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ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 Η  ζωή  σ’ αυτό  τον  πλανήτη  χαρακτηρίζεται  από  µια  έντονη  

µεταβλητότητα  και  είναι  ιδιαίτερα  πολύπλοκη  σε  όλες  τις  εκφάνσεις  της, µε  

κυρίαρχους  τους  ζωντανούς  οργανισµούς. Όλα  υπάρχουν  για  ένα  λόγο  και  όλα 

εξυπηρετούν  ένα  σκοπό, και  είναι  κατασκευασµένα  έτσι  ώστε  να  υφίσταται  

πάντοτε  µια  αρµονία  µεταξύ  τους, µια  ισορροπία. Στους  ανώτερους  ζωντανούς  

οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένου  και  του  ανθρώπου, αυτό  καλείται  

οµοιόσταση. Η  οµοιόσταση  υπάρχει  προκειµένου  να  διατηρεί  αυτή  την  

ισορροπία, που  ουσιαστικά  διατηρεί  τη  ζωή. Είναι  κάτι  ανάλογο  µε  το  ένστικτο  

της  αυτοσυντήρησης. Πιο  συγκεκριµένα, ο  ανθρώπινος  οργανισµός  λειτουργεί  

κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  «αυτοσυντηρείται», να  επιβιώνει  κάτω  από  τις  

απειλητικές  συνθήκες  που  συχνά  δηµιουργεί  η  ζωή  από  τις  πιο  απλές  έως  τις  

πιο  σύνθετες.  

Η  παρούσα  εργασία  ασχολείται  µε  δυο  έννοιες  που  διαδραµατίζουν  πολύ  

σηµαντικό  ρόλο  στη  ζωή  κάθε  ανθρώπου  και  υφίστανται  από  τότε  που  υπάρχει  

ζωή   στη  γη. Πρόκειται  για  το  stress  και  τον  ύπνο. ∆υο  διαφορετικοί  

µηχανισµοί  που  εξυπηρετούν  διαφορετικές  λειτουργίες, ωστόσο  ο  απώτερος  

σκοπός  τους  είναι  κοινός: λειτουργούν  και  οι  δυο  επικουρικά  ως  προς  τη  

διατήρηση  της  οµοιόστασης  και  κατ’ επέκταση  της  ζωής.      

Το  stress  και  ο  ύπνος  είναι  δυο  καταστάσεις  που  αγγίζουν  στενά  την  

καθηµερινότητα  των  όλων  ανθρώπων, µε  πολύ  φυσικό  και  οικείο  τρόπο. 

Παρόλα  αυτά  όµως  πρόκειται  για  δύο  ιδιαίτερα  πολύπλοκους  µηχανισµούς, οι  

οποίοι  δεν  είναι  απόλυτα  κατανοητοί  ακόµη  στους  επιστήµονες.  

Πέρα  όµως  από  τον  προσδιορισµό  της  έννοιας  και  των  διαφορετικών  

λειτουργιών  που  εξυπηρετούν, είναι  ενδιαφέρουσες  και  οι αλληλεπιδράσεις  που  

συµβαίνουν  µεταξύ  του  stress  και  του  ύπνου. Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  

είναι  να  περιγράψει  αρχικά  τι  σηµαίνει  stress  και  ύπνος, καθώς  και  ποιες  είναι  

οι  βασικές  λειτουργίες  τους. Ακόµη, αν  υπάρχουν  αλληλεπιδράσεις  µεταξύ  τους, 

κυρίως  ως  προς  την  εµφάνιση  παθολογίας, και  τέλος  να  περιγράψει  τους  

θεραπευτικούς τρόπους  αντιµετώπισης, στις  περιπτώσεις  που  το  stress  και  ο  

ύπνος  εξελίσσονται  σε  διαταραχές  που  απειλούν  την  ανθρώπινη  υγεία, σωµατική  

και  ψυχική.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στο  πρώτο κεφάλαιο, θα  γίνει  αναφορά  στο  τι  είναι  stress  και  ποια  η  

σχέση  του  µε  την  οµοιόσταση. Επίσης, σε  ποια  περίπτωση  το  stress  µπορεί  να  

αποβεί  επιζήµιο για  τον  οργανισµό, καθώς  και  ποιοι  είναι  οι  µηχανισµοί (από  

άποψη  νευροφυσιολογίας) που  το  διέπουν. Ακόµη  θα  σχολιαστεί  πως  το  stress 

συνδέεται  µε  το  ανοσοποιητικό  σύστηµα. 

  Στο  δεύτερο  κεφάλαιο, θα  παρουσιαστεί  ο  ύπνος  και  η  αϋπνία και θα  

περιγραφούν  οι  δυο  θεωρίες  που  υπάρχουν  ως  απάντηση  στο  ερώτηµα  γιατί  

κοιµόµαστε. Επιπρόσθετα, θα  γίνει  αναφορά  στη  νευροφυσιολογία  του  ύπνου, 

ποιοι  δηλαδή  είναι  οι  µηχανισµοί  που  προάγουν  τον  ύπνο.  

Στο  τρίτο  κεφάλαιο  θα σχολιαστούν  οι  αλληλεπιδράσεις  µεταξύ  του  

stress και  του  ύπνου. Πως  συνδέεται  το  stress  κυρίως  µε  την  αϋπνία  και  τις  

διαταραχές  ύπνου, και  αν  δύναται  το  ένα  να  αποτελέσει  αιτιολογικό  παράγοντα  

δηµιουργίας  του  άλλου.  

Στο  τελευταίο  κεφάλαιο  θα  γίνει  µια  προσπάθεια  να  περιγραφούν    

κάποιοι  τρόποι  αντιµετώπισης  των  διαταραχών  του  ύπνου  και  του  stress, τόσο 

σε  φαρµακολογικό  επίπεδο, όσο και  σε  µη  φαρµακολογικό, αλλά 

ψυχοθεραπευτικό.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Α. STRESS 
 
 
1.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ STRESS; 
     ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ  ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ STRESS. 
 

Το  «stress» είναι  ένας  όρος  που  η  πλειοψηφία  των  ανθρώπων χρησιµοποιεί, σχεδόν  

καθηµερινά, προκειµένου  να  περιγράψει  µια  «συγκεκριµένη»  συναισθηµατική  κατάσταση  

που  βιώνει. Ωστόσο,  πρόκειται   για  µια  έννοια  που  ασθενεί  ως  προς  τον  προσδιορισµό  της. 

Η  έννοια  του  stress  δεν  είναι  απόλυτα  κατανοητή  από  τους  επιστήµονες, γι’ αυτό  και  δεν  

υπάρχει  ένας  πλήρης, αµιγής  ορισµός  σχετικά  µε  το  τι  είναι  stress.  

Έχουν  διατυπωθεί  πολλοί  ορισµοί  από  τους  επιστήµονες  που  προσπάθησαν  να  εισέλθουν  

και  να  εξερευνήσουν  τον  «µυστηριώδη  κόσµο  του  stress». Οι  ορισµοί  αυτοί, φαινοµενικά  

µοιάζουν  να  διαφέρουν, ωστόσο, στην  ουσία  η  κεντρική  ιδέα  παραµένει  η  ίδια.  

 Σύµφωνα  µε  τον  ορισµό  που  δίνει  η  «Εγκυκλοπαίδεια  του  stress» (G.Fink,2000), το 

stress  είναι  µια  αληθινή  ή  αντιληπτή  πρόκληση, είτε  ενδογενής  είτε  εξωγενής, που  

διαταράσσει  την  ισορροπία  του  σώµατος  ή  «οµοιόσταση». Ο στρεσογόνος  παράγοντας  

µπορεί  να  κυµαίνεται  από  συνωστισµό, κυκλοφοριακή  συµφόρηση, βία, απώλεια (θάνατος), 

απόλυση  ή  ανεργία  εξαιτίας  σωµατικής, χηµικής, βιολογικής  ή  ψυχολογικής  προσβολής. Το  

εάν  ο οργανισµός  θα  µπορέσει  να  προσαρµοστεί  ή  να  αντιµετωπίσει  το  stress, θα  εξαρτηθεί  

από  τη  φύση  και  τη  σοβαρότητα  του  στρεσογόνου  παράγοντα, καθώς  και  από  τη  σωµατική  

και  ψυχική  κατάσταση  του  ατόµου, η  οποία  µε  τη  σειρά  της  εξαρτάται  από  γενετικούς, 

βιωµατικούς, κοινωνικούς  και  περιβαλλοντικούς  παράγοντες.   

 Οι  D.J.Newport  και   C.B.Nemeroff, στην  «Εγκυκλοπαίδεια  του  Ανθρώπινου  

Εγκεφάλου»(2002)  ορίζουν  το  stress,  ως  οποιαδήποτε  πρόκληση  απέναντι  στην  οµοιόσταση  

που  απαιτεί  µια  προσαρµοστική  αντίδραση(απάντηση). Σύµφωνα  µε  τον  ορισµό  αυτό, το  

stress, συχνά  είναι  συνέπεια  µιας  αλλαγής  του  εξωτερικού  περιβάλλοντος  που  προκαλεί  

αναταραχή   

 

 

στο  εσωτερικό  περιβάλλον. Ωστόσο, το  stress  µπορεί  να  είναι  το  άµεσο  αποτέλεσµα  µιας  

δυσλειτουργίας  σ’ ένα  ή  περισσότερα  οργανικά  συστήµατα  εντός  του  εσωτερικού  

περιβάλλοντος  του  σώµατος.      
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   Ένας  διαφορετικός  τρόπος  να  προσεγγίσουµε  την  έννοια  stress,  είναι  πως  πρόκειται  

για  µια  ψυχολογική  και  σωµατική  αντίδραση  στις  απαιτήσεις  της  καθηµερινής  ζωής, οι  

οποίες  υπερβαίνουν  την  ικανότητα  του  ατόµου  να  τις  αντιµετωπίσει  επιτυχώς, «το  αίσθηµα, 

δηλαδή, ενός  ατόµου  ότι  ίσως  να  µην  µπορέσει  να  αντεπεξέλθει  σε  κάποια  κατάσταση  για  

κάποιο  χρονικό  διάστηµα». Σ’ ένα  κόσµο  που  διαρκώς  µεταβάλλεται, το  stress  είναι µια  

θεµελιώδης  προσαρµοστική  αντίδραση, η  οποία  καθιστά  ικανό  έναν  οργανισµό  να  

αντιµετωπίζει  τις  καθηµερινές  απειλητικές  διεγέρσεις  του  περιβάλλοντος 

(M.Victor&A.Ropper,2003). 

  Ένας  ορισµός  του  στρες  περισσότερο  επικεντρωµένος  στο  Κεντρικό Νευρικό 

Σύστηµα, συνίσταται στις αλλαγές στην ψυχολογική  οµοιοστατική  διαδικασία. Ο  οργανισµός  

αντιδρά ( µέσω  του  stress) σ’ ένα  συναγερµό  µε  το  να  διεγείρεται  και να  απελευθερώνει  

ορµόνες, σε  µια  προσπάθεια  να  αντιµετωπίσει  την  απειλή (I.Heuser&CH.Lammers,2003). 

Τέλος, ένας  ευρέως  αποδεκτός  και  πιο  λειτουργικός  ορισµός  του  στρες  είναι 

«οτιδήποτε  προκαλεί  την  αυξηµένη  έκκριση  γλυκοκορτικοειδών» 

(I.Heuser&CH.Lammers,2003). 
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1.2. ΤΟ STRESS ΚΑΙ  Η  ΣΧΕΣΗ  ΤΟΥ  ΜΕ  ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ. 

«Το  στρες  είναι  ζωή  και  η  ζωή  στρες» 

       H.Selye 

 

Αναµφισβήτητα, το  stress  διεισδύει  πλήρως  στις  ζωές  µας  και  µας  επηρεάζει  ως  

υποκείµενα, κοινότητες και  ανθρώπους. Αγγίζει  στενά  την  έννοια  της  ζωής  και  της  

ασθένειας  και  η  κατανόηση  του  µηχανισµού  του  stress  έδωσε  στους  φυσιολόγους  µια  νέα  

προσέγγιση  στη  θεραπεία  της  ασθένειας, αλλά  επιπλέον  µπορεί  να  δώσει  σε  µας  τους  

ίδιους  µια  νέα  φιλοσοφία  για  να  καθοδηγούµε  τις  πράξεις  µας  σύµφωνα  µε  τους  φυσικούς  

νόµους. Παρόλο  που  ακόµη  δεν  υπάρχει  πλήρης  κατανόηση  του  φαινοµένου  του  stress, 

είµαστε  σε  θέση  να  περιγράψουµε  το  γενικό  πλαίσιο  και  τις  επιπτώσεις  που  το  

χαρακτηρίζουν ( H.Selye,1984). 

 Τελευταία, έχουν  γίνει  αξιοσηµείωτες  πρόοδοι  στην  έρευνα  του  stress, ωστόσο, όπως  

ειπώθηκε  και  παραπάνω, εξακολουθεί  να  υφίσταται  µια  σύγχυση  σχετικά  µε  το  τι  είναι 

(stress). Για  το  λόγο  αυτό  θα  ήταν  χρήσιµο  να  διαλευκάνουµε τέσσερις  έννοιες- κλειδιά  που  

σχετίζονται  µε  το stress :  της  οµοιόστασης, του  στρεσογόνου  παράγοντα, του stress  και  της  

προσαρµοστικής  αντίδρασης (G. Chrousos,1995). 

 Η  ζωή  υπάρχει  µε  το  να  διατηρεί µια  σύνθετη  δυναµική  ισορροπία ή  οµοιόσταση, 

που  συνεχώς  «απειλείται»  από  εσωτερικές  και  εξωτερικές  αντίθετες  δυνάµεις  ή  

στρεσογόνους  παράγοντες. Το  stress, λοιπόν, ορίζεται  ως  µια  κατάσταση  απειλής  της  

οµοιόστασης. Το  ανθρώπινο  σώµα, ωστόσο  έχει  την  ικανότητα  να αντιδρά  στο  stress  

ενεργοποιώντας  ένα  πολύπλοκο  ρεπερτόριο  ψυχολογικών  και  συµπεριφορικών  

προσαρµοστικών  αντιδράσεων, το  γνωστό  σύνδροµο «µάχης  ή  φυγής»(‘fight or flight’) (G. 

Chrousos,1995). 

 Πριν  όµως  κατανοήσουµε  το  stress, πρέπει  πρώτα  να  περιγράψουµε  την  έννοια  της  

οµοιόστασης. Η  οµοιόσταση (ή οµοιοστασία), αρχικά  συνδέθηκε  µε  το  όνοµα  του  φυσιολόγου 

C. Bernard, ο οποίος  παρατήρησε  την  ικανότητα  των  ζωντανών  οργανισµών  να  ρυθµίζουν  

την  κατάσταση  του  εσωτερικού  περιβάλλοντος  τους  µέσα  σε  στενά  όρια. Ωστόσο, η  

οµοιόσταση  ως  όρος  θεωρείται  συνεισφορά  του  W.Cannon, ο  οποίος  επεξεργαζόµενος  την  

αρχική  ιδέα  του  Bernard  διατύπωσε  την  άποψη  ότι  οι  ανώτεροι  οργανισµοί  κατορθώνουν  

να  διατηρούν  τη  σταθερότητα  στο  εσωτερικό  περιβάλλον  µε  τη  βοήθεια  πολύπλοκων  

ρυθµιστικών  µηχανισµών. Τα  διάφορα  φυσιολογικά  ρυθµιστικά  συστήµατα  φαίνεται  ότι  

διαθέτουν  την  ικανότητα  να  ελέγχουν  τις  αλλαγές  του  εξωτερικού  περιβάλλοντος  και  στη  

συνέχεια  να  προσαρµόζονται  ανάλογα  ως  προς  αυτές  Πιο  συγκεκριµένα, αυτή  η  ικανότητα  

προσαρµογής  ενός  οργανισµού  στις  διαρκώς  µεταβαλλόµενες (και  αντίξοες) συνθήκες  
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στηρίζεται   στη  δεξιότητα  του  να  «παρακολουθεί»  στενά  τις  αλλαγές  αυτές  και  να  

συνεκτιµά  το  σύνολο  των  αισθητικών  πληροφοριών, προωθώντας, έτσι, κατάλληλες  

διορθωτικές  κινήσεις  µέσω  αυτόνοµων, ορµονικών  και  συµπεριφορικών  αντιδράσεων. 1      

Εποµένως, η  οµοιόσταση  αναφέρεται  στη  διατήρηση  των  σταθερών  συνθηκών  στο  

εσωτερικό  περιβάλλον  του  σώµατος. Είναι  απαραίτητη  για  την  επιβίωση, γιατί  τα  κύτταρα  

δύνανται  να  ζήσουν, να  αναπτυχθούν, να  αναπαραχθούν  και  να  ασκήσουν  τις  ειδικές  

λειτουργίες  τους  µόνο  για  όσο  διάστηµα  κατάλληλες  συγκεντρώσεις  θρεπτικών  συστατικών 

(πηγές  ενέργειας)  και  άλλα  πρόδροµα  συστατικά  µόρια  είναι  εύκολα  διαθέσιµα (G. 

Chrousos,1995). 

 Το  εξωτερικό  περιβάλλον, όπως  ειπώθηκε  και  παραπάνω, δεν  χαρακτηρίζεται  από  

σταθερότητα. Στην  πραγµατικότητα, η  αλλαγή  είναι  συνήθως  η  πιο  σταθερή  συνθήκη  στον  

περίγυρό  µας. Οι  αναταραχές  του  εξωτερικού  περιβάλλοντος  έχουν  συχνά  αντίκτυπο  στο  

εσωτερικό  περιβάλλον  του  σώµατος. Προκειµένου  να  διατηρήσουµε  την  σταθερότητα  εντός 

του  εσωτερικού  περιβάλλοντος, πρέπει  να  είµαστε  εξοπλισµένοι  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  

προωθούµε  κατάλληλες  προσαρµοστικές  αλλαγές  ως  αντίδραση  στις  εξωτερικές  πιέσεις. 

Ειδάλλως,  η  οµοιόσταση  απειλείται  και  η  επιβίωση  τίθεται  σε  κίνδυνο. Αυτές  οι  

προσαρµοστικές  αλλαγές, περιλαµβάνουν  συνειδητές  προσπάθειες  χειρισµού  του  εξωτερικού  

περιβάλλοντος  έτσι  ώστε  η  απειλή  της  οµοιόστασης  να  περιορίζεται. Η  προσαρµογή  

περιλαµβάνει  επίσης  και  µη συνειδητούς  εσωτερικούς  µηχανισµούς  που  µεταβάλλουν  τη  

λειτουργία  ενός  ή  περισσοτέρων  σωµατικών  συστηµάτων  σε  µια  προσπάθεια  να  

εξασφαλισθεί   η  σταθερότητα  του  σώµατος  ως  ολότητα. (V.S.Ramachandran,2002). 

 
1(Α.Καστελλάκης,2003. Συµπληρωµατικές  σηµειώσεις  στο  µάθηµα Φυσιολογία  Συµπεριφορά  ΙΙ) 

 Η  κατάσταση  stress  που  «µεταβιβάζουµε»  σ’ ένα  γεγονός  δεν  εξαρτάται  µόνο  από  

τα  έµφυτα  χαρακτηριστικά  του  γεγονότος. Οι  µηχανισµοί  αντιµετώπισης  είναι  τέτοιοι,  που  

δυο  υποκείµενα  που  εκτίθενται  στους  ίδιους  στρεσογόνους  παράγοντες  θα  βιώσουν  

διαφορετικούς  βαθµούς  stress. Το  stress  που  βιώνεται  από  ένα  συγκεκριµένο  υποκείµενο  σε  

µια  δεδοµένη  συνθήκη  εξαρτάται  και  από  τις  απαιτήσεις  που  δηµιουργεί  το  ίδιο  το  

γεγονός,  αλλά  και  από  την  αίσθηση  ελέγχου  της  κατάστασης  που  προέρχεται  από  το  ίδιο  

το  άτοµο(V.S.Ramachandran,2002)  
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1.3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΜΗ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ 

      ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ  STRESS. 

 

Οι  άνθρωποι  τείνουν  να  συσχετίζουν  το  stress  ενστικτωδώς  µε  αρνητικές  εµπειρίες  

ζωής  και  βιώµατα, όπως  ασθένειες  που  απειλούν  τη  ζωή  µας, την  απώλεια  εργασίας, ένα  

επικείµενο  διαζύγιο ή  οικονοµικές  δυσχέρειες. Όµως, και  ουσιαστικά  θετικές  εµπειρίες, όπως  

η  µετακόµιση  σ’ ένα  καινούργιο  σπίτι, το  ξεκίνηµα  µιας  νέας  εργασίας  ή  η  απόκτηση  

παιδιού  µπορούν  να  αποβούν  επίσης  στρεσογόνες  για  ένα  άτοµο (VS.Ramachandran,2002).     

Συνήθως όταν αναφερόµαστε στη φαινοµενολογία του stress, επικεντρωνόµαστε  

αποκλειστικά  στους  στρεσογόνους  παράγοντες, όµως  ανάλογης  σηµασίας  είναι  και  η  

αντίδραση  στο  stress, η  βιοσυµπεριφορική  συνέπεια  του stress. Όλες  οι  αντιδράσεις  στο  

stress  έχουν  ως  απώτερο  σκοπό  την  διατήρηση  της  οµοιόστασης. Στην  πραγµατικότητα, 

ωστόσο, οι  αντιδράσεις  στο  stress  µπορούν  να  είναι  προσαρµοστικές ( ειδικές)  ή  µη 

προσαρµοστικές (µη  ειδικές), όταν  ένας  στρεσογόνος  παράγοντας, οποιουδήποτε είδους, υπερβεί  

ένα  συγκεκριµένου  µεγέθους  κατώφλι . Μια  προσαρµοστική  αντίδραση  προωθεί  την  

συντήρηση  της  οµοιόστασης. Αντίθετα,  µια  µη  προσαρµοστική αντίδραση αποτυγχάνει να  

διατηρήσει  την  οµοιόσταση  και  ως  απόρροια  µπορεί  να  προκύψει  κάποια    ασθένεια. Αυτό  

συµβαίνει  συνήθως  όταν  οι  αλλαγές  που  γίνονται  προς  αποκατάσταση  της  οµοιόστασης  

είναι  υπερβολικές  ή  παρατεταµένες, οπότε  είναι  δυνατό  να  µην  επιτευχθεί  η  προσδοκώµενη  

υγιής, σταθερή  κατάσταση  και  να  επακολουθήσει  η  εµφάνιση  παθολογίας (VS.Ramachandran 

,2002)  

   
1.4. Η  ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ  ΣΤΟ ΣΤΡΕΣ - ΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΟΥ  ΣΤΡΕΣ 

 

 Ο  σκοπός  της  αντίδρασης  στο  stress είναι  να  οδηγήσει  τον  οργανισµό  στην  

απαλοιφή  των  πηγών του  stress, προκαλώντας  την  κατάλληλη  συµπεριφορά.   

Το  stress αποβλέπει  στην  αυτοκαταστολή  του. Είναι  ένας  οµοιοστατικός  µηχανισµός  που  ο  

κύριος  στόχος  του  είναι  να  εξαλειφθούν  οι  πηγές που  δηµιουργούν το  stress. Η  αντίδραση  

είναι γενική, είναι  άβολη  και  παρουσιάζεται ως  σύστηµα  γενικού  συναγερµού. Αυτό  

προκύπτει  από  σωµατικές  και  συµπεριφορικές  αντιδράσεις, οι  οποίες  τείνουν  να  εξαλείφουν  

αυτήν  την  ανισορροπία, όπως  κάθε  άλλος  οµοιοστατικός  µηχανισµός (H.Ursin&M.Olff,1993)                  
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1.4.1. ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ  ΣΤΡΕΣ- ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ 

 

 Η  αντίδραση   στο  stress  υποβοηθείται  από  το  «σύστηµα  του  stress», που  απαντάται  

και  στο  Κεντρικό  Νευρικό  Σύστηµα (Κ. Ν. Σ.)  και  στην  περιφέρεια . Αυτό  το  σύστηµα  

λαµβάνει  και  ολοκληρώνει  µια  µεγάλη  ποικιλία  από  νευροαισθητικά (ανώτερα  φλοιικά, 

µεταιχµιακά, οπτικά, ακουστικά, οσφρητικά, γευστικά, σωµαταισθητικά  και  σπλαχνικά) σήµατα  

και  σήµατα  που  έχουν  να  κάνουν  µε  την  σύσταση  του  αίµατος, τις  ορµόνες, τις  κυτοκίνες 

και  άλλους  µεταβολίτες, που  φθάνουν  µέσα  από  συγκεκριµένα  µονοπάτια (G.Chrousos,1995). 

 Η  ενεργοποίηση  του  συστήµατος  του  stress οδηγεί  σε  µια  οµάδα  από  

συµπεριφορικές  και  σωµατικές  αλλαγές, που  είναι  πολύ  σταθερές  στην  ποιοτική  τους   

εµφάνιση  και  συνολικά  καλούνται  «γενική  προσαρµογή  ή  σύνδροµο  του  stress» 

(G.Chrousos,1995).  Αυτές  οι  αλλαγές  αποτελούν  φυσική  προσαρµογή  και  βελτιώνουν  τις  

ευκαιρίες  του  ατόµου  για  επιβίωση.  

Κατά  τον  H.Selye  η  «γενική  προσαρµοστική  αντίδραση» στο  στρες  διαθέτει  τρεις  

φάσεις: 

1. Αντίδραση  συναγερµού. Η  φάση  αυτή  χαρακτηρίζεται  από  υποτονία, υποθερµία, 

υποχλωρεµία  και είναι  επίσης  δυνατή  η  εµφάνιση  οξέος  στοµαχικού  έλκους. Εάν  το  στρες  

είναι  µέτριας  έντασης  και  διάρκειας, η  πρώτη  φάση  µπορεί  να  είναι  σύντοµη  και  

αναστρέψιµη. Η  φυσιολογική  κατάσταση  επιστρέφει  αυτόµατα  στο  τέλος  της  φάσης  του  

στρες.  

2. Αντίδραση  προσαρµογής. Η  φάση  αυτή  έπεται  της  αντίδρασης  συναγερµού  και  

χαρακτηρίζεται  από  αντίθετα  συµπτώµατα, όπως: υπερχλωρεµία, σχετική  αύξηση  των  

αιµοσφαιρίων  και  των  αντισωµάτων, αυξηµένο  αναβολισµό  και  αύξηση  του  βάρους.  

3. Κατάσταση  εξάντλησης. Εάν  το  στρες επιµένει  για  αρκετό  χρονικό         διάστηµα, δίχως  

αισθητές  ή υπολογίσιµες  αµυντικές  αντιδράσεις, η αντίσταση  του  οργανισµού θα  µειωθεί (η  

ορµονική  άµυνα  «εξαντλείται» και  εµφανίζονται  συµπτώµατα  όπως, απώλεια  της  ικανότητας  

ανάπλασης  κατεστραµµένων  ιστών, απώλεια  βάρους, ατονία) και  τότε  είναι  δυνατή  η  

εµφάνιση  παθολογίας. 

Τα  συστατικά  του  συνδρόµου  του  stress  διεγείρονται  µ’ ένα  συγκεκριµένο  τρόπο. 

Καθώς  το  δυναµικό  του  στρεσογόνου  παράγοντα  αυξάνεται, η  ειδικότητα  της  αντίδρασης  

µειώνεται  µέχρι   τελικά  να  παράγει  το  σχετικό  «µη  ειδικό» στρες σύνδροµο» 

(G.Chrousos,1995).    

