
  

 

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  --  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩΝΝ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ  &&  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
 
 
 
 
 

ΔΔιιααττααρρααχχέέςς  ααννααππννοοήήςς  κκααττάά  ττοονν  ύύππννοο  
σσεε  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  οοδδηηγγοούύςς    
ττηηςς  ππόόλληηςς  ττοουυ  ΗΗρραακκλλεείίοουυ  

  
  
  
  

ΠΠααππααδδάάκκηη  ΧΧρρυυσσοούύλλαα  
ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιαα  ΤΤΕΕ  

  
  
  
  
  
  
  
  

ΕΕππιιββλλέέπποοννττεεςς::  1.1.  Τζανάκης  Νικόλαος,  Επίκουρος  
καθηγητής  Επιδημιολογίας,    
Τζανάκης Νικόλαος, Επίκουρος
καθηγητής Επιδημιολογίας,

2.2.  Σχίζα  Σοφία,  Λέκτορας  
Πνευμονολογίας  Τμήματος  Ιατρικής,  
Πανεπιστημίου  Κρήτης  

Σχίζα Σοφία, Λέκτορας
Πνευμονολογίας Τμήματος Ιατρικής,
Πανεπιστημίου Κρήτης

  

  
  
  
  
  
  
  
  

ΗΗρράάκκλλεειιοο,,  ΟΟκκττώώββρριιοοςς  22000066 



 

I 

 
Ευχαριστίες 

 
 
Με την ολοκλήρωση της εργασίας μου, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους 

επιβλέποντες καθηγητές μου για το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα που μου πρότειναν και 

που είχα την ευκαιρία να μελετήσω και στους συνεργάτες του Εργαστηρίου μελέτης 

Ύπνου του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στο κο Αλεγκάκη Αθανάσιο, 

Βιοστατιστικό του ΠΜΣ, χωρίς τη βοήθεια του οποίου η παρούσα μελέτη ίσως να μην 

είχε ολοκληρωθεί. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιστημονικό υπεύθυνο του Προγράμματος κο 

Φιλαλήθη, τα μέλη της συντονιστικής Επιτροπής και όλους τους υπόλοιπους καθηγητές 

και συνεργάτες για την ευκαιρία που μου έδωσαν να παρακολουθήσω το σπουδαίο αυτό 

Πρόγραμμα. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, τέλος, στα μέλη της οικογένειας μου ίσως να είναι λίγο για την 

ηθική υποστήριξη και έμπρακτη βοήθεια, που μου προσέφεραν με υπομονή, αγάπη και 

ανιδιοτέλεια.   

     

 

 

 



 

II 

 
 
                                  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας       4 

Abstract          5 

Ευρετήριο Πινάκων         6 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ          7 

1.1 Ο ύπνος και η λειτουργική του σημασία     7 

1.2 Σύντομη περιγραφή της φυσιολογίας του ύπνου    8 

1.3 Η αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου     8 

2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ  9 

2.1 Ιστορική αναδρομή       9 

2.2 Ορισμοί         9 

2.3 Παθοφυσιολογία        11 

2.4 Αξιολόγηση ασθενούς με ΣΑΥ      12 

2.4.1 Ιστορικό        12 

2.4.2 Κλινική εξέταση       13 

2.4.3 Εργαστηριακη αξιολόγηση      14 

2.5 Θεραπεία         15 

2.5.1 Συντηρητικά μέτρα       15   

2.5.2 Συσκευή συνεχούς χορήγησης θετικής πίεσης στους ανώτερους    

αεραγωγούς μέσω ρινικής μάσκας (CPAP)     16 

2.5.3 Χειρουργικές επεμβάσεις      16 

2.5.4 Ενδοστοματικές συσκευές      17 

2.5.5 Φαρμακολογική θεραπεία      17 

2.6 Επιδημιολογία        18 

3. ΣΑΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ       19 

3.1 Υπνηλία, οδήγηση και τροχαία ατυχήματα    19 

3.2 ΣΑΥ, υπνηλία και επαγγελματίες οδηγοί     21 

4. ΣΑΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ         22 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ       23 

5.1 Σκοπός της μελέτης       23 

5.2 Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις εργασίας    24 

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ         25 

 6.1 Δειγματοληψία        25 

 6.2 Συλλογή πληροφοριών       26 

 6.3 Ερευνητικό εργαλείο       27 

6.3.1 Προφίλ συμμετεχόντων      27 



 

III 

6.3.2 Καταγραφή της συμπτωματολογίας κατά τη διάρκεια του ύπνου και 

της εγρήγορσης       28 

6.3.3 Μέτρηση της ημερήσιας υπνηλίας     28 

6.4 Στατιστική ανάλυση       29 

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ         30 

 7.1 Περιγραφική ανάλυση αποτελεσμάτων     30 

7.1.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά, σωματομετρικά στοιχεία και ιατρικό 

ιστορικό συμμετεχόντων      30 

7.1.2 Συχνότητα συμπτωματολογίας κατά τη διάρκεια του ύπνου, της 

αφυπνισης και της εγρήγορσης     30 

7.1.3 Η ημερήσια υπνηλία των συμμετεχόντων   31 

7.2 Συσχετίσεις μεταβλητών       32 

7.2.1 Σχέση βασικής συμπτωματολογίας ΣΑΥ με σωματομετρικά 

χαρακτηριστικά και νοσήματα επαγγελματιών οδηγών  33 

7.2.2 Συσχέτιση ημερήσιας υπνηλίας με την ηλικία και τα σωματομετρικά 

χαρακτηριστικά των επαγγελματιών οδηγών   34 

7.2.3 Συσχέτιση ημερήσιας υπνηλίας με τη συμπτωματολογία που 

παρατηρείται στους επαγγελματίες οδηγούς κατά τη διάρκεια του 

ύπνου, της αφύπνισης και της εγρήγορσης   34 

8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ          35 

 8.1 Σωματομετρικά και χαρακτηριστικά υγείας συμμετεχόντων  37 

 8.2 Συμπτωματολογία του ΣΑΥ και ροχαλητό στους επαγγελ. οδηγούς 39  

 8.3 Ημερήσια υπνηλία στους επαγγελματίες οδηγούς   41 

 8.4 Περιορισμοί της μελέτης       42 

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ         43 

10. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ         44 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ         47 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ        56 

