να καλύπτει την περιπλοκότητα του 

φαινομένου δεν είναι διαθέσιμη σήμερα. Ο εννοιολογικός καθορισμός της 

υπνηλίας απαιτεί έναν ευρύτερο θεωρητικό σκελετό.  

 

 

Βασικά μοντέλα υπνηλίας 

     Το μοντέλο των δύο διαδικασιών της ρύθμισης του ύπνου, που 

αναπτύχθηκε από τον Borbely, (Borbely, 1982) προτείνει ένα βασικό μοντέλο 

υπνηλίας το οποίο παραμένει ακόμα. Το μοντέλο σκιαγραφεί τις διαδικασίες 

που εμπλέκονται στη ρύθμιση του ύπνου και του ξυπνήματος και ορίζει 

σαφώς ότι η υπνηλία προέρχεται από τη συνδυασμένη δράση δύο στοιχείων : 

ένα ομοιοστατικό – μονοτονικό και ένα κιρκαδικό – ρυθμικό στοιχείο. Το 

κιρκαδικό στοιχείο, η διαδικασία C, οδηγεί σε μια μείωση της εγρήγορσης τις 

πρώτες πρωινές ώρες. Το ομοιοστατικό στοιχείο, η διαδικασία S, αναπαριστά 

το ποσό της προηγούμενης εγρήγορσης και το ποσό του προηγούμενου 

ύπνου. Καθώς αυξάνεται ο χρόνος του προηγούμενου ξυπνήματος και καθώς 

μειώνεται ο χρόνος του προηγούμενου ύπνου, η υπνηλία αυξάνεται.  

     Εμπειρική υποστήριξη για αυτό το βασικό μοντέλο έχει αποκτηθεί από 

αρκετές μελέτες: οι υποκειμενικές και φυσιολογικές (physiological) μελέτες 

καθώς και οι μελέτες επίδοσης έχει δειχθεί ότι είναι ευαίσθητες τόσο στη 

χρονική στιγμή της ημέρας όσο και στην αποστέρηση του ύπνου, 

αντανακλώντας αντιστοίχως κιρκαδικές και ομοιοστατικές επιδράσεις 
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(Casagrande et al, 1997 ; Babkoff et al, 1991 ; Dijk et al, 1990). Επιπλέον 

επικύρωση των S και C στοιχείων προήλθε από μια μελέτη των Akerstedt και 

Folkhard (Akerstedt and Folkhard, 1995). Αυτοί χρησιμοποίησαν ένα 

ποσοτικό μοντέλο βασισμένο και στα δύο στοιχεία, για την πρόβλεψη της 

υπνηλίας σε μια κλίμακα μεταξύ 1 και 16. Μια παλινδρομική ανάλυση, με 

κριτήρια παραμέτρους ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος που σχετίζονται με την 

υπνηλία, έδειξε ότι η υπνηλία θα μπορούσε να προβλεφθεί με σημαντική 

ακρίβεια (r2 >0.70) σε οδηγούς φορτηγών και τρένων και σε εθελοντές υπό 

συνθήκες εργαστηρίου. Επιπρόσθετα, καθιερώθηκαν κριτήρια για την 

ερμηνεία των προβλέψεων, ταυτοποιώντας έτσι κριτικά επίπεδα εγρήγορσης, 

που προσφέρουν ένα εργαλείο για την πρόβλεψη ρίσκων ασφαλείας σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως είναι η κυκλοφορία ή η εργασία σε βάρδιες.  

     Έχει εμπειρικά επιβεβαιωθεί ότι τα ομοιοστατικά και κιρκαδικά στοιχεία 

δημιουργούνται από ξεχωριστούς εγκεφαλικούς μηχανισμούς και 

νευροδιαβιβαστικά συστήματα και ότι και τα δύο επηρεάζουν την κατάσταση 

ύπνου και εγρήγορσης. Όσον αφορά τη διαδικασία S, πρόσφατα δεδομένα 

υποδεικνύουν το νευροτροποποιητή αδενοσίνη ως το διαμεσολαβητή της 

υπνηλίας μετά από παρατεταμένη εγρήγορση, δηλαδή τα επίπεδα αδενοσίνης 

στο βασικό προσεγκέφαλο προοδευτικά αυξάνουν με την παρατεταμένη 

εγρήγορση και αργά μειώνονται στον αναρρωτικό ύπνο (PorkkaHeiskanen et 

al, 1997). Επιπρόσθετα, η εγκεφαλική δραστηριότητα έχει βρεθεί ότι είναι 

οργανωμένη με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο κατά τη διάρκεια του NREM 

και REM ύπνου. Ο πρώτος θεωρείται ότι σχετίζεται με μια απενεργοποίηση 

στο άνω εγκεφαλικό στέλεχος, τους θαλαμικούς πυρήνες και το βασικό 

προσεγκέφαλο και ο τελευταίος με ενεργοποίηση συγκεκριμένων περιοχών 

της γέφυρας και των θαλαμικών πυρήνων (Maquet, 1999). Ο πρόσθιος 

υποθάλαμος φαίνεται ότι ελέγχει τις κιρκαδικές διαδικασίες (Cardinali, 2000).  

     Στον πρωταρχικό σκελετό, οι S και C παρουσιάζονται ως δύο ανεξάρτητες 

διαδικασίες, με την S να ταλαντεύεται μεταξύ δύο ουδών που τροποποιούνται 

από την κιρκαδική διαδικασία. Μια εναλλακτική θεώρηση προτείνει ότι η 

υπνηλία απορρέει από τη συνεχή αλληλεπίδραση των δύο συστατικών, και 

έτσι μπορεί να αναπαρασταθεί ως μία διαδικασία (Achermann and Borbely, 
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1994). Αν και τα τρέχοντα δεδομένα δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό της μιας 

από αυτές τις δύο εναλλακτικές, η συνεχής αλληλεπίδραση των κιρκαδικών 

και των ομοιοστατικών στοιχείων της υπνηλίας φαίνεται πιο πιθανή από 

φυσιολογικής απόψεως.  

     Ένας τρίτος παράγοντας, η διαδικασία W, έχει προταθεί να προστεθεί στο 

αρχικό μοντέλο των δύο διαδικασιών της ρύθμισης του ύπνου (Folkard and 

Akerstedt, 1987). Αναπαριστά την αδράνεια ύπνου ή την μείωση στην 

εγρήγορση τις πρώτες ώρες μετά το ξύπνημα και θεωρείται ότι είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας που συνεισφέρει στην υπνηλία. Αυτό οδήγησε στην 

ανάδυση του μοντέλου των τριών διαδικασιών της ρύθμισης της εγρήγορσης.  

     Υπάρχουν έμφυτες αδυναμίες τόσο στο δισδιάστατο όσο και στο 

τρισδιάστατο μοντέλο της υπνηλίας – εγρήγορσης. Πρώτον, είναι φανερό ότι 

άλλοι παράγοντες από τις παραμέτρους του μοντέλου επηρεάζουν την 

υπνηλία με ένα ουσιώδη τρόπο. Αυτοί περιλαμβάνουν τους ουλτραδικούς 

(ultradian) ρυθμούς, που προκαλούν απογευματινή υπνηλία. Δεύτερον, το 

μοντέλο εφαρμόζεται στα μέσα ομαδικά δεδομένα και μπορεί να αναμένονται 

μεγάλες ατομικές διαφορές (Johns, 1991). Τρίτον, η επίδραση ποικίλων 

παραγόντων που συνεισφέρουν στην υπνηλία, όπως είναι οι διαδικασίες S και 

C, φαίνεται πιθανή, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές το ποιοί παράγοντες είναι 

καθοριστικής σημασίας και το ποιοί είναι απλώς δευτερεύοντες. Υπάρχουν 

ορισμένες ενδείξεις ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες οι ρυθμικές διαδικασίες 

είναι τα κυρίαρχα στοιχεία της υπνηλίας (Nakao et al, 1999). Η ομοιοστατική 

επίδραση θα είναι σχετικά μικρή, αλλά συνεχώς παρούσα. Η συνεισφορά της 

στην υπνηλία αναμένεται να είναι περισσότερο σημαντική σε καταστάσεις 

αποστέρησης ύπνου.  

     Μια πιο θεμελιώδης κριτική στα προτεινόμενα μοντέλα αφορά την 

αποκλειστική έμφαση πάνω στην ώθηση για ύπνο. Υπάρχουν ισχυρές 

ενδείξεις για έναν αποφασιστικό ρόλο της εγρήγορσης ή μιας ώθησης για 

εγρήγορση πάνω στην πιθανότητα του να κοιμηθούμε. Δεύτερον, μπορεί 

κανείς να πει ότι έχουν υπερτονισθεί στο παρελθόν οι «συγκυριακές» πτυχές 

της υπνηλίας ή οι οξείες, ανάλογες της περίστασης αλλαγές στην υπνηλία, 
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ενώ έχουν ευρέως αγνοηθεί ιδιοσυγκρασιακές ή ειδικές του ατόμου πλευρές 

της υπνηλίας.  

 

 

Το στοιχείο της εγρήγορσης στο μοντέλο υπνηλίας – επαγρύπνησης 

     Το εάν κάποιος θα κοιμηθεί, θα αισθάνεται νύστα, θα βιώσει προβλήματα 

εγρήγορσης ή θα παρουσιάσει φυσιολογικά (physiological) σημεία υπνηλίας 

φαίνεται να εξαρτάται από το επίπεδο της ανάγκης για ύπνο ή της ώθησης για 

ύπνο, καθώς και από το επίπεδο της εγρήγορσης ή της ώθησης για 

επαγρύπνηση. Η ιδέα δύο αντίθετων διαδικασιών στη ρύθμιση ύπνου – 

εγρήγορσης παρουσιάστηκε επισήμως για πρώτη φορά από τους Edgar et al 

(Edgar et al, 1993) και μπορεί να συνοψισθεί ως κάτωθι. Η τάση για ύπνο 

εξαρτάται από τη σχετική δύναμη δύο αμοιβαίως αναστελλόμενων ωθήσεων, 

την ώθηση για εγρήγορση και την ώθηση για ύπνο. Η ώθηση για ύπνο 

αποτελείται από τα C και S στοιχεία του δισδιάστατου μοντέλου · η ώθηση για 

εγρήγορση συνθέτεται από χρονοβιολογικούς παράγοντες καθώς και από 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως είναι η στάση του σώματος και η φυσική 

δραστηριότητα (Krieger et al, 1996). Η σχετική επικράτηση της ώθησης για 

εγρήγορση ή ύπνο θα προκαλέσει αντίστοιχα ξύπνημα ή ύπνο. Ο Johns 

(Johns, 1998) ενσωμάτωσε αυτήν τη γραμμή σκέψης στο μοντέλο του των 4 

διαδικασιών για τον ύπνο και την εγρήγορση και τόνισε τη σημασία των 

περιβαλλοντικών συνεισφερόντων παραγόντων, όπως είναι η υπνωτική φύση 

μιας κατάστασης, στην ώθηση της εγρήγορσης, κάτι που είχε ευρέως 

αγνοηθεί προηγουμένως.  

     Αν και η ώθηση για εγρήγορση έχει μελετηθεί λιγότερο λεπτομερώς σε 

σχέση με την ώθηση για ύπνο και δεν υπάρχει στα δι- και τρισδιάστατα 

μοντέλα ρύθμισης της επαγρύπνησης, υπάρχουν πειστικά επιχειρήματα της 

σημαντικής επιρροής της πάνω στην υπνηλία.  
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     Η απουσία μιας απλής σχέσης μεταξύ της ποιότητας του ύπνου και της 

τάσης για ύπνο μπορεί να ερμηνευθεί ως ένα επιχείρημα υπέρ του στοιχείου 

της εγρήγορσης στην υπνηλία. Γενικά, μία αύξηση στην τάση για ύπνο κατά 

τη διάρκεια της ημέρας παρατηρείται μετά από αποστέρηση ύπνου. Ωστόσο, 

υπάρχουν μελέτες που δείχνουν μια συσχέτιση μεταξύ ενός μικρότερου 

ολικού χρόνου ύπνου και χειρότερης ποιότητας νυχτερινού ύπνου από την μια 

και μικρότερης ημερήσιας τάσης για ύπνο από την άλλη τόσο σε φυσιολογικά 

άτομα όσο και σε άτομα με αϋπνία (Levine et al, 1988 ; Johnson et al, 1990). 

Η εισαγωγή της ιδέας της εγρήγορσης μπορεί να λύσει αυτήν την εμφανή 

αντίφαση. Ένα υψηλό επίπεδο εγρήγορσης θεωρείται ότι επιδρά τόσο στον 

ύπνο όσο και στην ημερήσια ικανότητα να πέσουμε για ύπνο, ακόμη και αν η 

ώθηση για ύπνο μπορεί να είναι υψηλή. Στα άτομα με αϋπνία μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι το πρόβλημά τους είναι αυτό της υπερεγρήγορσης, 

καθιστώντας την έναρξη για ύπνο πιο δύσκολη, αλλά χωρίς να μειώνεται η 

ώθησή τους για ύπνο (Bonnet and Arand, 1997 ; Johnson et al, 1990). Από 

την άλλη, το μοντέλο μπορεί να εξηγήσει επίσης τη γενική επίδραση της 

αποστέρησης ύπνου. Όταν το στοιχείο της εγρήγορσης βρίσκεται σε επίπεδο 

αναφοράς (baseline), η αποστέρηση ύπνου οδηγεί σε μια αύξηση της τάσης 

για ύπνο, λόγω αύξησης στην ώθηση για ύπνο.  