Η  συµπεριφορική  προσαρµογή  περιλαµβάνει  αυξηµένη  εγρήγορση, επαγρύπνηση, 

αυξηµένη  προσοχή (προσήλωση  στο  στόχο) και  βελτιωµένη  αίσθηση  επίγνωσης  ανάλογα  τον  
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στρεσογόνο  παράγοντα και  την  µνήµη  του  οργανισµού. Περιλαµβάνει, επίσης, αυξηµένη  

αναλγησία  και  αύξηση  της  θερµοκρασίας  του  σώµατος, καθώς  και  ταυτόχρονη  αναστολή  

της  όρεξης  και   της  αναπαραγωγικής  λειτουργίας (G.Chrousos,1995).   

 Οι σωµατικές  προσαρµοστικές  αλλαγές  παίρνουν  µέρος  κυρίως  προκειµένου  να  

προάγουν  ένα  προσαρµοστικό  επανακαθορισµό  της  ενέργειας. Γι’ αυτό  οξυγόνο  και  τα  

θρεπτικά  συστατικά  µετακινούνται  προς  το  Κ. Ν. Σ. και  σε  σηµεία  του  σώµατος, όπου  

χρειάζονται  περισσότερο.  

Επίσης, προκαλούνται  αυξήσεις  στο  καρδιαγγειακό  τόνο (καρδιακός  ρυθµός, αρτηριακή  

πίεση), στο  ρυθµό  της  αναπνοής  και  στο  µεταβολισµό (γλυκονεογένεση, λιπόλυση). Όλος  ο  

οργανισµός βρίσκεται σε  συµφωνία, προκειµένου  να  προωθηθεί  η  διαθεσιµότητα  των  

ζωτικών  υποστρωµάτων  στους  ιστούς (όπου  είναι  απαραίτητα  για  την  άµυνα  τους). 

Ενεργοποιούνται  οι  αποτοξινωτικές  λειτουργίες  που  απελευθερώνουν  τον  οργανισµό  από  

άχρηστα  µεταβολικά  προϊόντα  από  τις  αλλαγές  που  σχετίζονται  µε  το  stress (στο  

µεταβολισµό), ενώ  αναστέλλεται  η  έκλυση  της  αυξητικής  ορµόνης και των  γοναδοτροπινών 

(αναστολή  γενετήσιας  δραστηριότητας- αναπαραγωγής). Επιπρόσθετα, καταστέλλεται  η  

δραστηριότητα  αναζήτησης  τροφής  και  τέλος  προκαλείται  ανοσοκαταστολή. Έτσι  η  

προσαρµογή  στο  στρες  αποτελεί  ένα  εξαιρετικό  παράδειγµα  ολοκλήρωσης  µεταξύ  του  

νευρικού  και  του  ενδοκρινικού  συστήµατος (G.Chrousos,1995).  

 Ο  οργανισµός  επίσης  ενεργοποιεί  δυνάµεις  συγκράτησης κατά  την  διάρκεια  του  

στρες, οι  οποίες προλαµβάνουν  το  ενδεχόµενο  µιας  υπεραπαντητικότητας  και  από  τα  

κεντρικά  και  από  τα  περιφερικά  µέρη  του  συστήµατος  του  στρες. Αυτές  οι  δυνάµεις  είναι  

ζωτικής  σηµασίας  για  µια  επιτυχηµένη  προσαρµογή. Εάν  αποτύχουν  να   αναχαιτίσουν  τα  

διάφορα  στοιχεία  της  αντίδρασης  στο  στρες., οι  προσαρµοστικές  αλλαγές  µπορεί  να  

αποβούν  υπερβολικές, παρατεταµένες  και  όχι  καλά  προσαρµοσµένες  και ίσως, γι’ αυτό  το  

λόγο, να  συµβάλλουν στην  ανάπτυξη  παθολογίας (G.Chrousos,1995) 

  Η  διατήρηση  της  ενεργοποίησης, είναι  δυνατό  να  συµβεί  όταν  ο  οργανισµός  είναι  

δίχως  έλεγχο  και  πληροφόρηση ή  όταν  υπάρχει  λόγος  να  αναµένουµε   αρνητικά  

αποτελέσµατα ( έλλειψη  ελπίδας  ή  αίσθηση  αβοήθητου). Το  επίπεδο  του  στρες  που  

προκύπτει  από  την  έλλειψη  αντιµετώπισης  δεν  είναι  επικίνδυνο –από  µόνο  του, το  σύστηµα  

συναγερµού  υπάρχει  για  ένα  σκοπό  και  ο  συναγερµός  από  µόνος  του  δεν  παράγει  

παθολογικές  αλλαγές  (H.Ursin&M.Olff,1993). 
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1.4.2. ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ STRESS- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 

         «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ  ΣΤΡΕΣ» 

 

 Τα  κεντρικά  συστατικά  µέρη  του  συστήµατος  του  stress  βρίσκονται  στον  υποθάλαµο  

και  στο  εγκεφαλικό  στέλεχος  και  περιλαµβάνουν  την  εκλυτική  ορµόνη  της  κορτικοτροπίνης 

(CRH) και τους  νευρώνες  της  αγγειοπιεσίνης (AVP) του  παρακοιλιακού  πυρήνα (PVN) του  

υποθαλάµου και  τους  CRH  νευρώνες  του  µεγαλοκυτταρικού  πυρήνα  και  του  

παραβραχιόνιου  πυρήνα  του  προµήκη  µυελού, καθώς  επίσης  και  τον  υποµέλανα  τόπο (LC)  

και άλλες  κυρίως  νοραδρενεργικές (ΝΕ)  οµάδες  κυττάρων  του  προµήκη  µυελού  και  της  

γέφυρας (LC/ NE- συµπαθητικό  σύστηµα ή  LC/ NE σύστηµα) (G.Chrousos,1995). 

 Τα  περιφερικά  άκρα  του  συστήµατος  του  stress  είναι  ο  HPA άξονας  (άξονας 

υποθαλάµου-επινεφρίδια), µαζί  µε  το  απαγωγό  συµπαθητικό- µυελώδες    επινεφριδιακό 

σύστηµα, και  τα  συστατικά  µέρη  του  παρασυµπαθητικού  συστήµατος (G.Chrousos,1995). 

 

 

1.4.2.1. CRH, AVP  και  Κατεχολαµινεργικοί  νευρώνες. 

 

Η  CRH, είναι  ο  κύριος  υποθαλαµικός  ρυθµιστής  του  HPA  άξονα (η  αλληλουχία  

ορµονικής  έκκρισης, CRH- ACTH- κορτικοστεροειδή), και  παράγεται  κυρίως  σε  

µικροκυτταρικούς  νευρώνες  του  υποθαλάµου, στον  µεγαλοκυτταρικό και  παραβραχιόνιο  

πυρήνα  του  προµήκη  µυελού  και  στον  κεντρικό  πυρήνα  της  αµυγδαλής. Η  δραστηριότητα  

της  στην  υπόφυση  υποβοηθείται   από  την  αγγειοπιεσίνη (AVP),που  επίσης  εκκρίνεται  από  

µικροκυτταρικούς  νευρώνες  του  παρακοιλιακού  πυρήνα  του  υποθαλάµου (PVN). Η  CRH  

προκαλεί  την  παραγωγή  και  έκκριση  της  κορτικοτροπίνης (ACTH) από  την  υπόφυση, µιας  

ορµόνης   που  ο  κύριος  στόχος  της  είναι  ο  φλοιός  των  επινεφριδίων. Ο  φλοιός  των  

επινεφριδίων  αποτελεί  το  τελικό  όργανο  του  HPA άξονα, και  είναι  υπεύθυνος  για  τις  

λειτουργικές  αλλαγές  του  συστήµατος  του  stress (G.Fink,2000).  

Η  διαθεσιµότητα  συνθετικών CRH  και  πεπτιδικών  CRH ανταγωνιστών  έχουν  

επιτρέψει  µεγάλες  προόδους  στην  έρευνα  του  stress. Για  το  λόγο  αυτό, η CRH  και  οι CRH  

υποδοχείς  βρέθηκαν  σε  πολλές  υποθαλαµικές  περιοχές  του  εγκεφάλου, 

συµπεριλαµβανοµένων  και  περιοχών  του  µεταιχµιακού  συστήµατος, του  βασικού  πρόσθιου  

εγκεφάλου  και  του  LC/ NE συστήµατος  του  εγκεφαλικού  στελέχους  και  του  νωτιαίου  

µυελού. Επιπλέον, ενδοεγκεφαλοκοιλιακή εφαρµογή  της  CRH, έδειξε  ότι  θέτει  σε  κίνηση  µια  

συντονισµένη  τάξη  συµπεριφορικών  και  περιφερικών  αντιδράσεων, οι  οποίες  περιλαµβάνουν  
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χαρακτηριστικές  συµπεριφορές  stress, καθώς  και την ενεργοποίηση  του  ενδοκρινή  

αδρενεργικού  άξονα  και  του  συµπαθητικού  νευρικού  συστήµατος. Όταν  χορηγείται  

απευθείας  στο  ΚΝΣ  εργαστηριακών  ζώων, η  CRH  παράγει  αποτελέσµατα  που  θυµίζουν  

stress, κατάθλιψη  και  άγχος: προκαλεί  αυξήσεις  στην  αρτηριακή  πίεση, µειώνει   

την  όρεξη, διακόπτει  τον  ύπνο, αυξάνει  την  αίσθηση  φόβου  και  άλλα 

(I.Heuser&CH.Lammers,2003). Η  CRH, λοιπόν  βρέθηκε  ότι  έχει  ένα  γενικό  ρόλο  στο  

συντονισµό  της  αντίδρασης  στο  stress. Ουσιαστικά  αυτό  το  νευροπεπτίδιο  αναπαράγει  

πλήρως  τη  φαινοµενολογία  της  αντίδρασης  στο  stress  (που  συνοψίζεται  στον  πίνακα 

1)(G.Chrousos,1995). 

 

Πίνακας 1 - Συµπεριφορικές και σωµατικές προσαρµογές στο (οξύ) stress. 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

Προσαρµοστικός επανακαθορισµός της 

συµπεριφοράς 

Προσαρµοστικός επανακαθορισµός της ενέργειας 

Αύξηση της εγρήγορσης Μεταφορά οξυγόνου& θρεπτικών συστατικών προς το Κ.Ν.Σ.    

Επαγρύπνηση& αύξηση προσοχής  Αλλαγή του καρδιαγγειακού ρυθµού, αύξηση της αιµατικής πίεσης 

και καρδιακού ρυθµού 

Ευφορία ή δυσφορία Αύξηση της γλυκονεογένεσης και της λιπόλυσης 

Καταστολή της όρεξης/λήψη τροφής Αποτοξίνωση από ενδογενή και εξωγενή τοξικά προϊόντα  

Καταστολή της αναπαραγωγικής 

συµπεριφοράς 

Αναστολή αύξησης και αναπαραγωγής 

Ανάσχεση της αντίδρασης στο stress Αναστολή της πέψης 

 Ανάσχεση της ανοσοποιητικής αντίδρασης 

 Ανάσχεση της αντίδρασης στο stress 
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Το  κεντρικό- περιφερικό  κύκλωµα  που  είναι  υπεύθυνο  για  την  ενεργοποίηση  του  

συστήµατος  του  stress  έχει  µελετηθεί  εκτενώς και συνοψίζεται  στο  σχήµα 1. 

 

Σχήµα 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(G.Chrousos,1995) 

 

Υπάρχουν  προφανώς  πολλαπλές  πλευρές  αλληλεπίδρασης  ανάµεσα σε  διάφορα  

συστατικά  µέρη  του  συστήµατος  του  stress. Αµοιβαίες  (αντανακλαστικές) νευρικές  συνδέσεις  

υπάρχουν  µεταξύ  των  νευρώνων  της  CRH  του  παρακοιλιακού  πυρήνα (PVN)  και  των  

νοραδρενεργικών  νευρώνων  του  εγκεφαλικού  στελέχους  του  κεντρικού  συστήµατος του 

stress., µε  την  CRH  και  την  ΝΕ  να  αλληλοδιεγείρονται (η  τελευταία  κυρίως  µέσα  από  α1-

νοραδρενεργικούς  υποδοχείς). Αυτορυθµιστικές  αρνητικά  ανατροφοδοτούµενες  συνδέσεις  
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είναι  επίσης  παρούσες  και  στα  δυο  και  σε  CRH νευρώνες  του  PVN και  σε  

νοραδρενεργικούς  νευρώνες  του  εγκεφαλικού  στελέχους, µε  παράλληλες  ίνες  που  

αναστέλλουν  την  CRH και  την  έκκριση  κατεχολαµινών, διαµέσου  προσυναπτικών  CRH και  

α2- νοραδρενεργικών  νευρώνων, αντίστοιχα. Και  οι  CRH και  οι  κατεχολαµινεργικοί  νευρώνες  

λαµβάνουν  διεργετικά  σήµατα  από  σεροτονινεργικά  και  χολινεργικά  συστήµατα  και  

ανασταλτικά  από  το  GABA (βενζοδιαζεπίνη)  και  από  οπιοειδή  πεπτιδικά  νευρωνικά  

συστήµατα  του  εγκεφάλου καθώς  και  από  το  τελικό  προϊόν  του  HPA άξονα , τα  

γλυκοκορτικοειδή ( κορτιζόλη) (G.Chrousos,1995).  

 

Σχήµα 2 
         (Vander et al.,2001. σ. 394) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κύτταρα-στόχοι κορτιζόλης
 Απόκριση σε αυξηµένη κορτιζόλη 

   Κορτιζόλης πλάσµατος 

Φλοιός Επινεφριδίων
   Έκκρισης κορτιζόλης

   ΑCΤH πλάσµατος 

Πρόσθια Υπόφυση
   Έκκρισης ΑCΤH

   CRH πλάσµατος 
(θαλαµοϋποφυσιακα πυλαία αγγεία)

Υποθάλαµος
   Έκκρισης CRH

Έναρξη 

Μη εντασιογόνα νευρικά σήµαταΈνταση
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Η  κορτικοεκλυτίνη (CRH)  του  υποθαλάµου  διεγείρει  την  πρόσθια  υπόφυση  ή  

αδενουπόφυση  για  να  εκκρίνει  κορτικοτροπίνη (ACTH), η οποία  µε τη  σειρά  της  ερεθίζει  το  

φλοιό  των  επινεφριδίων  προκειµένου  να  απελευθερώσει  κορτιζόλη (A.Vander et al.,2001).   

Η  έναρξη  αυτής  της  αλληλουχίας  ορµονικών  εκκρίσεων  προκαλείται  από  τη  δράση  

φυσικών  και  συναισθηµατικών  καταστάσεων  stress (έντασης)  στον  υποθάλαµο, διαµέσου  

συγκεκριµένων  νευρικών οδών. Το  τελικό  προϊόν  αυτού  του  συστήµατος (άξονας  HPA) είναι  

η  κορτιζόλη, η οποία  επικουρεί  το  χειρισµό  της  έντασης- stress  στον  οργανισµό  ενός  

ατόµου. Παράλληλα  το  σύστηµα  αυτών  των  εκκρίσεων  έχει  την  ικανότητα  να  

αυτοκαταστέλλεται, αφού  η  κορτιζόλη  ασκεί  αρνητικό  ανατροφοδοτικό  έλεγχο  στην  ίδια  την  

έκκριση  της (A.Vander et al.,2001).   

 

 

1.4.2.2. Συµπαθητικό- µυελώδες  επινεφριδιακό  και  Παρασυµπαθητικό σύστηµα. 

 

Αυτός  ο  άξονας  προέρχεται  κυρίως  από  οµάδες  κυττάρων  νορεπινεφρίνης  του  

υποµέλανος  τόπου, του  προµήκη  µυελού  και  της  γέφυρας (LC/NE). Απαγωγές  προβολές  των  

νευρώνων  αυτών, καταλήγουν  σ’ ολόκληρο  τον  εγκέφαλο  και  το  νωτιαίο  µυελό, καθώς  και  

στα  περιφερικά  γάγγλια  του  Αυτόνοµου  Νευρικού  Συστήµατος. ∆ιαµέσου  αυτού  του  

πολύπλοκου  νευρωνικού  δικτύου, ένα  ευρύ  φάσµα  φυσιολογικών  λειτουργιών  µπορεί  να  

ελεγχθεί. Αυτές, περιλαµβάνουν  τον  καρδιαγγειακό  ρυθµό, την  αναπνοή, τους  σκελετικούς  µυς  

και  τη  γαστροεντερική  λειτουργία. Το  µυελώδες  τµήµα  των  επινεφριδίων  είναι  ένα  

αποτελεσµατικό  όργανο  του  συστήµατος  αυτού, µια  που  τροφοδοτεί  τη  συστηµατική  

κυκλοφορία  µε  επινεφρίνη  και  νορεπινεφρίνη (G.Fink, 2000). Η  νορεπινεφρίνη, εκτός  από  

νευροδιαβιβαστής , είναι  και  µια  ορµόνη  του  stress. Μερικές  από  τις  συµπεριφορικές  και  

σωµατικές  αντιδράσεις  που  παράγονται  από  τους  αποστροφικούς  ερεθισµούς  φαίνεται  ότι  

επιτυγχάνονται  µέσα από τη µεσολάβηση  νοραδρενεργικών  νευρώνων. Μελέτες  µικροανάλυσης  

απέδειξαν  ότι  οι  στρεσογόνοι  παράγοντες  αυξάνουν  την  απελευθέρωση  νορεπινεφρίνης  στον  

υποθάλαµο, στον  µετωπιαίο  φλοιό  και  στον  πλάγιο  βασικό  πρόσθιο  εγκέφαλο 

(N.R.Carlson,1994).       
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Πίνακας 2. Ορµόνες του  συστήµατος  του  stress. 

Ενδοκρινής αδένας  Ορµόνη Κύρια ελεγχόµενη λειτουργία 

Επινεφρίδια:   

1.Επινεφριδιακός φλοιός κορτιζόλη Μεταβολισµός  οργανικών ουσιών, αντίδραση  στην 

ένταση- stress, ανοσοποιητικό σύστηµα. 

2.Επινεφριδιακός µυελός Επινεφρίνη(Ε) 

Νορεπινεφρίνη(ΝΕ)  

Μεταβολισµός  οργανικών ουσιών, αντίδραση  στην 

ένταση- stress, καρδιαγγειακή λειτουργία. 
Υπόφυση:   
 Πρόσθια υπόφυση  

ή αδενουπόφυση 

Κορτικοτροπίνη(ACTH) 

ή φλοιοτρόπος ορµόνη 

Επινεφριδιακός  φλοιός. 

(Vander et al,2001. σ. 375)  

 

 
1.5. ΧΡΟΝΙΟ  ΣΤΡΕΣ, ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑ. 

 

 Το  στρες είναι  παράγοντας  κινδύνου  για  µια  ποικιλία  ασθενειών  που  κυµαίνονται  

από διαταραχές  του  µεταβολισµού  και  καρδιαγγειακές  παθήσεις  έως  ψυχικές  διαταραχές. Τα  

µονοπάτια  µέσα  από  τα  οποία  τα  στρεσογόνα  γεγονότα  µπορούν  να  προωθήσουν  την  

ανάπτυξη  αυτών  των  διαφορετικών  µορφών τις  ασθένειες, εµπλέκουν  τις  ίδιες  ορµόνες  που  

εξασφαλίζουν  την  επιβίωση  κατά  τη  διάρκεια  µιας  περιόδου  στρες (J.Kalat,1998). 

Μερικές  παθολογικές  καταστάσεις, όπως  τα  πεπτικά  έλκη, προκαλούνται  από  τις  

σωµατικές   αντιδράσεις  που  συνοδεύουν  τα  αρνητικά  συναισθήµατα (stress). Άλλες  

διαταραχές  όπως  η  καρδιακή  προσβολή, το  εγκεφαλικό, το  άσθµα, οι  πονοκέφαλοι, η  

δυσµηνόρροια  και  οι  δυσάρεστοι  ερεθισµοί  του  δέρµατος, εκδηλώνονται  και  κατά  την  

απουσία  stress, αλλά  µπορούν  εύκολα  να  επιδεινωθούν  απ’ αυτό (N.R.Carlson,1994).  

Οι  συναισθηµατικές  και  σωµατικές  αντιδράσεις  αναπτύσσονται  επειδή  είναι  χρήσιµες  

και  προσαρµοστικές, γιατί  ωστόσο  µπορούν  να  βλάψουν  την  υγεία  µας; Η  απάντηση  σ’ 

αυτό  το  ερώτηµα  φαίνεται  να  είναι  το  ότι  οι  συναισθηµατικές  µας  αντιδράσεις  είναι  

σχεδιασµένες  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  αντιµετωπίζουν  γεγονότα  σύντοµης  διάρκειας 

(N.R.Carlson,1994). Ενώ  µια  σύντοµη  περίοδος  ελεγχόµενου  στρες  µπορεί  να  είναι  ακίνδυνη  

για  τη σωµατική  και  ψυχική  υγεία, η  παρατεταµένη  αίσθηση  έλλειψης  ελέγχου  και  η  

αβεβαιότητα  µπορούν  να  παράγουν  µια  χρόνια  κατάσταση  εξάντλησης  ή καταπόνησης  που  

πιστεύεται  ότι αυξάνει  την  ευπάθεια  σε  διαταραχές  που  συνδέονται  µε  το  στρες 

(J.Kalat,1998).  

 Η  φυσιολογική  σωµατική  αντίδραση  που  συνοδεύει  τα  αρνητικά  συναισθήµατα 

(καταστάσεις) µας  προετοιµάζει  να  αντιµετωπίσουµε  τους  αντιπάλους  µας, είτε µαχόµενοι  ή   
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αποφεύγοντας  αυτή  την  επικίνδυνη  κατάσταση (ξεφεύγοντας). Ο  Walter  Cannon  πρότεινε  τη  

φράση  « αντίδραση  µάχης  ή  φυγής» (το  γνωστό «fight or flight»), προκειµένου  να  περιγράψει  

τη  σωµατική  αντίδραση- προετοιµασία  του  σώµατος  απέναντι  σ’ ένα  απειλητικό  ερέθισµα, 

όπου  απαιτείται  είτε  µάχη  είτε  φυγή (N.R.Carlson,1994).      

Φυσιολογικά, µόλις  ξεπεραστεί  η  απειλή, η  σωµατική  µας  κατάσταση  επανέρχεται  

στο φυσιολογικό. Το  γεγονός  ότι  οι  σωµατικές  αντιδράσεις  µπορούν να  έχουν  µακρόχρονες  

επιδράσεις  στην  υγεία  µας  είναι  άνευ  σηµασίας  όσο  οι  αντιδράσεις  αυτές  είναι  

βραχύχρονες. Τα  προβλήµατα  δηµιουργούνται  όταν  οι  απειλητικές  καταστάσεις  είναι  

συνεχείς  και  οι  σωµατικές  αντιδράσεις  παρατεταµένες (N.R.Carlson,1994).  

     Ο  εγκέφαλος  είναι  ο  ανώτερος  ρυθµιστής  του  τι  είναι  στρεσογόνο, καθώς  και  των  

συµπεριφορικών  και  φυσιολογικών  αντιδράσεων που  προκαλούνται. Το  σύστηµα  του  στρες  

συντονίζει  την  προσαρµοστική  αντίδραση  του  οργανισµού  σε  πραγµατικούς ή  αντιληπτούς  

στρεσογόνους  παράγοντες.  

Οι  διάφοροι στρεσογόνοι  παράγοντες  διεγείρουν  τόσο  το  συµπαθητικό  νευρικό  σύστηµα, όσο  

και  τον  άξονα  που  αποτελείται  από  τον  υποθάλαµο, την  υπόφυση  και  τον  φλοιό  των  

επινεφριδίων. Τα  αποτελέσµατα  της  δραστηριοποίησης  του  άξονα  υποθάλαµος- υπόφυση- 

φλοιός  των  επινεφριδίων  σχετίζονται  άµεσα  µε  τη  διάρκεια  έκθεσης  στο  stress, πράγµα  που  

σηµαίνει  ότι  η  παρατεταµένη      έκθεση  στο  stress, δηµιουργεί   εντονότερα  αποτελέσµατα 

(J.Kalat,1998).  

Οι  νευρώνες  του PVN πυρήνα  του  υποθαλάµου διεγείρουν  την  έκκριση της  

αδρενοκορτικοτροπίνης ή ACTH, από  τον  πρόσθιο  λοβό  της  υπόφυσης.  Η ACTH  εισέρχεται  

στη  γενική  κυκλοφορία  και διεγείρει  µε  τη  σειρά  της  το  φλοιό των  επινεφριδίων  

προκειµένου  να  παραχθούν  γλυκοκορτικοειδή (κορτιζόλη). Η έκκριση  γλυκοκορτικοειδών  

κάνει  κάτι  παραπάνω  από  το  να  βοηθά  έναν  οργανισµό  να  αντιδρά  σε  µια  στρεσογόνα  

κατάσταση- τον  βοηθά  να  επιβιώσει. Εάν  για  παράδειγµα, αφαιρεθούν  οι  επινεφριδιακοί  

αδένες  από  έναν  επίµυ, αυτό  θα  τον  καταστήσει  περισσότερο  ευπαθή  στις  αντιδράσεις  του  

stress. Στην  ουσία  µια  στρεσογόνα  συνθήκη  που  ένας  φυσιολογικός  επίµυς  θα  αντιµετωπίσει  

χωρίς  δυσκολία, είναι  δυνατό  να  σκοτώσει  αυτόν  που  του  έχουν  αφαιρεθεί  τα  επινεφρίδια 

(N.R.Carlson,1994).  

 Ο  H.Selye (1976), έχει  προτείνει  ότι  οι  περισσότερες  βλαβερές  επιδράσεις  του  stress  

παράγονται  από  την  αυξηµένη  έκκριση  γλυκοκορτικοειδών, τα  οποία  καταστέλλουν  άµεσα  

τη  δραστηριότητα  του  ανοσοποιητικού  συστήµατος (N.R.Carlson,1994). 

Η  κορτιζόλη (το  βασικότερο γλυκοκορτικοειδές)  αυξάνει  τα  επίπεδα  γλυκόζης  στο  

αίµα  και  επιταχύνει  τον  µεταβολισµό. Η  αυξηµένη  παροχή  θρεπτικών  ουσιών  προς  τα  

κύτταρα  διατηρεί  υψηλά τα  επίπεδα  δραστηριότητας  κατά  τη  διάρκεια  αντιµετώπισης  ενός  
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στρεσογόνου  παράγοντα. Υπό  την  επίδραση  της  κορτιζόλης  και  των  άλλων  ορµονών, η  

διαθέσιµη  ενέργεια  χρησιµοποιείται  για  την αύξηση  των  επιπέδων  της  γλυκόζης  στο  αίµα  

και  του  µεταβολισµού (αυξάνεται  η  γλυκονεογένεση), κάτι  που  σηµαίνει  ότι  περιορίζεται  η  

σύνθεση  πρωτεϊνών, συµπεριλαµβανοµένων  και  των  πρωτεϊνών  που  είναι  απαραίτητες  για  

τη  λειτουργία  του ανοσοποιητικού συστήµατος. Βραχυπρόθεσµα, η  αλλαγή  αυτή  στη  

διαχείριση  των  ενεργειακών  αποθεµάτων  δεν  δηµιουργεί  απαραιτήτως  προβλήµατα, αλλά, 

όταν  το  στρες  διαρκεί  εβδοµάδες  ή  ακόµη  και µήνες, είναι  πολύ  πιθανό  να  εξασθενήσει  

την  άµυνα  του  οργανισµού και  να  τον  καταστήσει  ιδιαιτέρως  ευπαθή  σε  ποικίλες  ασθένειες 

(J.Kalat,1998). 

Παρόλο  που  οι  σύντοµης  διάρκειας  επιδράσεις  των  γλυκοκορτικοειδών  µπορεί  να’ 

ναι  ωφέλιµες, οι  µακρόχρονες  επιδράσεις, όπως  ειπώθηκε  και  παραπάνω, είναι  επιζήµιες. 