 

 

 

 
 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

4 

 
Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 
Τίτλος εργασίας:  Διαταραχές αναπνοής κατά τον ύπνο σε επαγγελματίες οδηγούς της 

πόλης του Ηρακλείου   

Της:  Παπαδάκη Α. Χρυσούλας  

Υπό τη επίβλεψη των: 1. Τζανάκη Νικολάου  

 2.  Σχίζα Σοφίας 

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2006 

 
Γενικά: Το Σύνδρομο Απνοιών-Υποπνοιών κατά τον ύπνο έχει ως βασικό του σύμπτωμα και 

διαγνωστικό κριτήριο την ημερήσια υπνηλία, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν 

συστηματικό ροχαλητό. Σημαντικότερη επίπτωση της υπνηλίας είναι τα τροχαία ατυχήματα, ενώ το 

κόστος των συνεπειών του αδιάγνωστου ΣΑΥ είναι αδύνατο να υπολογιστεί. Ο επιπολασμός των 

διαταραχών αναπνοής κατά τον ύπνο στον πληθυσμό των επαγγελματιών οδηγών σε άλλες χώρες είναι 

υψηλός, αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε στοιχεία λόγω έλλειψης επιδημιολογικών μελετών. Σκοπός της 

μελέτης είναι η ανάδειξη του προφίλ των επαγγελματιών οδηγών της πόλης του Ηρακλείου και η 

σύγκριση του με το πρότυπο ασθενούς που πάσχει από ΣΑΥ. Βασικό ερευνητικό μας ερώτημα είναι αν 

παρουσιάζεται συμπτωματολογία συμβατή με ΣΑΥ στους επαγγελματίες οδηγούς. Μεθοδολογία: Μία 

μελέτη επιπολασμού πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 132 επαγγελματιών οδηγών από όλες τις 

επαγγελματικές κατηγορίες, της πόλης του Ηρακλείου. Το ερωτηματολόγιο το οποίο δοκιμάστηκε 

πιλοτικά σε 30 άτομα που προσήλθαν στο Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου του Πανεπιστημίου Κρήτης 

εξέτασε σωματομετρικούς δείκτες, χαρακτηριστικά της κατάστασης υγείας των συμμετεχόντων, και 

ενδεχόμενη συμπτωματολογία συμβατή με ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του ύπνου αλλά και της 

εγρήγορσης. Στα πλαίσια του ερευνητικού μας εργαλείου χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα μέτρησης 

ημερήσιας υπνηλίας Epworth. Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός των υπέρβαρων και παχύσαρκων 

οδηγών είναι πολύ υψηλός, ενώ το 76,5% των συμμετεχόντων καπνίζουν. Το 22% απάντησε ότι 

ροχαλήζει πάντα, ενώ το ροχαλητό φαίνεται να έχει σχέση με σωματομετρικές και άλλες μεταβλητές. 

Το 13,6% των συμμετεχόντων παρουσιάζει αυξημένη ημερήσια υπνηλία, η οποία φαίνεται να 

συσχετίζεται θετικά με σωματομετρικές μεταβλητές και συμπτωματολογία κατά τον ύπνο. 

Συμπεράσματα: Η παρουσία υψηλού επιπολασμού παχυσαρκίας, καπνίσματος και ροχαλητού σε 

συνδυασμό με την επικράτηση του ανδρικού φύλου και την εμφάνιση σημαντικού ποσοστού 

αυξημένης ημερήσιας υπνηλίας, υποδεικνύει ότι ο πληθυσμός υπό μελέτη είναι πληθυσμός σε κίνδυνο 

αναφορικά με το ΣΑΥ, και επιδέχεται περαιτέρω μελέτης με χρήση εργαστηριακών μέσων και 

τεχνικών για την εκτίμηση του επιπολασμού των διαταραχών αναπνοής κατά τον ύπνο και τη 

διάγνωση του ΣΑΥ. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαταραχές αναπνοής κατά τον ύπνο, Σύνδρομο Απνοιών-Υποπνοιών κατά τον ύπνο, 

ημερήσια υπνηλία, ροχαλητό, επαγγελματίες οδηγοί  
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Abstract 
 
 
Title: Sleep-disordered breathing among professional drivers in the town of 

Heraklion 

By:  Papadaki A. Chrisoula 

Supervisors: 1.Tzanakis Nikolaos 

  2.Schiza Sofia 

Date:  October 2006 

 
Introduction: The main symptom of Sleep Apnea Syndrome (SAS) is excessive daytime sleepiness, 

which also serves as a diagnostic tool. In addition, an associated feature of these patients is habitual 

snoring. One important effect of the syndrome is an increased incidence of traffic accidents due to 

daytime sleepiness. As such, the cost and the consequences of untreated SAS could be significant. 