     Μια μελέτη των Bonnet και Αrand (Βonnet and Αrand, 1998) εμπειρικά 

υποστηρίζει την ύπαρξη της ώθησης για ύπνο και ενός στοιχείου εγρήγορσης 

στην υπνηλία. Η ώθηση για ύπνο και η εγρήγορση χειρίσθηκαν ξεχωριστά, η 

πρώτη μέσω μερικής και ολικής αποστέρησης ύπνου, και η τελευταία μέσω 

φυσικής δραστηριότητας. Και οι δύο παράγοντες ανεξάρτητα επηρέασαν την 

ικανότητα των ατόμων να κρατηθούν ξύπνιοι (MWT : maintenance of 

wakefulness test) και την τάση να πέσουν για ύπνο (MSLT). Η επίδραση της 

δραστηριότητας – η επίδραση της εγρήγορσης – ήταν ακόμα πιο δυνατή 

απ’ότι η επίδραση της αποστέρησης του ύπνου. Σε συμφωνία με αυτό, 

πολυμεταβλητές μέθοδοι έδειξαν ότι η φυσιολογική (physiological) 

καταπόνηση, η οποία μπορεί να ερμηνευθεί ως ένας δείκτης χρόνιας 

ψυχοφυσιολογικής εγρήγορσης, και η νυχτερινή κινητική δραστηριότητα, 

πιθανώς προκαλούμενη από μια υψηλή γενική δραστηριότητα, είναι 
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σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες των μέτρων του λανθάνοντος χρόνου 

για ύπνο (Kronholim et al, 1995).  

     Όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των ομοιοστατικών και κιρκαδικών 

στοιχείων, ένα ανατομικό υπόστρωμα μπορεί να ταυτοποιηθεί για τον 

παράγοντα της επαγρύπνησης · δηλαδή, το ανιόν δικτυωτό ενεργοποιητικό 

σύστημα θεωρείται το σύστημα που θέτει σε εγρήγορση το φλοιό (Lin, 2000). 

Η εγρήγορση, λειτουργικοποιημένη ως η EEG ενεργοποίηση, φαίνεται ότι 

διαμεσολαβείται όχι από ένα αλλά από ποικίλα νευροδιαβιβαστικά συστήματα 

τόσο στο εγκεφαλικό στέλεχος όσο και στο βασικό προσεγκέφαλο. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ο νευροδιαβιβαστής ορεξίνη έχει βρεθεί ότι παίζει ένα συγκεκριμένο 

ρόλο. Προάγει την εγρήγορση μέσω μιας άμεσης διεγερτικής δράσης πάνω 

στο βασικό προσεγκεφαλικό σύστημα εγρήγορσης, όπως φαίνεται στα 

knockout ποντίκια για τον υποδοχέα ΙΙ ορεξίνης (Chemelli et al, 1999).  

      Όσον αφορά τη σχετική σημασία των διαφορετικών στοιχείων της τάσης 

για ύπνο ή υπνηλία, μπορεί να βρεθούν ορισμένοι συνήγοροι της κυρίαρχης 

επίδρασης της εγρήγορσης (Bonnet and Arand, 1998) και πιο ειδικά του 

αποφασιστικού ρόλου των περιβαλλοντικών παραγόντων (Johns, 1998). 

Κατηγορηματικά δεδομένα αυτών των απόψεων δεν υπάρχουν ακόμα.  

     Υπάρχει κάποια εξωτερική επικύρωση αυτής της καινοτόμου θεώρησης 

της υπνηλίας. Για παράδειγμα, η εννοιολογική θεώρηση παρέχει μια πιο 

κατανοητική ματιά στις διαταραχές του ύπνου (Bonnet and Arand, 1997). Σε 

μια πρώτη ματιά, μπορεί να φαίνεται δύσκολη η εξήγηση του γιατί ορισμένοι 

ασθενείς με μοτίβα χρόνιου περιορισμού ύπνου παραπονιούνται ότι 

αποκοιμούνται σε ακατάλληλους χρόνους και τόπους, ενώ άλλοι με παρόμοια 

μοτίβα ύπνου αντεπεξέρχονται καλά. Εδώ, ένα υπο-ενεργό σύστημα 

εγρήγορσης, σε συνδυασμό με ένα φυσιολογικό σύστημα ύπνου, παρέχει μια 

λογική εξήγηση. Όσον αφορά τώρα τα άτομα με αϋπνία, μπορεί να υποτεθεί 

ότι η ημερήσια κόπωσή τους είναι απόρροια της υπερεγρήγορσης, που τους 

εμποδίζει να εκπληρώσουν την ανάγκη τους για ύπνο. Αυτό το μοντέλο 

επιτρέπει μια ακόμα πιο βαθιά ματιά μέσα στο πρόβλημα της λανθασμένης 

αντίληψης της κατάστασης του ύπνου. Το τελευταίο θα μπορούσε να 
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αναπαριστά μια υπερβολικά υψηλή απαίτηση για ύπνο, σε συνδυασμό με ένα 

υψηλό επίπεδο εγρήγορσης.   

     Συμπερασματικά, η υπνηλία ή η τάση για ύπνο μπορεί να ειδωθεί 

εννοιολογικά ως αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητους παράγοντες, ένα 

στοιχείο εγρήγορσης και ένα στοιχείο ύπνου. Η τάση για ύπνο ενός 

συγκεκριμένου ατόμου μπορεί να παρουσιασθεί ως το αποτέλεσμα της θέσης 

του ατόμου πάνω σε ένα συνεχές που εκτείνεται από την υπερεγρήγορση 

μέχρι την υποεγρήγορση και σε ένα δεύτερο, ανεξάρτητο, συνεχές που δείχνει 

το επίπεδο της ανάγκης για ύπνο. Το πώς αυτοί οι δύο παράγοντες 

συνδυάζονται για να απολήξουν σε ένα επίπεδο τάσης για ύπνο  πρέπει να 

αποσαφηνιστεί. Προς το παρόν, φαίνεται ότι ένα υψηλό επίπεδο υπνηλίας 

μπορεί να αντανακλά μια υψηλή ώθηση για ύπνο, ένα χαμηλό επίπεδο 

εγρήγορσης, ή ένα συνδυασμό και των δύο. Με άλλα λόγια, υποστηρίζεται η 

ιδέα της ύπαρξης ποιοτικώς διαφορετικών καταστάσεων υπνηλίας, που 

προτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Broughton, 1982) αλλά μόνον 

πρόσφατα διερευνήθηκε περαιτέρω (Johns, 1998), αντί της ύπαρξης ενός 

μόνο φαινομένου ποικίλων βαθμών.  
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Υπνηλία κατάστασης (state sleepiness) και ιδιοσυγκρασιακή υπνηλία 
(trait sleepiness) 

 

Raymond et al, 2002 

 

     Η επίδραση των μακροπρόθεσμων ιδιοσυγκρασιακών φυσιολογικών 

(physiological) μεταβλητών πάνω στην τάση για ύπνο, εκτός από τη 

διαδικασία S, την ώρα την ημέρας (διαδικασία C), τα φάρμακα, την εξωτερική 

κατάσταση και το επίπεδο της φυσιολογικής (physiological) δραστηριότητας, 

αναφέρεται πότε -πότε, αλλά τις περισσότερες φορές ως παρατήρηση στο 

περιθώριο.  

     Σε ενήλικες χωρίς αναγνωρίσιμες διαταραχές ύπνου έχουν παρατηρηθεί 

καθαρές ατομικές διαφορές στην ημερήσια τάση για ύπνο. Ορισμένοι ενήλικες 

φαίνεται να κοιμούνται σε λιγότερο από 5 min σε ένα MSLT, κάτι που 

συνήθως χαρακτηρίζεται ως ένα παθολογικό επίπεδο υπνηλίας. Εδώ δεν 

μπορεί να ερμηνευθεί με αυτόν τον τρόπο αφού αφορά ανθρώπους χωρίς 
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κάποιο πρόβλημα εγρήγορσης ή υπνηλίας (Johnson et al, 1990). Σε μια 

βασική μελέτη των Carskadon και Dement (Carskadon and Dement, 1982) 

έγινε σαφές ότι ένας τόσο χαμηλός λανθάνον χρόνος για ύπνο δεν μπορούσε 

πάντα να εξηγείται ως αποτέλεσμα χρόνιας μερικής αποστέρησης ύπνου, που 

συχνά παρατηρείται στους νεαρούς ενήλικες, καθώς ήταν αρκετά σταθερός σε 

μια περίοδο 7 ημερών με 8h ύπνο την ημέρα. Αυτό ανέγειρε την πιθανότητα 

να αντανακλά έναν σταθερό χαρακτηριστικό λανθάνων χρόνο έναρξης ύπνου.  

     Από την μια, αυτό το φαινόμενο μπορεί να σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο 

βασικό επίπεδο ώθησης ύπνου σε κάθε άτομο. Κατά τη χρόνια μερική 

αποστέρηση ύπνου σε 5h κάθε νύχτα, ορισμένα υγιή υποκείμενα άγγιξαν ένα 

παθολογικό επίπεδο υπνηλίας, ενώ άλλοι κατατάσσονταν στις οριακές 

κλίμακες ή είχαν ακόμη ένα προφίλ «εγρήγορσης» (Carskadon and Dement, 

1982). Έτσι, φαίνεται ότι το ποσό του ύπνου που απαιτείται για την επίτευξη 

ενός ικανοποιητικού επιπέδου εγρήγορσης σαφώς ποικίλει μεταξύ των 

ατόμων και μπορεί να θεωρηθεί ως «ιδιοσυγκρασιακό».  

     Από την άλλη, μπορεί να υποτεθεί ότι τα άτομα χαρακτηρίζονται από ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο εγρήγορσης. Πάλι, η ιδέα ενέσκηψε από μελέτες της 

αϋπνίας, όπου μια σχετικά σταθερή φυσιολογική υπερεγρήγορση υποτέθηκε 

ότι είναι η υποκείμενη αιτία αυτής της διαταραχής ύπνου. Η ιδέα ενός 

«ιδιοσυγκρασιακού» επιπέδου εγρήγορσης φαινόταν να εφαρμόζεται και σε 

φυσιολογικά υποκείμενα. Σε ένα γενικό πληθυσμό, έχουν παρατηρηθεί άτομα 

που μπορούν εύκολα να κοιμηθούν σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να έχουν 

προβλήματα υπνηλίας. Έτσι, ένα βασικό επίπεδο εγρήγορσης, ξεχωριστά 

από μία ιδιοσυγκρασιακή ώθηση για ύπνο, μπορεί να υποτεθεί.  

     Περισσότερο άμεσα δεδομένα αυτής της θεώρησης είναι διαθέσιμα, αλλά 

περιορισμένα. Τα αποτελέσματα στο MSLT, ένα καθιερωμένο μέτρο του 

λανθάνοντος χρόνου για ύπνο, έχουν υψηλή test-retest εγκυρότητα σε 

περίοδο 4-14 μηνών (r = 0.96-0.97 Zwyghuizen-Doorenbos et al, 1988 , r = 

0.70-0.73 Bliwise et al,1991), γεγονός που δείχνει ένα σταθερό ατομικό 

χαρακτηριστικό της τάσης για ύπνο.  
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     Μια παραγοντική ανάλυση της ατομικής τάσης για ύπνο που μετρήθηκε με 

την ESS (Epworth Sleepiness Scale), μιας κλίμακας αυτοαξιολόγησης της 

πιθανότητας να κοιμηθεί ένα άτομο σε διαφορετικές καταστάσεις της 

καθημερινής ζωής, έδειξε ότι η τάση για ύπνο εμπλέκει 3 στοιχεία 

μεταβλητότητας, εκτός από τις βραχυπρόθεσμες αλλαγές (Johns, 1994). Αυτά 

είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό του υποκειμένου ή ένα προσωπικό 

ιδιοσυγκρασιακό στοιχείο, η υπνωτική φύση μιας κατάστασης και η 

συγκεκριμένη απόκριση ενός υποκειμένου σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.  

     Τέλος, προτείνεται, με κάθε απαραίτητη επιφύλαξη, ότι είναι δυνατόν αυτά 

τα υποτιθέμενα ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία της ώθησης για εγρήγορση και της 

ώθησης για ύπνο να καθορίζονται εν μέρει γενετικά. Μελέτες με ζώα έχουν 

δείξει την ύπαρξη γενετικών παραγόντων που ρυθμίζουν την ένταση της 

υπνηλίας μετά από μερική αποστέρηση ύπνου (Jouvet, 1993). Στην αϋπνία 

και την υπερ-υπνηλία, τα γενετικά στοιχεία εξηγούν το 33 – 60 % της 

απόκλισης στο μοτίβο του ύπνου (Heath et al, 1990). Συνεπώς, η υπνηλία 

μπορεί να αντανακλά ουσιωδώς διαφορετικές καταστάσεις. Μπορεί να 

απορρέει από μια υψηλή ώθηση για ύπνο, ένα επίπεδο εγρήγορσης που είναι 

πολύ χαμηλό ή συνδυασμό και των δύο. Μια διάκριση μεταξύ αυτών των 

διαφορετικών καταστάσεων ύπνου έχει σημαντικές κλινικές προεκτάσεις, 

όπως στη θεραπεία των διαταραχών του ύπνου.  