Αυτές  οι  επιδράσεις  περιλαµβάνουν  αυξηµένη  αιµατική  πίεση, βλάβη  σε  µυϊκούς  ιστούς, 

στεροειδή  διαβήτη, αναστολή  της  ανάπτυξης, αναστολή  των  φλεγµονωδών  αντιδράσεων, 

στειρότητα  και  καταστολή  του  ανοσοποιητικού  συστήµατος. Η  υψηλή  αιµατική  πίεση  

µπορεί  να  οδηγήσει  σε  καρδιακή  προσβολή  και  εγκεφαλικό. Η  έκθεση  παιδιών  σε  

παρατεταµένο  stress, αναστέλλει  την  ανάπτυξη, εµποδίζοντας  τα  να  επιτύχουν  το  κατάλληλο  

ύψος. Η  αναστολή  της  φλεγµονώδους  αντίδρασης  δυσκολεύει  την  αυτοθεραπεία  του  

σώµατος  σε  περίπτωση  τραυµατισµού  και  η  καταστολή  του  ανοσοποιητικού  συστήµατος  

καθιστά  ένα  άτοµο  ευπαθή  σε  µολύνσεις, ίσως  και  σε  καρκίνο (N.R.Carlson,1994). 

Πολλές  από  τις  βλαβερές  επιδράσεις  του  παρατεταµένου  stress, δηµιουργούνται  και  

από  τις  προσωπικές  µας  αντιδράσεις  στο  stress (εκτός  από  την  επίδραση  της  έκκρισης  των  

ορµονών του). Οι  επιδράσεις  στρεσογόνων  παραγόντων, όπως  είναι  οι  καταστάσεις  που  

δηµιουργούν  φόβο  ή άγχος, εξαρτώνται  από  τις  υποκειµενικές  αντιλήψεις  των  ατόµων  αλλά  

και  από  τη  συναισθηµατική  τους  ενεργοποίηση (αναζωπύρωση). Αυτό  συµβαίνει  επειδή  

υπάρχουν  ατοµικές  διαφορές  στην  ιδιοσυγκρασία  και  στην  εµπειρία  του  καθενός  µε  µια  

παρόµοια (στρεσογόνα) κατάσταση, δηλαδή  µια  συγκεκριµένη  συνθήκη  κάποιοι  τη  βιώνουν  

ως  στρεσογόνα, ενώ  κάποιοι  άλλοι  όχι. Σ’ αυτές  τις  περιπτώσεις  είναι  η  προσωπική  

αντίληψη  που  παίζει  τον  κυρίαρχο  ρόλο (N.R.Carlson,1994). 

Μια  από  τις  πιο  σηµαντικές  µεταβλητές  που  καθορίζει  αν  ένα  αποστροφικό  

ερέθισµα  θα  δηµιουργήσει  µια  αντίδραση  stress  ή  όχι, είναι  ο  βαθµός  στον  οποίο  η  

κατάσταση  αυτή  µπορεί  να  ελεγχθεί. Όταν, για  παράδειγµα  ένα  ζώο  µάθει  µια  αντίδραση  

αντιµετώπισης  προκειµένου   να  αποφύγει  την  επαφή  µε  ένα  αποστροφικό  ερέθισµα  ή  να  

µειώσει  τη  σοβαρότητα  του, η  συναισθηµατική  του  αντίδραση  θα  εξαφανιστεί. Ο  

Weiss(1968) βρήκε  ότι  επίµυες  που  έµαθαν  να  ελαχιστοποιούν (αλλά  όχι  να  αποφεύγουν  

εντελώς) το  σοκ  µε  µια  συγκεκριµένη  αντίδραση, κάθε  φορά  που  άκουγαν  ένα  
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προειδοποιητικό  ήχο, ανέπτυξαν  λιγότερα  στοµαχικά  έλκη  απ’ ότι  οι  επίµυες  που  δεν  είχαν  

κανένα  έλεγχο  πάνω  στα  σοκ. Οπότε, η  δυνατότητα  να  ασκείται  έστω  και  µερικός έλεγχος  

πάνω  σε  µια  αποστροφική  κατάσταση  µειώνει  την  αντίδραση  stress  του  ζώου 

(N.R.Carlson,1994). 

Οι  άνθρωποι  αντιδρούν  µε  παρόµοιο  τρόπο. Οι  καταστάσεις  που  επιτρέπουν  µερικό  

έλεγχο  είναι  λιγότερο  πιθανό  να  παράγουν  stress, από ότι  αυτές  που  ελέγχονται  από  άλλους  

ανθρώπους (ή  µηχανές). Ίσως  ακόµη  και  η  ψευδαίσθηση  του  ελέγχου  να’ ναι  πολλές  φορές  

καθησυχαστική. Έχουν  βρεθεί  και  γενετικές  διαφορές  στην  ευαισθησία  σε  στρεσογόνους  

παράγοντες, σε  ανθρώπους  και  ζώα (εργαστηρίου), όπως  η  τάση  ανάπτυξης  πεπτικού  έλκους 

(N.R.Carlson,1994). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
   

Β. ΥΠΝΟΣ & ΑΥΠΝΙΑ 
 
 
2.1. ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΥΠΝΟΣ; 
 
 Ξοδεύουµε  περίπου  το  1/3   της   ζωής  µας  σε  κατάσταση  ύπνου  και  το  

¼  από  αυτό  το  χρόνο  για  να  ονειρευόµαστε, οπότε  ο  ύπνος  ίσως  να  αποτελεί  

τη  δραστηριότητα  στην  οποία  αφιερώνουµε  το  µεγαλύτερο  µέρος  του  χρόνου  

µας. Παρόλα  αυτά  όµως, ακόµη  και  σήµερα  ο  ύπνος  και  τα  όνειρα  διατηρούν  

σε  µεγάλο  βαθµό  τον  αινιγµατικό  τους  χαρακτήρα.   

Μέχρι  τη  δεκαετία  του  1940, υπήρχε  γενικά  η  πεποίθηση ότι  ο  ύπνος  ήταν  µια  

παθητική  διαδικασία. Η  αποστέρηση  δηλαδή  του  εγκεφάλου  από  αισθητικά  

ερεθίσµατα, θα  σήµαινε  την  έναρξη  του  ύπνου(αποκοίµισµα). Ωστόσο, όταν  οι  

αισθητικοί  προσαγωγοί  στον  εγκέφαλο  ενός  ζώου  αποκλειστούν, το  ζώο  

εξακολουθεί  να  έχει  κύκλους  ύπνου  εγρήγορσης. Ουσιαστικά, ο ύπνος, είναι  µια  

ενεργός  διαδικασία  που  απαιτεί  τη  συµµετοχή  µιας  ποικιλίας  εγκεφαλικών  

συστηµάτων  για  την  επίτευξη  του (M.F.Bear, B.W.Connors&M.A.Paradiso, 1996). 

  Σύµφωνα  µ’ έναν  ορισµό  που  δίνεται  ο  ύπνος, αποτελεί  µια  εύκολα  

αναστρέψιµη  κατάσταση  µειωµένης  απαντηντικότητας  και  αλληλεπίδρασης  µε  

το  περιβάλλον (M.F.Bear, B.W.Connors&M.A.Paradiso, 1996). 

 Σε  ένα  παρόµοιο  ορισµό  ο  Guyton(1991), υποστηρίζει  ότι  ο  ύπνος  µπορεί  

φυσιολογικά  να  οριστεί  ως  µια  κατάσταση «αναισθησίας  από  την  οποία  το  

άτοµο  είναι  δυνατό  να  ξυπνήσει  είτε  από  κάποιο  αισθητικό  είτε  από  άλλο  

ερέθισµα» (F.Toates, 2001). 

Ο  ύπνος δεν  είναι  µια  ενιαία  κατάσταση, η  ηλεκτρική  δραστηριότητα  του  

εγκεφάλου  κατά  τον  ύπνο  υποδεικνύει  ότι  υπάρχουν  διαφορετικοί τύποι  ύπνου, 

οι  οποίοι  προφανώς  υπηρετούν  διαφορετικές  λειτουργίες (F.Toates,2001). 

Από  έρευνες  σε  ανθρώπους  δείχθηκε  ότι  ο  ύπνος  έχει  µια  πολύπλοκη  

δυναµική  δοµή, η  οποία  περιλαµβάνει  περιόδους  αφύπνισης. Έτσι, έγινε  

κατανοητό  ότι  ο  ύπνος  δεν  είναι  απλώς  το  «σταµάτηµα»  της  εγρήγορσης, αλλά  

συνεπάγεται  την  αλληλεπίδραση  αρκετών  νευρωνικών  υποστρωµάτων 

(G.M.Shepherd,1994). 
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2.2. ΥΠΝΟΣ: Τα στάδια  του  ύπνου. 
 

 Ο  ύπνος  αποτελείται  από  πέντε  στάδια, που  αντιπροσωπεύουν  δυο  

εναλλασσόµενους  φυσιολογικούς  µηχανισµούς. Σε  κάθε  στάδιο, η  ηλεκτρική  

δραστηριότητα  του  εγκεφάλου  παρουσιάζεται  µε  τη  µορφή  οργανωµένων  και  

περιοδικών  κύκλων  που  αναφέρονται  ως  αρχιτεκτονική  του  ύπνου 

(M.Victor&A.Ropper,2001).  

Κατά  το  στάδιο 1  του  ύπνου, η  εγκεφαλική  δραστηριότητα  είναι  

αποσυγχρονισµένη, οι  νευρώνες  δηλαδή  δεν  κάνουν  όλοι  το  ίδιο  πράγµα  την  

ίδια  στιγµή. Το  ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (ΗΕΓ)  στο  στάδιο 1 χαρακτηρίζεται  

κυρίως  από  κύµατα θήτα(θ), που  είναι  ακανόνιστα, οδοντωτά  και  χαµηλής  τάσης.  

 Πρόκειται  για  ένα  στάδιο  χαλαρής  εγρήγορσης  µε  κλειστούς  τους  οφθαλµούς  

και  εµφανίζει  στο ΗΕΓ ηµιτονοειδή  άλφα  κύµατα  9-11Hz(κύκλοι  ανά  

δευτερόλεπτο) και  χαµηλού  δυναµικού  ταχεία  δραστηριότητα  µικτής  συχνότητας. 

Καθώς  το  στάδιο 1  του  ύπνου  εξελίσσεται, οι  µύες  χαλαρώνουν  και  το  ΗΕΓ  

µεταβάλλεται, σε  διάγραµµα  όλο  και  χαµηλότερου  δυναµικού  και  µικτής  

συχνότητας, µε  εξάλειψη  των  κυµάτων  άλφα, και  αυτό  σχετίζεται  µε  βραδείες  

οφθαλµικές  κινήσεις (M.Victor&A.Ropper,2001).  

Στο  στάδιο 2  του  ύπνου  έχουµε  την  εµφάνιση  των  υπνικών  ατράκτων  

και  των  συµπλεγµάτων Κ. Τα  συµπλέγµατα  Κ  είναι  απότοµα, µεγάλου  πλάτους  

αρνητικά  κύµατα  που  ακολουθούνται  από  ένα  µικρότερο, πιο  αργό  θετικό  κύµα. 

Πολλές  φορές  ξαφνικά  ερεθίσµατα  µπορεί  να  προκαλέσουν  την  εµφάνιση  

συµπλεγµάτων Κ  και  σ’ άλλα  στάδια  του  ύπνου, αν  και  κατά  κανόνα  αυτά  

εµφανίζονται  στο  δεύτερο  στάδιο  του  ύπνου (J.Kalat,1998).  

Τα  στάδια 3 και 4, είναι  γνωστά  και  ως  ύπνος  βραδέων  κυµάτων (Slow 

Wave Sleep). Κατά  τη  διάρκεια  αυτών  των  σταδίων  ύπνου, ο  καρδιακός  ρυθµός, 

ο ρυθµός  της  αναπνοής  και  η  δραστηριότητα  του  εγκεφάλου  προοδευτικά  

µειώνονται  συγκριτικά  µε  τα  προηγούµενα  στάδια  και  το  ποσοστό  των  

βραδέων, µεγάλου  πλάτους  κυµάτων  αυξάνεται (κύµατα  δέλτα ). Σ’ αυτά  τα  δυο  

στάδια  λαµβάνει  χώρα  ο  βαθύς  ύπνος (J. Kalat,1998).  
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Το  πέµπτο  στάδιο  του  ύπνου, συνδέεται  µε  ακόµη  µεγαλύτερη  

ελάττωση  του  µυϊκού  τόνου, εκτός  από  τους  µύες  των  οφθαλµών  και  µε  σειρές  

ταχέων  οφθαλµικών  κινήσεων(REMs) πίσω  από  τα  κλειστά  βλέφαρα. Συγχρόνως  

το  ΗΕΓ  αποσυγχρονίζεται, εµφανίζει  δηλαδή, πρότυπο εκφόρτισης χαµηλού  

δυναµικού  και  υψηλής  συχνότητας  (M.Victor&A.Ropper,2001). 

Τα  τέσσερα  πρώτα  στάδια  του  ύπνου  καλούνται  ως  υπνος  µη  ταχέων  

οφθαλµικών  κινήσεων (NREM) ή σιωπηρός  ή  συγχρονισµένος  ύπνος.  Το  

τελευταίο  στάδιο  χαρακτηρίζεται  ως  ύπνος  ταχέων  οφθαλµικών  κινήσεων 

(REM) ή  ύπνος  ταχέων  κυµάτων ή  αποσυγχρονισµένος ύπνος 

(M.Victor&A.Ropper,2001). 
 

Πίνακας 1 – Κύρια  χαρακτηριστικά  του  ύπνου REM και  του  ύπνου  

βραδέων  κυµάτων: 

       (N.R.Carlson, 1994. σ.258) 

 
 
2.3. ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ. 
 
2.3.1. Ύπνος  µη  ταχέων  οφθαλµικών  κινήσεων (NREM): 
  

Κατά  τη  διάρκεια  του   NREM ύπνου, παρατηρείται  µείωση  του  

µεταβολικού  ρυθµού. Το  συµπαθητικό  νευρικό  σύστηµα  είναι  λιγότερο  

ενεργοποιηµένο  απ’ ότι  σε  µια  φάση  χαλαρής  εγρήγορσης, ενώ  η  

παρασυµπαθητική  νευρική  δραστηριότητα  ενεργοποιείται. Επίσης  σ’ αυτή  τη  

φάση  του  ύπνου  παρατηρείται  παλµική  απελευθέρωση  της  αυξητικής  ορµόνης 

(A.Vander et al.,2001).  Η  αρτηριακή  πίεση, ο  ρυθµός  της  αναπνοής  και  ο  

καρδιακός  ρυθµός  µειώνονται  κατά  τη  διάρκεια  του  NREM ύπνου. Ο  

Ύπνος REM Ύπνος  βραδέων  κυµάτων  

Αποσυγχρονισµός ΗΕΓ Συγχρονισµός  ΗΕΓ 

ειψη µυϊκού  τόνου   Ρυθµικός  µυϊκός τόνος 

Γρήγορες  οφθαλµικές  κινήσεις Αργές ή απουσία οφθαλµικών κινήσεων 

Στύση  και κολπικές εκκρίσεις  Έλλειψη γενετήσιας ενεργοποίησης  

PGO κύµατα Έλλειψη PGO κυµάτων 

Όνειρα τύπου αφήγησης  
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περιορισµός  των  λειτουργιών  αυτών  υποδεικνύει  ότι  ο NREM ύπνος  συνδέεται  

µε  την  οµοιόσταση (F.Toates,2001). 

Η  γνωστική/ πνευµατική  δραστηριότητα  φαίνεται  να’ ναι  ελάχιστη  σ’ 

αυτή  τη  φάση, η  οποία  συχνά  αναφέρεται  και  ως  «ύπνος  δίχως  όνειρα». 

Ωστόσο, κάποιες  φορές  εµφανίζονται  όνειρα  και  κατά  τη  διάρκεια  του NREM 

ύπνου. Συνήθως  οι  κινήσεις  σ’ αυτή  τη  φάση  του  ύπνου  είναι  περιορισµένες, 

και συµβαίνουν  µόνο  προκειµένου  να  προσαρµοστεί   η  στάση  του  σώµατος. Σε  

σπάνιες  περιπτώσεις  ο  NREM ύπνος  περιλαµβάνει  υπνοβασία  ή κραυγές  

νυχτερινού  τρόµου. Το  ότι  ο  NREM ύπνος  αντιστοιχεί  στο  µεγαλύτερο  τµήµα  

του  ύπνου  και  το  ότι  διακρίνεται  από  την  εγρήγορση  µε  περιόδους  

εγκεφαλικής  δραστηριότητας, υποδηλώνει  και  πάλι  ότι  πρόκειται  για  µια  φάση  

που  υπηρετεί  µια  οµοιοστατική   λειτουργία (F.Toates,2001). 

 

 
2.3.2. Ύπνος  ταχέων  οφθαλµικών  κινήσεων (REM):  
  

Κατά  τον  REM ύπνο  ο  µεταβολικός  ρυθµός  και  η  εγκεφαλική  αιµατική  

ροή  δεν  διαφέρουν  απ’ αυτούς  της  κατάστασης  εγρήγορσης. Το  

παρασυµπαθητικό  αυτόνοµο  νευρικό  σύστηµα  ενεργοποιείται  περιοδικά  κατά  τον  

ύπνο REM, ενώ  η  δραστηριότητα  του  συµπαθητικού  συστήµατος  καταστέλλεται 

(M.Victor &A.H.Ropper,2003). Ο  ύπνος  REΜ  συνοδεύεται  από  αυξήσεις  και  

διακυµάνσεις  της  αρτηριακής  πίεσης, της  καρδιακής  και της αναπνευστικής  

συχνότητας. Ακόµη, παρά  τη  γενική  έλλειψη  µυϊκού  τόνου  παρατηρούνται  

συσπάσεις  των  µυών  του  προσώπου  και  των  δακτύλων, καθώς  φυσικά  και  

οφθαλµικές  κινήσεις (µε  κλειστά  βλέφαρα). Η  εγκεφαλική  κατανάλωση  οξυγόνου  

αυξάνεται  σηµαντικά  κατά  τη  διάρκεια  του  ύπνου REM (A.Vander et al.,2001). 

   Ο ύπνος  REM αναφέρεται  συχνά  και  ως  παράδοξος  ύπνος. Η  φάση  αυτή  

του  ύπνου  χαρακτηρίζεται  από  µέγιστη  ηρεµία  και  υψηλή  δυσκολία  αφύπνισης, 

παρά  το  γεγονός  ότι  το  ΗΕΓ  είναι  ανάλογο  µ’ αυτό  της  εγρήγορσης. Ο  ύπνος  

REM είναι  συνδεδεµένος  µε  τα  όνειρα, αν  και  δεν  συµφωνούν  όλοι  οι  

επιστήµονες  µε  τη  σύνδεση  αυτή. Ωστόσο, όταν  ξυπνήσουµε  ένα   άτοµο 

(δοκιµαζόµενο/ εξεταζόµενο) κατά  τη  διάρκεια  του  ύπνου  REM, συνήθως  

αναφέρει  ότι  ονειρευόταν (A.Vander et al.,2001). 
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Σχήµα  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Vander et al., 2001. σ. 486) 

 
 

2.4. ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ. 

 

Η  έλευση  του  ύπνου, το  αποκοίµισµα  ενός  ατόµου  σχετίζεται µε  το  

στάδιο 1   και  προοδευτικά  προχωρά  στα  στάδια 2, 3 και 4  του  ύπνου, µ’ αυτή  τη  

σειρά. Αυτή  όµως  η  πορεία  του  ύπνου  µπορεί  να  αναχαιτιστεί  από  εξωτερικά  

ερεθίσµατα, όπως  είναι  ο  θόρυβος. Σ’ αυτή  την  περίπτωση, αν  για  παράδειγµα  ο  

θόρυβος  εµφανιστεί  κατά  το  στάδιο 3, είναι  δυνατό  να  παρατείνει  το  στάδιο  

αυτό  ή  να  προκαλέσει  µια  επαναφορά  στο  στάδιο 2 ή  στο  στάδιο  ένα  ή  και  να  

προκαλέσει  αφύπνιση ( κατάσταση  εγρήγορσης) (J.Kalat,1998). 

 Περίπου  60 µε 90 λεπτά  µετά  την  έλευση  του  ύπνου (αποκοίµισµα), το  

άτοµο  αρχίζει  σταδιακά  µια  παλινδρόµηση  από  το  στάδιο 4 στο  στάδιο 3, στο  

στάδιο 2  και  ύστερα  εισέρχεται  στον  ύπνο  REM. Μετά  από  ένα  διάστηµα  

ύπνου  REM, η  ακολουθία  αυτή  επαναλαµβάνεται  και  κάθε  ολοκληρωµένος  

κύκλος  διαρκεί  περίπου  90 µε 100 λεπτά. Αρχικά  κυριαρχούν  τα  στάδια  3 και 4, 

όµως  προς  το  πρωί, η  διάρκεια  του  σταδίου 4  περιορίζεται  και  αυξάνεται  η  

διάρκεια  του  REM ύπνου (J.Kalat,1998) 
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2.5. ΓΙΑΤΙ  ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ; 

 

 Είναι  σ’ όλους  γνωστό  πόσο  επίµονη  µπορεί  να  γίνει  η  ανάγκη  για  ύπνο  

και  πόσο  άβολα  νιώθουµε  όταν  πρέπει  να  αντισταθούµε  σ’ αυτήν  και  να  

παραµείνουµε  ξύπνιοι. Αν  εξαιρέσουµε  τις  επιδράσεις  του  σοβαρού  πόνου  και  

την  ανάγκη  για  αναπνοή, η  υπνηλία  είναι  ίσως  η  πιο  επίµονη  ορµή. Οι  

άνθρωποι  µπορούν  να  αυτοκτονήσουν  αρνούµενοι  τροφή  ή  νερό, αλλά  ακόµη  

και  ο πιο  στωικός  άνθρωπος  δεν  µπορεί  να  αντισταθεί  στην  ανάγκη  του ύπνου. 

Αργά  ή  γρήγορα  ο  ύπνος  θα  έρθει, όσο  κι  αν  το  άτοµο  προσπαθεί  να  

παραµείνει  ξύπνιο. Ωστόσο  παρά  την  επίµονη  φύση  του  ύπνου, οι  ερευνητές  δεν  

έχουν  καταφέρει  ακόµη  να  απαντήσουν  µε  ακρίβεια στο  ερώτηµα «γιατί  

κοιµόµαστε;» (N.R.Carlson, 1994).  

∆υο  κύριες  υποθέσεις  που  έχουν  προταθεί  από  τους  επιστήµονες  και  

παρατίθενται  παρακάτω  προσπαθούν  να  δώσουν  µια  απάντηση  στο  γιατί  αυτή  

η  επίµονη  παρόρµηση  µας  αναγκάζει  να  αναζητούµε  ένα  ήσυχο, άνετο  µέρος , 

να  ξαπλώσουµε  και  να  παραµείνουµε  εκεί  για  κάποιες  ώρες (N.R.Carlson, 

1994).  

 

 

2.5.1. Η  θεωρία  της  αναπλήρωσης  και  ανανέωσης. 

 

Σύµφωνα  µε  την  θεωρία  της  αναπλήρωσης  και  ανανέωσης, η  

λειτουργία  του  ύπνου  αποσκοπεί  στο  να  δώσει  στο  σώµα  την   δυνατότητα  να  

επιδιορθωθεί, ύστερα  από  την  εξάντληση  της  ηµέρας. Πολλές  µεταβολικές  

διεργασίες  όπως  η  πέψη, η  αποβολή  άχρηστων  προϊόντων  και  η  

πρωτεΐνοσύνθεση, πραγµατοποιούνται  κατά  τη  διάρκεια  του  ύπνου. Ωστόσο, οι  

διαδικασίες  αυτές, συµβαίνουν  και  κατά  τη  διάρκεια  της  εγρήγορσης, και 

ουσιαστικά, µερικές  απ’ αυτές  λαµβάνουν  χώρα  πιο  συχνά  κατά  την  εγρήγορση, 

παρά  κατά τον  ύπνο. Ο  J.Horne (1988), µετά  από  εκτεταµένη  ανασκόπηση  της  

βιβλιογραφίας, οδηγήθηκε  στο  συµπέρασµα  ότι  ο  ύπνος  δεν  παρέχει  ιδιαίτερη  

δυνατότητα  αναπλήρωσης  και  ανανέωσης  στον  άνθρωπο, µε  εξαίρεση  τον  

εγκέφαλο του. Αυτό  σηµαίνει  ότι  τα  ανθρώπινα  όργανα  επιδιορθώνονται  το  ίδιο  
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κατά  τη  διάρκεια  µιας  κατάστασης  χαλαρής  εγρήγορσης, όσο  και  κατά  τον 

ύπνο. ∆εν  συµβαίνει  όµως, το  ίδιο  και  µε τον  εγκέφαλο. Είναι  δυνατό  να  

επιτρέψει  κανείς  στους  µύες  του  να  αναπαυθούν  ενώ  είναι  ξύπνιος, όχι  όµως  

και  στον  εγκέφαλο  του. Ένα  σύντοµο  διάστηµα  ύπνου  είναι  απαραίτητο  για  την  

αποκατάσταση  της  πλήρους  λειτουργικότητας  του  εγκεφάλου (J.Kalat,1998). 

 Ένας  τρόπος  διερεύνησης  του  τρόπου  µε  τον  οποίο ο ύπνος  ανανεώνει  

τον  εγκέφαλο, είναι  να  παρατηρηθούν  οι  συνέπειες  που  προκαλούνται  από τη  

στέρηση  του  ύπνου. Οι  άνθρωποι  που  περνούν  µια  εβδοµάδα  ή  περισσότερο  

χωρίς  ύπνο, είτε  στα  πλαίσια  ενός  πειράµατος, είτε  για  άλλους  λόγους, 

αναφέρουν  ζαλάδα, µειωµένη  ικανότητα  συγκέντρωσης, ευερεθιστότητα, τρόµο  

στα  χέρια  και  παραισθήσεις. Η  παρατεταµένη  στέρηση  ύπνου  σε  ζώα (κυρίως  

σε  επίµυες) προκαλεί  γενικά  σοβαρές  αρνητικές  συνέπειες, ακόµη  και  θάνατο 

(J.Kalat,1998). 

 Οι  επιπτώσεις  της  στέρησης  ύπνου  που  παρατηρούνται  στην  ανθρώπινη  

συµπεριφορά, επιβεβαιώνουν  ότι  ο  ύπνος  είναι  µια  ανανεωτική  λειτουργία. 

Ωστόσο, ο  µηχανισµός  αυτής  της  ανανεωτικής  λειτουργίας  του  ύπνου  δεν  είναι  

και  τόσο  απλός, όπως  λ.χ. το  διάλειµµα  που  κάνει κάποιος  για  να  ελέγξει  τον  

ρυθµό  της  αναπνοής του  ύστερα  από  έναν  αγώνα  δρόµου. Αν  αυτό  ίσχυε, τότε  

θα  έπρεπε  να  αναµένουµε  ότι  οι  άνθρωποι  θα  κοιµούνταν  σηµαντικά  

περισσότερο, ύστερα  από  µια  µέρα  έντονης  σωµατικής  ή  διανοητικής  κόπωσης, 

απ’ ότι  µια  ήσυχη  µέρα. Στην  πραγµατικότητα, η  έντονη  σωµατική  ή  νοητική  

προσπάθεια  αυξάνει  ελάχιστα τη  διάρκεια  του  ύπνου . Και  αυτό  γιατί  προφανώς  

η  διάρκεια  του  ύπνου  που  χρειαζόµαστε, δεν  εξαρτάται  αποκλειστικά  από  τα  

επίπεδα  δραστηριότητας  µας  κατά  τη  διάρκεια  της  ηµέρας (J.Kalat,1998).   

 

 
2.5.2. Η  εξελικτική ή  φυλογενετική θεωρία.  