Studies have shown a high prevalence of sleep-related breathing disturbances in professional drivers in 

other countries. However, sleep apnea is poorly understood in Greece due to a lack of extensive 

epidemiological studies. The central aim of this study was to investigate and compare the profile of the 

professional drivers of Heraklion (Crete, Greece) to that of a typical patient suffering from SAS, in 

order to assess whether they present symptomatology of SAS. Methodology: The cross-sectional study 

comprised 132 vehicle drivers from all professional categories in the town of Heraklion. The 

questionnaire, which was pilot tested on 30 subjects at the Laboratory of Sleep, University of Crete, 

examined: a) body indices, b) health condition of subjects and c) potential symptomatology of SAS 

during sleep or wakefulness. Sleepiness was measured using the Epworth Sleepiness Scale. Results: 

The prevalence of over-weight and obese professional drivers was very high and 76.5% of them were 

smokers. Every-night snoring was found in 22% of the participants, whereas 27% reported occasional 

snoring. There was a correlation between habitual snoring and body indices and other variables. In 

total, 13.6% of the subjects had increased daytime sleepiness that was strongly associated with body 

indices and symptomatology during sleep. Conclusions: The combination of a high prevalence of 

obesity, smoking and snoring, in men, in relation to the increased percentage of daytime sleepiness 

demonstrates that the population of professional drivers of the town of Heraklion is at risk regarding 

the Sleep Apnea Syndrome. Our findings suggest that further studies, in conjunction with other clinical 

data, are needed in order to estimate the prevalence of sleep-disordered breathing and the diagnosis of 

SAS. 

 
Key words: Sleep-disordered breathing, Sleep Apnea Syndrome, daytime sleepiness, snoring, 

professional drivers 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 1.1 Ο ΥΠΝΟΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ 

 

Ο ύπνος καταλαμβάνει σημαντικό μέρος στη ζωή των ανθρώπων. Οι αιτίες που 

γέννησαν την ανάγκη για ύπνο και ο τρόπος που ο ύπνος ενσωματώνεται στο 

βιολογικό κύκλο, αποτελούν ένα από τα μεγάλα μυστήρια της εξέλιξης. Αποτελεί 

βασική ανάγκη του ανθρώπινου οργανισμού και ταυτόχρονα βασική προϋπόθεση για 

να μπορέσει να φέρει εις πέρας όλες τις φυσιολογικές του λειτουργίες. Η σωματική, 

κοινωνική και ψυχική ευεξία αλλά και η προστασία του από ορισμένα νοσήματα και 

ατυχήματα εξαρτάται από την ποιότητα και την ποσότητα του ύπνου. Κατά συνέπεια, 

κάθε διαταραχή του ύπνου έχει άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία του οργανισμού 

επιφέροντας μείωση της αποδοσής του (Τούντας, 2001). 

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργική σημασία του ύπνου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο 

σωστός ύπνος είνα απαραίτητη προϋπόθεση της καλής υγείας. Είναι γνωστό από 

πολύ παλαιά ότι οι μεγάλες αλλαγές στο ωράριο του ύπνου, όπως και η σημαντική 

του βράχυνση προκαλούν διαταραχές της προσοχής, της σωματικής και νοητικής 

απόδοσης και του συναισθήματος (Taub & Berger, 1976). Ολική υπνική αποστέρηση 

μερικών ημερών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ψυχικές διαταραχές,  υπερδιέγερση 

του αυτόνομου νευρικού συστήματος και σωματική εξάντληση (Berger & Oswald, 

1962).  Παρ’όλα αυτά, η ακριβής λειτουργική σημασία του ύπνου παραμένει άγνωστη 

και πολλές θεωρίες και απόψεις έχουν διατυπωθεί: Οι οντογενετικές απόψεις 

θεωρούν τον ύπνο απαραίτητο για την εξασφάλιση της λειτουργίας κρίσιμων 

νευρωνικών κυκλωμάτων στον αναπτυσσόμενο οργανισμό και για την παγίωση της 

μνήμης  και τη διατήρηση της εγκεφαλικής ομοιόστασης στο ώριμο άτομο (Roffwarg 

et al,1966). Με τις μεταβολικές θεωρίες υποστηρίζεται ότι ο βασικός ρόλος του ύπνου 

είναι η αποκατάσταση των ενεργειακών απωλειών του οργανισμού ενώ με τις 

πληροφορικές θεωρίες υποστηρίζεται ότι κατά τον ύπνο γίνεται ανάσυρση και 

εκκαθάριση ή αποθήκευση των πληροφοριών που συνελέγησαν κατά την εγρήγορση 

(Hobson, 1988). 

Πάντως, στο ερώτημα ποιά είναι η λειτουργική του σημασία, φαίνεται ότι η μόνη μέχρι 

σήμερα απάντηση είναι ότι ο ύπνος υπάρχει για να αναστρέψει κάποια βλαπτικά 

αποτελέσματα της συνεχούς εγρήγορσης (Feinberg & Floyd, 1982).  
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1.2  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ 

 

Σε αδρές γραμμές, στον ύπνο διακρίνονται δύο ποιοτικά διαφορετικές καταστάσεις: ο 

ύπνος REM (ύπνος ταχειών οφθαλμικών κινήσεων: από τα αρχικά των λέξεων Rapid 

eye Movement) και ο ύπνος non-REM (χωρίς ταχείες οφθαλμικές κινήσεις). Στους 

ενήλικες ο ύπνος διέρχεται από 4 κυκλικά εναλλασσόμενες φάσεις non-REM, που 

αντιπροσωπεύουν τη διαδοχική μετάβαση από την κατάσταση του ελαφρού στο βαθύ 

ύπνο, και μίας φάσης γρήγορης κίνησης των οφθαλμών (REM), σε μία συνολική 

περίοδο κύκλου 90-120 λεπτών της ώρας (Rechtschaffen & Kales, 1968). Κατά τη 

διάρκεια της REM φάσης του ύπνου επέρχεται επίσχεση του στατικού μυικού τόνου, 

που ωστόσο συνοδεύεται από κύματα κινητικότητας των οφθαλμών. Η REM φάση 

του ύπνου επίσης συνδέεται με τα όνειρα και μιά ποικιλία μεταβολών στη 

δραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος συμπεριλαμβανομένης της 

αναπνοής, της κυκλοφορίας του αίματος, της εγκεφαλικής κυκλοφορίας και τέλος του 

μηχανισμού θερμορρύθμισης (Kales, 1968).  