 

   

Ταξινόμηση των διαταραχών ύπνου 

     Με την άθροιση της γνώσης πάνω στη φυσιολογία και την παθολογία του 

ύπνου κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, η ανάγκη για μια γενικώς αποδεκτή 

ταξινόμηση των διαταραχών ύπνου έγινε εμφανής. Μια τέτοια ταξινόμηση 

αναμένεται να αυξήσει τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσει τη 

συγκρισιμότητα των επιδημιολογικών δεδομένων και να παράσχει μεγαλύτερη 

ομογένεια στα κλινικά και ερευνητικά δείγματα ασθενών.  
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     Σήμερα, είναι διαθέσιμες 3 κύριες ταξινομήσεις για τις διαταραχές ύπνου : 

η αναθεωρημένη έκδοση της Διεθνούς Ταξινόμησης για τις Διαταραχές 

Ύπνου (ICSD – Revised : International Classification of Sleep Disorders) που 

έγινε από την American Academy of Sleep Medicine (2001), το DSM-IV-ΤR 

τμήμα για τις διαταραχές ύπνου που έγινε από την American Psychiatric 

Association (2000) και το τμήμα για τις διαταραχές ύπνου της 10th 

International Classification of Diseases (ICD-10) που είναι ακόμη εν ισχύ από 

τότε που θεσπίστηκε επίσημα από τον WHO (World Health Organization) το 

1992. 

     Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ICSD, 4 κύριες κατηγορίες διαταραχών 

ύπνου ταυτοποιούνται : (α) οι δυσυπνίες, δηλαδή οι διαταραχές που 

χαρακτηρίζονται είτε από αϋπνία είτε από υπερβολική υπνηλία (β) οι 

παραϋπνίες, δηλαδή συμπεριφορικές διαταραχές και ανεπιθύμητα φαινόμενα 

που εισβάλλουν στη διαδικασία του ύπνου (γ) διαταραχές ύπνου που 

σχετίζονται με νοητικές, νευρολογικές ή άλλες ιατρικές διαταραχές και (δ) μια 

κατηγορία «προτεινόμενων» διαταραχών ύπνου. Συνολικά, η ICSD-Revised 

αποτελείται από 88 διαφορετικές διαγνωστικές οντότητες. Η ICSD-Revised 

είναι μια περιεκτική ταξινόμηση, η οποία περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος 

πληροφοριών σχετικών με διαγνωστικά κριτήρια, σοβαρότητα και διάρκεια, 

κλινικά χαρακτηριστικά, πορεία, επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, παθολογία, 

πολυπνογραφία, και άλλα εργαστηριακά χαρακτηριστικά, και διαφορική 

διάγνωση κάθε συγκεκριμένης διαταραχής ύπνου (American Academy of 

Sleep Medicine).  

     Το DSM-IV-TR τμήμα των διαταραχών ύπνου αποτελείται από : (α) 

πρωταρχικές διαταραχές ύπνου, που υποδιαιρούνται σε δυσυπνίες και 

παραϋπνίες (β) διαταραχές ύπνου που σχετίζονται με κάποια άλλη νοητική 

διαταραχή και (γ) άλλες διαταραχές ύπνου, για παράδειγμα, διαταραχή ύπνου 

λόγω μιας γενικής ιατρικής κατάστασης και διαταραχή ύπνου λόγω λήψης 

ουσιών (American Psychiatric Association, 2000). Στο ICD-10, οι μη 

οργανικές διαταραχές ύπνου αναφέρονται σε ένα ειδικό τμήμα του κεφαλαίου 

V με νοητικές και συμπεριφορικές διαταραχές. Αυτό το τμήμα (F51.0 - F51.9) 

περιλαμβάνει τις δυσυπνίες, όπου η κυρίαρχη διαταραχή βρίσκεται στην 
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ποσότητα, την ποιότητα, ή τη χρονική επίπτωση του ύπνου λόγω κυρίως 

συναισθηματικών αιτιών (αϋπνία, υπερ-υπνηλία, διαταραχή του 

προγράμματος ύπνου – ξυπνήματος), τις παραϋπνίες (υπνοβασία, νυχτερινοί 

τρόμοι, εφιάλτες), και αρκετές άλλες μη οργανικές διαταραχές ύπνου. Οι μη 

ψυχογενείς διαταραχές ύπνου, όπως είναι η ναρκοληψία ή η υπνική άπνοια, 

τοποθετούνται στο κεφάλαιο VI του ICD-10 (World Health Organization, 

1992). Αυτά τα δύο συστήματα ταξινόμησης είναι λιγότερο λεπτομερή και 

δομημένα σε σύγκριση με την ICSD ταξινόμηση, η οποία απευθύνεται κυρίως 

σε ειδικούς του ύπνου. Και τα τρία συστήματα ταξινόμησης, ωστόσο, 

βασίζονται πρακτικά στις ίδιες αρχές και ακολουθούν αρκετά όμοιες 

διαγνωστικές οδηγίες.  

 

 

 

 

International Classification of Diseases 

 ICD-10  
ICD-

10  

DSM-

IV  
ICSD  

     

 F51 Nonorganic Sleep Disorders     

     

F51.0 Nonorganic Insomnia  F51.0 307.42  
307.42-

0  

   307.42  

F51.1 Nonorganic Hypersomnia  F51.1 307.44   

   307.44   

F51.2 
Nonorganic Disorder of The Sleep-Wake 

Schedule  
F51.2 307.45   

http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/dsm-iv.htm�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/dsm-iv.htm�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/dsm-iv.htm#PrimaryInsomnia�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Psychophysiological�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Psychophysiological�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/dsm-iv.htm#PrimaryInsomnia�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/dsm-iv.htm#CircadianRyth�
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F51.3 Sleepwalking (Somnambulism)  F51.3 307.46  
307.46-

0  

F51.4 Sleep Terrors (Night Terrors)  F51.4 307.46  
307.46-

1  

F51.5 Nightmares  F51.5 307.47  
307.47-

0  

F51.8 Other Nonorganic Sleep Disorder  F51.8 307.47  
307.49-

1  

    
307.41-

0  

    
307.49-

4  

    
307.42-

4  

    
307.42-

5  

    
307.46-

2  

    
307.43-

3  

    
307.49-

0  

    
307.49-

2  

    
307.47-

4  

F51.9 Nonorganic Sleep Disorder, Unspecified  F51.9 307.47   

     

 G47 Sleep Disorders     

     

G47.0 Disorders of Initiating and Maintaining Sleep G47.0 780.52  780.52-

http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/dsm-iv.htm#SleepWalking�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#SleepWalking�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#SleepWalking�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/dsm-iv.htm#SleepTerror�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#SleepTerrors�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#SleepTerrors�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/dsm-iv.htm#NightmareDis�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Nightmares�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Nightmares�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Sleep�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Sleep�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#AdjustmentSleep�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#AdjustmentSleep�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#InsufficientSleep�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#InsufficientSleep�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Limit-Setting�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Limit-Setting�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Sleep-Onset�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Sleep-Onset�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Confusial�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Confusial�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#ShortSleeper�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#ShortSleeper�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#LongSleeper�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#LongSleeper�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Terrifying�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Terrifying�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/dsm-iv.htm#DyssomniaNos�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/dsm-iv.htm#InsomniaType�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Idiopathic�
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(Insomnias)  7  

G47.1 
Disorders of Excessive Somnolence 

(Hypersomnias) 
G47.1 780.54  

780.54-

7  

    
780.54-

8  

G47.2 Disorders of The Sleep-Wake Schedule  G47.2 307.45  
307.45-

0  

    
307.45-

1  

    
307.45-

3  

    
780.55-

0  

    
780.55-

1  

    
780.55-

2  

    
780.55-

9  

G47.3 Sleep Apnoea  G47.3 780.59  
780.53-

0  

    
780.51-

0  

    
780.51-

1  

    770.81  

G47.4 Narcolepsy and Cataplexy  G47.4 347  347  

    
780.56-

2  

G47.8 Other Sleep Disorder  G47.8 780.59  
780.54-

2  

http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Idiopathic�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/dsm-iv.htm#:HypersomniaType�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#IdiopathicHyp�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#IdiopathicHyp�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Posttraumatic�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Posttraumatic�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/dsm-iv.htm#CircadianRyth�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#TimeZone�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#TimeZone�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#ShiftWork�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#ShiftWork�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#IrregularSleep�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#IrregularSleep�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#DelayedSleep�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#DelayedSleep�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#AdvancedSleep�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#AdvancedSleep�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Non-24-H�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Non-24-H�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#CircadianRhyt�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#CircadianRhyt�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/dsm-iv.htm#Breathing-Related�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Obstructive�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Obstructive�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#CentralSleep�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#CentralSleep�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#CentralAlveolar�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#CentralAlveolar�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#CongenitalCe�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/dsm-iv.htm#Narcolepsy�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Narcolepsy�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#SleepParalysis�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#SleepParalysis�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/dsm-iv.htm#OtherSleeDis�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#RecurrentHyp�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#RecurrentHyp�
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   780.59  
307.47-

2  

    
780.59-

0  

    
780.59-

1  

    337.9 

    
307.47-

1  

G47.9 Sleep Disorder, Unspecified  G47.9 307.47  
780.52-

9 

    
780.59-

9  

 

 

Εργαλεία αξιολόγησης της υπνηλίας 

 

1)   Συμπεριφορικές μετρήσεις 

Παρατήρηση συμπεριφορών 

• Συχνότητα χασμουρητού 

• Οφθαλμοκινητική δραστηριότητα 

• Κλείσιμο των ματιών 

• Κινήσεις κεφαλής 

• Εκφράσεις προσώπου 

• Δραστηριογραφία (actigraphy) 

 

http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/dsm-iv.htm#OtherSleeDis�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#SleepStarts�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#SleepStarts�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#REMSleepBe�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#REMSleepBe�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#NocturnalParaxysmal�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#NocturnalParaxysmal�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#FatalFamilial�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Subwakefulness�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#Subwakefulness�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/dsm-iv.htm#DyssomniaNos�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#ExtrinsicSleep�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#ExtrinsicSleep�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#OtherParasomnia�
http://butler.cc.tut.fi/~korpinen/class/icsd.htm#OtherParasomnia�


 38

Λειτουργικά τεστ 

• Τεστ χρόνου αντίδρασης 

• Τεστ ψυχοκινητικής αντίδρασης 

• Προσομοιωτής οδήγησης 

 

 

2) Υποκειμενικές κλίμακες αξιολόγησης 

Οξύ (acute) επίπεδο υπνηλίας 

• Stanford Sleepiness Scale (SSS) 

• Karolinska Sleepiness Scale (KSS) 

• Visual analogue scales of sleepiness / alertness 

 

 

Ολικό (total) επίπεδο υπνηλίας 

• Epworth Sleepiness Scale (ESS) 

• Sleep-wake activity inventory (SWAI) 

 

3) Ηλεκτροφυσιολογικές μετρήσεις 

• Multiple Sleep Latency Test (MSLT)  

• Maintenance of Wakefulness Test (MWT)  

•  Πολυπνογράφημα 

• Κορομετρία 

• Εγκεφαλικά προκλητά δυναμικά   
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     Η μέτρηση της υπνηλίας είναι ένα περίπλοκο έργο. Τα πολλαπλά 

εννοιολογικά πλαίσια της υπνηλίας και οι διαφορετικοί πιθανοί υποκείμενοι 

μηχανισμοί έδωσαν πολλές διαφορετικές λειτουργικοποιήσεις. Ως συνέπεια, 

αρκετά εργαλεία αξιολόγησης αναπτύχθηκαν στη διάρκεια των χρόνων, τα 

οποία όμως δεν εμφανίζουν μεγάλη συμφωνία, ενώ τα περισσότερα από αυτά 

έχουν περιορισμένα όρια αντίληψης των παραμέτρων της υπνηλίας λόγω της 

ανάγκης για τεχνική απλότητα και λόγω περιορισμών στη διάρκεια των 

δοκιμασιών. Από την άλλη, έχει γίνει ευρεία επικύρωση ορισμένων τεστ.  

 

 

Συμπεριφορικά μέτρα 

Συμπεριφορική παρατήρηση 

     Η απλή συμπεριφορική παρατήρηση μπορεί να αναγνωρίσει ενδείξεις 

υπνηλίας. Μια τέτοια ένδειξη είναι το χασμουρητό. Η κύρια λειτουργία του 

είναι η διατήρηση ή η αύξηση της εγρήγορσης όταν το περιβάλλον παρέχει 

σχετικά μικρή διέγερση (Baenninger, 1997). Η αξία αυτής της ένδειξης ως 

μέτρου υπνηλίας είναι σχετικά μικρή, καθώς η συχνότητα του χασμουρητού 

φαίνεται ότι προβλέπει μια αύξηση – παρά μια μείωση – στην εγρήγορση και 

δεν σχετίζεται με το προηγούμενο ποσό του ύπνου (Baenninger et al, 1996). 