 

Σύµφωνα  µε  την  εξελικτική  ή  φυλογενετική  θεωρία  του  ύπνου, η  

λειτουργία  του  ύπνου  εξυπηρετεί  παρόµοιους  σκοπούς  µ’ αυτούς  της  χειµερίας  

νάρκης, που  είναι  µια  ειδική  συµπεριφορά  προσαρµογής  ορισµένων  θηλαστικών,  

προκειµένου  να  καταφέρουν  να  επιβιώσουν  σε  µια  περίοδο  κατά  την  οποία  η  

τροφή  είναι  δυσεύρετη. Ο  καρδιακός  παλµός, η  αναπνοή, η εγκεφαλική  
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δραστηριότητα  και  ο  µεταβολισµός  των  ζώων  που  βρίσκονται  σε  χειµερία  

νάρκη  παρουσιάζει  σηµαντική  µείωση. Παράγουν  µόνο  τόση  θερµότητα, όση  

είναι  απαραίτητη  ώστε  να  µην  παγώσουν. Η  χειµερία  νάρκη  είναι  µια  

πραγµατική  ανάγκη και  δεν  πρόκειται  µονάχα  για  µια  κατάσταση  ανάπαυλας  

µετά  από  ένα  κουραστικό  καλοκαίρι, αλλά  για  µια  λειτουργία  διατήρησης  της  

ενέργειας  σε  µια  περίοδο  κατά  την  οποία  το  περιβάλλον  είναι  εχθρικό 

(J.Kalat,1998).   

 Στην  ουσία, σύµφωνα  µ’ αυτή  τη  θεωρία  ο  ύπνος  είναι  µια  διαδικασία  η  

οποία  µας  βοηθά  να  κρατηθούµε  µακριά  από  µπελάδες. Κοιµόµαστε  

προκειµένου  να  κρυφτούµε  από  «θηρευτές», όταν  είµαστε  περισσότερο  ευάλωτοι 

ή  από  άλλους  βλαβερούς  παράγοντες ( στοιχεία  του  περιβάλλοντος) ή  για  να   

 

διαφυλάξουµε  ενέργεια.(M.F.Bear, B.W.Connors&M.A.Paradiso,1996). Η  κύρια  

λοιπόν  λειτουργία  του  ύπνου, κατά  τη  θεωρία  αυτή, είναι  µια  προσαρµογή  της  

συµπεριφοράς  προκειµένου  να  διαφυλαχτεί  ενέργεια σε  ένα  χρονικό  διάστηµα  

κατά  το  οποίο  θα  ήµασταν  µάλλον  αναποτελεσµατικοί (J.Kalat,1998). 

Καθώς  κοιµόµαστε  το  σώµα  µας  κάνει  τόση  δουλειά  ώστε  να  παραµείνουµε  

ζωντανοί, η  θερµοκρασία  του  σώµατος  µειώνεται  και  ο  ρυθµός  µεταβολισµού 

των  θερµίδων  διατηρείται  χαµηλός.  Η  εξελικτική  θεωρία  δεν  αποποιείται  την  

ανάγκη  µας  για  ύπνο, απλώς  υποστηρίζει  ότι  η  εξέλιξη  διαµόρφωσε  αυτή  την  

ανάγκη  για  ένα  συγκεκριµένο  σκοπό (J.Kalat,1998) 

 Η  εξελικτική  θεωρία  του  ύπνου, έχει  δεχθεί  επίσης  κριτική  από  

διάφορους  επιστήµονες (όπως  για  παράδειγµα  από τον  Hauri, 1979). Κατά  την  

άποψη  τους, σύµφωνα  µ’ αυτή  τη  θεωρία  τα  πρόβατα, οι  κατσίκες  και  άλλα  

παρόµοια  είδη  δε  θα  έπρεπε  να  κοιµούνται  καθόλου, διότι ο  ύπνος τα  καθιστά  

ιδιαίτερα  ευάλωτα  σε  επιθέσεις. Το  γεγονός  ότι  τα  ζώα  αυτά  κοιµούνται  

µαρτυρά ότι  κάθε  ζώο  χρειάζεται  κάποια  διάρκεια  ύπνου  προκειµένου  να  

επιβιώσει (J.Kalat,1998).  
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2.6. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  ΠΟΥ  ΠΡΟΑΓΟΥΝ  ΤΟΝ  ΥΠΝΟ. 

      (νευροφυσιολογία  του  ύπνου) 

  

Οι  πρώτες  πειραµατικές  έρευνες  των  µηχανισµών  του  εγκεφάλου, 

πραγµατοποιήθηκαν  από  το  Βέλγο  νευρολόγο  F.Bremer, στη  δεκαετία  του  1930. 

∆οκίµασε  ερεθίσµατα  σε  πολλά  διαφορετικά  επίπεδα  του  εγκεφάλου  σε  γάτες. 

Τέτοιου  είδους  οργανικές  αλλοιώσεις, γίνονταν  για  πολλά  χρόνια, προκειµένου  

να  δηµιουργήσουν  διαφορετικούς  βαθµούς  παράλυσης  και  υπερευαισθησίας  σε  

νωτιαία  αντανακλαστικά, αλλά  ο  Bremer  έστρεψε  την  προσοχή  του  στις  

επιδράσεις  τους, στο  τελικό  εγκέφαλο  των  ζώων. Έτσι, βρήκε  ότι  µε  χαµηλούς  

ερεθισµούς, απευθείας  στον  προµήκη  µυελό  και  τη  γέφυρα, µια  γάτα  

παρουσιάζει  φυσιολογικούς  ρυθµούς  ύπνου  και  εγρήγορσης. Αλλά  µε  υψηλούς  

ερεθισµούς  απευθείας  στο  µεσεγκέφαλο, προκύπτει  µόνιµη  υπνηλία (νύστα). Αυτά  

τα  πειράµατα, έδειξαν  τη  σηµασία  των  περιοχών  του  µεσεγκεφάλου  και  της  

γέφυρας  στους  µηχανισµούς  της  εγρήγορσης (G.M.Shepherd,1994) 

   

 
2.6.1. Περιοχές  που  συµβάλλουν  στην  έλευση  του  ύπνου.  

 

Βάσιµα  στοιχεία  από  µελέτες  σε  ζώα  υποδηλώνουν  ότι  οι  φυσιολογικοί  

µηχανισµοί  που  ρυθµίζουν  τον  NREM  και  τον REM  ύπνο, βρίσκονται  στο  

(γεφυρικό)  δικτυωτό  σχηµατισµό  και  επηρεάζονται  από  την  ακετυλοχολίνη  και  

από  τις  βιογενείς  αµίνες, σεροτονίνη  και  νορεπινεφρίνη.    

Οι  σεροτονινεργικοί  νευρώνες  εντοπίζονται  κυρίως  στις  περιοχές  της  ραφής  της  

γέφυρας. Οι  νευρώνες  νορεπινεφρίνης, συγκεντρώνονται  στον  υποµέλανα  τόπο, σε  

πυρήνες  στην  κεντρική  καλύπτρα  του  ουραίου  τµήµατος  του  µεσεγκεφάλου  και  

σε  άλλες  καλυπτρικές  περιοχές. Οι  χολινεργικοί  νευρώνες (νευρώνες  

ακετυλοχολίνης), εντοπίζονται  στη  σκελογεφυρική  οµάδα  πυρήνων  και  στην  έξω  

ραχιαία καλυπτρική  οµάδα (M.Victor&A.Ropper,2001).   Οι  νευρώνες  αυτοί  

προβάλλουν  σε  διάφορες  περιοχές  του  εγκεφάλου, οπότε  ίσως  και  κάποιες  απ’ 

αυτές  να  σχετίζονται  µε  τη  λειτουργία  του  ύπνου. 

 Σύµφωνα  µε  µια  θεωρία  που  διατύπωσε  ο  Hobson 

(M.Victor&A.Ropper,2001), οι  βασικές  εναλλαγές  του  υπνικού  κύκλου  είναι  

συνέπεια  της  αντίστροφης  αλληλεπίδρασης  διεγερτικών  και  ανασταλτικών  
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νευροδιαβιβαστών. Κυτταρικές  καταγραφές  από  το  δικτυωτό  σχηµατισµό  της  

γέφυρας, έδειξαν  ότι  υπάρχουν  δυο  αλληλοσυνδεόµενοι  νευρωνικοί  πληθυσµοί, η  

δραστηριότητα  των  οποίων  παρουσιάζει  µια  περιοδική  και  αντίστροφη  

διακύµανση. Με  βάση  τη  θεωρία  αυτή, κατά  την  αφύπνιση, παρατηρείται  ότι, τα  

επίπεδα  δραστηριότητας  των  αµινεργικών (ανασταλτικών) νευρώνων  αυξάνονται  

και  εξαιτίας  αυτής  της  αναστολής, η  δραστηριότητα  των  χολινεργικών  

νευρώνων  είναι  χαµηλή. Αντίθετα, κατά  τη  διάρκεια  του  NREM ύπνου, 

παρατηρείται  προοδευτική  µείωση  της  αµινεργικής  αναστολής  και  αύξηση  της  

χολινεργικής  διέγερσης. Ο  ύπνος  REM, εµφανίζεται  όταν  αυτή  η  µετάβαση  

ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η  υπόθεση  αυτή  του  Hobson  διαθέτει  κάποια  

χαρακτηριστικά  που  επιτρέπουν  την  αµφισβήτηση  της 

(M.Victor&A.Ropper,2001).   

    Ένας  αριθµός  µελετών  έδειξε  τη  σηµασία  των  σεροτονινεργικών  

νευρώνων  του  πυρήνα  της  ραφής  του  εγκεφαλικού  στελέχους  που  µεσολαβούν  

στην  έλευση  του  ύπνου. Βλάβη  στον  πυρήνα  της  ραφής, προκαλεί  αϋπνία  στις  

γάτες (δεν  µπορούν  να  κοιµηθούν). Ένα  παρεµφερές  φαρµακολογικό  πείραµα, 

που  αναστέλλει τη  σύνθεση  σεροτονίνης, µε  το  φάρµακο  π - χλωροφαινυλαλανίνη 

ή PCPA, προκαλεί  επίσης  αϋπνία, η  οποία  όµως  ανακουφίζεται  από  τη  

χορήγηση  σεροτονίνης. Ωστόσο, λίγες  µέρες  µετά  την  πρόκληση  βλάβης  στο  

σύστηµα  της  ραφής, το  ζώο  αρχίζει  να  κοιµάται  ξανά. Επίσης  οι  περισσότεροι  

νευρώνες  του  συστήµατος  της  ραφής  είναι  πιο  ενεργοί  κατά  τη  διάρκεια  της  

εγρήγορσης, απ’ ότι  κατά  τον  ύπνο. Και  έτσι  δε  φαίνεται  να  έχει  σηµαντικό  

ρόλο  στην  έλευση  του  ύπνου (G.M.Shepherd,1994) .  

 Μια  άλλη  περιοχή  του  εγκεφαλικού  στελέχους, ο  πυρήνας  της  µονήρους  

δεσµίδας  φαίνεται  να  σχετίζεται  µε  τον  ύπνο, αφού  ερεθισµός  της  περιοχής  

αυτής  προκαλεί  ένα  συγχρονισµό  στο  ΗΕΓ (συγχρονισµένα  βραδέα  κύµατα) 

(G.M.Shepherd,1994). Έχει  δειχτεί, ότι  οι  µισοί  περίπου  νευρώνες  αυτού  του  

πυρήνα  είναι  περισσότερο  ενεργοί  κατά  τη  διάρκεια  του  NREM  ύπνου, απ’ ότι  

κατά  την  εγρήγορση (J.Empson, 1993).  

Μια  σχετική  περιοχή  είναι  και  η  έσχατη πτέρυγα. Αυτή  η  περιοχή  είναι  

ιδιαίτερη, διότι  δεν  προστατεύεται  από  αιµατοεγκεφαλικό  φραγµό. Αυτό  σηµαίνει  

ότι  µπορεί  να  διεγερθεί  απευθείας  από  ουσίες  στο  αίµα. Για  παράδειγµα  τοξικές  

ουσίες  που  εισέρχονται  στο  αίµα  προκαλούν τον  εµετό  µε  το  να  δρουν  σε  

κύτταρα  αυτής  της  περιοχής. Η  εφαρµογή  σεροτονίνης  σ’ αυτή  την  περιοχή, 
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ρυθµίζει  την  επίδραση  του  πυρήνα  της  µονήρους  δεσµίδας  στον  ύπνο. Παρόλα  

αυτά  οι  µηχανισµοί  των  δυο  αυτών  περιοχών (πυρήνας  της  µονήρους  δεσµίδας  

και  postrema)δεν  είναι  απόλυτα  κατανοητοί  ακόµη (G.M.Shepherd,1994).   

  Επιπλέον, οργανικές   αλλοιώσεις  της  προοπτικής  περιοχής, στο  βασικό  

πρόσθιο  εγκέφαλο, επιφέρουν  αϋπνία. Ηλεκτρικός  ερεθισµός  αυτής  της  περιοχής  

προκαλεί  συγχρονισµό  στο  ΗΕΓ  και  υπνηλία   που  οδηγεί  σε  ύπνο. Ο  Bremer  

το  1970,  έδειξε  ότι  ερεθισµός  της  προοπτικής  περιοχής  µειώνει  την  επερχόµενη  

αφύπνιση, µε  το  να  διεγείρει  το  δικτυωτό  ενεργοποιητικό  σύστηµα 

(G.M.Shepherd,1994). 

 Μια  ακόµη  περιοχή  που  βρίσκεται  κεφαλικά  του  υποθαλάµου, η  βασική  

πρόσθια  περιοχή, φαίνεται  να  εµπλέκεται  επίσης  στον  έλεγχο  των  βραδέων  

κυµάτων  του  ύπνου. Βλάβες  σ’ αυτή  την  περιοχή  προκαλούν  αϋπνία  σε  γάτες  

και  σε  επίµυες. Νευρωνικές  καταγραφές  έχουν  επιβεβαιώσει  ένα  συσχετισµό  

µεταξύ  των  αλλαγών  ενεργοποίησης  αυτής  της  περιοχής  και  του  ύπνου 

(J.Empson, 1993). 

 Ωστόσο, αν  και  οι  νευροφυσιολογικές  έρευνες   µοιάζουν  να  συµφωνούν  

στο  ότι  η  βασική  πρόσθια  περιοχή  είναι  ένα  σηµαντικό  κέντρο  ύπνου, οι  

κλινικές  αποδείξεις  όσον  αφορά  τους  ανθρώπους  υπογραµµίζουν  τη  

σπουδαιότητα  µιας  άλλης  δοµής- του  θαλάµου. Πρόσφατες  έρευνες  που  

πραγµατοποιήθηκαν  µετά  το  θάνατο  επτά  ατυχών  µελών  µιας  ιταλικής  

οικογένειας, που  υπέφερε  από  ένα  σύνδροµο  «θανάσιµης  οικογενειακής  

αϋπνίας», έδειξαν  ότι  όλοι  είχαν  µια  κοινή  παθολογία: µια  ατροφία  του  

προσθιο-κοιλιακού  και  µεσο-ραχιαίου  πυρήνα  του  θαλάµου. Σε  µερικούς  

απ’αυτούς  τους  ασθενείς, η  βασική  πρόσθια  περιοχή  ήταν  ανέπαφη (J.Empson, 

1993).   

 

  
2.6.2. Νοραδρενεργικά  συστήµατα. 

 

Οι  νοραδρενεργικοί(ΝΑ) νευρώνες  από  τον  υποµέλανα  τόπο  προβάλλουν  

εκτενώς  στον  εγκεφαλικό φλοιό. Σε καταστάσεις  εγρήγορσης  οι  ΝΑ νευρώνες  του  

υποµέλανος  τόπου  πυροδοτούνται  περισσότερο, απ’ ότι  κατά  τη  διάρκεια  του 

ύπνου  βραδέων  κυµάτων. Οι  ΝΑ νευρώνες  είναι  σχεδόν  ανενεργοί  κατά  τον  
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REM ύπνο. Γι’ αυτό, µια  λειτουργία  του  ύπνου REM, ίσως  να  είναι  το  να  

επιφέρει  τον κορεσµό  της  νορεπινεφρίνης  σ’ αυτούς  τους  νευρώνες, ως  αναγκαία  

προϋπόθεση  για  την  κατάσταση  της  εγρήγορσης (F.Toates,2001). Μέσα  από  

µελέτες  έχει  δειχτεί  ότι  οι  ΝΑ νευρώνες  του  υποµέλανος  τόπου(σε  συνεργασία  

µε  σεροτονινεργικούς  νευρώνες  των  πυρήνων  της  ραφής) ασκούν  ανασταλτικές  

επιδράσεις  σε  νευρώνες  της  γέφυρας  που  σχετίζονται  µε  τον  REM ύπνο. Αυτό  

σηµαίνει  ότι  τα  επεισόδια  του  REM ύπνου  λαµβάνουν  χώρα  µόνο  όταν  µειωθεί  

η  δραστηριότητα  αυτών  των  νευρώνων (Γ.Παναγής,2002).   

 

 
2.6.3. Σεροτονινεργικά συστήµατα. 

 

 Σεροτονινεργικοί  νευρώνες  που  τα  κυτταρικά  τους  σώµατα   βρίσκονται  

σε  πυρήνες  του  εγκεφαλικού  στελέχους  και προβάλλουν  στον  πυρήνα  της  

ραφής, παίζουν  επίσης  ένα  ρόλο  στον  κύκλο  ύπνου- εγρήγορσης. Η  

δραστηριότητα  τους  φαίνεται  ότι  ενεργεί  όπως  οι  ΝΑ νευρώνες  που  προάγουν  

την  αφύπνιση. Η  αναστολή  της  σύνθεσης  σεροτονίνης  οδηγεί  σε  αϋπνία. Η  

µετατόπιση  από  την  εγρήγορση  στον  NREM ύπνο, δηµιουργεί  µια  µείωση  της  

δραστηριότητας  των  νοραδρενεργικών  και  σεροτονινεργικών  νευρώνων, που  

συνοδεύεται  από  µια  αύξηση  στη δραστηριότητα  των  χολινεργικών  νευρώνων 

(F.Toates,2001). Έχει  επίσης  δειχτεί  ότι, σε  διάφορες  περιοχές  που  απολήγουν  

σεροτονινεργικοί  νευρώνες, τα  επίπεδα  της  σεροτονίνης  είναι  αυξηµένα  κατά  

την  εγρήγορση  ενώ  µειώνονται  κατά  τη  διάρκεια  του  ύπνου.  

 

Έχει  προταθεί  από  τον  Jouvet, ότι  η  σεροτονίνη  έχει  κάποιο  ρόλο  στη  σύνθεση  

µιας  ουσίας  που  επάγει  τον  ύπνο  και  πως  τα  µειωµένα    επίπεδα  της  

σεροτονίνης  αποκλείουν  τη σύνθεση  αυτή (Γ.Παναγής,2002).      

 

 
2.6.4. Χολινεργικά  συστήµατα. 

 

Οι  χολινεργικοί  νευρώνες, τα  κυτταρικά  σώµατα  των  οποίων  βρίσκονται  

στην  περιοχή  της  γέφυρας  του  εγκεφαλικού  στελέχους  και  αλλού, εµπλέκονται  
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επίσης  στον  κύκλο  ύπνου  εγρήγορσης. Όταν  αυτοί  οι  νευρώνες  διεγείρονται  

ηλεκτρικά  προκαλούν  µια  αλλαγή  στο  πρότυπο  του  ΗΕΓ, από  συγχρονισµένο  

σε  αποσυγχρονισµένο. Μερικοί  νευρώνες επιδεικνύουν  υψηλή  δραστηριότητα  

κατά  τον  ύπνο REM, κάτι  που  υποδεικνύει  ότι  φυσιολογικά  παίζουν  κάποιο  

ρόλο  στον  προγραµµατισµό  του  REM ύπνου  µε  τη  δραστηριότητα  τους. Η  

χορήγηση  χολινεργικών  αγωνιστών  στη  γέφυρα  προκαλεί  την  εµφάνιση  

σηµάτων  ύπνου  REM ( F.Toates,2001). 

Επίσης  οι  McGinty  και  Sterman (1968) έδειξαν  ότι µε καταστροφές  σε  

χολινεργικούς  νευρώνες  του  πρόσθιου  εγκεφάλου  σε  γάτες, προκαλείται  

δραστική  µείωση  της  χρονικής  διάρκειας  του  ύπνου. Η  κατάσταση  µοιάζει  να  

επιδεινώνεται, αφού  δυο  εβδοµάδες  µετά  τη  βλάβη  φαίνεται  να  µην  υπάρχει  

καθόλου  ύπνος REM. Παρόµοια  δεδοµένα  έχουν  προκύψει  και  από  µελέτες  σε  

ανθρώπους. Για  παράδειγµα, η αρεκολίνη (χονινεργικός  αγωνιστής), συµβάλλει  

στην  έλευση  του  ύπνου σε  ανθρώπους  και  µπορεί  να  ανασταλεί  µε  τη  

χορήγηση  σκοπολαµίνης (Γ.Παναγής,2002).        

Ο εγκέφαλος  διαθέτει  πράγµατι  περιοχές  που  προάγουν  τον ύπνο, αλλά  τα  

δεδοµένα  υποδεικνύουν  ότι  ο  ύπνος  ελέγχεται  από  διάφορες  περιοχές  και  όχι  

µόνο  από  µια  κύρια  περιοχή. Πρόκειται   για  ένα    διασκορπισµένο   σύστηµα που   

εµπλέκεται  στον  έλεγχο  του  ύπνου. Ο  ύπνος  είναι  δυνατό  να  προκληθεί  ή  να  

διευκολυνθεί  από  τη  νευρωνικά  δραστηριότητα  σε  ποικίλες  περιοχές  του  

υποθαλάµου, του  θαλάµου  και  του  εγκεφαλικού  στελέχους. Ερεθισµός  σε  

οποιαδήποτε  απ’ αυτές  τις  περιοχές, µπορεί  µα  αυξήσει  τις  πιθανότητες  έλευσης  

του  ύπνου, ενώ  αλλοίωση  τους  να  µειώσει  τον  ύπνο (J.Kalat,1998). 
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2.7. Ο  ρόλος  της  µελατονίνης  στον  κύκλο  ύπνου- εγρήγορσης. 

 

 Η  µελατονίνη  ανήκει  στην  κατηγορία  των  υποψήφιων  ορµονών(ορµόνες  

που  οι  λειτουργίες  τους και  οι  επιδράσεις  τους  δεν  είναι  επαρκώς  

επιβεβαιωµένες). Η  µελατονίνη  είναι  παράγωγο  της  σεροτονίνης  και  συντίθεται  

και  εκκρίνεται  από  την  επίφυση (κωνάριο). Η  ακριβείς  λειτουργίες  της  

µελατονίνης  δεν  έχουν  στοιχειοθετηθεί  επαρκώς  ακόµη, ωστόσο  φαίνεται  ότι  η  

ορµόνη  αυτή  εµπλέκεται  στη  λειτουργία  κάποιων  νευροενδοκρινικών  

συστηµάτων  καθώς  και  στην  οριοθέτηση  των  βιορυθµών. ∆ηλαδή  η  µελατονίνη  

έχει  ένα  ρόλο  στη  συντήρηση  των  βιολογικών  ρυθµών  και  στην  επίδραση  της  

εναλλαγής  φωτός – σκότους (A.Vander et al.,2001).  

Η  µελατονίνη  παράγεται  και  εκκρίνεται  κατά  τη  διάρκεια  της  νύχτας  

και  η  έκκριση  της  διακόπτεται  το  πρωί  από  τον  ερεθισµό  του  

αµφιβληστροειδούς  από  το  ηλιακό  φως. Η  κυκλική  έκκριση  της  µελατονίνης  

ακολουθεί  την  εξής  διαδικασία: το  σκοτάδι  προκαλεί  την  έκκριση  

νορεπινεφρίνης  από  τους  φωτουποδοχείς, που  διεγείρουν  την  έκκριση  της  

µελατονίνης. Κατά  τη  διάρκεια  της  ηµέρας  οι  φωτουποδοχείς  είναι  

υπερπολωµένοι, οπότε  η  έκκριση  της  νορεπινεφρίνης  αναστέλλεται, άρα  

ελαχιστοποιείται  και  η  παραγωγή  µελατονίνης (M.Victor& A.H.Ropper,2003). Η  

έκκριση  της  µελατονίνης  υπόκεινται  σε  σηµαντική  24ωρη  κυκλική  διακύµανση, 

µε  τη  µεγαλύτερη  συγκέντρωση  µελατονίνης  να  εµφανίζεται  κατά  τη  νύκτα, 

ενώ  την  ηµέρα  τα  επίπεδα  της  να παραµένουν  χαµηλά (A.Vander et al.,2001).  
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2.8. ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΑΫΠΝΙΑ; 

 
 

Η  αϋπνία  είναι  ένα  ευρέως  διαδεδοµένο  πρόβληµα  που  επηρεάζει  

περίπου  το  15-30%  του  ενήλικου  πληθυσµού. Οι  µισοί  περίπου  από  τα  άτοµα  

που  παραπονιούνται  για  προβλήµατα  αϋπνίας, θεωρούν  το  πρόβληµα  αρκετά  

σοβαρό  ώστε  να  αναζητήσουν  τη  βοήθεια  ειδικού. Η  αϋπνία  είναι  ίσως  το  

δεύτερο  πιο  συχνό  παράπονο  υγείας  µετά  τον  πόνο  και  η  εµφάνιση  της  

αυξάνει  µε  την  ηλικία.1 

Η  αϋπνία  είναι  η  κυριότερη  διαταραχή  ύπνου, που όµως  µπορεί  να  

αποτελεί  και σύµπτωµα  ενός  µεγάλου  αριθµού  ψυχικών  και  σωµατικών  

παθήσεων (G.Yaniv,2004). Η  πρωταρχική  αϋπνία  εκτιµάται  ότι  λαµβάνει  χώρα  

στο  25% όλων  των  χρόνια  πασχόντων  από  αϋπνία. Έχει  υποτεθεί  πως  πρόκειται  

για  µια  διαταραχή  υπερδιέγερσης, η  οποία  έχει  επιβεβαιωθεί  και  από  έρευνες  

πάνω  στη  λειτουργία  του  Αυτόνοµου  Νευρικού  Συστήµατος  και  του  άξονα  

ΗΡΑ (T.Roth&T.Roehrs,2003).    

 Η  αϋπνία  ορίζεται, ως  η  αντίληψη  ή  το  παράπονο  ανεπαρκούς  ή  κακής  

ποιότητας  ύπνου, εξαιτίας  ενός  ή  περισσοτέρων  από  τα  παρακάτω: 

Α. ∆υσκολία  στην  έλευση  του  ύπνου (αποκοίµισµα)  

Β. Συχνές  αφυπνίσεις  κατά  τη  διάρκεια  της  νύχτας  και/ µε  δυσκολία  επιστροφής  

στον  ύπνο. 

Γ. Πρόωρη  πρωινή  αφύπνιση (ξύπνηµα  πολύ  νωρίς  το  πρωί) 

∆. Μη  αναζωογονητικός  ύπνος 1 

 Η  αϋπνία  δεν  ορίζεται  από  τον  αριθµό  των  ωρών  του  ύπνου (πόσο  

κοιµάται  κάποιος) ή  πόση  ώρα  χρειάζεται  κανείς  για  να  αποκοιµηθεί. Οι  

άνθρωποι  διαφέρουν  ως  προς  την  ανάγκη  τους  για  ύπνο  και  ως  προς  την  

ικανοποίηση  τους  απ’ αυτόν.  

 Η  αϋπνία  µπορεί  να  κατηγοριοποιηθεί  σε  βραχεία, διαλείπουσα 

(διακοπτόµενη)  και  χρόνια (µόνιµη). Η  αϋπνία  που  διαρκεί  από  µια  νύχτα  έως  

µερικές  εβδοµάδες  αναφέρεται  ως  βραχεία. Αν  τα  επεισόδια  βραχείας  αϋπνίας  

συµβαίνουν  κατά  καιρούς (µε  διακοπές), τότε  πρόκειται  για  διαλείπουσα  αϋπνία. 