 

 

1.3 Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ 

 

Κατά τα στάδια 1 και 2 του non-REM ύπνου ο αναπνεόμενος όγκος παρουσιάζει 

σημαντικές διακυμάνσεις και διακόπτεται από άπνοιες 10-40 sec, οι οποίες είναι 

κεντρικές, δηλαδή η ελάττωση της ροής συνοδεύεται από ελάττωση των κινήσεων 

των αναπνευστικών μυών (Webb, 1974) . 

Κατά τα στάδια 3 και 4 του non-REM ύπνου ο αερισμός μειώνεται, όπως 

επιβεβαιώνεται από την παρουσία μειωμένων θωρακοκοιλιακών κινήσεων, υποξίας 

και υπερκαπνίας. Ο υποαερισμός οφείλεται στον ελαττωμένο όγκο αναπνεόμενου 

αέρα. 

Κατά τη διάρκεια του REM ύπνου, η αναπνοή είναι άρρυθμη με διαρκείς μεταβολές 

του βάθους και της συχνότητας, ενώ συνοδεύεται και από κεντρικές άπνοιες 

διάρκειας μέχρι και 20 sec (Skatrud & Dempsey, 1983). 

Η ελαφρά υποξυγοναιμία και υπερκαπνία που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του 

ύπνου αποδίδονται στην ελάττωση του αερισμού κατά τη non-REM φάση και σε 

διαταραχές αερισμού αιμάτωσης κατά τη REM φάση (Santiago et al, 1984). 
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2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ 
 

2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

Η παρουσία διαταραχών της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι γνωστή και 

έχει περιγραφεί από την αρχαιότητα.  Η περίπτωση του Διονυσίου, τυράννου της 

Ηράκλειας στον Πόντο, που γεννήθηκε το 360 π.Χ. περίπου, αναφέρεται σε έναν 

υπέρβαρο, με διαταραχές της αναπνοής, συχνά επεισόδια πνιγμονής και έντονη 

ημερήσια υπνηλία (Gulick, 1863). 

Ο Σαίξπηρ επίσης, έχει περιγράψει τον κύριο John Falstaff, υπέρβαρο, με έντονο 

ροχαλητό, ημερήσια υπνηλία, να αποκοιμιέται πάνω στην καρέκλα, να ξυπνάει με 

δυσκολία, με φωνές και τραβήγματα, και βαθμό σύγχυσης μέτα το ξύπνημα (Wilson, 

1943). 

Η πληρέστερη όμως περιγραφή συμπτωμάτων έγινε από τον Charles Dickens το 19ο 

αιώνα (1836) του κλασσικού του ήρωα Τζο, το χοντρό αγόρι  “Joe the fat boy”, όπου 

ήταν παχύσαρκος, με κόκκινο πρόσωπο και κοιμόταν συνεχώς και οπουδήποτε, 

ροχάλιζε δε, πολύ έντονα. Είχε οιδήματα στα κάτω άκρα, ένδειξη δεξιάς καρδιακής 

ανεπάρκειας λόγω έντονης χρόνιας υποξαιμίας. Ήταν νωθρός, αργός στις κινήσεις 

του και τις αντιδράσεις του (Dickens, 1836) 

Το 1965 γίνεται η πρωτη επιστημονική ανακοίνωση από τον Gaustaut σχετικά με το 

σύνδρομο απνοιών στον ύπνο. Από τότε η υπάρχουσα γνώση εμπλουτίζεται 

συνεχώς, το ερευνητικό ενδιαφέρον αυξάνεται και πολλές απόψεις αναθεωρούνται.  

 

     

2.2 ΟΡΙΣΜΟΙ  

 

Το σύνδρομο απνοιών κατά τον ύπνο (ΣΑΥ) αναγνωρίστηκε τα τελευταία χρόνια σαν 

μιά συχνή παθολογική κατάσταση που διαταράσσει όλους τους ζωτικούς βιολογικούς 

ρυθμούς και κλονίζει τη σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία. Ο ίδιος ο ορισμός 

της άπνοιας, υπόπνοιας αλλά και του συνδρόμου εξακολουθούν να εμπλουτίζονται ή 

και να αναπροσαρμόζονται καθώς η έρευνα προχωρεί. 

Το Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας/υπόπνοιας στον ύπνο -ΣΑΥ- χαρακτηρίζεται 

από επαναλαμβανόμενα επεισόδια μερικούς ή πλήρους απόφραξης των ανώτερων 

αεραγωγών κατά τη διάρκεια του ύπνου, που εμφανίζονται με τη μορφή άπνοιας ή 

υπόπνοιας, με σύγχρονη πτώση του κορεσμού του οξυγόνου, λόγω ανεπαρκούς 

κυψελιδικού αερισμού. Τα επεισόδια αυτά τερματίζονται συχνά από αφυπνίσεις 

(arousals). Αυτό που ουσιαστικά διαταράσσεται στο ΣΑΥ είναι ο ίδιος ο ύπνος και η 

συμπτωματολογία του οφείλεται στην εξέλιξη μιάς αλληλουχίας φαινομένων που 
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φθάνει να επηρεάζει όλα τα συστήματα (American Sleep Disorders Association, 

1990).  