Επιπλέον, το χασμουρητό φαίνεται να συσχετίζεται και με άλλες καταστάσεις, 

όπως είναι η πείνα και η ανία.  

     Δεύτερον, η υπνηλία σχετίζεται με συγκεκριμένες αποκλίσεις της 

αυθόρμητης οφθαλμοκινητικής δραστηριότητας. Ορισμένες παράμετροι των 

οφθαλμικών κινήσεων φαίνεται ότι αλλάζουν μόνον όταν τα επίπεδα υπνηλίας 

είναι μέγιστα · άλλες είναι περισσότερο ευαίσθητες σε αυξανόμενα επίπεδα 

υπνηλίας (Porcu et al, 1998).  
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     Η συχνότητα του κλεισίματος των ματιών, αξιολογημένη από 

εκπαιδευμένους παρατηρητές, προβλέπει αξιόπιστα την υποεγρήγορση όπως 

φαίνεται από την επίδοση πάνω σε ένα ψυχοκινητικό έργο εγρήγορσης (Mallis 

et al, 1999). Όπως και οι κινήσεις της κεφαλής, έτσι και το κλείσιμο των 

ματιών είναι μάλλον ένα όψιμο φαινόμενο της μετάβασης στην υπνηλική 

κατάσταση και τον ύπνο, ευαίσθητο μόνο σε υψηλά επίπεδα υπνηλίας (Wright 

and McGown, 2001 ; De Gennaro et al, 1996). Δεν παρατηρείται σταθερά 

καθώς επηρεάζεται από το κίνητρο και τη δραστηριότητα (Thorpy, 1992) και 

απαιτεί συνεχή οπτική καταγραφή. Η συνκαταγραφή των οφθαλμικών 

κινήσεων και της EEG δραστηριότητας μας δίνει πιο ευαίσθητα και 

συγκεκριμένα δεδομένα.  

     Η αξιολόγηση του επιπέδου υπνηλίας από εκπαιδευμένους παρατηρητές 

βάσει των εκφράσεων του προσώπου έχει δειχθεί ότι είναι αξιόπιστη και 

σταθερή. Ωστόσο, ο αριθμός των μελετών που αξιολογούν την τεχνική είναι 

περιορισμένος (Wierwille and Ellsworth, 1994) και η εφαρμογή της σε ένα 

πειραματικό πλαίσιο είναι δύσκολη.  

     Η τεχνική της δραστηριογραφίας (actigraphy), η οποία μετρά το επίπεδο 

της δραστηριότητας μέσω της προσκόλλησης ενός μικρού μόνιτορ στον 

καρπό του υποκειμένου, χρησιμοποιείται συνήθως για τη διάκριση μεταξύ 

ύπνου και εγρήγορσης για την εκτίμηση της διάρκειας του ύπνου. Η ικανότητά 

της να προβλέπει πολυπνογραφικώς καθορισμένες καταστάσεις εγρήγορσης 

είναι πολύ περιορισμένη (Pollack et al, 1999), αφού η δραστηριογραφική 

(actigraphic) ακρίβεια μειώνεται καθώς μειώνεται η πιθανότητα του ύπνου 

(Reid and Dawson, 1999).    

 

Λειτουργικά τεστ 

     Αυτά τα τεστ χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της επίδρασης της 

υπνηλίας πάνω σε διαφορετικές πλευρές της λειτουργικότητας. Ως 

αποτέλεσμα, μια συγκεκριμένη μείωση στην επίδοση σε ένα έργο μπορεί να 

θεωρηθεί ως μία ένδειξη του επιπέδου της υπνηλίας. Ποσοστά μείωσης της 
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λειτουργικότητας που σχετίζονται με πειραματικώς επαγόμενη υπνηλία συχνά 

παρατηρούνται (Bonnet, 2000 ; Dinges and Kribbs, 1991 ; Johnson, 1982 ; 

Pilcher and Huffcutt, 1996 ; Tilley and Brown, 1992). Διάφορες γνωσιακές 

λειτουργίες μπορεί να εξασθενούν, όπως η διατήρηση της προσοχής 

(διαλείψεις και μειώσεις του χρόνου που ξοδεύεται σε ένα έργο), η οπτική 

κωδικοποίηση (Sanders et al, 1982 ; Quant, 1992), και η βραχυπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη μνήμη. Ωστόσο, η επίδοση δεν εξασθενεί πάντα λόγω 

απώλειας ύπνου. Η επίδοση σε ενδιαφέροντα, διεγερτικά και ευχάριστα ή 

μικρής διάρκειας (δηλ. λιγότερο από μερικά λεπτά), έργα επηρεάζεται 

λιγότερο. Εάν το έργο είναι δύσκολο ή σύνθετο (π.χ. έργα μεγάλης διάρκειας 

και /ή έργα με υψηλή φόρτωση σημάτων, ή έργα με υψηλή φόρτωση της 

μνήμης), οι επιδράσεις της υπνηλίας είναι πιθανόν να γίνουν εντονότερες. 

Ωστόσο, η υψηλότερη περιπλοκότητα του έργου μπορεί να οδηγήσει σε 

αντισταθμιστική προσπάθεια η οποία διατηρεί το επίπεδο της επίδοσης μέσω 

αυξημένης κινητοποίησης, επαγόμενης είτε εσωτερικώς είτε εξωτερικώς από 

κίνητρα ή γνώση των αποτελεσμάτων (Tilley and Brown, 1992 ; Caldwell and 

Ramspott, 1998). Επομένως, τα αποτελέσματα των τεστ δεν αντανακλούν 

πάντα πιστά το βαθμό της υπνηλίας, ειδικά όταν η διάρκειά τους είναι μικρή ή 

όταν υπάρχει έντονη σωματική δραστηριότητα μέσα στο πλαίσιο της 

δοκιμασίας (Thorpy, 1992). Όταν τα τεστ είναι πολύ μεγάλα σε διάρκεια, αυτά 

μετρούν κόπωση, κινητοποίηση και ανία επιπροσθέτως των επιδράσεων της 

υπνηλίας.  

      Μεταβλητές των τεστ μέτρησης του χρόνου αντίδρασης είναι πολύ 

δημοφιλή μέτρα μέτρησης της επίδοσης (Broughton, 1982). Ένα από τα πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενα λειτουργικά τεστ όσον αφορά την μέτρηση της 

υπνηλίας είναι το ψυχοκινητικό τεστ εγρήγορσης, που μετρά τη διατήρηση της 

προσοχής. Έχει δειχθεί ότι είναι ευαίσθητο στην μερική αποστέρηση ύπνου 

και τον κιρκαδικό ρυθμό (Dinges et al, 1997 ; Jewett et al, 1999). Τα κενά 

στην προσοχή έχουν φτωχή συσχέτιση με τα περισσότερα τρέχοντα μέτρα 

μέτρησης της υπνηλίας, αλλά η τάση να αποκοιμιέται κάποιος ή να σταματά 

να αποκρίνεται κατά τη διάρκεια μη διεγερτικών έργων φαίνεται να σχετίζεται 

με πολλές καταστάσεις στη ζωή.  
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     Ιδανικά, οι συνθήκες των τεστ θα πρέπει να αξιολογούν πλευρές της 

επίδοσης που στοχεύουν σε καθημερινές δραστηριότητες. Η οδήγηση, που 

είναι γνωστό ότι επηρεάζεται από την υπνηλία, είναι ένα τυπικό παράδειγμα. 

Λόγω του αυξημένου κινδύνου τροχαίων ατυχημάτων όταν ο οδηγός 

βρίσκεται σε κατάσταση υπνηλίας, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να 

προσομοιωθεί η οδήγηση (George et al, 1997 ; Juniper et al, 2000 ; Reyner 

and Horne, 1998 ; Tornros, 1998), καθώς μια σύνδεση μεταξύ της επίδοσης 

σε έναν προσομοιωτή οδήγησης και της επίδοσης σε αληθινές συνθήκες 

οδήγησης είναι πιο προφανής σε σύγκριση με τα τεστ που μετρούν τον χρόνο 

αντίδρασης. Επιπλέον, οι προσομοιωτές οδήγησης προσφέρουν την ευκαιρία 

αξιολόγησης της επίδοσης στην οδήγηση με έναν ελεγχόμενο, τυποποιημένο 

και ασφαλή τρόπο, καθιστώντας δυνατή την μελέτη σε πειραματικές συνθήκες 

της επίδρασης της υπνηλίας σε αυτό το σύνθετο λειτουργικό τεστ. Οι 

ψυχομετρικές ιδιότητες αυτών των συστημάτων δεν έχουν καθιερωθεί ακόμη 

καλά. Τα σύγχρονα δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι ποιοτικές αλλαγές στη 

συμπεριφορά κατά την οδήγηση είναι οικολογικώς έγκυρες (ecologically 

valid), αλλά ότι η ποσοτική παρέκταση (quantitative extrapolation) δεν είναι 

δικαιολογημένη · καθώς η επίδοση μειώνεται, φαίνονται να εμφανίζονται 

νωρίτερα και να είναι περισσότερο έκδηλες σε ένα προσομοιωμένο σε 

σύγκριση με ένα αληθινό περιβάλλον (Tornros, 1998). Επιπρόσθετα, τα 

αποτελέσματα δεν μπορούν ακόμη να παρεκταθούν για την πρόβλεψη του 

ρίσκου ασφαλείας πριν ή μετά την αγωγή σε ατομικές περιπτώσεις, αν και το 

αποτέλεσμα της εξέτασης ομάδων ασθενών παρουσιάζει σημαντικές 

αποκλίσεις από τα φυσιολογικά άτομα ελέγχου (Juniper et al, 2000) και 

βελτιώνεται με την αγωγή (George et al, 1997). Καθώς έχουν ήδη καθιερωθεί 

κοινωνικοί κανόνες για την μέγιστη κατανάλωση αλκοόλ, μια υποσχόμενη 

ερευνητική κατεύθυνση είναι η σύγκριση των μειώσεων της επίδοσης μετά 

από μια συγκεκριμένη κατανάλωση αλκοόλ και των επιπτώσεων στη 

λειτουργικότητα που προκύπτουν μετά από ποικίλες περιόδους αποστέρησης 

ύπνου (Arnedt et al, 2000).  

     Περαιτέρω νευρογνωσιακή έρευνα απαιτείται για την μελέτη του εάν η 

πειραματικώς επαγόμενη υπνηλία και η παθολογική υπνηλία έχουν 

παρόμοιες επιδράσεις πάνω στην ανώτερη εκτελεστική νοητική λειτουργία.  
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Αυτοαξιολόγηση μέσω κλιμάκων βαθμονόμησης 

     Η αυτοαξιολόγηση της υπνηλίας μέσω κλιμάκων βαθμονόμησης είναι η πιο 

οικονομική, απλή και γρήγορη μέθοδος για την μέτρηση της υπερ-υπνηλίας, 

αλλά έχει ορισμένα μειονεκτήματα τα οποία είναι σύμφυτα με τις μετρήσεις 

αυτο-αναφοράς, όπως είναι η μη σκόπιμη προκατάληψη-προδιάθεση, και η 

σκόπιμη παραποίηση. Αδρά αυτά τα εργαλεία αξιολόγησης μπορούν να 

διαιρεθούν σε 2 κατηγορίες : την απλή αυτο-αναφορά του επιπέδου της 

υπνηλίας που βιώνεται και την αξιολόγηση ενός πιο συνολικού επιπέδου 

υπνηλίας βάσει της υπολογιζόμενης τάσης για ύπνο σε ποικίλες καθημερινές 

καταστάσεις. Κλίμακες βαθμονόμησης της πρώτης κατηγορίας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση βραχυπρόθεσμων αλλαγών στην 

υπνηλία, με άλλα λόγια για την αξιολόγηση της υπνηλίας κατάστασης (state 

sleepiness). Η δεύτερη κατηγορία των τεστ παρέχει μία ένδειξη του συνολικού 

επιπέδου υπνηλίας ενός υποκειμένου, πιθανώς προσεγγίζοντας μια πιο 

«ιδιοσυγκρασιακή» πλευρά της υπνηλίας.  

 

 

Οξύ επίπεδο υπνηλίας : Stanford Sleepiness Scale (Hoddes et al, 1973), 
Karolinska Sleepiness Scale (Akerstedt and Gillberg, 1990), και Visual 

Analogue Scales 

     Αυτά τα εργαλεία αξιολόγησης φαίνεται ότι είναι καλά προσαρμοσμένα για 

την μέτρηση του επιπέδου της οξείας υπνηλίας, καθώς είναι ευαίσθητα τόσο 

στην αποστέρηση ύπνου όσο και στη χρονική στιγμή της ημέρας (Babkoff et 

al, 1991 ; Jewett and Dijk, 1999). Εάν χρησιμοποιήσει κάποιος τις κλίμακες θα 

πρέπει να έχει υπ’όψιν του δύο κύρια προβλήματα. Πρώτον, οι άνθρωποι 

συχνά παρερμηνεύουν συμπτώματα κούρασης και ανίας ως υπνηλία. 