Η  αϋπνία  θεωρείται  ότι  είναι  χρόνια  εάν  συµβαίνει  τις  περισσότερες  νύχτες  και   

διαρκεί  ένα  µήνα  ή  περισσότερο. 1 
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2.8.1. Τι  δηµιουργεί  την  αϋπνία; 

 

Υπάρχει  ποικιλοµορφία  όσον  αφορά  τις  αιτίες  της  αϋπνίας. Σ’ αυτές  

συµπεριλαµβάνονται  το  stress, τα  προβλήµατα  στις  κοινωνικές  σχέσεις, η  

υπερβολική  κατανάλωση  αλκοόλ, ο πόνος, οι  αλλαγές  των  κιρκαδιανών  ρυθµών 

και  οι ψυχιατρικές  διαταραχές. Πολλές  φορές  δηµιουργείται  ένας  φαύλος  

κύκλος, στον  οποίο  η  ανησυχία  σχετικά  µε  την  αϋπνία (ο φόβος  του  ατόµου  ότι  

δεν  θα  µπορέσει  να κοιµηθεί), διατηρεί  το  πρόβληµα , προκαλώντας  περαιτέρω  

αϋπνία (F.Toates,2001).   

Κάποιοι  παράγοντες  φαίνεται  ότι  κάνουν  πιο  πιθανό  το  ενδεχόµενο  να  

βιώσει  ένα  άτοµο  αϋπνία. Παραδείγµατα  τέτοιων  παραγόντων  είναι: 

Α. Η  προχωρηµένη  ηλικία ( η  αϋπνία  συµβαίνει  συχνότερα  σε  ανθρώπους  άνω  

των  60 ετών). 

Β. Το  φύλο ( η  αϋπνία  εµφανίζεται  συχνότερα  στις  γυναίκες, απ’ ότι  στους  

άνδρες ).  

Γ. Κάποια  ιατρική  ή  ψυχιατρική  ασθένεια (συνοσηρότητα). 

Εάν  συντρέχουν  και  άλλες  συνθήκες  όπως  το  stress, άγχος, χρήση  

φαρµακευτικών  ουσιών ή  εργασία  σε  βάρδιες, η  αϋπνία  είναι  πιο  πιθανή 

(T.Roth&T.Roehrs,2003).  

 Η  βραχεία  ή  διαλείπουσα  αϋπνία  γενικά  σχετίζεται  µε  ανθρώπους  που  

προσωρινά  βιώνουν  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  παρακάτω: 

1. Stress 

2. Υπερβολικό (περιβαλλοντικό) θόρυβος 

3. Μη  ανεκτές  θερµοκρασίες ( πολύ  υψηλές ή πολύ  χαµηλές) 

4. Αλλαγές  στο  περιβάλλον 

5.  Προβλήµατα  στο  πρόγραµµα  ύπνου- αφύπνισης (π.χ. εξαιτίας  του  jet lag) 

6. Φαρµακευτικές  παρενέργειες  ή  χρήση  ουσιών 

Η  χρόνια  αϋπνία  είναι  κυρίαρχη  στο  10%  του  ενήλικου  πληθυσµού. Είναι 

πιο  πολύπλοκη  και  συχνά  προκύπτει  από  ένα  συνδυασµό  παραγόντων  

συµπεριλαµβανοµένων  και  των  βαθύτερων  σωµατικών  και  ψυχικών  διαταραχών. 

Η  χρόνια  αϋπνία  είναι  συνδεδεµένη  µε  απόσυρση, συχνά  ατυχήµατα  και  

διαταραχές  στη  µνήµη (T.Roth&T.Roehrs,2003). Μια  από  τις  γνωστότερες  αιτίες  

της  αϋπνίας  είναι  η  κατάθλιψη. Άλλες  βαθύτερες  αιτίες  περιλαµβάνουν  
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ασθένειες  όπως  η  αρθρίτιδα, η  νεφρική  και  καρδιακή ανεπάρκεια, το  άσθµα, η  

υπνική  άπνοια, η  ναρκοληψία, η  νόσος  του  Parkinson  και  ο  υπερθυρεοειδισµός. 

Τέλος  πολλές  φορές  συνδέεται  και  µε  το  χρόνιο  stress. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 (National  Heart, Lung, and Blood  Institute, National Institutes of  Health,2004.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Γ. ΥΠΝΟΣ, ΑΫΠΝΙΑ & STRESS. 
 
 
 

Η  σχέση  µεταξύ  ύπνου  και  stress  είναι  πολύπλοκη  και  πολυδιάστατη.  

Έχουν  πραγµατοποιηθεί  αρκετές  έρευνες  προκειµένου  να  προσδιοριστούν  οι  

αλληλεπιδράσεις  που  ενδεχοµένως  υπάρχουν  µεταξύ  stress  και  ύπνου. ∆ηλαδή  

το  κατά  πόσο  το  stress  µπορεί  να  επηρεάζει  τον  ύπνο  και  την  ποιότητα  του  

και  κατ’  επέκταση  κατά  πόσο  είναι  δυνατό  να  δηµιουργήσει  αϋπνία  ή  

διαταραχές  στον  ύπνο. Καθώς  και  το  αντίστροφο, αν  η  αϋπνία  ή  οι  διαταραχές  

ύπνου  θα  µπορούσαν  να  αποτελέσουν  στρεσογόνους  παράγοντες.   

Τα   αποτελέσµατα  των  ερευνών  αυτών, τείνουν  να  επιβεβαιώνουν  ότι  µια  

τέτοια  αλληλεπίδραση  υφίσταται  και  επηρεάζει  αρχικά  τα  συστήµατα  αυτά, του  

stress  και  του  ύπνου, και  έπειτα  αυτό  αντανακλάται  στον  τρόπο  ζωής, τη 

συµπεριφορά  και  τη  λειτουργικότητα  των  ανθρώπων.   

Από  υποκειµενικές, καθηµερινές  αναφορές  και  εκτιµήσεις  αυτή  η  σχέση  

αλληλεπίδρασης  µοιάζει  να  επιβεβαιώνεται, αφού  συνήθως  το  (υπερβολικό) stress  

δηµιουργεί  µια  κατάσταση  υπερέντασης (υπερδιέγερσης), η  οποία  µπορεί  να  µην  

µας  κρατά  απαραιτήτως  ξάγρυπνους  όλη  τη  νύχτα, ωστόσο  περιορίζει  τη  

διάρκεια  του  ύπνου  µας. Τις  περισσότερες  φορές  αυτό  έχει  να  κάνει  µε  τις  

σκέψεις  που  µας  προκαλεί  το  stress, τις  οποίες  πολλοί  από  ‘µάς  

δυσκολευόµαστε  να  «αποβάλλουµε»  κατά  την  κατάκλιση  και  ως  συνέπεια  

διαταράσσεται  ο  ύπνος  µας. Απ’ την  άλλη, η  ίδια  η  αϋπνία  ή  η  διατάραξη  του  

ύπνου  παρατείνει  την  ένταση- stress, µε  απόρροια  το  πρωινό  ξύπνηµα  να  

θυµίζει  εφιάλτη, που  συνοδεύεται  από  δυσφορία  και  ίσως  ακόµη  µεγαλύτερη  

ένταση. Όλες  αυτές  οι  διαδικασίες  και  οι  αντιλήψεις  αϋπνίας  αποτελούν  ένα  

φαύλο  κύκλο  απ’ τον  οποίο  δύσκολα  απελευθερωνόµαστε, αφού  τις  

περισσότερες  φορές  οι  σκέψεις  µας  πάνω  στην  αλληλουχία  stress- ύπνος- 

αϋπνία- ένταση  συνεχίζουν  να  µας  απασχολούν  «ηµέρα  και  νύχτα». 

Πως  λοιπόν  το  stress  και  ο  ύπνος  συνδέονται  µεταξύ  τους; Μπορεί  το 

stress  να  προκαλέσει  αϋπνία ή  διαταραχές  στον  ύπνο; Και  αντίστροφα, η  αϋπνία, 

οι  διαταραχές  ύπνου ή  η  απώλεια  ύπνου, προκαλούν  stress;   
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Η  επανάσταση  της  βιοµηχανικής  κοινωνίας  συνδέθηκε  µε  τεράστιες  

αλλαγές  στο  κύκλο  ύπνου- εγρήγορσης  και  στο  περιβαλλοντικό  κύκλο  φωτός- 

σκότους. Η  εκούσια  περικοπή  του  ύπνου  είναι  γνώρισµα  της  µοντέρνας  

κοινωνίας. Η  «φυσιολογική»  διάρκεια  του  ύπνου  µειώθηκε, προκειµένου  να  

µεγιστοποιηθεί ο διαθέσιµος  χρόνος  για  επαγγελµατικές  και  άλλες  

δραστηριότητες. Αποκλίσεις  ανάµεσα  στους  ενδογενείς  κιρκαδιανούς  ρυθµούς, 

στον  κύκλο  ύπνου  εγρήγορσης  και  στον  κύκλο  φωτός- σκότους  είναι  κυρίαρχες  

στον  εργαζόµενο  πληθυσµό. Παρόλο, όµως, που  διάφορες  µελέτες  έχουν  δείξει  

ότι  η ολική  στέρηση  ύπνου  ή  η  επαναλαµβανόµενη  περικοπή  ύπνου, επιφέρει  

αξιοσηµείωτες  επιδράσεις  στη  διάθεση  και  την  απόδοση, ορισµένες  ενδείξεις  

stress  σε  υποκείµενα που  µελετώνται  στο  εργαστήριο  παραµένουν  γενικά 

χαµηλές. Αυτό  ωστόσο  δεν  αλλοιώνει  την  κοινή  αντίληψη  ότι  η  απώλεια  ύπνου 

ή  η διατάραξη  του  ύπνου  καθώς  και  η  εργασία  σε  βάρδιες  αποτελούν  

στρεσογόνες  καταστάσεις (G.Fink,2000).   

 

 

3.1. ∆ιαταραχές ύπνου, σωµατικό  και  συναισθηµατικό  stress.  

 

Ο H. Selye ισχυριζόταν ότι  «το stress είναι ζωή και η ζωή stress». Εάν  είναι  

γεγονός  ότι  δεν  υπάρχει  ζωή  χωρίς  stress, είναι  επίσης  αδιαµφισβήτητο  ότι  δεν  

υπάρχει  ζωή  δίχως  ύπνο. Για το  λόγο αυτό, δεν  αποτελεί  έκπληξη  ότι  η  σχέση  

µεταξύ  ύπνου  και  stress (σωµατικού  και  συναισθηµατικού),  έχει  εδώ  και  καιρό  

αναγνωριστεί (G.Fink,2000). 

 Ο  Ιπποκράτης  είχε  παρατηρήσει  νωρίς  τη  σχέση  ανάµεσα  στην  ψυχική  

και  σωµατική  υγεία  και  τον  ύπνο  και  δήλωνε  ότι  η  έλλειψη  ύπνου (αϋπνία)  

είναι  σηµάδι  πόνου, και  ότι  µπορεί  να  οδηγήσει  σε  ψυχικές  διαταραχές, 

δοθέντος  ότι  η  υπνηλία  κατά  τη  διάρκεια  της  ηµέρας  είναι  µια  ένδειξη  

ασθένειας. Επίσης, ο  ύπνος  υπήρξε  κατά  την  αρχαιότητα  ένα  είδος  θεραπείας  

στα  χέρια  των  ειδικών  της  εποχής, προκειµένου  να  καταπολεµήσουν  το  

σωµατικό  και  συναισθηµατικό  stress (πίεση) (G.Fink,2000). 
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Οι  διαταραχές  του  ύπνου  είναι  συχνές  στο  γενικό  πληθυσµό  και  

σχετίζονται  µε  συγκεκριµένες  ιατρικές, ψυχολογικές  και  κοινωνικές  ενοχλήσεις. 

Η  αϋπνία, η  πιο  κοινή  διαταραχή  ύπνου, συνήθως  αντανακλά  ψυχολογικές  

ενοχλήσεις. 

Υπερβολική  νύστα  κατά  τη  διάρκεια της  ηµέρας  είναι  το  κυρίαρχο  

παράπονο  των  περισσοτέρων  ασθενών  που  εκτιµώνται  µε  διαταραχές  ύπνου  από  

τους  κλινικούς  και  συχνά  υπάρχει  οργανική  δυσλειτουργία. Η  ναρκοληψία, η  

ιδιοπαθής  υπερυπνία  και  η  υπνική  άπνοια  είναι  οι  διαταραχές  που  συνδέονται  

συχνότερα  µε  την  υπερβολική  υπνηλία  κατά  τη  διάρκεια  της  ηµέρας. Η  

ναρκοληψία  και  η  ιδιοπαθής  υπερυπνία  είναι  χρόνιες  διαταραχές  του  εγκεφάλου  

µε  έναρξη  σε  νεαρή  ηλικία. Η  υπνική  άπνοια  συµβαίνει  κυρίως  σε  µεσήλικες  

άνδρες  και (σε  µικρότερο βαθµό) σε  γυναίκες  στην  εµµηνόπαυση  και  συνδέεται 

µε  παχυσαρκία  και  καρδιαγγειακές  επιπλοκές. Οι  παραυπνίες, 

συµπεριλαµβανοµένων  των  υπνοβασιών, των  νυκτερινών  τρόµων  και  των  

εφιαλτών, έχουν  ήπιες  επιπτώσεις  στην  παιδική  ηλικία, αλλά  αντανακλούν  

ψυχοπαθολογία  ή  σηµαντικό  stress  σε  έφηβους  και  ενήλικες  και  οργανικότητα  

στους  ηλικιωµένους (G.Fink,2000). 
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3.2. Η  σχέση  µεταξύ  ύπνου  και  stress. 

 

3.2.1. Ύπνος, stress  και  οµοιόσταση. 

Ο  ύπνος, φαίνεται  να  είναι  σηµαντικό  στοιχείο  στη  διατήρηση  της  

ισορροπίας  ή  οµοιόστασης, η  οποία  είναι  ζωτικής  σηµασίας  για  την  επιβίωση  

των  ζωντανών  οργανισµών. Το  stress  είναι  ένας  προσαρµοστικός  µηχανισµός  

απέναντι σε  καταστάσεις  δυσαρµονίας  ή  απειλής  της  οµοιόστασης, που  προκαλεί  

κατάλληλες αντιδράσεις  µε  στόχο  την  αποκατάσταση  της  ισορροπίας  στον  

οργανισµό. Οπότε  και  το  stress  και ο  ύπνος  συνδέονται  στενά  µε  την  

οµοιόσταση, αφού  και  τα  δυο  λειτουργούν  επικουρικά  ως  προς  τη  διατήρησή  

της (G.Fink,2000).  

 

 

3.2.2. Ύπνος  και συστήµατα  του  stress.  

 

Όπως  σ’ όλα  τα  θηλαστικά  έτσι  και  στον  άνθρωπο, τα  συστήµατα  του  

stress  περιλαµβάνουν  συστατικά  µέρη  του  κεντρικού  νευρικού  συστήµατος, 

νευρώνες  της  εκλυτικής  ορµόνης  της  κορτικοτροπίνης (CRH), του  παρακοιλιακού  

υποθαλαµικού  πυρήνα  και  αρκετούς  κυρίως  νοραδρενεργικούς  πυρήνες  του  

εγκεφαλικού  στελέχους, καθώς  και  τα  περιφερικά  άκρα  τους, 

συµπεριλαµβανοµένου  και  του  άξονα  ΗΡΑ (υποθάλαµος- φλοιός  επινεφριδίων) 

και  το  περιφερικό  αυτόνοµο  σύστηµα. Η  κύρια  λειτουργία  των  συστηµάτων  

αυτών  είναι  η  διατήρηση  της  οµοιόστασης, τόσο  κατά  τη  διάρκεια  καταστάσεων  

stress  όσο  και  κατά  την  κατάσταση  ανάπαυσης (G. Fink,2000).   

 

 

3.2.2.1. Ο ρόλος του ΗΡΑ άξονα (αλληλεπιδράσεις µεταξύ stress και 

ύπνου). 

 

Το  οξύ  stress είναι  µια  θεµελιώδης  προσαρµοστική  αντίδραση, η  οποία  

επιτρέπει  σ’ ένα  οργανισµό  να  αντιµετωπίζει  τις  απειλητικές  διεγέρσεις  του  

περιβάλλοντος. Εάν  οι  αντιδράσεις  αυτές  είναι  παρατεταµένες  ή  δεν  µπορούν  να  
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ελεγχθούν, η  αντίδραση  στο  stress  µπορεί  να  γίνει  ακατάλληλη  και  να  

προκληθούν  βλάβες  στην  υγεία (V.Reeth, L.Weibe, K.Spiegel et al, 2000). 

 Έρευνες  µε  µοντέλα  ζώων (επίµυες) σχετικά  µε το  stress  υποδεικνύουν  

ότι  οι  οξείς  και  χρόνιοι  στρεσογόνοι  παράγοντες  επιδρούν  στην  αρχιτεκτονική  

του  ύπνου  και  στους  κιρκαδιανούς  ρυθµούς. Μια  σηµαντική  φυσιολογική  

αντίδραση  που  αποσπάται  από  το  stress, είναι  η  ενεργοποίηση  του  άξονα  ΗΡΑ. 

Και  στα  ζώα  αλλά  και  στους  ανθρώπους, ο  ΗΡΑ  άξονας  εκτός   από  την  

ενεργοποίηση  σε  καταστάσεις  έκθεσης  σε  οξύ  ή  χρόνιο  stress, έχει  επίσης  ένα  

σηµαντικό  ρόλο  στη  ρύθµιση  του   ύπνου  και της  εγρήγορσης  καθώς  και   στις  

εναλλαγές   ύπνου-εγρήγορσης. Στους  ανθρώπους  η  δυσλειτουργία  της  

νευροενδοκρινικής  ρύθµισης  του  ύπνου  µπορεί  να  οδηγήσει  σε  σοβαρές  

διαταραχές  ύπνου. Η  προοδευτική  φθορά  του  ΗΡΑ  άξονα  στους  µεγαλύτερους  

σε  ηλικία  ανθρώπους, η  οποία  µιµείται  τη  χρόνια  έκθεση  στο  stress, µπορεί  να  

συµβάλλει  στη  διάσπαση  και  στην  αστάθεια  του  ύπνου  µε  την  αύξηση  της  

ηλικίας (V.Reeth, L.Weibe, K.Spiegel et al, 2000).  

Άνθρωποι  που  πάσχουν  από  χρόνια  αϋπνία, εργάτες  που  δουλεύουν  σε  

βάρδιες  ή  ασθενείς  που  πάσχουν  από  διανοητικές  διαταραχές, παρουσιάζουν  µια  

µη  φυσιολογική  ΗΡΑ  εκκριτική  λειτουργία  και  συγγενείς  διαταραχές  ύπνου 

(V.Reeth, L.Weibe, K.Spiegel et al, 2000). Έρευνες  που  εξετάζουν  την  έκκριση  

κορτιζόλης  στο  πλάσµα  του  αίµατος, σε  ασθενείς  που  πάσχουν  από  χρόνια 

(πρωταρχική) αϋπνία, καταλήγουν  στο  ότι  οι  αλλαγές  που  προκαλούνται  στο  

σύστηµα  ΗΡΑ, µπορεί  να  αντανακλούν  έναν  παθοφυσιολογικό  µηχανισµό που  

δηµιουργεί  ένα  φαύλο  κύκλο µεταξύ διαταραγµένων  ΗΡΑ λειτουργιών  και  

χρόνιας  αϋπνίας (A.Rodenbeck, G.Huether, E.Ruther et al.,2002). 

Ο  Weitzman  και  οι  συνεργάτες  του (1983), ανέφεραν  ότι  ο  ύπνος  και  

συγκεκριµένα  ο  ύπνος  βραδέων  κυµάτων, φαίνεται  να  έχει  µια  ανασταλτική  

επίδραση  στον  άξονα  ΗΡΑ  και  κατά  συνέπεια  στην  έκκριση  κορτιζόλης. Κατά  

το  στάδιο 1 του  ύπνου(ελαφρύς ύπνος)  παρατηρείται  µια  αύξηση  της  κορτιζόλης, 

ενώ   τον  ύπνο  βραδέων  κυµάτων  χαρακτηρίζει  µια  µείωση  των  επιπέδων  

κορτιζόλης  στο  πλάσµα  του  αίµατος. Η  προκαλούµενη  διατάραξη  του  ύπνου- µε  

συνεχείς  διεγέρσεις, σχετίζεται  µε  σηµαντικές  αυξήσεις  των  επιπέδων  κορτιζόλης   

στο  πλάσµα. Εποµένως  η  ενεργοποίηση  του  ΗΡΑ άξονα  ή  χορήγηση  CRH  στο  

κεντρικό  νευρικό  σύστηµα  οδηγεί  σε  κατάσταση  εγρήγορσης  ή  αϋπνία 

(G.Fink,2000).  
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Σε  µια  πρόσφατη  µελέτη  που  διεξήχθη  µε  σκοπό  να  εξετάσει  αν  η  

χρόνια  αϋπνία  είναι  συνδεδεµένη  µε  αυξηµένα  επίπεδα  ACTH  και  κορτιζόλης  

στο  πλάσµα  του  αίµατος, τα  αποτελέσµατα  έτειναν  να  είναι  σύµφωνα  µε  την  

παραπάνω  υπόθεση. Στη  µελέτη  αυτή  συµµετείχαν  11 νεαροί  ενήλικες  πάσχοντες  

από  αϋπνία  και  13  υγιή  άτοµα  ελέγχου. Οι  24ωρες  εκκρίσεις  ACTH  και  

κορτιζόλης  ήταν  σηµαντικά  υψηλότερες  στους  πάσχοντες  από  αϋπνία, 

συγκριτικά  µε  την  οµάδα  ελέγχου. Επίσης, στους  πάσχοντες  από  αϋπνία  

παρατηρήθηκε  ένας  µεγαλύτερος  βαθµός  αντικειµενικής  διατάραξης  του  ύπνου  

και  έκκρισης  κορτιζόλης, σε  σχέση  µε  τα  άτοµα  ελέγχου.  

Οι  δυο  διαφορετικές  αναλύσεις  που  πραγµατοποιήθηκαν  προκειµένου  να  

εξεταστεί  το  χρονικό  πρότυπο  έκκρισης  της  ACTH  και  της  κορτιζόλης, έδειξαν  

διαφορετικά  αποτελέσµατα. Στην  πρώτη  ανάλυση, ο  αριθµός  των  

«κορυφών»(peaks) ήταν  σηµαντικά  υψηλότερος  για  τους  πάσχοντες  από  αϋπνία  

παρά  για  την  οµάδα  ελέγχου, στη  διάρκεια  ενός  24ώρου. Αντίθετα  κατά  τη  

δεύτερη  ανάλυση  δεν  σηµειώθηκαν  διαφορές  µεταξύ  των  οµάδων.  

Οι  ερευνητές, σύµφωνα  µ’ αυτά  τα  δεδοµένα, κατέληξαν  στο  ότι  η  

αϋπνία  είναι  συνδεδεµένη  µε  µια  ολική  αύξηση  της  απελευθέρωσης  ACTH  και  

κορτιζόλης, ωστόσο  διατηρεί  ένα  κανονικό  κιρκαδιανό  πρότυπο.  

Γενικά, στη  χρόνια  ενεργοποίηση  του  άξονα  ΗΡΑ στην  αϋπνία, ελλοχεύει  

ένας  µεγαλύτερος  κίνδυνος  όχι  µόνο  για  ψυχικές  διαταραχές, αλλά  επίσης  για  

σηµαντική  ιατρική  παθολογία, συνδεόµενη  µ’ αυτή  την  ενεργοποίηση, στους  

πάσχοντες  από  αϋπνία (AN.Vgontzas, EO.Bixler, GP.Chrousos et al., 2001).           

 

 
3.2.2.2. Στέρηση  ύπνου  και  η  µεταγενέστερη  αντίδραση στο stress 

 

Ο  χρόνιος  περιορισµός  του  ύπνου  είναι  ένα  αυξανόµενο  πρόβληµα  σε  

πολλές  χώρες  και  µπορεί  να  έχει  πολλές, αν  και  άγνωστες  ακόµη, συνέπειες  

στην  υγεία  και  στην  ευηµερία (ευεξία).  

Έρευνες  και  σε  ανθρώπους  και  σε  επίµυες  δείχνουν  ότι  η  στέρηση  

ύπνου  µπορεί  να  ενεργοποιεί  τον  ΗΡΑ  άξονα, ένα  από  τα  κύρια  ενδοκρινικά  

συστήµατα  του  stress. Ωστόσο, ελάχιστες  προσπάθειες  έχουν  πραγµατοποιηθεί  

προκειµένου  να  εξεταστεί  πως  η  έλλειψη  ύπνου επηρεάζει  την  αντίδραση  του  

ΗΡΑ  άξονα  σε  µεταγενέστερους  στρεσογόνους  παράγοντες. Επιπλέον  οι  
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περισσότερες  έρευνες  εξετάζουν  την  ολική  στέρηση  ύπνου  σύντοµης διάρκειας  

και  όχι  την  (εκούσια) περικοπή   ύπνου  για  µια  µεγαλύτερη  χρονική  περίοδο, 

που  συνήθως  συµβαίνει  στην  ανθρώπινη  κοινωνία.  

 Στην  παρακάτω  έρευνα  εξετάστηκε, η  δραστηριότητα  του  ΗΡΑ άξονα  

κατά  τη  διάρκεια  και  ύστερα  τη  στέρηση  ύπνου, καθώς  και  η  επίδραση  της  

έλλειψης  ύπνου  στην  µεταγενέστερη  αντίδραση  σ’ ένα  νέο  στρεσογόνο  

παράγοντα.  

Οι  ερευνητές  σχεδίασαν  δυο  πειραµατικές  συνθήκες, όπου  στην  πρώτη  οι  

επίµυες  υποβλήθηκαν  σε  48ωρη  στέρηση  ύπνου, ενώ  στη  δεύτερη  σε  8ήµερη  

στέρηση  ύπνου, επιτρέποντάς  τους  ωστόσο  να  κοιµούνται  4  ώρες  κάθε  µέρα.    

Προκειµένου  να  εξεταστούν  οι  επιδράσεις  της  έλλειψης  ύπνου  στην  

επακόλουθη  ενεργοποίηση  του  (συστήµατος) stress, οι  επίµυες  υποβλήθηκαν  σε  

30 λεπτά  «περιοριστικού» stress (σωµατικού  περιορισµού). Τα  δείγµατα  αίµατος  

ελήφθησαν  σε  συγκεκριµένα  χρονικά  σηµεία  και  αναλύθηκαν  για  ACTH  και  

κορτικοτροπίνη. Τα  αποτελέσµατα  έδειξαν  ότι  οι  συγκεντρώσεις  ACTH  και  

κορτικοτροπίνης  ήταν  αυξηµένες  κατά  τη  διάρκεια  της  στέρησης  ύπνου, αλλά  

επέστρεψαν  στα  κανονικά  τους  επίπεδα  µέσα  σε  τέσσερις  ώρες  µετά  την  

ανάνηψη. Μετά  από  µια  µέρα  στέρησης  ύπνου, η  αντίδραση  της  ACTH  και  της  

κορτικοτροπίνης  στο  stress, δεν  διέφερε  µεταξύ  της  οµάδας  ελέγχου  και  της  

οµάδας  των  επίµυων  που  είχαν  στερηθεί  τον  ύπνο.  

Ωστόσο  µετά  από  48ωρη  ολική  στέρηση  ύπνου  και  µετά  από  8 ηµέρες  

περικοπής  του  ύπνου, η  αντίδραση  της  ACTH  στο  stress  ήταν  σηµαντικά  

µειωµένη, παρόλο  που  η  αντίδραση  της  κορτικοτροπίνης  παρέµεινε  

ανεπηρέαστη.  