Ως άπνοια ορίζεται η διακοπή ροής του αέρα στις ανώτερες αεροφόρους οδούς που 

διαρκεί τουλάχιστον 10 sec. Οι άπνοιες διακρίνονται σε αποφρακτικού τύπου και 

κεντρικού τύπου ανάλογα με την παρουσία ή όχι αναπνευστικής προσπάθειας. 

Υπάρχουν και οι μικτού τύπου άπνοιες οι οποίες ξεκινούν ως κεντρικές και 

καταλήγουν σε αποφρακτικές. 

Ως υπόπνοια ορίζεται η ελάττωση κατά 50% του σήματος του αθροίσματος της 

κινήσεως του θώρακα και της κοιλιάς διάρκειας μεγαλύτερης των 10 sec, 

συγκρινόμενο με το μέγιστο εύρος των κινήσεων που παρατηρείται τα τελευταία 2 

λεπτά, παρουσία συνεχούς ροής, ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς του κορεσμού του 

οξυγόνου (Douglas, 1988). 

Ως arousal ορίζεται κάθε παροδική, σύντομη αφύπνιση  που δε γίνεται αντιληπτή 

από το άτομο που κοιμάται αλλά γίνεται εμφανής από την παρουσία συνήθως 

ρυθμού α στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα με σύγχρονη αύξηση του τόνου στο 

ηλεκτρομυογράφημα. Η διάρκεια του είναι τουλάχιστον 2 sec και δεν συνοδεύεται 

από αλλαγή του σταδίου του ύπνου (Cheshire et al, 1992, Riley et al, 1995).  Η 

επανάληψη των αφυπνίσεων κατά εκατοντάδες στη διάρκεια της νύχτας 

κατακερματίζει τον ύπνο και ενοχοποιείται για την ημερήσια υπνηλία. Στη διάρκεια 

τους συμβαίνουν οξείες μεταβολές στην ισορροπία του αυτόνομου νευρικού 

συστήματος και προκαλούνται ταχυκαρδία, ταχύπνοια, αύξηση της αρτηριακής 

πίεσης κλπ. 

Ο αριθμός απνοιών και υποπνοιών αθροίζεται ξεχωριστά και διαιρείται με τις ώρες 

του συνολικού ύπνου, ώστε να υπολογισθεί ο απνοϊκός δείκτης (Apnea Index-AI) και 

ο υποαπνοϊκός δείκτης (Hypopnea Index-HI).  Το αθροισμά τους αποτελεί τον 

υποαπνοϊκό δείκτη (AHI), που ορίζεται ως οι συνολικές άπνοιες και υπόπνοιες  ανά 

ώρα ύπνου. Ο μικρότερος αριθμός του AHI που απαιτείται για να ορισθεί σαν ήπια η 

διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο δεν είναι σαφώς προσδιορισμένος, διότι πρέπει 

πάντα να συσχετίζεται και με τη συμπτωματολογία του ασθενούς (Berry et al, 1984). 

Για κλινικούς λόγους AHI>5 θεωρείται παθολογικός, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες 

οδηγίες από την American Academy of Sleep Medicine Task Force ο προτεινόμενος 

ορισμός μετά από συσχετισμό κλινικών συμπτωμάτων και του AHI διαμορφώνεται 

βάσει συσχετισμού κριτηρίων. Για να ορισθεί ως ΣΑΥ θα πρέπει να πληρείται το 

κριτήριο Α ή Β και Γ: 

Κριτήριο Α: Ημερήσια υπνηλία 

Κριτήριο Β: Δύο ή παραπάνω από τα ακόλουθα : αίσθημα πνιγμονής, επανειλημμένα 

ξυπνήματα απο τον ύπνο, αναποτελεσματικός ύπνος, πρωινή κόπωση, αδυναμία 

συγκέντρωσης 
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Κριτήριο Γ: Παρουσία  ≥5  αποφρακτικών επεισοδίων ανά ώρα ύπνου.  

 

2.3 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές μελέτες για τη διερεύνηση των 

παθοφυσιολογικών παραμέτρων που οδηγούν στην εμφάνιση του συνδρόμου της 

αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο. Παρ’όλα αυτά οι γνώσεις μας παραμένουν 

αποσπασματικές και αρκετά σημεία είναι σκοτεινά. 

Ωστόσο 3 βασικά σημεία είναι ξεκάθαρα: 

1. Η περιοχή της απόφραξης του ανώτερου αναπνευστικού βρίσκεται στο 

φάρυγγα, όργανο με πολλαπλές λειτουργίες. 

2. Το μεγεθος του φαρυγγικου αυλού εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ της 

ενδοφαρυγγικής πίεσης και των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται από 

τους μύες του φάρυγγα. 

3. Υπάρχουν συνήθως ανατομικές δυσμορφίες του φάρυγγα και των γειτονικών 

ανατομικών μορίων σε ασθενείς με ΣΑΥ. Οι δομικές μεταβολές των ανώτερων 

αεραγωγών προδιαθέτουν τα άτομα να παρουσιάζουν ροχαλητό και/ή 

αποφρακτικές άπνοιες κατά τη διάρκεια του ύπνου. Παραδείγματα με εστιακές 

ανωμαλίες των ανώτερων αεραγωγών είναι η οπισθογναθία, η μικρογναθία, η 

υπερτροφία των αμυγδαλών, η μακρογλωσσία και η στένωση του ρινικού 

αεραγωγού. 