Δεύτερον, η σοβαρότητα της υπνηλίας συνήθως υποεκτιμάται, κυρίως στους 

ναρκοληπτικούς (Moldofsky, 1992), λόγω ανικανότητας συνειδητοποίησης του 
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εύρους της υπνηλικής τους κατάστασης. Μία μελέτη των Pilcher and Walters 

(Pilcher and Walters, 1997) παρουσίασε ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο 

της υπνηλίας, τόσο λιγότερο ακριβή είναι τα υποκείμενα στην αξιολόγηση του 

δικού τους επιπέδου υπνηλίας.  

 

 

Συνολικό επίπεδο υπνηλίας : η Epworth Sleepiness Scale (ESS) (Johns, 

1991) και η καταγραφή της δραστηριότητας ύπνου-εγρήγορσης (SWAI : 

sleep-wake activity inventory) 

     Στην ESS, υποδεικνύεται στα υποκείμενα να αξιολογήσουν την πιθανότητα 

να «γλαρώσουν» ή να αποκοιμηθούν σε οκτώ διαφορετικές καταστάσεις που 

διαφέρουν ως προς την υπνηλική τους φύση χρησιμοποιώντας ένα παράθυρο 

αξιολόγησης μερικών εβδομάδων.  Όσον αφορά τη SWAI, μας ενδιαφέρουν 

κυρίως δύο υποκλίμακές της. Η μία μετρά το βαθμό της ημερήσιας υπνηλίας 

με παρόμοιο τρόπο με αυτόν της ESS. Η άλλη αφορά την έναρξη του 

νυχτερινού ύπνου.  

     Οι ESS και SWAI, είναι, όπως και είχαν σχεδιασθεί, ανεξάρτητες των 

βραχυπρόθεσμων αποκλίσεων στην υπνηλία ανάλογα με το χρόνο της 

ημέρας και ανεξάρτητες των δια-ημερησιακών αποκλίσεων (Johns, 1994). 

Είναι σχεδιασμένες να μετρούν ένα γενικό επίπεδο ημερήσιας υπνηλίας, 

ειδωμένου ως ενός σταθερού ατομικού χαρακτηριστικού. Η εγκυρότητα του 

ESS ως ενός μέτρου της «ιδιοσυγκρασιακής» υπνηλίας υποστηρίζεται 

περαιτέρω από την ικανοποιητική test-retest αξιοπιστία της μετά από 5 μήνες 

(Johns, 1992). Τα αποτελέσματα της SWAI δείχνουν διαφορές στο μέσο ποσό 

του ύπνου και η εσωτερική σταθερότητα (internal consistency) του οργάνου 

είναι καλή (Johnson et al, 1999). Και οι δύο κλίμακες μπορούν να κάνουν τη 

διάκριση μεταξύ των φυσιολογικών και παθολογικών επιπέδων υπνηλίας 

(Johns, 1991 ; Rosenthal et al, 1993). Μια πρόσφατη μελέτη, 

χρησιμοποιώντας receiver operator χαρακτηριστικές καμπύλες, μια δυνατή 

μέθοδο στατιστικής ανάλυσης, έδειξε ότι το ESS παρουσιάζει μεγαλύτερη 
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διακριτική ικανότητα όσον αφορά τη ναρκοληψία σε σύγκριση με τα ΜWΤ και 

MSLT (Johns, 2000).  

     Σύμφωνα με τους σχεδιαστές της ESS, τα αποτελέσματα του τεστ θα είναι 

εύκολο να παρεκταθούν, καθώς είναι μια εκτίμηση της μέσης τάσης για ύπνο 

σε διαφορετικές καθημερινές καταστάσεις (Johns, 1998).  

     Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ακρίβεια των ΕSS και SWAI εξαρτάται από 

το πόσο αντιλαμβάνονται τα υποκείμενα ότι αποκοιμούνται. Αυτό δεν 

συμβαίνει πάντα, καθώς έχει δειχθεί σε μια μελέτη των Reyner και Horne 

(Reyner and Horne, 1998), ότι το 20 % των υποκειμένων καθαρά 

υποεκτίμησαν τον κίνδυνο να αποκοιμηθούν. Ωστόσο μια μελέτη των Van et 

al (Van et al, 1999) βρήκε ότι σε μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης (linear 

regression) τα αποτελέσματα της ΕSS συσχετίζονται με τα αποτελέσματα του 

MSLT μόνον όταν η ESS συμπληρωνόταν από άλλους, όχι από τα ίδια τα 

υποκείμενα. Αυτό προσφέρει μια εξήγηση για την έλλειψη ισχυρής συσχέτισης 

της ESS με το MSLT (Johns, 2000 ; Benbadis et al, 1999). Ο Johns (Johns, 

2000) βρήκε από 9 αναφορές μία μέση συσχέτιση 0.30 μεταξύ των δύο τεστ, 

αν και στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά όχι σε όλες, η σχέση ήταν 

στατιστικά σημαντική.  

     Τέλος, αυτή η φανερή διαφορά μεταξύ των υποκειμενικών κλιμάκων 

αξιολόγησης και των αντικειμενικών μετρήσεων της υπνηλίας (Johnson et al, 

1991 ; Cook et al, 1988), που περιγράφονται πιο κάτω, έχει τονισθεί πολλές 

φορές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να έχουμε υπ’όψιν ότι η υπνηλία 

είναι μια πολύπλευρη έννοια, όπως έχει ήδη συζητηθεί, και ότι τέτοιες 

διαφορές είναι μάλλον αναμενόμενες.  

 

Ηλεκτροφυσιολογικές μετρήσεις 

MSLT (multiple sleep latency test) 

     Η ιδέα που αποτελεί τη βάση του MSLT είναι αυτή της υπνηλίας ως μιας 

φυσιολογικής (physiological) ανάγκης για ύπνο. Έτσι, μια αυξημένη τάση για 
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ύπνο αντανακλά μεγαλύτερη υπνηλία. Η μεθοδολογία περιγράφηκε για πρώτη 

φορά το 1977 (Carskadon and Dement, 1977), τελειοποιήθηκε τη δεκαετία του 

1980 και αργότερα προτάθηκαν ορισμένες υποδείξεις σχετικά με τις προ του 

τεστ συνθήκες (Bonnet and Arand, 1998). Η διαδικασία απαιτεί τα υποκείμενα 

να ξαπλώσουν σε ένα ήσυχο σκοτεινό δωμάτιο και να μην αντισταθούν στην 

έλευση του ύπνου. Ο λανθάνων χρόνος έλευσης του ύπνου (sleep latency) 

καθορίζεται μέσω τυποποιημένων ηλεκτροφυσιολογικών μέσων όρων και 

ορίζεται ως ο χρόνος που παρέρχεται από τη στιγμή που θα σβήσουν τα 

φώτα μέχρι την πρώτη εμφάνιση οποιουδήποτε σταδίου του ύπνου. Εάν δεν 

επέλθει ο ύπνος, η δοκιμασία διακόπτεται μετά από 20 min. Τόσο ο μέσος 

όρος του λανθάνοντος χρόνου έναρξης του ύπνου όσο και ο αριθμός των 

REM onset trials είναι σημαντικές μεταβλητές του αποτελέσματος.  

     Η δοκιμασία προϋποθέτει την ύπαρξη μιας πολυπνογραφικής 

εγκατάστασης κάτι που είναι δαπανηρό από άποψη εργαστηριακής υποδομής 

και τεχνικού προσωπικού. Από την άλλη, η λεπτομερής τυποποίηση καθιστά 

δυνατή τη σύγκριση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μεταξύ των κέντρων 

ύπνου σε όλον τον κόσμο, αποτελεσμάτων που μπορεί να προέρχονται είτε 

από φυσιολογικά υποκείμενα σε πειραματικές συνθήκες είτε από ασθενείς με 

διαταραχές ύπνου. Η μεταξύ των αξιολογητών αξιοπιστία (inter-rater 

reliability) (Benbadis et al, 1995) καθώς και η test-retest αξιοπιστία μετά από 

4 με 14 μήνες (Zwyghuizen-Doorenbos et al, 1988 ; Bliwise et al, 1991) είναι 

από καλή μέχρι άριστη. Η δοκιμασία έχει επικυρωθεί σε μια μεγάλη ποικιλία 

πειραματικών και κλινικών συνθηκών που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την 

υπνηλία. Έχει δειχθεί ότι είναι ευαίσθητη σε παράγοντες που αυξάνουν την 

υπνηλία, όπως είναι η οξεία και η χρόνια μερική και ολική αποστέρηση ύπνου 

(Carskadon and Dement, 1982), στη διακοπή του ύπνου, στον κιρκαδικό 

ρυθμό, την πρόσληψη υπνωτικών και αλκοόλ, τη ναρκοληψία, την 

αποφρακτική υπνική άπνοια (Thorpy, 1992) και την ιδιοπαθή υπερ-υπνηλία 

(Chervin et al, 1995). Ειδικά στη διαφορική διάγνωση της ναρκοληψίας, το 

MSLT μπορεί να παράσχει πληροφορίες οι οποίες να επαυξήσουν τόσο την 

ευαισθησία όσο και την ειδικότητα, τουλάχιστον μετά τον αποκλεισμό της 

διαταραγμένης από τον ύπνο αναπνοής (Aldrich et al, 1997). Έπειτα, η 

δοκιμασία έχει φανεί ότι ανταποκρίνεται σε χειρισμούς που μειώνουν την 
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υπνηλία, όπως είναι η παράταση του ύπνου (Carskadon and Dement, 1982) 

και η κατανάλωση καφεϊνης (Thorpy, 1992).  

     Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στην ακρίβεια του MSLT ως 

μέτρου μέτρησης της υπνηλίας. Ο λανθάνων χρόνος έλευσης του ύπνου δεν 

συσχετίζεται καλώς με αρκετές μεταβλητές που αναμένεται να επηρεάσουν 

την υπνηλία, για παράδειγμα τη συχνότητα των αναπνευστικών διαταραχών 

κατά τον ύπνο (Chervin et al, 1995). Περιστασιακά, μικροί λανθάνοντες χρόνοι 

έλευσης του ύπνου μπορεί να παρατηρηθούν σε φυσιολογικά υποκείμενα 

(Levine et al, 1988). Τέλος, η δοκιμασία δεν είναι κατάλληλη για την 

παρακολούθηση της αγωγής ασθενών με υπερ-υπνηλία (Sangal et al, 1992). 

Εν μέρει, αυτό μπορεί να αποδοθεί σε μια επίδραση κατώτατου ορίου (floor 

effect) στο MSLT, που σημαίνει ότι η διάκριση μεταξύ ποικίλων ακραίων 

επιπέδων υπνηλίας παρεμποδίζεται όταν τα υποκείμενα αποκοιμούνται 

αμέσως μόλις τους δοθεί η άδεια (Sugerman and Walsh, 1989). Ωστόσο, 

κάποια επανεξέταση των εννοιών που αποτελούν τη βάση του MSLT φαίνεται 

να είναι απαραίτητη. Αρκετά νωρίς επισημάνθηκε ότι η δοκιμασία δεν μπορεί 

να διαχωρίσει την ικανότητα που έχει κάποιος να αποκοιμάται από την 

ανάγκη για ύπνο (Stepanski et al, 1988). Το να μην μπορεί κάποιος να 

κοιμηθεί γρήγορα δεν μπορεί να εξισωθεί με το ότι δεν έχει ανάγκη για ύπνο. 

Από την άλλη, η ικανότητα κάποιου να κοιμάται εύκολα δεν είναι απαραιτήτως 

προβληματική.  

     Αυτές οι ασυμφωνίες μπορούν να συνδεθούν με το συμπέρασμα που 

αναφέρθηκε στο προηγούμενο μέρος της παρουσίασης, ότι δηλαδή ο 

λανθάνων χρόνος έλευσης του ύπνου πιθανώς είναι μια λειτουργία τόσο του 

επιπέδου της ανάγκης για ύπνο όσο και του επιπέδου της εγρήγορσης. Η 

επιρροή του παράγοντα της εγρήγορσης πάνω στην υπνηλία έχει αγνοηθεί 

ευρέως στο MSLT. Το περιβάλλον της δοκιμασίας είναι σχεδιασμένο ώστε να 

απομακρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους παράγοντες εγρήγορσης και 

συνεπώς υποτέθηκε ότι η επίδραση της εγρήγορσης ήταν αμελητέα. Ωστόσο, 

ο παράγοντας της εγρήγορσης δεν μπορεί ποτέ να αποκλεισθεί τελείως, 

καθώς μέρος αυτού δημιουργείται εσωτερικά και είναι κατά πολύ ανεξάρτητος 
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του περιβάλλοντος. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπ’όψιν μας όταν 

ερμηνεύουμε τα αποτελέσματα του MSLT.  

     Αυτό το εννοιολογικό ζήτημα έχει επιπτώσεις για την οικολογική 

εγκυρότητα της δοκιμασίας. Η τάση για ύπνο μετρούμενη μία φορά σε μία 

δοκιμασία, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμασίας του MSLT, μπορεί να 

μην είναι ένας έγκυρος δείκτης της μέσης τάσης για ύπνο ενός υποκειμένου 

στην καθημερινή ζωή, όπου η εγρήγορση παίζει όντως έναν σημαντικό ρόλο.  