Αυτά  τα  αποτελέσµατα  δείχνουν  ότι  η  έλλειψη  ύπνου, δεν  είναι  µόνο  

ένας  µέτριος  ενεργοποιητής  του  άξονα  ΗΡΑ, αλλά  επίσης  ότι επηρεάζει την  

µεταγενέστερη  αντίδραση  στο  stress. Εναλλαγές  στη  λειτουργία  του  ΗΡΑ  άξονα  

µπορούν  προοδευτικά  να  εµφανιστούν  κάτω  από  συνθήκες (µακρόχρονης) ολικής  

στέρησης  ύπνου  αλλά  επίσης  και  µετά  από  επαναλαµβανόµενη  περικοπή  ύπνου 

(P.Meerlo, M.Koehl, K.Van der Borght, FW.Turek, 2002). 
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3.2.2.3. Άξονας  ΗΡΑ, ύπνος  και  κυτοκίνες. 

 

Ο  ύπνος, και  συγκεκριµένα  ο  βαθύς  ύπνος, έχει  µια  ανασταλτική  

επίδραση  στον  ΗΡΑ  άξονα, δοθέντος  ότι  η  ενεργοποίηση  του  ΗΡΑ άξονα  ή  η  

χορήγηση  γλυκοκορτικοειδών  µπορεί  να  οδηγήσει  σε  εγρήγορση  και  αϋπνία 

(AN.Vgontzas, G.P.Chrousos, 2002).   

Η  αϋπνία, η  πιο  συχνή  διαταραχή  ύπνου, είναι  συνδεδεµένη  µε  µια  

24ωρη  αύξηση  της  έκκρισης  ACTH  και  κορτιζόλης, που  είναι  σύµφωνη  µε  µια  

διαταραχή  του  Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος, που  καλείται  υπερδιέγερση 

(AN.Vgontzas, G.P.Chrousos, 2002).   

Πρόσφατες  έρευνες  έχουν  δείξει  ότι  οι  προφλεγµονώδεις  κυτοκίνες  IL-6 

(ιντερλευκίνη-6) και  ο παράγοντας TNF-άλφα (tumor necrosis factor-a)  είναι  

αυξηµένες  σε  διαταραχές  που  σχετίζονται  µε  υπερβολική  υπνηλία  κατά  τη  

διάρκεια  της  ηµέρας, όπως  η  υπνική  άπνοια, η  ναρκοληψία  και  η  ιδιοπαθής  

υπερυπνία (AN.Vgontzas, G.P.Chrousos, 2002).    

  Επίσης, οι  κυτοκίνες  αυτές  ασκούν  ισχυρή  διεγερτική  δράση  στον  άξονα 

ΗΡΑ. Τα  γλυκοκορτικοειδή, το  τελικό  προϊόν  του  ΗΡΑ  άξονα, αναστέλλουν  την  

παραγωγή  και  των  δυο  κυτοκινών, ενώ  οι  κατεχολαµίνες- τα  άλλα  προϊόντα  του  

συστήµατος  του  stress, διεγείρουν  την  έκκριση IL-6 (G.Fink,2000). 

Υποστηρίζεται  επίσης  ότι  η  στέρηση  ύπνου(αϋπνία) οδηγεί  σε  υπνηλία  

και  υπερέκκριση  IL-6  κατά  τη  διάρκεια  της  ηµέρας, ενώ  παρατηρείται  µείωση  

της  IL-6  κατά  τη  διάρκεια  της  πρώτης  νύκτας, που  έπεται  της  στέρησης  ύπνου. 

Τα  επίπεδα  της IL-6  στη  διάρκεια  της  ηµέρας  µπορούν  να  εξηγήσουν  την  

υπνηλία  και  την  κόπωση  που  βιώνουν  τα  άτοµα  µετά  από  µια  νύχτα  απώλειας  

ύπνου, ενώ  η  περιορισµένη  έκκριση  IL-6  στη  διάρκεια  της  νύχτας, ίσως  να  

ευθύνεται  για  την  καλύτερη  ποιότητα  ύπνου (G.Fink,2000).  

  Πιο  πρόσφατα, επιβεβαιώθηκε  σε  νεαρά, υγιή  άτοµα  που  κοιµούνται  

καλά (δίχως  προβλήµατα), ότι η  ποσότητα  και  ποιότητα  του  ύπνου  τους  

σχετίζεται  αρνητικά  µε  την  ολική  έκκριση  IL-6  κατά  τη  διάρκεια  της  ηµέρας 

(G.Fink,2000).   
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Αυτά  τα  δεδοµένα  συµφωνούν  µε  το  γέγονός  ότι  ένας  καλός  ύπνος  

κατά  τη  διάρκεια  της  νύχτας, συνδέεται  µε  µειωµένη  έκκριση  IL-6 και  µε  µια  

καλή  αίσθηση  ευεξίας, και  ότι  ο  καλός  ύπνος  σχετίζεται  µε  µια  µειωµένη 

έκθεση  των  ιστών  στις  προφλεγµονώδεις  και  επιβλαβείς  δράσεις  της  IL-6 

(G.Fink,2000).  

Ο  συνδυασµός  αυτών  των  ευρηµάτων  προτείνει  ότι  ο ΗΡΑ  άξονας  

διεγείρει  την  εγρήγορση, ενώ  η  IL-6  και  ο παράγοντας  TNF-άλφα  είναι  πιθανώς   

ρυθµιστές  της  υπερβολικής  υπνηλίας  κατά  τη  διάρκεια  της  ηµέρας  στους  

ανθρώπους (AN.Vgontzas, G.P.Chrousos, 2002).    

 

 

3.2.2.4. Ορµόνες  του  stress  και  η  σχέση  τους  µε  τον  ύπνο. 

  

Η  CRH  που παράγεται  και  απελευθερώνεται  από νευρώνες  του  

παρακοιλιακού  πυρήνα  του  υποθαλάµου, είναι  ο  κύριος  ρυθµιστής  του  άξονα 

ΗΡΑ. Η  CRH  προκαλεί  την  έκκριση  της  ορµόνης  αδρενοκορτικοτροπίνης  ή 

ACTH  από  τον  πρόσθιο  λοβό  της  υπόφυσης  και  της  κορτιζόλης  από  τον  

επινεφριδιακό  φλοιό. Η  AVP  είναι  ένα  πεπτίδιο  που  δρα  ως  συνεργατικός  

παράγοντας  της  CRH στην  ενεργοποίηση  του ΗΡΑ  συστήµατος (G.Fink,2000).   

Η  CRH  ασκεί  ποικίλες  επιδράσεις  στη  συµπεριφορά, 

συµπεριλαµβανοµένου  και  του  κύκλου  ύπνου- εγρήγορσης. Αρκετές  έρευνες  σε  

ζώα, έδειξαν  ότι  ενδοεγκεφαλοκοιλιακή  χορήγηση  της  CRH  αυξάνει  την  

εγρήγορση. Η  συγκέντρωση  της  CRH σε  εγκεφάλους  επίµυων  επιφέρει  

κιρκαδιανές  διακυµάνσεις  που  είναι  υψηλότερες  όταν  οι  επίµυες  είναι  

περισσότερο  ενεργοί. Στους  ανθρώπους  η  χορήγηση  CRH  έχει  σχετιστεί  µε  

µείωση  του  ύπνου  βραδέων  κυµάτων  και   του  ύπνου  REM ,  µε  τα  στάδια  1 

και 2 του  ύπνου  και  µε  αύξηση  της  εγρήγορσης. Αυτές  οι  επιδράσεις  

παρατηρούνται  µόνο  όταν  το  πεπτίδιο  χορηγείται  µ’ ένα  επαναλαµβανόµενο  

τρόπο, µιµούµενο  τη  φυσιολογική  απελευθέρωση  της  CRH. Η  συνεχής  χορήγηση  

CRH  δεν  συνδέεται  µε  καµία  αλλαγή  στον  ύπνο (G.Fink,2000).  

Η  χορήγηση  ACTH  και  η  αναλογία  της  στους  ανθρώπους  έχει  σχετιστεί  

µε  µια  γενική  ενεργοποίηση  του  κεντρικού  νευρικού  συστήµατος, που  

χαρακτηρίζεται  από  µειωµένη  διάρκεια  και  αποτελεσµατικότητα  του  ύπνου  και 



 48

από  αύξηση  της καθυστέρησης  στην  έλευση  του  ύπνου. Συνεχής  χορήγηση  της  

ACTH  παράγει  αξιοσηµείωτη  µείωση  του  ύπνου REM (G.Fink,2000). 

Αρκετά  πειράµατα  σε  επίµυες  έχουν  δείξει  ότι  η  συνεχής  χορήγηση  

AVP  διαταράσσει  τον  ύπνο (G.Fink,2000). 

 

 

 

3.3. Έναρξη αϋπνίας: ο  ρόλος  των  στρεσογόνων γεγονότων. 

 

Η  οξεία  διατάραξη  του  ύπνου  συνδέεται  συνήθως  µε  µια  ποικιλία  

καταστάσεων  stress, όπως  δυσκολίες  στον  επαγγελµατικό  και  οικονοµικό  τοµέα  

ή κακές  διαπροσωπικές  σχέσεις. Ακόµη  ιατρικά  προβλήµατα  όπως  ο  πόνος, οι  

καρδιοπνευνονικές  και  γαστροεντερικές  διαταραχές  µπορούν  να  επιδεινώσουν  ή  

να  προκαλέσουν  το stress (G.Fink,2000).  

Τα  στρεσογόνα  γεγονότα  ζωής  στην  έναρξη  των  διαταραχών  ύπνου  είναι  

αρκετά  συχνά, ιδιαίτερα  στις  διαταραχές  που  φαίνεται  να  είναι  συναισθηµατικής  

προέλευσης, όπως  η  αϋπνία. Έχει  βρεθεί  ότι  το  75%  των  πασχόντων  από  

αϋπνία   βίωναν   κάποιο  γεγονός  που  τους  προκαλούσε  stress, περίπου  όταν  η  

αϋπνία  τους  ξεκίνησε (χρονικά) (G.Fink,2000).  

Κατά  τη  διάρκεια  του  χρόνου  που  τοποθετείται  η  έναρξη  της  αϋπνίας, οι  

πάσχοντες  δηλώνουν  ότι  βίωσαν  ή  βιώνουν  ένα  µεγαλύτερο  αριθµό  από  

στρεσογόνα  γεγονότα  συγκριτικά  µε  προηγούµενα (ή  επόµενα  χρόνια), σε  

αντιδιαστολή  µε ανθρώπους  που  δεν  αντιµετωπίζουν  πρόβληµα  αϋπνίας. Τα  

στρεσογόνα- ανεπιθύµητα   γεγονότα  σχετίζονταν  κυρίως  µε  απώλειες  και  κακή  

υγεία. Επίσης  οι  πάσχοντες,  είχαν  ιστορικά  µε  περισσότερες  ασθένειες  και  

σωµατικά  παράπονα, περισσότερες  παιδικές  ασθένειες  και  περισσότερα  παιδικά  

προβλήµατα  που  σχετίζονταν  µε  το  φαγητό  και  τον  ύπνο. Κατά  τη  διάρκεια  

της  παιδικής  τους  ηλικίας, οι  πάσχοντες  από  αϋπνία,  ανέφεραν  πιο  συχνά   

δυσαρέσκεια  απέναντι  στην  οικογένεια  τους  καθώς  και  δυσκολία  στις  

ενδοοικογενειακές  και  τις  υπόλοιπες  διαπροσωπικές  τους  σχέσεις. Γενικά  οι  

πάσχοντες  από  αϋπνία  νιώθουν  σηµαντικά  λιγότερο  ικανοποιηµένοι  από  τις  

ζωές  τους, έχουν  χαµηλότερη  αυτοεκτίµηση  και  κακή  αυτοεικόνα, συγκριτικά  µε  

άτοµα  χωρίς  προβλήµατα  ύπνου. Γι’ αυτό  και  τα  στρεσογόνα  γεγονότα  ζωής, µε  
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τη  µεσολάβηση  ορισµένων  παραγόντων  προδιάθεσης  και  προσωπικής  ευπάθειας, 

βρέθηκε  ότι  είναι  στενά  συνδεδεµένα  µε  την  έναρξη  της  χρόνιας  αϋπνίας 

(E.S.Healey, A.Kales,L.J.Monroe et al, 1981).  

Η  ψυχολογική  πίεση και καταπόνηση, µοιάζει  να’ ναι  αρκετά  συχνή  

ανάµεσα  σε  ασθενείς  µε  διαταραχές  ύπνου. Σε  κάποιες  από  αυτές  τις  

διαταραχές, όπως  η  χρόνια  αϋπνία  ή  η  ενήλικη  παραυπνία, εµφανίζεται  να  είναι  

πρωταρχική  ή αιτιολογική. Σε  άλλες  διαταραχές, όπως  η  υπνική  άπνοια, η  

ναρκοληψία  ή  η  ιδιοπαθής  υπερυπνία, φαίνεται  να’ ναι  δευτερογενής  ή  

αντιδραστική  στα  χρόνια  σωµατικά  προβλήµατα  που  σχετίζονται  µε  τη  

διαταραχή  του  ύπνου. Επιπλέον, έχει  αναφερθεί  ότι  στους  πάσχοντες  από  αϋπνία  

δεν  είναι  µόνο  το  stress, αλλά  και ο  τρόπος  που  χειρίζονται  το  stress, που  τους  

προκαλεί  τις  χρόνιες  δυσκολίες  στην  έναρξη  και  διατήρηση  του  ύπνου  τους 

(G.Fink,2000).       

Πιο  συγκεκριµένα  οι  πάσχοντες  από  αϋπνία  χειρίζονται  το  άγχος  και  τη  

σύγκρουση  µε  εσωτερικοποίηση  των  συναισθηµάτων  τους, που  προκύπτει  από  

ένα  συνδυασµό  συναισθηµατικής  διέγερσης  και  φυσιολογικής  δραστηριότητας. 

Αυτή  η  ψυχική  και  σωµατική  υπερδιέγερση  οδηγεί  σε  δυσκολία  ως  προς  την  

έναρξη  του  ύπνου, τη  διατήρηση  του  ή  την  επαναφορά  σ’ αυτόν  µετά  από  

αφύπνιση. Ο  φόβος  της  αϋπνίας  ή  η  προσπάθεια  επίτευξης  του  ύπνου  εντείνει  

τη  συναισθηµατική  διέγερση. Όλοι  αυτοί  οι  παράγοντες και  οι  αντιλήψεις  για  

την  αϋπνία, αν  ενταχθούν  στη  συµπεριφορά  του  ατόµου  ή του πάσχοντος  

οδηγούν  σ’ ένα  φαύλο  κύκλο  που  διαιωνίζει  την  αϋπνία (G.Fink,2000).       

Σε  µια  έρευνα  των  Morin, Ivers, Rodriguez (2003), εξετάστηκε  η  σχέση  

ανάµεσα  στο  stress, τις  ικανότητες  αντιµετώπισης  καθώς  και  στον  πιθανό  

µεσολαβητικό  ρόλο  της  πριν  τον  ύπνο  διέγερσης, σε  πρότυπα  ύπνου  υγιών 

ατόµων (που  κοιµούνται  καλά) και  πασχόντων  από  αϋπνία. 

Το  δείγµα  αποτελούνταν  από  67  συµµετέχοντες (38 γυναίκες  και 29 

άνδρες, µε  µέσο  όρο  ηλικίας  39,6 χρόνια), 40 µε  προβλήµατα  αϋπνίας  και  27 

χωρίς  προβλήµατα  ύπνου. Τα  υποκείµενα  αξιολογήθηκαν  ως  προς  πιθανά, 

καθηµερινά  στρεσογόνα  γεγονότα  και  ως  προς  τη  διέγερση  πριν  τον  ύπνο 

(κατάκλιση). Επίσης, συµπλήρωσαν  µετρήσεις  για  κατάθλιψη, άγχος, στρεσογόνα  

γεγονότα  ζωής  και  ικανότητες  αντιµετώπισης (CM.Morin, H.Ivers, S.Rodriguez, 

2003).         
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Τα  αποτελέσµατα  έδειξαν  ότι  και  τα  υγιή  υποκείµενα  αλλά  και  οι  

πάσχοντες  από  αϋπνία, ανέφεραν  ισοδύναµους  αριθµούς  ασήµαντων  

στρεσογόνων   γεγονότων  ζωής. Ωστόσο, οι  πάσχοντες  από  αϋπνία, εκτιµούσαν  

ότι  και  η επίδραση  των  στρεσογόνων  παραγόντων  και η  σφοδρότητα  των  

σηµαντικών  γεγονότων  ζωής ήταν υψηλότερες, σε σχέση µ’ όσους  δεν  

αντιµετώπιζαν  προβλήµατα  αϋπνίας. Επιπλέον, οι  πάσχοντες  από  αϋπνία  θεωρούν  

τις  ζωές  τους  περισσότερο  στρεσογόνες, βασίζονται  σε  πιο  συναισθηµατικά  

προσανατολιζόµενες  στρατηγικές  αντιµετώπισης  και  αναφέρουν  µεγαλύτερη  

διέγερση  πριν  τον  ύπνο, συγκριτικά  µ’ αυτούς  που  κοιµούνται  καλά. Τα  

µελλοντικά  (καθηµερινά)  δεδοµένα  έδειξαν  αξιοσηµείωτη  σχέση  µεταξύ  του  

καθηµερινού  stress  και  του  νυκτερινού  ύπνου (CM.Morin, H.Ivers, S.Rodriguez, 

2003).         

Τα  ευρήµατα  αυτά  προτείνουν  ότι  η  εκτίµηση  των  στρεσογόνων  

παραγόντων  και  η  αντιλαµβανόµενη  έλλειψη  ελέγχου  πάνω  στα  στρεσογόνα  

γεγονότα  αυξάνει  την  ευπάθεια  στην  αϋπνία. Η  διέγερση  πριν  τον  ύπνο  και  οι  

ικανότητες  αντιµετώπισης  παίζουν  ένα  σηµαντικό  µεσολαβητικό  ρόλο  µεταξύ  

stress  και  ύπνου (CM.Morin, H.Ivers, S.Rodriguez, 2003).          

Σε  µια  άλλη έρευνα  των  Sadeh, Keiman  και Daon (2004), έγινε  µια  

προσπάθεια  να  προσδιοριστεί  ο ρόλος  που  διαδραµατίζει ο  τρόπος  αντιµετώπισης  

ως   παράγοντας  που  ρυθµίζει  τη  σχέση  µεταξύ  stress  και  ύπνου. Στη  

συγκεκριµένη  µελέτη, αξιολογήθηκε  ο  ύπνος  36  φοιτητών  σε  περιόδους  

χαµηλού  και  υψηλού  stress. Ως  περίοδος  υψηλού  stress, ορίστηκε  το  διάστηµα 

µίας  εβδοµάδας  κατά  το  οποίο  οι  φοιτητές  επρόκειτο  να  βαθµολογηθούν  για  

ένα  πρόγραµµα  κλινικής  Ψυχολογίας, σχετικό  µε  την  αποφοίτηση  τους. Η  

περίοδος  χαµηλού  stress  ήταν  µια  κανονική  ακαδηµαϊκή  εβδοµάδα.  

Οι  τρόποι  αντιµετώπισης  των  φοιτητών  προσδιορίστηκαν  µέσα  από  

επανειληµµένες  βασικές  µετρήσεις  της  περιόδου  χαµηλού  stress, 

χρησιµοποιώντας  τον  «κατάλογο  Αντιµετώπισης».  Από  την  ανάλυση  δεδοµένων  

προέκυψε  ότι  κατά  τη  διάρκεια  της  εβδοµάδας  υψηλού  stress, ο  χρόνος  του  

ύπνου  των  φοιτητών  µειώθηκε, συγκριτικά  µε  την  εβδοµάδα  χαµηλού  stress. 

Σύµφωνα  µε  τα  δεδοµένα  αυτά, προτείνεται  ότι  ο  τρόπος  αντιµετώπισης ( µιας  

στρεσογόνου  κατάστασης) είναι  ένας  παράγοντας  κλειδί  στην  εκτίµηση  της  

σχέσης  µεταξύ  stress  και  ύπνου ( A. Sadeh, G. Keiman, K. Daon, 2004).     
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3.3.1. Αϋπνία  και  σύστηµα  stress.  

 

Παρόλο  που  οι  διαταραχές  του  ύπνου  µε  τις  ποικίλες  σωµατικές  και  

ψυχικές  επιδράσεις  τους  στα  άτοµα, θα  έπρεπε  να  είναι  αναµενόµενο  ότι  

επηρεάζουν  και  τα  συστήµατα  του  stress, τα  δεδοµένα  σχετικά  µε  τις  

επιδράσεις  των  διαταραχών  του  ύπνου  σ’ αυτά  τα  συστήµατα  εξακολουθούν  να   

είναι   ελλιπή (G.Fink,2000).      

Η  αϋπνία  αποτελεί  ένα  σύµπτωµα  µιας  ποικιλίας  ψυχιατρικών  και  ιατρικών  

διαταραχών. Μπορεί, όµως, να  είναι και  το  αποτέλεσµα  µιας  περιβαλλοντικής  

ενόχλησης  ή  µιας  στρεσογόνας  κατάστασης (G.Fink,2000).      

 Όταν  η  αϋπνία  είναι  χρόνια  ή  σοβαρή, µπορεί  να  γίνει  από  µόνη  της  

stress, που  επηρεάζει  τη  ζωή  του  ασθενούς  τόσο  πολύ, που  γίνεται  αντιληπτή  

από  τον  ασθενή  ως  µια  ξεχωριστή  διαταραχή. Με  κάθε  τρόπο, είτε  ως  

εκδήλωση  stress  είτε  ως  παράγοντας stress, η  αϋπνία  είναι  αναµενόµενο  ότι  

είναι  συνδεδεµένη  µε  τα  συστήµατα  του stress. ∆υστυχώς, όµως, υπάρχουν  

ελάχιστα  στοιχεία  σχετικά  µε  τη  δραστηριότητα  των  συστηµάτων  stress  στους  

πάσχοντες  από  αϋπνία (G.Fink,2000).       

 Σε  µια  µελέτη  15  νεαρών  ενήλικων  πασχόντων  από  αϋπνία, οι  

ερευνητές  έδειξαν  ότι  τα  24ωρα  επίπεδα   κορτιζόλης (UFC), συσχετίζονταν  

θετικά  µε  τον  ολικό  χρόνο  εγρήγορσης. Επίσης, τα  24ωρα επίπεδα  των  

κατεχολαµινών  και  των  µεταβολίτων  τους (DHPG και DOPAC) σχετίζονταν  

θετικά  µε  την  αναλογία  του  σταδίου 1 του  χρόνου  ύπνου- εγρήγορσης, µετά  την  

έναρξη  του  ύπνου. Η  νορεπινεφρίνη (ΝΕ), έτεινε  να  συσχετιστεί  θετικά  µε  την  

αναλογία  του  σταδίου 1  του  χρόνου  ύπνου- εγρήγορσης  µετά  την  έναρξη  του  

ύπνου  και  αρνητικά  µε  την  αναλογία  του  ύπνου  βραδέων  κυµάτων 

(AN.Vgontzas, T.Constantine, OB.Edward,1998).     

Οι  ερευνητές  κατέληξαν  στο  ότι  στη  χρόνια  αϋπνία, η  δραστηριότητα  

και  των  δυο  άκρων  του  συστήµατος  του  stress ( άξονας ΗΡΑ και συµπαθητικό  

σύστηµα), σχετίζονται  θετικά  µε  το  βαθµό  αντικειµενικής  διατάραξης  του  ύπνου 

(AN.Vgontzas, T.Constantine, OB.Edward,1998).       

Ωστόσο  σ’ αυτή  τη  µελέτη, το  συνολικό  ποσό  της  24ωρης UFC  ή  της  

απέκκρισης  κατεχολαµινών  δε  διέφερε  από  τις  αρχικές  εκτιµήσεις.            
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Τα  αποτελέσµατα  των  ερευνητών  για  τη  θετική  συσχέτιση  µεταξύ  των  

ουρικών  κατεχολαµινών  και  των  πολυπνογραφικών  στοιχείων  διατάραξης  του  

ύπνου  στη  χρόνια  αϋπνία  ήταν  σύµφωνα  µ’ αυτά  προηγούµενων  ερευνών, που  

είχαν  δείξει   αύξηση  των  ουρικών  κατεχολαµινών  σε  χρόνια  στρεσαρισµένα  

υποκείµενα, τα  οποία  είχαν  βιώσει  κάποια  διατάραξη  στον  ύπνο  τους  ή  σε  υγιή  

υποκείµενα  που  ο  ύπνος  τους  είχε  επηρεαστεί  από  νυκτερινό  θόρυβο 

(G.Fink,2000).     

Χρόνια  ενεργοποίηση  ή  δυσλειτουργία  του  συστήµατος  του  stress, µπορεί  

να  διαδραµατίσει  ένα  σηµαντικό  ρόλο  στην  κακή  ψυχική και  σωµατική  υγεία  

που  σχετίζεται  µε  τη  χρόνια  αϋπνία. Η  τελευταία, σχετίζεται  µε  ένα  υψηλότερο  

βαθµό  κινδύνου  ανάπτυξης  ψυχιατρικών  διαταραχών, όπως  µείζων  κατάθλιψη  

και  αγχώδεις  διαταραχές. Επίσης, οι  πάσχοντες  από  αϋπνία  τείνουν  να  έχουν  

περισσότερα  παράπονα  σχετικά  µε  την  υγεία  τους  απ’ ότι  οι  οµάδες  ελέγχου, 

και  ως  παιδιά  και  ως  ενήλικες, και  γενικά  φαίνεται  ότι  η  υγεία  τους   είναι  πιο  

κακή. Ασθένειες  ψυχοσωµατικού  τύπου, όπως  αλλεργίες, άσθµα, κολίτιδα, 

αυξηµένη  αιµατική  πίεση, ηµικρανίες, πονοκέφαλοι  και  έλκη, αναφέρονται  

περίπου  δυο  φορές  πιο  συχνά  από  πάσχοντες  από  αϋπνία, συγκριτικά  µε  τα  

άτοµα  ελέγχου. Επιπλέον, µη  συγκεκριµένα  σωµατικά  συµπτώµατα  όπως  

πονοκέφαλοι, διάρροια, στοµαχική  δυσφορία, δυσκοιλιότητα, δυσκολία  στην  

αναπνοή, µη  ειδικός  πόνος, κόπωση  και  αδυναµία  συµβαίνουν  συχνότερα  σε  

πάσχοντες  από  αϋπνία (G.Fink,2000).    

Θα  µπορούσε  να  υποτεθεί  ότι  αυτά  τα  σωµατικά  συµπτώµατα, 

συµπεριλαµβανοµένων  και  αυτών  που  χαρακτηρίζονται  ως  ψυχοσωµατικά, 

αντανακλούν  τις  χρόνιες  επιδράσεις  της  δυσλειτουργίας  του  συστήµατος  του  

stress  σε  διάφορα  όργανα  και  λειτουργίες  του  σώµατος (G.Fink,2000).   

Στην  ακόλουθη  µελέτη  οι  ερευνητές  προσπάθησαν  να  περιγράψουν 

αντιληπτά  και  πολυπνογραφικά  υπνικά  πρότυπα  και  να  προσδιορίσουν   αν  η  

έκθεση  στο  stress, η  ψυχολογική  πίεση  και  η  σωµατική  ενεργοποίηση στο  stress  

διαφέρουν  ανάµεσα  σε  γυναίκες  µε  ψυχοσωµατικού  τύπου  αϋπνία ή  

υποκειµενικού  µόνο  τύπου  ή  καθόλου  αϋπνία.  