Η λειτουργία του φάρυγγα κατά την εγρήγορση οφείλεται στη συνεχή νευρομυική 

λειτουργία η οποία καθοδηγείται από το ΚΝΣ. Κατά τη διάρκεια του ύπνου η 

εποπτεία αυτή του ΚΝΣ στους μύες του φάρυγγα είναι μερικώς διαταραγμένη, ενώ 

παρατηρείται και διαταραχή του συγχρονισμού μεταξύ των διαστολέων μυών του 

φάρυγγα και των εισπνευστικών μυών. Όταν η διαταραχή αυτή συμβαίνει σε 

συνδυασμό με ανατομικές ανωμαλίες, παχυσαρκία ή συνυπάρχοντα νοσήματα, τότε 

μπορεί να παρουσιαστεί έντονη στένωση του φάρυγγα κατά τη διάρκεια του ύπνου 

οπότε εμφανίζεται άπνοια ή υπόπνοια (Woodson et al, 1996, Shepard et al, 1991). 

Οι μεταβολές αυτές στο σχήμα και στο μέγεθος των ανώτερων αεραγωγών 

παρατηρούνται μεταξύ εγρήγορσης και ύπνου καθώς και μεταξύ των διαφορετικών 

σταδίων του ύπνου. Ο αυλός των ανώτερων αεροφόρων οδών στενεύει κατά τον 

ύπνο σε σχέση με την εγρήγορση, όπως επίσης στενεύει κατά τα στάδια 3 και 4 σε 

σχέση με τα 1 και 2 του NREM ύπνου, όπως και κατά τη διάρκεια του REM ύπνου. 

Όταν οι μειώσεις αυτές του αυλού κατά τον ύπνο είναι μικρές , τότε και η μείωση του 

συνολικού αερισμού είναι μικρή. Ωστόσο σε ορισμένα άτομα υπάρχει μεγάλη αύξηση 

των αντιστάσεων των ανώτερων αεραγωγών λόγω του ύπνου (Skaurd & Dempsey, 

1985). Κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορεί να αναπτυχθεί μια πλήρης απόφραξη 
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των ανώτερων αεραγωγών προκαλώντας έτσι ροχαλητό ή πλήρης απόφραξη 

οδηγώντας σε αποφρακτική άπνοια κατά τον ύπνο.  

 

 

2.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΑΥ 

 

Το ΣΑΥ συχνά παραμένει αδιάγνωστο, ενώ πολλοί ασθενείς, ακόμα και με σοβαρού 

βαθμού ΣΑΥ διάρκειας αρκετών ετών, δεν μπορούν να εντοπίσουν την αιτία των 

συμπτωμάτων τους. Ένας από  τους λόγους είναι ότι ενώ οι διαταραχές της 

αναπνοής συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι επιπτώσεις τους επηρεάζουν 

την ημερήσια λειτουργία των ασθενών. Έτσι είναι πιθανό να απαιτείται περισσότερη 

ιατρική επαγρύπνηση (Strohl & Redline, 1996). 

 

2.4.1 Ιστορικό  

 

Τα συμπτώματα κατηγοριοποιούνται σε αυτά που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του 

ύπνου και σε αυτά που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Συμπτώματα κατά τον ύπνο: 

• Έντονο ροχαλητό 

• Αναφερόμενες από τον/την σύντροφο παύσεις της αναπνοής  

• Συχνές αφυπνίσεις  

• Ανήσυχος ύπνος  

• Αίσθημα πνιγμονής 

• Νυχτερινή ενούρηση, λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων στο πλάσμα 

νατριουρητικού πεπτιδίου και κατεχολαμινών, αλλά και λόγω αυξημένων 

ενδοκοιλιακών πιέσεων που προκαλούνται απο εισπνευστική προσπάθεια 

έναντι κλειστού αεραγωγού 

• Τριγμός δοντιών 

• Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση λόγω αυξημένων αρνητικών 

ενδοθωρακικών πιέσεων καθώς και αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης, η 

οποία μπορεί να οδηγήσει και σε μικροεισροφήσεις. 

Ημερήσια συμπτώματα: 

• Η υπνηλία η οποία αποτελεί το κυριότερο σύμπτωμα και είναι αποτέλεσμα 

του κατακερματισμού του ύπνου (Chervin, 2000). Η διεθνής 

κατηγοριοποίησή των Διαταραχών κατά τη διάρκεια του ύπνου (International 

Classification of sleep disorders) κατατάσσει την ημερήσια υπνηλία σαν ενα 

από τα ελάχιστα κριτήρια για τη διάγνωση του ΣΑΥ. Αυτή κατηγοριοποιείται 
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σε ηπίου βαθμού, μέσης βαρύτητας και σοβαρού βαθμού ανάλογα με το αν 

υπάρχει ηπίου, μετρίου ή σοβαρού βαθμού επίπτωση στη ζωή του ατόμου 

από τα αθέλητα επεισόδια ύπνου ή την τάση για ύπνο σε καταστάσεις που 

δεν είναι επιθυμητές (Cheshire et al, 1992). Ταλαιπωρεί τον ασθενή και 

επιδρά στην ψυχική και νοητική του υγεία εμφανίζοντας αδυναμία 

συγκέντρωσης και μνήμης, μειωμένη εργασιακή απόδοση, ψυχοκοινωνική 

παθολογία με αλλαγές προσωπικότητας, όπως ευερεθιστότητα ή κατάθλιψη. 

Η σοβαρότερη επίπτωση της υπνηλίας είναι τα τροχαία ατυχήματα. Το ΣΑΥ 

επομένως επηρεάζει πολλαπλώς τον πάσχοντα με ευρύτερες κοινωνικές 

επιπτώσεις όπως μείωση της εργασιακής τους ικανότητας με αποτέλεσμα 

απώλεια εισοδήματος ή και της εργασίας, οικογενειακές κρίσεις σχετιζόμενες 

με την ασθένεια και δυσκολίες στη μάθηση και την οδήγηση (Findley et 

al,1988, Aldrich et al, 1989).  