     Συμπερασματικά, το MSLT είναι αξιόπιστο, ακριβές και έγκυρο μέσα στο 

δικό του πλαίσιο και παρέχει μοναδικές πληροφορίες, αλλά δεν συλλαμβάνει 

όλες τις πλευρές της υπνηλίας.  

 

 

MWT (maintenance of wakefulness test) 

     Η μεθοδολογία αυτής της δοκιμασίας μοιάζει με αυτήν του MSLT, εκτός 

από το ότι τα υποκείμενα πρέπει να προσπαθήσουν να μείνουν ξύπνια ενώ 

κάθονται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο (Mitler et al, 1982 ; Hartse et al, 1982) για 

20 ή ακόμη για 40 min χωρίς να επιστρατεύσουν δραστικά μέτρα, όπως 

έντονη διανοητική ή φυσική δραστηριότητα προκειμένου να παραμείνουν 

ξύπνια. Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας αντιστοιχούν καλύτερα σε σύγκριση 

με το MSLT στο κύριο πρόβλημα των υπνηλικών ασθενών, που είναι να 

παραμένουν ξύπνιοι σε μονότονες καταστάσεις (Sangal et al, 1992). Αυτό 

υποδηλώνει ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει κλινικό ενδιαφέρον 

για δραστηριότητες που απαιτούν συγκεντρωμένη προσοχή για λόγους 

ασφαλείας, η χρήση του MWT προτιμάται από αυτήν του MSLT. 

     Ο λανθάνων χρόνος (latency) στο MWT μειώνεται με την αποστέρηση 

ύπνου (Harma et al, 1998) και την τεχνητή κατακερμάτιση του ύπνου σε 

φυσιολογικά υποκείμενα (Martin et al, 1996). Μια αύξηση στον λανθάνοντα 

χρόνο έλευσης του ύπνου έχει βρεθεί μετά από πρόσληψη καφεϊνης από 

υποκείμενα που είχαν στερηθεί τον ύπνο (Kelly et al, 1997). Τόσο στη 
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ναρκοληψία (Mitler et al, 1982) όσο και στο σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής 

άπνοιας (Sangal et al, 1992) οι τιμές είναι χαμηλότερες σε σχέση με τα άτομα 

ελέγχου και ο λανθάνων χρόνος συσχετίζεται αντίστροφα με τον 

αναπνευστικό δείκτη εγρήγορσης (respiratory arousal index).  

 

MSLT έναντι MWT 

     Τα δεδομένα από το MSLT και το MWT δεν συμβαδίζουν πάντα : σε μία 

μελέτη ένας 3h ύπνος είχε ένα καθαρό αποτέλεσμα στο MWT αλλά όχι στο 

MSLT (Sangal et al, 1992). Επιπλέον, το MWT είναι ένας καλύτερος δείκτης 

των ευεργετικών επιδράσεων της θεραπείας σε ασθενείς που υποφέρουν από 

ναρκοληψία (Thorpy, 1992) και σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας 

(Sangal et al, 1992). Έτσι, το MWT μπορεί να κάνει τη διάκριση μεταξύ των 

πολύ αυξημένων επιπέδων υπνηλίας (Sangal et al, 1999), ενώ παρουσιάζει 

προβλήματα στη διάκριση κατώτερων επιπέδων υπνηλίας, ως αποτέλεσμα 

μιας επίδρασης ανώτατου ορίου (ceiling effect) που καθηλώνει (clumps) τα 

άγρυπνα υποκείμενα μαζί. Το MSLT, από την άλλη, είναι καλύτερο στο να 

δείχνει διαφορές μεταξύ ανθρώπων που βρίσκονται σε μεγαλύτερη 

εγρήγορση, ενώ οι υπνηλικοί ασθενείς καθηλώνονται μαζί ως αποτέλεσμα 

μιας επίδρασης κατώτατου ορίου (floor effect), όπως αναφέρθηκε πιο πριν. 

Ωστόσο, θεωρείται ότι οι διαφορές μεταξύ του MSLT και του MWT 

επεκτείνονται πιο πέρα από αυτές τις επιδράσεις ανώτατου και κατώτατου 

ορίου και ότι μάλλον υποδεικνύουν ότι αυτές οι δοκιμασίες αξιολογούν 

διαφορετικές πλευρές της λειτουργικής κατάστασης των ατόμων (Moldofsky, 

1992 ; Sangal et al, 1992). Αν και τόσο το MSLT όσο και το MWT μετρούν 

ταυτόχρονα τη φυσιολογική (physiological) εγρήγορση και την ώθηση για 

ύπνο – τα δύο κύρια στοιχεία της υπνηλίας – έχει δειχθεί ότι η ικανότητα 

κάποιου να μένει ξύπνιος, όπως μετράται με το MWT, και η ικανότητά του να 

αποκοιμιέται, όπως μετράται με το MSLT, δεν αλληλοσυσχετίζονται σημαντικά 

(Sugerman and Walsh, 1989 ; Sangal et al, 1992). Αυτή η ασυμφωνία 

μελετήθηκε εμπειρικά από τους Sangal et al (Sangal et al, 1992). Μια 

παραγοντική ανάλυση (factor analysis) των δύο δοκιμασιών κατέδειξε ότι το 

91 % όλων των αποκλίσεων θα μπορούσε να εξηγηθεί από δύο παράγοντες, 
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την εγρήγορση και την υπνηλία. Δείχνει ότι οι δοκιμασίες μετρούν ουσιωδώς 

διαφορετικές ικανότητες, πιθανώς με διαφορετικούς υπεύθυνους 

εγκεφαλικούς μηχανισμούς. Το ΜWT φαίνεται ότι μετρά ειδικότερα τη δύναμη 

του συστήματος εγρήγορσης · στο MSLT ο ρόλος της ώθησης για ύπνο είναι 

πιο προεξέχων (Bonnet and Arand, 1998). Αυτό υπογραμμίζει το γεγονός ότι 

καμία δοκιμασία δεν είναι «πιο σωστή» από την άλλη, αλλά ότι, αντιθέτως η 

καθεμία είναι η καλύτερη ανάλογα με την πειραματική ερώτηση που τίθεται. 

Τέλος, όσον αφορά την ιδιοσυγκρασιακή υπνηλία, υποθέτουμε ότι το MSLT 

και το MWT μετρούν και τα δύο τόσο την ιδιοσυγκρασιακή υπνηλία όσο και 

την ιδιοσυγκρασιακή εγρήγορση, λόγω της σταθερότητας των αποτελεσμάτων 

στη διάρκεια του χρόνου. Επιπρόσθετα, το MWT μετρά τις επιδράσεις της 

καταστασιακής εγρήγορσης (state arousal), την οποία το MSLT προσπαθεί να 

ελαχιστοποιήσει.  

 

Άλλες φυσιολογικές παράμετροι 

Πολυπνογραφία 

     Εκτός από τη χρήση της πολυπνογραφίας – η οποία αποτελείται από 

EEG, ηλεκτρο-οφθαλμογράφημα και ηλεκτρομυογράφημα – για την μέτρηση 

του ύπνου, αυτή η τεχνική μπορεί επίσης να είναι πολύτιμη στην ταυτοποίηση 

διαφορετικών καταστάσεων εγρήγορσης. Πράγματι, έχει βρεθεί ότι οι 

πολυπνογραφικές παράμετροι είναι αξιόπιστοι δείκτες νοσοκομειακής 

καταγραφής της υπνηλίας σε καθημερινές καταστάσεις (Berrichi et al, 1999). 

Τα επεισόδια υπνηλίας ή ύπνου κατά τη διάρκεια μονότονων έργων 

αντανακλώνται μέσω αυξημένης άλφα και θήτα δραστηριότητας και μέσω 

αργών οφθαλμικών κινήσεων κατά τη διάρκεια των λεπτών πριν τις αποτυχίες 

στην εκτέλεση ενός έργου και πριν την αποκοίμιση (Torsvall and Akerstedt, 

1988). Με αυτήν τη μεθοδολογία οι Τorsvall et al μπόρεσαν να ανιχνεύσουν 

επεισόδια ύπνου στο 20 % των υποκειμένων κατά τη νυχτερινή εργασία 

(Torsvall et al, 1989). Σε αντίθεση με το EEG, ένας δείκτης αργών 

οφθαλμικών κινήσεων, που έχει δειχθεί ότι είναι ευαίσθητος στην υπνηλία, δεν 
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μπορεί να καταγραφεί αξιόπιστα σε νοσοκομειακές συνθήκες (Akerstedt and 

Gillberg, 1990 ; De Gennaro et al, 1996).  

     Η χρησιμότητα των πολυπνογραφικών καταγραφών για την ανίχνευση της 

υπνηλίας περιορίζεται κάπως από μεγάλες ατομικές διαφορές στις 

παραμέτρους. Επίσης, η ποικιλία των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για 

την ανίχνευση της υπνηλίας στο EEG παρακωλύει τη σύγκριση των 

διαφορετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων. Σε ένα πείραμα η ΕΕG 

καταγραφή κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου ενός συγκεκριμένου 

υποκειμένου χρησιμοποιήθηκε την επόμενη ημέρα για τη συνεχή ανίχνευση 

μέσω ενός ειδικού συστήματος παρόμοιων EEG αλληλουχιών κατά τη 

διάρκεια ενός in vivo 8h οδηγητικού ταξιδιού (Heyde et al, 2000).  

 

 

Εγκεφαλικά προκλητά δυναμικά 

     Η έρευνα δείχνει ότι τα όψιμα στοιχεία των εγκεφαλικών προκλητών 

δυναμικών, ιδιαίτερα για το ακουστικό σύστημα, αλλάζουν στην υπνηλική 

κατάσταση σε υγιή υποκείμενα και ότι έχουν χαμηλότερο εύρος στους 

ναρκοληπτικούς σε σύγκριση με τα φυσιολογικά άτομα (Broughton, 1982). 

Περαιτέρω μελέτες έδειξαν ότι παρατηρούνται μεγαλύτεροι ακουστικοί και 

οπτικοί Ρ300 λανθάνοντες χρόνοι σε ναρκοληπτικούς ασθενείς σε σύγκριση 

με τα υγιή υποκείμενα (Sangal et al, 1999). Πάλι, η ύπαρξη υψηλής 

μεταβλητότητας στα αποτελέσματα περιορίζει την αξία της τεχνικής ως μέτρου 

υπνηλίας (Broughton et al, 1988).  
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Κορομετρία 

 

Βραχεία Εισαγωγή 

Στο σκοτάδι, οι κόρες υγιών και ξεκούραστων ατόμων είναι σταθερές 

συνήθως για αρκετά λεπτά της ώρας. Η φυσιολογική αστάθεια της κόρης 

("pupillary unrest"), που συμβαίνει σε συνθήκες φωτισμού, εξαφανίζεται 

άμεσα μόλις σβήσει το φως. Οι κόρες τότε παραμένουν ευμεγέθεις και 

σταθερές για όσο το διάστημα το άτομο διατηρεί πλήρη εγρήγορση. Αργά ή 

γρήγορα όμως, όταν τα άτομα παραμένουν στο σκοτάδι για πολλή ώρα χωρίς 

να έχουν τίποτα να κάνουν, το μέγεθος των κορών αρχίζει να ταλαντεύεται και 

να μικραίνει. Αυτό το φαινόμενο αποδόθηκε στην επίδραση της ανίας ή /και 

της κόπωσης και οι ταλαντώσεις της κόρης ονομάστηκαν «κυματισμοί 

κόπωσης» (fatigue waves” (Lowenstein et al 1963). Οι κυματισμοί κόπωσης 

διαφέρουν ως προς την συχνότητα και το εύρος τους από την συνήθη 

αστάθεια της κόρης που φυσιολογικά παρατηρείται κάτω από συνθήκες 

σταθερού φωτισμού. Η συχνότητά τους είναι σχετικά αργή (ένας κυματισμός 

ανά 3 δευτερόλεπτα ή και περισσότερο) και το εύρος τους ποικίλλει από μόλις 

υποσημαινόμενο σε τεράστιους κυματισμούς που καλύπτουν όλο το δυνατό 

εύρος κίνησης της κόρης, ενώ αντίθετα οι εκ σταθερού φωτός κυματισμοί είναι 

πάντα μικροί σε εύρος με συχνότητα ευθέως ανάλογη της έντασης του 

φωτισμού του περιβάλλοντος (Loewenfeld, 1993). 