Από  τα  αποτελέσµατα  όπως  ήταν  αναµενόµενο, προέκυψε  ότι  οι  

γυναίκες  µε  αϋπνία  ψυχοσωµατικού  τύπου, χρειάζονταν  περισσότερο  χρόνο  για  

να  αποκοιµηθούν, είχαν  περισσότερες  αφυπνίσεις  µετά  την  έναρξη  του  ύπνου  

και  είχαν  περισσότερο  διασπασµένο  ύπνο.  
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Οι  αντιλήψεις  που  αφορούσαν  την  έκθεση  στο  stress, είτε  για  σηµαντικά  

είτε  για  ασήµαντα  γεγονότα, δεν  διέφερε  ανάµεσα  στις  οµάδες. Παρόλο  όµως  

που  δεν  υπήρχαν  διαφορές  στην  αντίληψη  της  έκθεσης  στο  stress, οι  γυναίκες  

και  µε  τους  δυο  τύπους  αϋπνίας  είχαν  υψηλότερο  σκορ  στην  κλίµακα  της  

ψυχολογικής  πίεσης, και  ιδιαίτερα  στην  υποκλίµακα  της  σωµατοποίησης, απ’ ότι  

οι  γυναίκες  που  δεν  είχαν  αϋπνία. Για  τη  σωµατική  ενεργοποίηση  στο  stress  

παρουσιάστηκε  µια  διαφορά  στη  συγκέντρωση  της  κορτιζόλης  των  ούρων 

(πρωί- βράδυ) ανάµεσα  στις  οµάδες. Πιο  συγκεκριµένα  η  οµάδα  µε  

ψυχοσωµατικό  τύπο  αϋπνίας  είχε  τα  υψηλότερα  επίπεδα  κορτιζόλης  στο  πρωινό  

ουρικό  δείγµα.  

Αυτά  τα  δεδοµένα  υποστηρίζουν  την  υπόθεση  ότι  στις  µεσήλικες  

γυναίκες, η  γνωστική  ή  συναισθηµατική  διέγερση  µε  χρόνιο  stress 

(νευροενδοκρινικής  ενεργοποίησης) αποτελεί  τη  βάση  της  χρόνιας  αϋπνίας  

ιδιαίτερα  του  ψυχοσωµατικού  τύπου (J.L.Shaver, S.K.Johnston, MJ.Lentz et 

al.,2002).         

 
 

3.3.2. Ύπνος, stress και εργασία. 

 

Σε  µια  έρευνα  που  πραγµατοποιήθηκε  µε  στόχο  την  εξέταση  της  

πολύπλοκης  σχέσης  ανάµεσα  στο  διαταραγµένο  ύπνο, την  εργασία  και  τον  

τρόπο  ζωής, τα  αποτελέσµατα  έδειξαν  ότι  οι  υψηλές  απαιτήσεις  και  η  

σωµατική  προσπάθεια  στην  εργασία  είναι  δείκτες  κινδύνου  για  την  διατάραξη  

του  ύπνου.  

Σηµαντικό  ρόλο  σ’ αυτή  την  έρευνα  κατείχε  το  γεγονός  ότι  κατά  τη  

διάρκεια  του  ελεύθερου  χρόνου, τα  άτοµα  που  εξετάστηκαν  εξακολουθούσαν  να  

έχουν  σκέψεις  σχετικές  µε  την  εργασία  τους, κάτι  που  πιθανώς  αυξάνει  την  

πίεση- stress(που  συνδέεται  µε  τις  εργασιακές  απαιτήσεις).    

Οι  υψηλές  απαιτήσεις  στη  δουλειά, η  χαµηλή  κοινωνική  υποστήριξη, η  

µικρή  ηλικία  και  το  κάπνισµα  σχετίζονταν  θετικά  µε  την  ύπαρξη  δυσκολιών  

στην  αφύπνιση. Το  αίσθηµα  του  µη  αναζωογονητικού  ύπνου  συνδεόταν  µε  την  

αναµενόµενη  σωµατική  προσπάθεια  και  τις  νυκτερινές  βάρδιες  στην   εργασία.  



 54

Το  συµπέρασµα  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  ότι  το  stress  και  η  

κοινωνική  κατάσταση  στην  εργασία  είναι  στενά  συνδεδεµένα  µε  το  

διαταραγµένο  ύπνο  και  τα  προβλήµατα  αφύπνισης. Επίσης  είναι  πολύ  πιθανό  η  

δυσκολία/ αδυναµία  του  να  σταµατά  κανείς  να  ανησυχεί  για  την  εργασία  του  

κατά  τη  διάρκεια  του  ελεύθερου  χρόνου  να’ ναι  ένας  σηµαντικός  σύνδεσµος  

στη  σχέση  µεταξύ  stress  και  ύπνου (T.Akerstedt, A.Knutsson, P.Westerhlm et al, 

2002). 

Τα  παραπάνω  στοιχεία  λειτουργούν  ως  αποδείξεις  της   υπόθεσης  ότι  το  

stress  και  ο  ύπνος  συνδέονται  και  αλληλεπιδρούν  µεταξύ  τους. Η  υπάρχουσα  

βιβλιογραφία  εστιάζει  κυρίως  στις  αλληλεπιδράσεις  του  άξονα  ΗΡΑ (το  

βασικότερο  σύστηµα  της  αντίδρασης  στο  stress) µε  τον  ύπνο  ή  την  αϋπνία. Πως  

συνδέεται, δηλαδή, η  λειτουργία  ή  δυσλειτουργία  του  άξονα  ΗΡΑ  µε  την  

εµφάνιση  διαταραχών  στον  ύπνο, αλλά  και  πως  αυτές  οι  διαταραχές  προκαλούν  

δυσκολίες  στον  άξονα  αυτό. Στις  περισσότερες (βιβλιογραφικές) πηγές  δεν  

γίνεται  άµεση  αναφορά, σχετικά  µε  το  εάν  το  stress  δύναται  να  προκαλέσει  

διαταραχές  στον  ύπνο  ή  και  το  αντίστροφο. Τα  δεδοµένα  γι’ αυτό  το  θέµα  

είναι  ακόµη  λιγοστά  και  χρήζουν  περαιτέρω  ερευνάς. Ωστόσο, παραµένει  κοινή  

στους  ερευνητές  η  άποψη  ότι  η  σχέση  µεταξύ  stress  και  ύπνου  είναι  υπαρκτή  

και  έχει  επιδράσεις  στη  σωµατική  και  ψυχική  υγεία.  

Ως  εκ  τούτου, τα  ερωτήµατα  που  τέθηκαν  στην  αρχή  του  κεφαλαίου  

αυτού, θα  µπορούσαµε  να  πούµε  πως  έχουν  απαντηθεί, αν και οι   βιβλιογραφικά  

τεκµηριωµένες  έρευνες  που  επιβεβαιώνουν  ότι  η  σχέση  αυτή  είναι  άµεση  και  

αµφίδροµη  είναι  λιγοστές. Αυτό  που  στην  ουσία  συµβαίνει  είναι  η  παραδοχή  

ότι  υφίσταται  αλληλεπίδραση  των  συστηµάτων  αυτών, ωστόσο  είναι  αναγκαία  η  

συλλογή  περισσότερων  δεδοµένων. Οι  περισσότεροι  άνθρωποι, πάντως, µέσα  από  

προσωπικά  βιώµατα  και  εµπειρίες  τείνουν  να  συσχετίζουν  τις  νύκτες  

«διαταραγµένου» ή καθόλου  ύπνου  µε  το  stress  που  ενδεχοµένως  βιώνουν, 

καθώς  και  το  ότι  οι  διαταραχές  αυτές  δηµιουργούν, και  µε  τη  βοήθεια  άλλων  

µεσολαβητικών  παραγόντων, ένταση  και  stress  στην  καθηµερινότητα  τους.             
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
∆. ΘΕΡΑΠΕΙΑ. 

 
 

4.1. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. 
 
 Από  την  αρχαιότητα  έως  και  σήµερα, το  stress  και  η  αϋπνία  αποτελούν  

ενοχλήσεις  που  επηρεάζουν  τις  περισσότερες  φορές  αρνητικά  τις  ζωές  των  

ανθρώπων. Γι’ αυτό  το  λόγο, από  αρχαιοτάτων  χρόνων  οι  άνθρωποι  βρίσκονται  

σε  µια  συνεχή  αναζήτηση  τρόπων  και  σκευασµάτων  προκειµένου  να  

ανακουφίσουν  τη  δυσφορία  που  προκαλείται  από  το  stress  και  την  αϋπνία, που  

η  ύπαρξη  τους δυσχεραίνει  µε  ποικίλους  τρόπους  την  καθηµερινότητα  τους.  

Απώτερος  στόχος  των  τρόπων  και  των  σκευασµάτων  ήταν  και  είναι  η   µείωση  

της  έντασης  και  της  ανησυχίας  απ’ τη  µια  και  η  έλευση  και  η  διατήρηση  του  

ύπνου  από  την  άλλη (R.M.Julien,2003). 

 

 
4.1.1. Φαρµακοθεραπεία  της  αϋπνίας. 
 

Η  φαρµακοθεραπεία  ενδείκνυται  για  πολλούς  τύπους  αϋπνίας, η  πιο  

σηµαντική  παροδική  αϋπνία  σχετίζεται  συνήθως  µε  το  stress, την  οξεία  

ασθένεια  ή  το  jet- lag. Πολλοί  ασθενείς  µε  χρόνια  αϋπνία, συµπεριλαµβανοµένης  

και  της  πρωτοπαθούς  και  δευτεροπαθούς  αϋπνίας, ωφελούνται  επίσης  από  τη  

φαρµακοθεραπεία. Παρόλα  αυτά  όµως, σχετικά  λίγα  άτοµα  λαµβάνουν  

συνταγογραφηµένη  αγωγή  προκειµένου  να  βοηθηθούν  στον  ύπνο. Η πλειοψηφία  

των  πασχόντων  λαµβάνει  φαρµακευτική  αγωγή  λίγες  νύχτες  ή  εβδοµάδες, καθώς  

δεν  ενδείκνυται  η  συνεχής  χρήση  για  µήνες  ή  χρόνια (εξαιτίας  της  εξάρτησης  

και  των  ανεπιθύµητων  ενεργειών) (J.K.Walsh,2004).      

Τα  διαθέσιµα  υπνωτικά  στην  αγορά  σήµερα  είναι  οι  βενζοδιαζεπίνες 

(αγωνιστές  των  υποδοχέων  των  βενζοδιαζεπινών). Οι  βενζοδιαζεπίνες  έχουν  την  

ικανότητα  να  προάγουν  τον  ύπνο και  να  αυξάνουν  τον  συνολικό  χρόνο  του , να  

µειώνουν  τις  αφυπνίσεις  και  να  βελτιώνουν  την  ποιότητα  του  ύπνου  δίχως  την  

ανάπτυξη  αντοχής. Οι  ανεπιθύµητες  ενέργειες  των  βενζοδιαζεπινών  είναι  λίγες, 
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εξαρτώνται  από  τη  δόση (δοσοεξαρτόµενες) και  σχετίζονται  κυρίως  µε  τις  

καταπραϋντικές, ηρεµιστικές  ιδιότητες  του  φαρµάκου (J.K.Walsh,2004).     

Τα  καταπραϋντικά  αντικαταθλιπτικά  συνταγογραφούνται  επίσης  συχνά  

για  να  προάγουν  τον  ύπνο, παρόλα  τα  ακατάλληλα  δεδοµένα  που  δεν  

υποστηρίζουν  την  αποτελεσµατικότητα  τους, προβάλλοντας  τη  µεγάλη  συχνότητα  

κλινικών  ενοχλητικών  ανεπιθύµητων  ενεργειών (J.K.Walsh,2004).   

Η  φαρµακοθεραπεία, ιδιαίτερα  αυτή  µε  βενζοδιαζεπίνες, είναι  

αποτελεσµατική  σε  σύντοµες  χρονικές  περιόδους, αλλά   υπάρχουν  λίγες  

αποδείξεις  για  τη  διατήρηση  των  ωφελειών  της  µετά  την  αποµάκρυνση  απ’ το  

φάρµακο. Οι  ψυχολογικές  παρεµβάσεις  και  κυρίως  η  γνωστική  συµπεριφορική  

θεραπεία, παράγουν  αξιόπιστες  και  διαρκείς  βελτιώσεις  των  υπνικών  προτύπων  

περίπου  στο  60- 80%  των  πασχόντων  από  χρόνια  ή  πρωταρχική  αϋπνία. Οι  

συνδυασµένες  προσεγγίσεις, επιτυγχάνουν  ευνοϊκότερα  αποτελέσµατα  συγκριτικά  

µε  µια  θεραπεία  αποκλειστικά  µε  φάρµακα, αλλά  όχι  απαραίτητα  από  µια  

θεραπεία  συµπεριφοράς  µόνο ( C.Morin, V.Wooten, 1999).  

Το  υψηλό  κόστος  που  σχετίζεται  µε  την  αϋπνία  και  οι  µακρόχρονες  

επιδράσεις  της, έχουν  προσανατολίσει  το  ενδιαφέρον  των  ειδικών  στην  ωφέλεια  

των  πρώιµων  παρεµβάσεων (πρόληψη) και  από  την  άποψη  της  διατήρησης  της  

ποιότητας  ζωής  και  της  µείωσης  του  κόστους   των  υπηρεσιών  υγείας (C.Morin, 

V.Wooten, 1999). 

.  

 

 
4.1.2. Φαρµακοθεραπεία  του  stress.  
 

Τα  φάρµακα  της  οµάδας  των  αντικαταθλιπτικών  είναι  ωφέλιµα  για  µια  

µεγάλη  ποικιλία  διαταραχών. Για  παράδειγµα  τα  τρικυκλικά  αντικαταθλιπτικά  

χρησιµοποιούνται  για  τη  θεραπεία  της  νυκτερινής  ενούρησης, µερικά  είδη  

πόνου, στην  ψυχαναγκαστική- καταναγκαστική  διαταραχή  και  τη  διαταραχή  

πανικού. Οι  αναστολείς  της  ΜΑΟ είναι  χρήσιµοι  στη  διαταραχή  πανικού  και  

την  κοινωνική  φοβία. Οι  εκλεκτικοί  αναστολείς  επαναπρόσληψης  της  

σεροτονίνης  έχει  δειχθεί  ότι  θεραπεύουν  διαταραχές  πρόσληψης  τροφής (νευρική  

βουλιµία) και  τη  διαταραχή  πανικού. Τα  αντικαταθλιπτικά  φάρµακα  και  

ιδιαίτερα  οι  εκλεκτικοί  αναστολείς  επαναπρόσληψης  της  σεροτονίνης, έχει  
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αποδειχθεί  ότι  ωφελούν  κυρίως  άτοµα  µε  κάποια  διαταραχή  stress 

(G.Fink,2000).      

 Η  άλλη  κατηγορία  φαρµάκων, για  τα  οποία  υπάρχουν  ελεγχόµενες  

ερευνητικές  δοκιµές  που  αφορούν  τη  θεραπεία  των  διαταραχών  stress, είναι  οι  

βενζοδιαζεπίνες. Τα  φάρµακα  αυτά  χρησιµοποιούνται  ως  αγχολυτικοί  

παράγοντες, ηρεµιστικά, µυοχαλαρωτικά, υπνωτικά  και  αντισπασµωδικά. Σ’ αυτή  

την  κατηγορία  συγκαταλέγονται  και  η  διαζεπάµη(valium), η  αλπραζολάµη 

(xanax) και  η  κλοναζεπάµη (klonopin) (G.Fink,2000).      

 
Πίνακας 1 

Αντικαταθλιπτικά 

1. Τρικυκλικά 

2. Αναστολείς  της ΜΑΟ 

3. Εκλεκτικοί  αναστολείς  επαναπρόσληψης  της σεροτονίνης 

4. Άλλοι  παράγοντες 

Αγχολυτικά 

1. Βενζοδιαζεπίνες 

(πηγή:G.Fink, Encyclopedia of stress, vol.3,σ.158) 

 

Γενικά  τα  δεδοµένα  υποστηρίζουν  ότι  οι  χρόνια  διαταραγµένες  

αντιδράσεις  που  οφείλονται  σε  στρεσογόνους  παράγοντες  είναι  δυνατό  να  

θεραπευτούν  µε  φαρµακευτική  αγωγή, ωστόσο  η  πλειοψηφία  των  πασχόντων  

δεν  βιώνει πλήρη  ύφεση  των  συµπτωµάτων (κάποια  συµπτώµατα  ανακουφίζονται  

πιο  εύκολα  από  κάποια  άλλα). Γι’ αυτό  και  οι  περισσότεροι  ασθενείς  έχουν  

ανάγκη  από  ένα  θεραπευτικό  πρόγραµµα  που  να  συνδυάζει  

φαρµακοθεραπευτικές  και  µη  φαρµακοθεραπευτικές  µεθόδους  (ψυχοθεραπεία), 

προκειµένου  να  επιτευχθεί  το  ωφελιµότερο  αποτέλεσµα (G.Fink,2000).      

 

 
4.1.3. Βαρβιτουρικά. 
  

Το  1912  εµφανίστηκε  στην  ιατρική  µια  κατηγορία  φαρµάκων  που  

ονοµάστηκαν  βαρβιτουρικά. Μέχρι  και  το  1960  τα  βαρβιτουρικά  
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χρησιµοποιούνταν  ως  κύριες  θεραπείες  κατά  του  άγχους- stress  και  της  αϋπνίας 

(R.M.Julien,2003). Παρόλη  όµως  την  αποτελεσµατικότητα  τους  στην  

αντιµετώπιση  του  άγχους, τα  βαρβιτουρικά  υστερούν  σε  κάποια  βασικά  σηµεία: 

προκαλούν  σοβαρή  εξάρτηση  και  κατάχρηση, έχουν  πολλές  και  σοβαρές  

αλληλεπιδράσεις  µε  άλλα  φάρµακα  και  είναι  θανατηφόρα  σε  περίπτωση  

υπερδοσολογίας (J.Kalat,1998). 
  Τα  βαρβιτουρικά  έχουν  κατασταλτικές  και  όχι  αναλγητικές  δράσεις, γι’ 

αυτό  και  δεν  προκαλούν  καταστολή  ή  ύπνο, αν  το  άτοµο  βιώνει  έστω  και  

µέτριου  βαθµού  πόνο. Τα  φάρµακα  αυτά, επηρεάζουν  τα  στάδια  του  ύπνου  και  

ιδιαίτερα  το  στάδιο  των  ταχέων  οφθαλµικών  κινήσεων (REM) (R.M.Julien,2003). 

 Όσον  αφορά  τις  ψυχολογικές  δράσεις  των  βαρβιτουρικών, είναι  γνωστό  

ότι  προκαλείται  καταστολή  της  συµπεριφοράς, κινητική  και  γνωσιακή  

καταστολή ( παρόµοια  µ’ αυτή  που  δηµιουργεί  η  αλκοόλη) (R.M.Julien,2003). 

Σε  χαµηλές  δόσεις  τα  βαρβιτουρικά  ανακουφίζουν  την  ένταση  και  το  stress/ 

άγχος  που  βιώνει  το  άτοµο, ενώ  µε  υψηλότερες  δόσεις   οδηγείται  σε  καταστολή  

της  συµπεριφοράς  και  ύπνο. Η  ψυχική  κατάσταση  και  το  φυσικό  ή  κοινωνικό  

πλαίσιο  µπορεί  να  καθορίζουν  εάν  βιώνεται  ανακούφιση  από  το  άγχος/ stress, 

καταστολή  των  νοητικών  λειτουργιών  ή  κάποια  άλλη  µη  αναµενόµενη  

αντίδραση (R.M.Julien,2003).   

 
 
Αντοχή, σωµατική  και  ψυχολογική  εξάρτηση. 
 

 Τα  βαρβιτουρικά  προκαλούν  αντοχή  µε  τους  δυο  παρακάτω  

µηχανισµούς: (α) µε  επαγωγή  των  µεταβολικών  ενζύµων  του  ήπατος και (β) µε  

προσαρµογή  των  νευρώνων  του  εγκεφάλου  στην  παρουσία  του  φαρµάκου. Με  

το  δεύτερο  µηχανισµό  η  αντοχή  αναπτύσσεται  κυρίως  στις  κατασταλτικές  

επιδράσεις  του  φαρµάκου (R.M.Julien,2003).   

 Η  σωµατική  εξάρτηση  που δηµιουργείται  από  τις  συνήθεις  κλινικές  

δόσεις  των  βαρβιτουρικών  εκδηλώνεται  συνήθως  µε  δυσκολίες  στο  ύπνο, κατά  

τη  διάρκεια  της  προσπάθειας  διακοπής  της  λήψης  του  φάρµακου. Αντίθετα, 

είναι  δυνατό  να  προκληθούν  ψευδαισθήσεις, ανησυχία, αποπροσανατολισµός  ή  

ακόµη  και  επιληπτικές  κρίσεις  αν  η  στέρηση  προέρχεται  από  υψηλές  δόσεις  

βαρβιτουρικών (R.M.Julien,2003).  
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 Η  ψυχολογική  εξάρτηση  σχετίζεται µε  την  καταναγκαστική  χρήση  µιας  

ουσίας  µε  στόχο  την  ευχαρίστηση. Επειδή  τα  βαρβιτουρικά  ανακουφίζουν  από  

το  άγχος, επιφέρουν  καταστολή  και  δηµιουργούν  µια  κατάσταση  ευφορίας  

χρησιµοποιούνται  σε  περιστάσεις  κατάχρησης, προκειµένου  να  βιωθεί  µια  

ευχάριστη  ψυχολογική  κατάσταση (R.M.Julien,2003).  
  

       
4.1.4. Βενζοδιαζεπίνες. 
 

Οι  βενζοδιαζεπίνες  έχουν  αγχολυτικές, κατασταλτικές, αντιεπιληπτικές, 

αµνησιακές  και  µυοχαλαρωτικές  ιδιότητες. 

Στις  µέρες  µας  ο  όρος  αγχολυτικό  είναι  σχεδόν  συνώνυµος  µε  τις  

βενζοδιαζεπίνες, αφού  από  το  1960  οι  ουσίες  αυτές  αποτελούν  τα  φάρµακα  

επιλογής  για  τη  βραχυπρόθεσµη  φαρµακοθεραπεία  του  άγχους  και  της  αϋπνίας. 

Χαρακτηρίζονται  από  χαµηλή  τοξικότητα  και  ανακουφίζουν  αποτελεσµατικά  την  

αϋπνία. Οι  βενζοδιαζεπίνες  καταπραΰνουν  τη  ψυχολογική  πίεση  και  τη  

δυσφορία  που  σχετίζεται  µε  το  άγχος. Παρόλη  ωστόσο  την  αποτελεσµατικότητα  

τους  οι  ανεπιθύµητες  ενέργειες  των  βενζοδιαζεπινών  και  η  δυνατότητα  

πρόκλησης  εξάρτησης (παρόλο  που  είναι  µικρότερη  σε  σχέση  µε τα  

βαρβιτουρικά), έχει  περιορίσει  τη  θεραπευτική  τους  χρήση  σε  σχετικά  µικρές  

χρονικές  περιόδους  τριών  ή  τεσσάρων  εβδοµάδων  και  µόνο  σε  καταστάσεις  

όπου  η  βραχυπρόθεσµη  θεραπεία  θεωρείται  ευεργετική. Όταν  πρόκειται  για  πιο  

µακροχρόνιες  θεραπείες  διαταραχών  όπως  η  αϋπνία, η  γενικευµένη  αγχώδης  

διαταραχή, οι  φοβίες, η  διαταραχή  πανικού  και  η  διαταραχή  µετά  από  

ψυχοτραυµατικό  stress, προτιµώνται  οι  θεραπείες  συµπεριφοράς  και  τα  

αντικαταθλιπτικά, αντί  της  θεραπείας  µε  βενζοδιαζεπίνες (R.M.Julien,2003).  

Οι  βενζοδιαζεπίνες  χρησιµοποιούνται  στη  θεραπεία  κατά  του  άγχους- 

stress, όταν  η  ένταση  του  είναι  τέτοια  ώστε  να  παρεµβαίνει  και  να  δυσκολεύει  

τη  ζωή, την  εργασία  και  τις  διαπροσωπικές  σχέσεις  το  ασθενούς. Μια  

βενζοδιαζεπίνη  µπορεί  να  είναι  αποτελεσµατική  απέναντι  στα  συµπτώµατα  

νευρικότητας, δυσφορίας  και  ψυχολογικής  δυσχέρειας, δίχως  όµως  να  αναστέλλει  

απαραίτητα  τις  σωµατικές  παραµέτρους  που  συνοδεύουν  το  άγχος. Τις  

περισσότερες  φορές  µετά  την  υποχώρηση  της  ψυχολογικής  δυσφορίας, έπεται  

και  η  βελτίωση  των  σωµατικών  συµπτωµάτων (R.M.Julien,2003).  
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 Η  χρήση  των  βενζοδιαζεπινών  επεκτείνεται  και  στη  θεραπεία  της  

αϋπνίας. Στις  περιπτώσεις  όπου  χρησιµοποιούνται  ως  υπνωτικά, συνήθως  είναι  

προτιµότεροι  παράγοντες  µε  ταχεία  έναρξη  δράσης  και  µικρό  χρόνο  ηµιζωής (2-

3 ώρες) και  χωρίς  ενεργούς  µεταβολίτες  έτσι  ώστε  να  ελαχιστοποιείται  η  

καταστολή  κατά  τη  διάρκεια  της  ηµέρας (R.M.Julien,2003).  

 

Αντοχή  και  εξάρτηση.  
 Παρόλο  που  σε  σύντοµες  χρονικές  περιόδους  οι  πιθανότητες  κατάχρησης  

και  εξάρτησης  από  τις  βενζοδιαζεπίνες  είναι  περιορισµένες, οι  πιθανότητες  

αυτές  αυξάνουν  όταν  αυτές  λαµβάνονται  για  µεγάλες  χρονικές  περιόδους. Είναι  

µάλιστα  δυνατό  να  αναπτυχθεί  εξάρτηση  ακόµη  και  σε  θεραπευτικές  δόσεις.  

Η  στέρηση  των  βενζοδιαζεπινών  περιλαµβάνει  επάνοδο και  πιθανώς  αύξηση της  

έντασης  του  άγχους/ stress, για  την  καταπολέµηση  του  οποίου  χορηγήθηκε  

αρχικά  το  φάρµακο. Σταδιακά  εκδηλώνονται  αϋπνία  υπερακόντισης, ανησυχία, 

διέγερση, ευερεθιστότητα  και  δυσάρεστα  όνειρα. Τα  περισσότερα  ωστόσο  απ’ 

αυτά  τα  συµπτώµατα  στέρησης  υποχωρούν  µέσα  σε  µία  µε  δύο  εβδοµάδες      

(R.M.Julien,2003).  

    

         

4.1.5. ∆εύτερης γενιάς  αγχολυτικά  και  σεροτονινεργικά  φάρµακα.   
 

∆υο  ακόµη  κατηγορίες  φαρµάκων  χρησιµοποιούνται  προκειµένου  να  

βελτιώσουν  τον  ύπνο  των  πασχόντων  από  αϋπνία  και  να  ανακουφίσουν  την  

ένταση  και  το  stress  των  ατόµων  που  πάσχουν  απ’ αυτό. Πρόκειται  για  τα  

αγχολυτικά  δεύτερης  γενιάς  και  κάποια  σεροτονινεργικά  φάρµακα                      

(R.M.Julien,2003).   

 Τα  αγχολυτικά  δεύτερης  γενιάς (ζολπιδέµη, ζαλεπλόνη, ζολπικλόνη) δρουν  

κυρίως  ως  υπνωτικά, χορηγούνται  δηλαδή  για  τη  βραχυπρόθεσµη  αντιµετώπιση  

της  αϋπνίας. Η  ζολπικλόνη  και  η  ζολπιδέµη  είναι  παράγοντες  βραχείας  δράσης  

και  καµία  τους  δεν  συνδέεται  µε  αξιοσηµείωτες  υπολειµµατικές  επιδράσεις. 