• Μειωμένη libido 

• Πρωινή κεφαλαλγία 

• Πρωινή κόπωση 

 

 

2.4.2 Κλινική εξέταση 

 

Η κλινική εξέταση του ασθενούς ξεκινά από την αίθουσα αναμονής, όπου ο ασθενής 

παρατηρείται για υπνηλία και ροχαλητό. 

Η μέτρηση ύψους και βάρους αναδεικνύουν το BMI, το δεικτη μάζας σώματος 

δηλαδή. Στο 60-90% ασθενών με ΣΑΥ παρατηρείται ΔΜΣ>28, δηλαδή παχυσαρκία. 

Η κατανομή του λίπους επίσης παίζει ρόλο, με την κεντρογενή παχυσαρκία να 

προδιαθέτει για διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (Grunstein, 1994). Επίσης και η 

περίμετρος λαιμού σχετίζεται με την ανάπτυξη του συνδρόμου (Strohl & 

Redline,1996, Bail et al, 1997). 

Η πλήρης ωτορινολαρυγγολογική εξέταση είναι πολύ σημαντική για την ανάδειξη 

πιθανής δυσλειτουργίας ή υπερτροφίας των μυών του ανωτέρου αναπνευστικού 

συστήματος, όπως ρινική απόφραξη, υπερτροφική σταφύλη, υπερτροφική γλώσσα 

κλπ. Επίσης θα πρέπει να παρατηρούνται πιθανές κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες 

(Woodson et al, 1996).    

Η πνευμονολογική εξέταση (ακρόαση, ακτινογραφία, σπιρομέτρηση, αέρια αίματος) 

ενδείκνυται για την ανάδειξη πιθανής παθολογίας ή/και ύπαρξη αναπνευστικής 

ανεπάρκειας (Kryger, 1989). 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

14 

Γίνεται μέτρηση αρτηριακής πίεσης και καρδιακού ρυθμού για ανάδειξη πιθανής 

υπέρτασης ή γενικά καρδιακής δυσλειτουργίας (Stradling, 1989) 

Τέλος ενδείκνυται νευρολογική εκτίμηση και ενδοκρινολογική εκτίμηση διότι 

συνύπαρξη υποθυρεοειδισμού (Grunskin & Sullivan, 1988) , μεγαλακρίας ή 

συνδρόμου Cushing (Perks et al, 1980) μπορεί να επιδεινώσει ή και να προδιαθέσει 

για διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο. 

 

 

2.4.3. Εργαστηριακή αξιολόγηση 

 

Η πολυπαραμετρική μελέτη κατά τη διάρκεια του ύπνου (polysomnography για τους 

Αγγλοσάξωνες) αποτελεί την κύρια μέθοδο εργαστηριακής αξιολογησης. Διενεργείται 

κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου και η εκτίμηση των παρακάτω παραμέτρων 

είναι απαραίτητη για μια ολοκληρωμένη μελέτη ύπνου: 

• Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ηλεκτρο-οφθαλμογράφημα, ηλεκτρομυογράφημα 

για σταδιοποίηση ύπνου 

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα για αξιολόγηση καρδιακής λειτουργίας και καρδιακού 

ρυθμού 

• Μέτρηση κορεσμού αιμοσφαιρίνης κυρίως με παλμικό οξύμετρο 

• Μικρό μικρόφωνο για καταγραφή ήχων τραχείας (ροχαλητό) 

• Κινήσεις ποδιών με καταγραφή ηλεκτρομυογραφήματος κάτω άκρων  

• Θέση σώματος 

• Καταγραφή ροής αέρα σε μύτη και στόμα 

• Για την αναπνευστική προσπάθεια χρησιμοποιούνται ειδικές ελαστικές ζώνες 

θώρακος και κοιλίας. 

Η μελέτη του ύπνου επιτρέπει την καταγραφή των σταδίων του ύπνου και της 

κατανομής τους, την ανίχνευση αφυπνίσεων και των αιτιών τους, που οδηγούν σε 

κατακερματισμό του ύπνου, προσδιορισμό ύποαπνοικών επεισοδίων και τον 

υπολογισμό του AHI, πτώσεις του κορεσμού του οξυγόνου, καρδιακών αρρυθμιών, 

όπως επίσης και συσχετισμό των σταδίων του ύπνου και της θέσης του σώματος με 

τις διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο. 

Η ολονύχτια μελέτη στο εργαστήριο ύπνου είναι η αποδεκτή εξέταση για τη διάγνωση 

των διαταραχών της αναπνοής κατά τον ύπνο και για να θεωρηθεί επιτυχής θα 

πρέπει να πιστοποιηθεί ύπαρξη όλων των σταδίων του ύπνου και φυσικά του REM 

ύπνου καθώς και ύπνος σε ύπτια θέση του σώματος, διότι σε μερικές περιπτώσεις οι 

διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο μπορεί να εμφανισθούν μόνο σε αυτές τις δύο 
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προαναφερόμενες καταστάσεις (ASDA, 1997, The College of Physicians and 

Surgeons of Ontario, 1996). 