 

Η ρύθμιση του μεγέθους της κόρης σε συνθήκες σκότους 

Το μέγεθος της κόρης στο σκοτάδι καθορίζεται από το συμπαθητικό σύστημα 

με δύο τρόπους: Πρώτον, νοραδρενεργικοί νευρώνες του στελέχους που 

εννευρώνουν πυρήνες του συμπαθητικού στην σπονδυλική στήλη και 

διεγείρουν το περιφερικό συμπαθητικό σύστημα συμπεριλαμβανομένου και 

του διαστολέα μυός της κόρης. Δεύτερον, μέσω ενός σημαντικού κεντρικού 
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ανασταλτικού μηχανισμού επί του παρασυμπαθητικού πυρήνα των  Edinger-

Westphal (EW): ενός άμεσου από τον υπομέλανα τόπο και ενός έμμεσου από 

τους νοραδρενεργικούς πυρήνες της περιοχής Α1/Α5 μέσω του υποθαλάμου 

(Szabadi & Bradshaw 1996). Επομένως οι αλλαγές του μεγέθους της κόρης 

στο σκοτάδι πιστεύεται πως είναι το αποτέλεσμα των μεταβολών της 

ανασταλτικής δράσης του παραπάνω μηχανισμού επί του πυρήνα των EW, 

ως αποτέλεσμα της αυξομειούμενης δραστηριότητας του κεντρικού 

συμπαθητικού (Loewenfeld 1993). 

 

 

Η σταδιακή ανάπτυξη της κορομετρίας ως τεχνική στα εργαστήρια και 

κλινικές ύπνου 

Από την πρώτη περιγραφή των «κυματισμών κόπωσης» της κόρης πρώτος ο 

Yoss (Yoss et al 1969) προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την τεχνική για τον 

προσδιορισμό της υπνηλίας σε ομάδες ασθενών με χρόνιες διαταραχές του 

ύπνου όπως ναρκοληψία και Υπνική άπνοια, και προσπάθησε να 

σταδιοποιήσει την υπνηλία τους με κορομετρικά κριτήρια (Yoss et al 1970). Ο 

Yoss και συνεργάτες (Yoss et al 1970) ανέπτυξε μάλιστα μια μέθοδο 

σταδιοποίησης της υπνηλίας με κορομετρικά κριτήρια κατά την διάρκεια 

15λεπτου τεστ μετρώντας την διάμετρο της κόρης σαν ποσοστού της μεγίστης 

διαμέτρου (Stage 1 `awake'=95–100%, Stage 2=85–94%, Stage 3=75–84% 

and Stage 4 `sleepy'=65–74% of maximum diameter).  

Παρά τα υποσχόμενα αυτά αρχικά αποτελέσματα, η έρευνα και οι κλινικές 

εφαρμογές παρεμποδίσθηκαν από σοβαρά τεχνικά προβλήματα: Τα 

κορόμετρα της εποχής ήταν πολύ ογκώδη περίπλοκα δύσχρηστα και ακριβά, 

δύσκολα στην calibration, ενώ η εκτίμηση των αποτελεσμάτων ήταν 

υποκειμενική και χρονοβόρα καθώς γινόταν με το χέρι. Η ανάπτυξη της 

τεχνικής video  και της ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνας στην δεκαετία του 

1970 έδωσε νέα ώθηση στην κορομετρική έρευνα. Καθώς όμως τα 

περισσότερα κορόμετρα στις δεκαετίες 1970 και 1980 ήταν σχεδιασμένα για 
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την μελέτη του ανακλαστικού του φωτός, διάφοροι ερευνητές προσπάθησαν 

να καταγράψουν την υπνηλία μέσα από αλλαγές στο ανακλαστικό αυτό της 

κόρης (Schmidt 1982, Hertz et al 1988, Newman et al 1989, Stampi et al 

1995). Τα αποτελέσματα των μελετών ήταν αλληλοσυγκρουόμενα καθώς οι 

μελέτες έβριθαν μεθοδολογικών προβλημάτων αφού το ανακλαστικό του 

φωτός επηρεάζεται από ένα πλήθος μεταβλητών μεταξύ των οποίων οι 

σημαντικότερες είναι η φύση και η ένταση του φωτεινού ερεθίσματος 

(Loewenfeld 1993) και η συναισθηματική διέγερση και άγχος του υποκειμένου 

(Bitsios et al 1996, 2002) γεγονός που καθιστά το ανακλαστικό του φωτός 

ουσιαστικά ακατάλληλο για την μελέτη της υπνηλίας (Ranzijn & Lack 1997). 

Επιπλέον, η έλλειψη αντικειμενικών τρόπων εκτίμησης των δεδομένων και η 

έλλειψη φυσιολογικών (normative) δεδομένων συνέχιζε να παρεμποδίζει την 

έρευνα των ταλαντώσεων της κόρης σε σχέση με την υπνηλία μέχρι τα πρώτα 

χρόνια της δεκαετίας του 1990. Το 1991 οι Newman and Broughton (1991) 

ανήγγειλαν ότι η εγκυρότητα των αλλαγών της συμπεριφοράς της κόρης ως 

δείκτη υπνηλίας, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.  

Η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει πρόσφατα αλλά ραγδαία από το 1991 

και μετά με την συγκεκριμενοποίηση των διαδικασιών, μεθόδων, παραμέτρων 

των μετρήσεων, αυτοματοποιημένο χειρισμό των δεδομένων, τρόπων 

απαλοιφής των artefacts και μαθηματικής ανάλυσης των «κυματισμών 

κόπωσης» της κόρης (η σε πιο σύγχρονη ορολογία: ταλαντώσεων της κόρης 

στο σκοτάδι). Τα θέματα αυτά απετέλεσαν διαρκές θέμα διεξοδικών 

συζητήσεων στις διεθνείς συναντήσεις των ερευνητών  (International Pupil 

Colloquia) από το 1995. 

 

Το Κορομετρικό Τεστ Υπνηλίας (Pupillographic Sleepiness Test-PST) 

Το PST όπως εφαρμόζεται σήμερα αποτελεί μία εύκολη, πρακτική και 

σύντομη (11 λεπτά) μέθοδο για την καταγραφή ταλαντώσεων της κόρης που 

σχετίζονται με υπνηλία και η συλλογή, και ανάλυση δεδομένων γίνεται 

αυτόματα και με συγκεκριμένους μαθηματικούς αλγόριθμους. Το τεστ 

βασίζεται στον βασικό φυσιολογικό μηχανισμό που αναφέρθηκε 
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προηγουμένως. Οι λεπτομέρειες της μεθόδου καταγραφής και της 

αυτοματοποιημένης συλλογής, επεξεργασίας και μαθηματικής ανάλυσης των 

δεδομένων περιγράφεται λεπτομερώς από τους Lüdtge και συνεργάτες 

(Lüdtge et al 1998). Το PST προσφέρει: 

1. Μια τεχνική σταθερής καταγραφής 

2. Ειδικό λογισμικό το οποίο μετά την απαλοιφή των παρασίτων, αναλύει 

αντικειμενικά και ανεξάρτητα από τον ερευνητή τα βραδέα κύματα της 

κόρης στο σκοτάδι που σχετίζονται με την υπνηλία. 

3. Δεδομένα που εκφράζονται μέσα από αριθμητικές παραμέτρους, οι οποίες 

και επιτρέπουν τον προσδιορισμό ενδο- και δι-υποκειμενικών διαφορών 

της δραστηριότητας του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. 

 

 

Βραχεία περιγραφή του PST 

Διαδικασίες 

Ο εξεταζόμενος κάθεται σε αναπαυτική καρέκλα φορώντας γυαλιά με φίλτρο 

υπερύθρων. Το κεφάλι του στηρίζεται σε σταθερή θέση με υποστήριξη στο 

σαγόνι και με την βιντεοκάμερα υπερύθρων τοποθετημένη απέναντί του σε 

απόσταση 70 εκ. Ο εξεταζόμενος έχει λάβει οδηγίες να κοιτάζει το ασθενές 

υπέρυθρο φως μιας διόδου λυχνίας (LED) υπερύθρων που είναι το μόνο 

ορατό αντικείμενο κατά την διάρκεια της κορομετρίας. Η εικόνα του οφθαλμού 

παρακολουθείται συνεχώς από τον εξεταστή μέσα από μία οθόνη, ενώ η 

οθόνη του υπολογιστή δείχνει την διάμετρο της κόρης στην πορεία του 

χρόνου, τις κινήσεις των οφθαλμών και τις διαθλαστικές κινήσεις για 

διαδοχικές περιόδους 20 δευτερολέπτων. Η ταυτόχρονη παρακολούθηση της 

διάθλασης και του μεγέθους της κόρης επιτρέπει την ανίχνευση και εξάλειψη 

των μετρήσεων που δείχνουν αντίδραση της κόρης από αλλαγές της 

προσαρμογής, οι οποίες επίσης προκαλούν πρόσκαιρη μείωση του μεγέθους 

της κόρης. Σε πολλές παλαιότερες μελέτες πριν από την ανάπτυξη του PST 
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αυτή η πηγή σφάλματος δεν εξαλειφόταν. Για την μείωση των 

προσαρμοστικών κινήσεων της κόρης, οι οδηγίες προς τον εξεταζόμενο είναι 

απλώς να κοιτάζει προς την κατεύθυνση της φωτεινής πηγής υπερύθρων και 

όχι να προσπαθεί να εστιάσει σε αυτήν. Καθ’ όλη την διάρκεια της 

καταγραφής ο θάλαμος της κορομετρίας παραμένει απόλυτα ήσυχος και 

σκοτεινός. Οι εξεταζόμενοι γρήγορα συνηθίζουν στις συνθήκες αυτές. 

Η συμπεριφορά της κόρης στο σκοτάδι, καταγράφεται για 11 λεπτά μέσω 

βιντεοκάμερας υπερύθρων. Το σύστημα αποτελείται από μία βιντεοκάμερα 

ευαίσθητη στο υπέρυθρο φως με κάρτα απόσπασης εικόνων (frame grabber 

card) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, και λογισμικό επεξεργασίας εικόνας για 

ανάλυση στα 25 Hz πραγματικού χρόνου. Η χωρική διακριτική ικανότητα του 

συστήματος είναι 0.05 mm.  

 

Διαχείριση των δεδομένων 

Πριν από την ανάλυση, τα παράσιτα και ο θόρυβος από τις υψηλές 

συχνότητες απομακρύνονται αποτελεσματικά με μαθηματικό αλγόριθμο. Η 

offline ανάλυση  δίνει πληροφορίες για το προφίλ του φάσματος συχνοτήτων 

των ταλαντώσεων (Fast Fourier Transformation FFT), αλλαγή του μέσου 

εύρους της κόρης στην πορεία του χρόνου και την τάση της αστάθειας της 

κόρης (pupillary unrest). Η FFT χρησιμοποιείται για την ανάλυση βραδέων 

ταλαντώσεων (< 0.8 Hz). Στην αρχή της ανάλυσης, ολόκληρη η 11λεπτη 

καταγραφή υποδιαιρείται σε 8 χρονικές περιόδους (epochs) των 81.92 sec (= 

211 μετρήσεις). Η FFT συμπεριλαμβάνοντας φάσματα συχνοτήτων από 0.0-

0.1 Hz, 0.2-0.3 Hz μέχρι και 0.7-0.8 Hz εφαρμόζεται σε κάθε μία από τις 8 

αυτές περιόδους. Τα αποτελέσματα της FFT αποθηκεύονται στον σκληρό 

δίσκο και μπορούν να τυπωθούν για κάθε μία μέτρηση. 
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Μετρώμενες παράμετροι προς αξιολόγηση 

1. Το εύρος του φάσματος: Υπολογίζεται το εύρος  (amplitude) του κάθε 

φάσματος συχνότητας για όλες τις χαμηλές < 0.8 Hz συχνότητες μιας 

11λεπτης καταγραφής και ο μέσος όρος τους αποτελεί την κύρια 

μετρούμενη παράμετρο προς αξιολόγηση. Το εύρος του φάσματος 

(mm) είναι τρόπος μέτρησης του ποσού των βραδέων κυμάτων της 

κόρης. Η καταγραφή ενός νυσταγμένου ατόμου εμφανίζει πολλά και 

εκσεσημασμένα τέτοια βραδέα κύματα, και υψηλή τιμή στο εύρος του 

φάσματος συχνοτήτων. 

2. Ο δείκτης αστάθειας της κόρης [Pupillary Unrest Index (PUI)]: 
δείχνει την αστάθεια της κόρης κατά την διάρκεια μέτρησης στο 

σκοτάδι. Υπολογίζεται ο μέσος όρος της κορικής διαμέτρου (mm) για 

κάθε 16 διαδοχικές μετρήσεις καθώς και το εύρος της διαφοράς αυτής 

της μέσης τιμής από την μέση τιμή των επόμενων 16 μετρήσεων. Αυτή 

η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των δεδομένων της 11λεπτης 

καταγραφής, όλες οι απόλυτες τιμές των διαφορών (mm) αθροίζονται 

και υπολογίζεται η μέση διαφορά ανά λεπτό. Ο δείκτης αστάθειας 

επομένως εκφράζεται ως mm/min. Υψηλή αστάθεια της κορικής 

διαμέτρου (όπως στην υπνηλία) δίδει υψηλές τιμές αυτού του δείκτη, 

ενώ αντίθετα χαμηλές τιμές σημαίνουν σταθερό εύρος κόρης (όπως 

στα εν εγρήγορση υποκείμενα). Ο δείκτης αστάθειας και ο 

προηγούμενος δείκτης (εύρος του φάσματος) συσχετίζονται στενά με 

Spearman rank coefficients > 0.8.  