Επίσης  δεν  διασπούν  τα  πρότυπα  του  ύπνου, όπως  συµβαίνει  µε  τις  

βενζοδιαζεπίνες. Η  ζαλεπλόνη, ένα  φάρµακο  σε  εξέλιξη, έχει  ακόµη  πιο  βραχεία  

δράση  από  τις  ζολπικλόνη  και  ζολπιδέµη, και  οι  επιδράσεις  της  στα  πρότυπα  

ύπνου  είναι  ιδιαίτερα  ωφέλιµες (R.M.Julien,2003).  
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Τα  σεροτονινέργικά  φάρµακα (βουσπιρόνη, γεπιρόνη) χαρακτηρίζονται  ως  

αγχολυτικά  και  χρησιµοποιούνται  στη  θεραπεία  των  αγχωδών  διαταραχών 

(R.M.Julien,2003). Υπάρχει  µια  υπόθεση, σύµφωνα  µε  την  οποία, η  φυσιολογική  

αντίδραση  στο  stress  διεγείρει  τους  υποδοχείς  της  σεροτονίνης (5- HT). Οι  

παρατηρήσεις  κάποιων  ερευνητών  έδειξαν  ότι  οι  χρόνιες  καταστάσεις  stress, 

συνεπάγονται  υπερευαισθησία  των  5-ΗΤ1Β υποδοχέων. Γι’ αυτό  και  

παρουσιάζουν  ενδιαφέρον  οι  αναστολείς  επαναπρόσληψης  της  σεροτονίνης  στην  

αντίδραση  στο  stress. Επιπλέον, οι  παράγοντες  αυτοί  είναι  ενδιαφέροντες  επειδή  

δεν  δίνουν  πολλές  δευτερογενείς  επιδράσεις (P.Princet,2001).  
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4.2. ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.  

 

Τα  διάφορα  κατασταλτικά- υπνωτικά  φάρµακα  για  την  αντιµετώπιση  της  

αϋπνίας  θα  πρέπει  να  χορηγούνται  σε  βραχυπρόθεσµη  βάση  κατά  τη  διάρκεια  

κάποιας  πάθησης  ή  κάποιας  ασυνήθους  κατάστασης. Σε  ασθενείς  που  

παρουσιάζουν  δυσκολία  έλευσης, διατήρησης  του  ύπνου  ή  και  τα  δυο, θα  ήταν  

καλό  να  χορηγείται  ένα  υπνωτικό  σκεύασµα  που  να  δρα  και  να  µεταβολίζεται  

ταχέως (µε  µικρό  χρόνο  ηµίσειας  ζωής), έτσι  ώστε  να  αποφεύγεται  η  υπνηλία  

και  η  καταστολή  κατά  τη  διάρκεια  της  ηµέρας ( M.Victor&A.Ropper, 2003).  

Στις  περιπτώσεις  ασθενών  που  πάσχουν  από  χρόνια  αϋπνία, δίχως  άλλα  

συµπτώµατα, δεν  ενδείκνυται  η  χρήση  κατασταλτικών  σκευασµάτων  ως  

υποστήριξη  εφ’ όρου  ζωής. Στη  χρόνια  αϋπνία  η  χρήση  φαρµάκων  σπάνια  είναι  

αποτελεσµατική. Σ’ αυτές  τις  περιπτώσεις  θα  πρέπει  να  ερευνάται  η  ύπαρξη  

κάποιας  πιθανής  υποκείµενης  δυσχερούς  κατάστασης  ή  ψυχολογικής  διαταραχής, 

η  οποία  αρχικά  θα  πρέπει  να  αντιµετωπιστεί, και  αν  κρίνεται  απαραίτητη  και  η  

χρήση  φαρµακευτικού  σκευάσµατος, αυτό  να  έχει  προσωρινό  χαρακτήρα               

( M.Victor&A.Ropper, 2003).  

Εξαιτίας  της  συναισθηµατικής  καταπόνησης  που  συνοδεύει  συνήθως  τις  

διαταραχές  ύπνου, συνιστώνται  πολύ  συχνά  στους  πάσχοντες  από  αϋπνία  µια  

σειρά  από  τεχνικές  χειρισµού  του  stress. Πιο  συγκεκριµένα, στην  αϋπνία, εκτός  

από  τα  συνιστώµενα  µέτρα  υγιεινής  του  ύπνου, την  φαρµακοθεραπεία  ή  

ψυχοθεραπεία, συνιστώνται  επίσης  κάποια  µέτρα  χειρισµού  του  stress, όπως  το  

να  αναγνωριστεί  η  σχέση  ανάµεσα  στα  στρεσογόνα  γεγονότα  και  στην  αϋπνία. 

Επιπλέον  να  αποφεύγονται  οι  συγκρούσεις  και  ο  θυµός, έτσι  ώστε  κατά  

συνέπεια  να  πάψει  και  η  εσωτερικοποίηση  των  αρνητικών  συναισθηµάτων, να  

σταµατήσει  το  άτοµο  τις  σκέψεις  που  αφορούν  καθηµερινές  ανησυχίες  λίγες  

ώρες  πριν  την  κατάκλιση, να  αποφεύγει  τις  σκέψεις  σχετικά  µε  τη  δυσκολία  

στον  ύπνο  και  να  εφαρµόζει  τις  τεχνικές  χαλάρωσης ( G.Fink,2000).   

Στις  διαταραχές  ύπνου  µε  οργανική  προέλευση, όπως  η  ναρκοληψία  ή  η  

υπνική  άπνοια, η  υποστηρικτική  θεραπεία είναι  ιδιαίτερα  σηµαντική, µια που  

περιλαµβάνει  εκπαίδευση  και  συµβουλευτική  των  ασθενών  αλλά  και  των  

οικογενειών  τους  σχετικά  µε  τη  φύση  της  διαταραχής  και  τα  συµπτώµατα  που  

δεν  βρίσκονται  κάτω  από  τον  (απόλυτο) έλεγχο  του  ασθενούς ( G.Fink,2000).      
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Επιπρόσθετα, το  γεγονός  ότι  ο  πάσχων  θα  πρέπει  να  προσαρµόσει  τον  

τρόπο  ζωής  του  στις  αλλαγές  που  επιβάλλει  η  εκάστοτε  διαταραχή  του  ύπνου, 

αλλά  και  η  συµµόρφωση  του  µε  τις  χρόνιες θεραπείες  που  επιβαρύνουν  την  

υγεία  του, λειτουργούν  τις  περισσότερες  φορές  ως  πηγές  άγχους, για  τις  οποίες  

είναι  ανάγκη  να  βρεθούν  τρόποι  αντιµετώπισης ( G.Fink,2000).     .  

Η  διατάραξη  του  ύπνου  είναι  ένα  πολύ  συχνό  σύµπτωµα  στις  

περισσότερες  ψυχιατρικές  διαταραχές. Η  κατάθλιψη, οι  αγχώδεις  διαταραχές  και  

η  οξεία  έναρξη  της  σχιζοφρένειας  είναι  συχνά  συνδεδεµένες  µε  τη  διατάραξη  

του  ύπνου. Η  κατάθλιψη  και  ιδιαίτερα  η  µελαγχολία  σχετίζονται  µε  την  

πρόωρη  πρωινή  αφύπνιση, ενώ  η  απώλεια  ύπνου  είναι  πρώιµο  σηµάδι  έναρξης  

ενός  οξέος επεισοδίου  σχιζοφρένειας  ή  υποτροπής ( G.Fink,2000).       

Απ’ την  άλλη  και  η  διατάραξη  του  ύπνου  ή  η  απώλεια  ύπνου  µπορούν  

να  οδηγήσουν  σε  ψυχική  διαταραχή. Για  παράδειγµα, έχει  αναφερθεί  ότι  η  

χρόνια  αϋπνία  είναι  συνδεδεµένη  µε  µια  αυξηµένη  συχνότητα  µείζονος  

κατάθλιψης  και  ότι  η  οξεία  απώλεια  ύπνου  µπορεί  να  οδηγήσει  σε  µανιακό  

επεισόδιο  έναν  διπολικό  ασθενή. Γι ‘αυτό  λοιπόν  δεν  µας  εκπλήσσει  το  ότι  η  

θεραπεία  του  ύπνου  ή  «υπνοθεραπεία»  ήταν  πολύ  συχνή  στην  πρακτική  των  

ψυχικών  διαταραχών  από  τους  επαγγελµατίες  κατά  το  19ο  αιώνα  καθώς  και  

στις  αρχές  του 20ου. Σήµερα  η  βελτίωση  της  ποσότητας  και  της  ποιότητας  του  

ύπνου  σ’ ένα  άτοµο  που  βρίσκεται  κάτω  από  συναισθηµατική  καταπόνηση  είναι  

µια  από  τις  θεραπευτικές  προτεραιότητες  των  κλινικών ( G.Fink,2000).   

 

 

4.2.1. Γνωστική  συµπεριφορική  θεραπεία.  

 

 Η  γνωστική  συµπεριφορική  θεραπεία  είναι  µια  βραχεία  ψυχοθεραπευτική  

προσέγγιση, που  στοχεύει  στην  αλλαγή  του  τρόπου  σκέψης  και  συµπεριφοράς  

του  ατόµου- ασθενούς. Ο  συγκεκριµένος  όρος  περιλαµβάνει  µια  σειρά  από  

διαφορετικές  θεραπευτικές  διαδικασίες, όπως  η  γνωστική  θεραπεία ή η  

ψυχοθεραπεία  υποβλητικής- συγκινησιακής  λογικής. Αυτή  η  θεραπευτική  

προσέγγιση  θα  µπορούσε  να  είναι  αποδοτική  στην  ψυχοπαθολογική   

ενεργοποίηση  που  συνδέεται  µε  το  stress  ή  στη  βελτίωση  των  ικανοτήτων  

αντιµετώπισης  της  ή  και  στα  δυο.  
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Η  συµπεριφορική  θεραπεία (έκθεση) και  η  γνωστική  θεραπεία  εξασφαλίζουν  

παρόµοια  αποτελέσµατα  στην  ψυχαναγκαστική- καταναγκαστική  διαταραχή, στην  

αγοραφοβία  µε  κρίσεις  πανικού  και στην  διαταραχή  µετά  από  ψυχοτραυµατικό  

stress (G.Fink,2000).    

Η  γνωστική  συµπεριφορική  προσέγγιση  έχει  δυο  διακριτούς  σχετικούς  

ρόλους  στη  ρύθµιση  της  αντίδρασης  στο  stress. Ο  πρώτος  αναφέρεται  στη  

µείωση  της  ψυχοφυσιολογικής  δραστηριότητας  µε  την  οποία  σχετίζεται 

(προσεγγίσεις  χειρισµού  του  stress). Ο  άλλος, συνδέεται  µε  το «διεκπεραιωτικό» 

µοντέλο  του  stress  που  δίνει  έµφαση  στη  γνωστική  εκτίµηση, πως  δηλαδή  ένα  

γεγονός  ερµηνεύεται  από  το  άτοµο, καθώς  και  στην  αντιµετώπιση (γνωστική  

θεραπεία). Υπάρχουν  ουσιαστικές  αποδείξεις, βασισµένες  σε  έρευνες, στο  ότι  η  

γνωστική  συµπεριφορική  θεραπεία  µπορεί  να  βελτιώσει  το  αποτέλεσµα   και  την  

ποιότητα  ζωής  σε  αρκετές  ψυχιατρικές    διαταραχές. Ακόµη  µπορεί  να  βελτιώσει  

συµπεριφορές  που  προάγουν  την  υγεία, όπως  η  αλλαγή  επιζήµιων  προτύπων και 

τρόπων  ζωής, συνήθειες  καθώς  και  να  τροποποιήσει  στάσεις  και  συµπεριφορές 

(G.Fink,2000).    

 Η  γνωστική  συµπεριφορική  θεραπεία  είναι  αποτελεσµατική  και  στις  

διαταραχές  ύπνου  ή  την  αϋπνία. Στις  περιπτώσεις  αυτές  σκοπός  της  είναι  ο  

εντοπισµός  των  συγκεκριµένων  δυσλειτουργικών  σκέψεων  του  ατόµου  για  τον  

ύπνο, η  αµφισβήτηση  της  ισχύος  τους  και  η  αντικατάσταση  τους  µε  άλλες  

περισσότερο  προσαρµοστικές  συµπεριφορές (A.Ranjan, 2005). Τέλος, είναι  πολύ  

σηµαντικό  να  συνειδητοποιήσει  το  άτοµο  ότι  πρέπει  να  µειώσει  ή  και  να  

αποβάλλει  το  άγχος  σχετικά  µε  το  θέµα  της  αϋπνίας, διότι  ο  οργανισµός  µας  

βρίσκει  πάντα  τον  τρόπο  να  κοιµηθεί  όσο  χρειάζεται ( M.Victor&A.Ropper, 

2003).     

 
 
4.2.2. Συµπεριφορική  θεραπεία. 

 
 Η  συµπεριφορική  θεραπεία  θα  µπορούσε  να  οριστεί  ως  η  εφαρµογή της  

µαθηµένης  θεωρίας  και  άλλων  απόψεων  της  πειραµατικής  ψυχολογίας  στη  

θεραπεία  των  ψυχολογικών  διαταραχών.  

Η  συµπεριφορική  θεραπεία  αντιµετωπίζει  πολλά  ψυχολογικά  προβλήµατα  ως   

παραδείγµατα  κακής  µάθησης (µη  προσαρµοστική  µάθηση) ή  σε  µερικές  
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περιπτώσεις  αποτυχία  στη  µάθηση. Στη  συµπεριφορική  προσέγγιση, η  προσοχή  

εστιάζεται  στο  παρουσιαζόµενο  πρόβληµα  καθεαυτό. ∆εν  υποτίθεται  δηλαδή, ότι  

το  παρόν  πρόβληµα  είναι  η  εκδήλωση  ενός  βαθύτερου  πρωταρχικού  

προβλήµατος (G.Fink,2000).       

Ο  σκοπός  της  συµπεριφορικής  θεραπείας  είναι  να  τροποποιήσει  την  

προβληµατική  συµπεριφορά, χρησιµοποιώντας  συµπεριφορικά  νοήµατα. Σ’ αυτή  

την  προσπάθεια, οι  αρχές  της  µάθησης  και  άλλες  µέθοδοι  και  ευρήµατα  της  

πειραµατικής  ψυχολογίας  είναι  χρήσιµα, προκειµένου  να  έχει  αποτέλεσµα  η  

θεραπεία (G.Fink,2000).      

Στη  χρόνια  αϋπνία  σηµαντικό  ρόλο  παίζει  η  τροποποίηση  της  

συµπεριφοράς  των  ασθενών  ως  προς  τον  ύπνο. Οι  πάσχοντες  ενθαρρύνονται  να  

καθορίσουν  ένα  καθηµερινό  πρόγραµµα  σύµφωνα  µε  το  οποίο  θα  έχουν  µια  

καθορισµένη  ώρα  που  θα  πηγαίνουν  για  ύπνο, θα  είναι  σωµατικά  ενεργείς  κατά  

τη  διάρκεια  της  ηµέρας  και  θα  αποφεύγουν  την  έντονη  νοητική  και  σωµατική  

δραστηριότητα  πριν  το  νυκτερινό  ύπνο. Επίσης  πρέπει  να  αποφεύγεται  ο  

έντονος  φωτισµός  στο  υπνοδωµάτιο, καθώς  και  οι  διαιτητικές  υπερβολές  αργά  

το  βράδυ. Κάποιες  άλλες  τροποποιήσεις  στη  συµπεριφορά  του  πάσχοντος  

µπορούν  να  αποβούν  χρήσιµες, όπως  η  χρήση  της  κρεβατοκάµαρας  µόνο  για  

ύπνο, αφύπνιση  την  ίδια  ώρα  κάθε  πρωινό  ανεξάρτητα  από  τη  διάρκεια  του  

ύπνου  και  αποφυγή  των  «υπνάκων»  κατά   τη  διάρκεια  της  ηµέρας.                          

( M.Victor&A.Ropper, 2003).  

 
 
4.2.3. Τεχνικές  χαλάρωσης. 

  
Προοδευτική  χαλάρωση. Η  προοδευτική  χαλάρωση  έχει  εφαρµοστεί  κλινικά  σε  

µια  ποικιλία   ιατρικών  διαταραχών  στις  οποίες  είναι  παρόντες  δείκτες  stress, 

όπως  διατηρούµενη  αυτόνοµη  εγρήγορση  ή  χρόνια  µυϊκή  ένταση. Ελεγχόµενες  

και  µη  έρευνες  επιβεβαιώνουν  την  αποτελεσµατικότητα  της  στη  θεραπεία  

αγχωδών  διαταραχών, καταθλιπτικών  συµπτωµάτων, στην  αϋπνία, στην  

υπερένταση, στην  επίµονη  κεφαλαλγία  κ.α. Έχει  σηµειωθεί  επίσης, ότι  η  

χαλάρωση  µπορεί  να  µειώσει  την  αιµατική  πίεση  ενός  ατόµου, ωστόσο  το  

µέγεθος  και  η  σηµασία  του  αποτελέσµατος  εξαρτώνται  από  την  έκταση  στην  
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οποία  το  stress  παίζει  ρόλο  αρχικά, διότι  σε  κάποιες  διαταραχές  το  stress  

µπορεί  να  µην  είναι  πρωταρχικός  αιτιολογικός  παράγοντας (G.Fink,2000).    

 Οι  τεχνικές  χαλάρωσης  χρησιµοποιούνται  και  στη  θεραπεία  της  αϋπνίας. 

Οι  παρεµβάσεις  αυτού  του  τύπου  δείχνουν, βασισµένες  στην  παρατήρηση, ότι  οι  

ασθενείς  µε  αϋπνία  συχνά  επιδεικνύουν  υψηλά  επίπεδα  διέγερσης, σωµατικής  

και  γνωστικής, και  κατά  τη  διάρκεια  της  ηµέρας  αλλά  και  της  νύχτας.  

Οι  διάφορες  διαθέσιµες  τεχνικές  προκειµένου  να  µειωθεί  η  διέγερση  που  

δυσκολεύει  τον  ύπνο  είναι: η  προοδευτική  µυϊκή  χαλάρωση, η  

βιοανατροφοδότηση  και  η  υποθετική- φανταστική  άσκηση  και  το  σταµάτηµα  

της  σκέψης (A.Ranjan,2005). Ωστόσο, οι  προσεγγίσεις  αυτές  που  είναι  

βασισµένες  στη  χαλάρωση  έχουν  µειωµένη  αποτελεσµατικότητα (C.Morin et al, 

1999).        

 

 

4.2.4. Οµαδική  θεραπεία. 

  

Η  οµαδική  θεραπεία  είναι  χρήσιµη  για  ένα  µεγάλο  αριθµό  ιατρικών  

καταστάσεων  στις  οποίες  το  stress  παίζει  κυρίαρχο  ρόλο. Αυτές  περιλαµβάνουν  

την  διαταραχή  µετατραυµατικού  stress, σωµατική  ή  σεξουαλική  κακοποίηση, 

παραµέληση, καρκινοπαθείς, µέλη  οικογενειών  που  φροντίζουν  ασθενείς  µε  

χρόνια  ιατρική  ή  ψυχιατρική  νόσο, HIV  ασθενείς, άτοµα  µε  χρόνιο  σύνδροµο  

κόπωσης κ.α.  

 Υπάρχει  µια  ευρεία  τάξη  εννοιολογικών  µοντέλων  της  οµαδικής  

θεραπείας, ωστόσο  µοιράζονται  από  κοινού  κάποιους  θεραπευτικούς  παράγοντες  

που  έχουν  µελετηθεί  και  βρεθεί  ότι  είναι  θεραπευτικοί  για  τα  άτοµα  των  

οµάδων. Περισσότερες  από  200  οµαδικές  διαδικασίες  και  θεραπευτικοί  

παράγοντες  έχουν  περιγραφεί  στη  βιβλιογραφία  για  να  εξηγήσουν  τις  

θεραπευτικές  αλλαγές  που  λαµβάνουν  χώρα  στην  οµαδική  θεραπεία. Γενικά  τα  

στοιχεία  αυτά  µπορούν  να  διαχωριστούν  σε  γνωστικούς, συναισθηµατικούς  

παράγοντες  και  σε  στοιχεία  δράσης.  

Μια  από  τις  πιο  ευρέως  χρησιµοποιούµενες  ταξινοµήσεις  προσδιορίζει  

έντεκα  πρωταρχικούς  παράγοντες: την  εγκαθίδρυση  της  ελπίδας, την  

καθολικότητα, τη  µετάδοση  πληροφοριών, τον  αλτρουισµό, την  επανορθωτική  
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ανακεφαλαίωση  της  πρωταρχικής  οικογενειακής  οµάδας, την  ανάπτυξη  των  

κοινωνικών  τεχνικών, την  µιµητική  συµπεριφορά, τη  διαπροσωπική  µάθηση, τη  

συνοχή  της  οµάδας, την  κάθαρση  και  τους  υπαρξιακούς  παράγοντες. Οι  

θεραπευτικοί  αυτοί  παράγοντες  είναι  ανεξάρτητοι  και  µοιράζονται  µεταξύ  τους  

οµοιότητες.  

∆εν  είναι  απαραίτητο  να ‘ναι  παρόντες  όλοι  αυτοί  οι  παράγοντες  σε  µια  

οµάδα  προκειµένου  να  υπάρξει  θεραπευτικό  αποτέλεσµα. Ωστόσο  κάποιοι  τύποι  

οµάδων  απαιτούν  την  παρουσία  συγκεκριµένων  παραγόντων. Για  παράδειγµα, σε  

οµάδες  που  πραγµατεύονται  διαταραχές  που  σχετίζονται  µε  το  stress, που  

προέρχεται  από  ένα  οξύ  τραυµατικό  γεγονός, θα  δοθεί  έµφαση  στη  µετάδοση  

πληροφοριών, στην  κάθαρση  και  την  καθολικότητα. Όταν  το  stress  είναι  χρόνιο  

και  έχει  δηµιουργήσει  συνθήκες  χρόνιας  φύσης, υπάρχει  µια  µεγαλύτερη  ανάγκη  

για  την  παρουσία  της  διαπροσωπικής  µάθησης, της  επανορθωτικής  

ανακεφαλαίωσης  της  πρωταρχικής  οικογενειακής  οµάδας  και  της  ανάπτυξης  των  

κοινωνικών  τεχνικών (G.Fink,2000).         

   Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  ο  συνδυασµός  φαρµακοθεραπείας  και  

ψυχοθεραπείας  έχει  αµεσότερα  και  µονιµότερα  αποτελέσµατα. Υπάρχουν, 

ωστόσο, ασθενείς  που  ωφελούνται  περισσότερο  από  µια  ψυχοθεραπευτική  

διαδικασία, απ’ ότι  µε  φαρµακευτικά  σκευάσµατα. Επίσης, υπάρχουν  περιπτώσεις  

όπου  η  φαρµακοθεραπεία είναι  αποτελεσµατικότερη(καταστολή  συµπτωµάτων 

στις  διαταραχές  ύπνου)  της  ψυχοθεραπείας.  

Οι  τεχνικές  που  µετέρχονται  οι  διάφορες  ψυχοθεραπευτικές  προσεγγίσεις  

είναι  ιδιαίτερα  ευεργετικές  στην  τροποποίηση  ή  και  εξάλειψη  των  σκέψεων, 

αντιλήψεων  που  συνδέονται  µ’ αυτές  τις  διαταραχές  και  είναι  ιδιαίτερα  

βοηθητικές  στη  µείωση  της  χρήσης  των  φαρµακευτικών  σκευασµάτων, κυρίως  

σε  ασθενείς  που  είναι  εξαρτηµένοι  απ’ αυτά. Παρόλα  αυτά, εξαιτίας  της  

ευαίσθητης  φύσης  των  διαταραχών  του  stress  και  του  ύπνου, σχεδόν  πάντα  

χορηγείται  κάποιου  είδους  φαρµακευτική  βοήθεια  σύντοµης  διάρκειας. Για  πιο  

µακρόχρονα  και  σταθερά  αποτελέσµατα  είναι  αναγκαία  και  η  συµβολή  της  

ψυχοθεραπείας, καθώς  και  µια  σειρά  από  τροποποιήσεις  του  τρόπου  ζωής  του  

πάσχοντος. Η  ενίσχυση  της  αυτοεκτίµησης  και  η  απελευθέρωση  των  γνωστικών  

λειτουργιών, λειτουργούν  πάντοτε  επικουρικά  ως  προς  τον  έλεγχο  των  

συµπτωµάτων  και  την  καταστολή  της  έντασης  που  βιώνει  το  άτοµο. Στις  

περιπτώσεις  εκείνες  όπου  το  stress  και  η  αϋπνία/ διαταραχή  ύπνου  
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συνυπάρχουν, οι  ειδικοί  προτείνουν  µια  προσέγγιση  αρχικά  περισσότερο  

επικεντρωµένη  στο  stress/ ένταση  που  κατακλύζει  το  άτοµο. ∆ιότι  µε  την  

µείωση  του  stress, έµµεσα, η  χαλάρωση  που  έπεται  προάγει  και  τη  βελτίωση  

του  ύπνου. Τέλος  είναι  κοινώς  αποδεκτή, ανάµεσα  στους  ειδικούς, η  φράση  «η  

φαρµακοθεραπεία  ενισχύει  την  αποτελεσµατικότητα  της  ψυχοθεραπείας, και  

τούµπαλιν».  
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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Η  παραπάνω  εργασία  προσπάθησε  να  εισέλθει  στο  «µυστηριώδη»  κόσµο  

του  stress  και  του  ύπνου  και  να  κατανοήσει  ποια  η  σηµασία  και  η  λειτουργίες  

τους  για  τους  ανθρώπους, των  οποίων  η  καθηµερινότητα  είναι  γεµάτη  τέτοια  

βιώµατα. 

 Περιγράφτηκε  το  stress  ως  προστατευτικός  µηχανισµός  απέναντι  στα  

απειλητικά  ερεθίσµατα  του  περιβάλλοντος, αλλά  και  ο  τρόπος  µε  τον  οποίο  

µπορεί  να  εξελιχθεί  σε  διαταραχή (παθολογία), µε  απόρροια  να  θέτει  σε  κίνδυνο 

την  σωµατική  και  ψυχική  υγεία.   

Επιπροσθέτως, σχολιάστηκε  ο  ύπνος, ο  σκοπός  που  εξυπηρετεί,   οι  

µηχανισµοί  που  διέπουν  τη  λειτουργία  του, καθώς  και  πως  αυτός  είναι  δυνατό  

να  µετατραπεί  σε  πολυτέλεια  σε  ανθρώπους  που  πάσχουν  από  αϋπνία  ή  άλλες  

διαταραχές  ύπνου.  

Ακόµη  έγινε  µια  προσπάθεια  να  περιγραφεί  πως  το  stress  και  ο  ύπνος  

συνδέονται  µεταξύ  τους  καθώς   και  ποιες  είναι  οι  ενδεχόµενες αλληλεπιδράσεις  

τους, µε  κεντρική  ιδέα  το  πως  θα  µπορούσε  το  stress  να  αποτελέσει  

αιτιολογικό  παράγοντα  εκδήλωσης  αϋπνίας  ή  διαταραχών  στον  ύπνο, αλλά  και  

το  αντίστροφο.  

Τέλος, έγινε  αναφορά  στην  φαρµακοθεραπεία  των  διαταραχών  του  stress  

και  του  ύπνου, αλλά  και  σε  τρόπους  αντιµετώπισης  µη  φαρµακολογικούς, µε  

έµφαση  κυρίως  σε  ψυχοθεραπευτικές  µεθόδους.       
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