3. Η μέση διάμετρος της κόρης (mm) καθόλη την διάρκεια της 

καταγραφής υπολογίζεται και αποθηκεύεται. 

4. Η αρχική διάμετρος της κόρης υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των 

μετρήσεων κατά την πρώτη περίοδο των 82 sec. 
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Πρόσφατες μελέτες με την χρήση του PST 

Το PST εμφανίζει κιρκαδιανή περιοδικότητα όπως και η εγρήγορση / νύστα 

(Wilhelm et al 1998β, 2001) συσχετιζόμενο καλά με τον λανθάνοντα χρόνο 

έναρξης ύπνου από το MSLT, μια συσχέτιση που αντανακλάται μέσα από 

παρόμοια χρονικά patterns στη διάρκεια της μέρας, καλή συσχέτιση στο 

επίπεδο της σύγκρισης μεταξύ ομάδων αλλά και σε ατομικό επίπεδο (Danker-

Hopfe et al 2001), και που αντανακλάται από το γεγονός ότι μετά παραγοντική 

ανάλυση τα δύο τεστ «φορτώνονται» στον ίδιο παράγοντα (Kraemer et al 

2000). Οι δείκτες του PST εμφανίζουν exponential αύξηση σε υγιείς μετά από 

στέρηση ύπνου (Wilhelm et al 1998β, Morad et al 2000), ενώ τα υποκειμενικά 

επίπεδα υπνηλίας στους υγιείς συσχετίζονται σημαντικά με τον δείκτη 

αστάθειας της κόρης (PUI) (Wilhelm 1998β). Ασθενείς με χρόνιες διαταραχές 

ύπνου συμπεριλαμβανομένων και ασθενών με Ενύπνιο Άπνοια διαφέρουν 

σημαντικά από τους υγιείς στους δείκτες του PST (Lichstein KL and Johnson 

1994, Wilhelm et al 1998α, O’ Neil et al 1996) και αυτοί οι ασθενείς δείχνουν 

μείωση των βραδέων κυμάτων της κόρης μετά την θεραπεία, ενώ επίσης 

φαίνεται ότι σε ασθενείς με Ενύπνιο Άπνοια το PST μπορεί να διαχωρίζει 

αυτούς με τις βαρύτερες μορφές της νόσου (Wilhelm et al 1998a). Έχουν 

προσδιορισθεί φυσιολογικές τιμές για τους δείκτες του PST έτσι ώστε να 

γίνονται εφικτές οι συγκρίσεις με ασθενείς με Ενύπνιο Άπνοια και να 

υπολογίζεται η εξειδίκευση και ευαισθησία του τεστ. Παρόλα αυτά όμως, η 

ερμηνεία των δεικτών του PST σαν δείκτες υπνηλίας δεν μπορεί ακόμα να 

εφαρμοσθεί ευρέως επειδή τα φυσιολογικά δεδομένα προέρχονται από μία 

και μοναδική μελέτη 144 υγιών αστυνομικών που ανέφεραν φυσιολογικό 

ύπνο, αρνήθηκαν οποιαδήποτε διαταραχή του ύπνου, και υπεβλήθησαν σε 

κορομετρία μία και μόνον φορά το πρωί (Koerner et al 1998, Wilhelm et al 

1999). Σε αυτήν την μελέτη, η συσχέτιση μεταξύ της αυτοβαθμολογούμενης 

κλίμακας στην Stanford Sleepiness Scale και κορομετρικών δεικτών ήταν 

σημαντική με Spearman's rank correlation (r=0.31). Σημαντικό αποτελεί το 

εύρημα των Keegan and Merritt (1996) οι οποίοι βρήκαν σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ διακυμάνσεων στο εύρος της κόρης και δείκτες από την φασματική 

ανάλυση του ΗΕΓ από το δέλτα ως το βήτα φάσμα, όταν τα δεδομένα 

τμηματοποιήθηκαν σε «παράθυρα» των 2-s.  
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Ως τώρα, μόνο η μελέτη των McLaren et al (2002) απέτυχε να δείξει ευνοϊκά 

αποτελέσματα, αλλά αυτή φαίνεται πως ήταν βεβαρυμένη από μεθοδολογικές 

ατέλειες. Η μελέτη συνέκρινε το PST με το standard MSLT σε 49 ασθενείς με 

υπερυπνία, ηλικίας 18–78 χρονών, και δεν βρήκε (1) σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ μέσης διαμέτρου της κόρης στις 09:00 πμ και του μέσου λανθάνοντος 

χρόνου για την έναρξη ύπνου από το MSLT το οποίο ξεκίνησε στις 10:00 πμ 

[Spearman's correlation (r=0.14)] ούτε βρήκε (2) σημαντική συσχέτιση 

[Spearman's correlation (r=-0.44)] μεταξύ της ποσότητας των ταλαντώσεων 

της κόρης και του λανθάνοντα χρόνου επέλευσης ύπνου (Mean Sleep 

Latency) στο MSLT. Οι υγιείς εθελοντές υπεβλήθησαν σε κορομετρία αλλά όχι 

σε MSLT. Τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά εξαιτίας της διασποράς των τιμών 

λόγω ηλικίας (η μελέτη περιείχε ηλικιωμένους ασθενείς) και είναι γνωστό οτι η 

κορική διάμετρος και δείκτες μειώνονται γραμμικά και σαφώς με την ηλικία 

(Loewenfeld 1979, Bourne et al 1979, Smith 1992, Loewenfeld 1993, Smith 

and Dewhirst 1986, Bitsios et al 1996a). Επίσης, εφόσον η κορομετρία έγινε 

μόνον άπαξ το πρωί και μετά συγκρίθηκαν τα αποτελέσματά της με την sleep 

latency από ευκαιρίες για ύπνο οι οποίες εδόθησαν στους συμμετέχοντες 

καθόλη την διάρκεια της μέρας, είναι σαφές ότι τα δεδομένα συλλέχθηκαν 

κάτω από συνθήκες που ενώ θα μπορούσαν να επηρεάσουν την έκβαση του 

sleep latency δεν θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους κορομετρικούς δείκτες. 

Πράγματι, η sleep latency του MSLT (Carskadon and Dement 1987) όπως και 

το μέγεθος (Merritt et al 1998) και το ποσόν των ταλαντώσεων της κόρης 

(Merritt et al 2000) επηρεάζονται όλα από το ποιά ώρα εξετάζονται κατά την 

διάρκεια της μέρας. Τέλος, η κόπωση από αυτή την ίδια την πειραματική 

διαδικασία που ως γνωστόν επηρεάζει τα δεδομένα της κόρης (Tryon 1975) 

μπορεί λόγω μεθοδολογίας να είχε επηρεάσει τα δεδομένα της sleep latency 

αλλά όχι της κόρης. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει και πάλι επιτακτικά την ανάγκη 

για καλή γνώση των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών της τεχνικής της 

κορομετρίας. Οι μελέτες που συγκρίνουν το PST με το standard MSLT πρέπει 

να έχουν σταθερές πειραματικές συνθήκες μεταξύ όλων των ομάδων των 

υποκειμένων και να συγκρίνουν υγιείς και εν εγρήγορση εθελοντές καθώς και 

ασθενείς με υπνηλία. Η πιο πρόσφατη μελέτη που πραγματικά απέφυγε 

μεθοδολογικά σφάλματα, επικύρωσε το PST ως φυσιολογικού τεστ υπνηλίας 

έναντι του MSLT με παράλληλη καταγραφή και βρήκε σημαντική αύξηση των 
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theta EEG power ratios σε κάθε στάδιο κορομετρικά προσδιοριζόμενης 

υπνηλίας (pupil staging) σε δύο ομάδες ασθενών (ναρκοληπτικούς και 

ασθενείς με Υπνική Άπνοια) (Merritt et al 2004). 

Το PST αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προσθήκη στα τεστ που 

χρησιμοποιούνται στην έρευνα και την ιατρική του ύπνου επειδή προσδιορίζει 

την ημερήσια υπνηλία ποσοτικοποιώντας αντικειμενικά την ενεργοποίηση 

(activation) του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Δε άλλες περιοχές όπως η 

ιατρική της εργασίας και η αθλιατρική, η ψυχιατρική και η ψυχολογία όπου η 

αντικειμενική μέτρηση του επιπέδου εγρήγορσης / υπνηλίας έχει επίσης ειδικό 

ερευνητικό και κλινικό ενδιαφέρον, η κορομετρία δεν έχει ακόμη εφαρμοσθεί 

με εξαίρεση την περιοχή της κλινικής ψυχοφαρμακολογίας όπου δύο 

πρόσφατες μελέτες προσφέρουν πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα.  Οι 

Philips και συνεργάτες (2000α) βρήκαν ότι η κλονιδίνη που μειώνει τον τόνο 

του κεντρικού νοραδρενεργικού συστήματος, μείωσε την υποκειμενικά 

αυτοβαθμολογούμενη εγρήγορση και έτεινε να μειώσει την διάμετρο της 

κόρης και να αυξάνει το εύρος των βραδέων κυμάτων της κόρης και τον δείκτη 

της αστάθειας της κόρης. Από την άλλη, το κεντρικώς δρων νοραδρενεργικό 

φάρμακο υοχιμβίνη είχε τα αντίθετα αποτελέσματα επί του PST. Όταν τα δύο 

φάρμακα χορηγούνταν μαζί το ένα μείωσε τα αποτελέσματα του άλλου. Σε μια 

άλλη μελέτη οι Philips και συνεργάτες (2000β) βρήκαν ότι η αμιτρυπτιλίνη σε 

συμφωνία με την ιδιότητά της να προκαλεί υπνηλία, αύξησε το συνολικό 

εύρος των ταλαντώσεων της κόρης και είχε μια τάση να αυξάνει τον δείκτη 

αστάθειας της κόρης. Αυτά τα αποτελέσματα της αμιτρυπτιλίνης 

συνοδεύονταν από παράλληλη μείωση της υποκειμενικής 

αυτοβαθμολογούμενης εγρήγορσης και δεν παρατηρήθηκαν μετά την 

χορήγηση αντικαταθλιπτικών που δεν προκαλούν υπνηλία όπως η 

φλουβοξαμίνη και η ρεβοξετίνη. Τα παραπάνω δείχνουν ότι το PST είναι ένα 

αντικειμενικό ποσοτικοποιητικό τεστ, κατάλληλο για την ανίχνευση 

φαρμακοπροκλητών αλλαγών των επιπέδων εγρήγορσης / υπνηλίας. 
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Επίλογος 

 

Τα εργαλεία αξιολόγησης της υπνηλίας πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά 

σύμφωνα με το στόχο της αξιολόγησης. Κάθε τεστ έχει τις δικές του δυνάμεις, 

αδυναμίες και ειδικές ευαισθησίες στα διαφορετικά στοιχεία της υπνηλίας, 

καθιστώντας το περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλο και έγκυρο μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο πειραματικό πλαίσιο. 

     Η μελλοντική ερευνητική προσπάθεια θα πρέπει να στοχεύσει στη 

σύνδεση των ποικίλων εργαλείων αξιολόγησης της υπνηλίας με τα 

προτεινόμενα στοιχεία της υπνηλίας. Θα πρέπει να καθορισθεί σε πιο βαθμό 

μία συγκεκριμένη δοκιμασία είναι σχετικά πιο ευαίσθητη σε οξείες αλλαγές της 

υπνηλίας ή αντανακλά ένα συνολικό, ειδικό του ατόμου επίπεδο υπνηλίας. 

Επιπλέον, θα πρέπει να μελετηθεί η επιρροή της ώθησης για ύπνο από την 

μια και της ώθησης για εγρήγορση από την άλλη, πάνω στα διαφορετικά  

αποτελέσματα της υπνηλίας. Ειδικά για την κορομετρία, φαίνεται πως μπορεί 

να αντανακλά διαφορετικές πλευρές της κεντρικής εγρήγορσης σε σύγκριση 

με το MSLT, είναι ανέξοδο, γρήγορο στην εφαρμογή του, μπορεί εύκολα να 

επαναληφθεί, η διαδικασία απόκτησης των μετρήσεων είναι ευθεία και 

επομένως είναι ένα πολλά υποσχόμενο κλινικό εργαλείο για την αντικειμενική 

αξιολόγηση της υπερβολικής ημερήσιας υπνηλίας, της σοβαρότητάς της, της 

παρακολούθησης της νόσου και της απόκρισης στη θεραπεία. Χρειάζεται 

όμως, ακόμη περισσότερη έρευνα με σύγχρονη και αυστηρή μεθοδολογία για 

την επικύρωση αυτής της άποψης. Ένας σημαντικός παράγων που πρέπει να 

προσεχθεί είναι η περιορισμένη ύπαρξη πρότυπων δεδομένων. Εάν θέλουμε 

η παρακολούθηση του μεγέθους της ηρεμούσας κόρης στο σκοτάδι να 

ενσωματωθεί εκτενέστερα στις μελλοντικές μελέτες είναι σημαντικό να έχουμε 

πρότυπα (normative) δεδομένα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Αυτό θα 

επιτρέψει την κατηγοριοποίηση των ατόμων βάσει του μεγέθους της κόρης με 

έναν επιδημιολογικά σημαντικό τρόπο.  
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