Η αξιολόγηση της ημερήσιας υπνηλίας γίνεται μέσω συγκεκριμένων 

ερωτηματολογίων όπως η Epworth Sleepiness Scale ESS. Για τη διαφορική 

διάγνωση της ημερήσιας υπνηλίας γίνεται στο εργαστήριο η δοκιμασία πολλαπλής 

μετρήσεως της καθυστερήσεως ελεύσεως του ύπνου (Multiple Sleep Latency Test 

MSLT). Από τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται ότι η ESS συσχετίζεται καλύτερα με τα 

αποτελέσματα του MSLT (Johns,1991). Εντούτοις σε μελέτη που δημοσιεύθηκε 

σχετικά με την ευαισθησία και ειδικότητα των παραπάνω tests, αποδείχθηκε ότι η 

ESS σε σχέση με την MSLT είναι καλύτερο μέσο για τη διαφορική διάγνωση της 

ημερήσιας υπνηλίας, απορρίπτοντας έτσι την δοκιμασία MSLT ως gold standard 

(Johns,2000).   

 

 

2.5 ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Η θεραπεία εστιάζεται στην αναστρεψιμότητα της απόφραξης των ανώτερων 

αεραγωγών και είναι πολυπαραγοντική και εξατομικευμένη ανάλογα με την αιτία που 

προκαλεί την απόφραξη, τη βαρύτητα του συνδρόμου και την ένταση της κλινικής 

συμπτωματολογίας, την ηλικία και την ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς, την 

πρόθεση του να αποδεχτεί συγκεκριμένη θεραπεία και τη γενικότερη κατάσταση της 

υγείας του. 

 

2.5.1 Συντηρητικά μέτρα 

 

Τα συντηρητικά μέτρα είναι: 

• Η σταδιακή απώλεια βάρους, μιά δύσκολη και μακρόχρονη διαδικασία. Για να 

έχει ουσιαστική επίδραση στον αριθμό απνοιών η απώλεια βάρους πρέπει να 

είναι μεγάλη και αυτό είναι χρονοβόρο και δύσκολο για τον άνθρωπο μέσης 

ηλικίας (Schwarz et al, 1991) 

• Αποφυγή κατασταλτικών του ΚΝΣ (οινοπνευματώδη, φάρμακα). Η χρήση 

αλκοόλ ή/και ηρεμιστικών φαρμάκων κάνει ευκολότερη τη σύγκλειση του 

φάρυγγα και δυσκολότερη την αφύπνιση που τερματίζει την άπνοια (Issa & 

Sullivan, 1982) 

• Αποφυγή καπνίσματος διότι ως ανεξάρτητος παράγοντας έχει συσχετισθεί 

θετικά με την παρουσία απνοιών, λόγω της φαρυγγίτιδας και του οιδήματος 

που προκαλεί ο καπνός (Wetter et al, 1994). 
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• Αποφυγή των βαρέων δείπνων προ ύπνου, η οποία προφυλάσσει από τις 

αναγωγές του γαστρικού περιεχομένου που είναι συχνές σε ασθενείς με 

άπνοιες κατά τον ύπνο. 

• Αποφυγή ανάσκελης θέσης σώματος στον ύπνο. Σε μερικούς ασθενείς από 

τη μελέτη ύπνου διαπιστώνουμε ότι στην πλάγια θέση ύπνου καταγράφονται 

σημαντικά λιγότερες άπνοιες σε σχέση με την ύπτια θέση (λιγότερες από 

50%) (McEvoy et al,1986). Σε αυτούς έχει αξία να επιδιωχθεί να κοιμούνται 

μόνο στην πλάγια θέση (Gatwright et al, 1991) 

 

 

2.5.2 Συσκευή συνεχούς χορήγησης θετικής πίεσης στους ανώτερους αεραγωγούς 

μέσω ρινικής μάσκας (CPAP) 

 

Από το 1981 που επινοήθηκε αποτελεί συμπτωματική θεραπεία πρώτης γραμμής. 

Είναι πολύ αποτελεσματική και τα συμπτώματα εξαφανίζονται στο 99% των 

περιπτώσεων που αρχίζουν θεραπεία λόγω εξάλειψης των απνοιών με τη χρήση της 

συσκευής, ενώ υπάρχει δυνατότητα να αξιολογήσει ο γιατρός και ο ασθενής την 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας πριν την ξεκινήσει,  με δοκιμαστική χρήση της 

συσκευής μιά νύχτα στο Εργαστήριο Ύπνου και ταυτόχρονη καταγραφή και 

τιτλοποίηση της θεραπευτικής πίεσης της συσκευής (Hoffstein et al, 1992, Douglas & 

Engleman, 2000). 

Η συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία δεν είναι πάντα πλήρης. Παρά το ότι 

αναφέρονται υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας χρήσης αρκετοί ασθενείς αφού τη 

φορέσουν το πρώτο διάστημα και φύγουν τα συμπτώματα, γίνονται αμελείς και δεν 

τη φοράνε όλες τις ώρες του ύπνου. Το 20% περίπου εγκαταλείπει οριστικά τη 

θεραπεία συνήθως τις πρώτες εβδομάδες της χρήσης της συσκευής (Krieger, 1992). 

  

2.5.3. Χειρουργικές επεμβάσεις 

 

Είναι πολλών ειδών και αφορούν τόσο τη χειρουργική αποκατάσταση των μυών του 

ανώτερου αναπνευστικού όσο και των οστών της περιοχής. 

Είναι τεχνικά εφικτές επεμβάσεις, λύνουν το πρόβλημα του ασθενούς εφόσον το ΣΑΥ 

οφείλεται σε ανατομική και μόνο ανωμαλία. Η αποτελεσματικότητα τους δεν είναι και 

πολύ μεγάλη, αν και με νεώτερες τεχνικές πιθανόν να μεγαλώνει, ενώ απαιτείται 

προσεκτική επιλογή των υποψηφίων για χειρουργική αποκατάσταση όσο και του 

χρόνου που αυτή θα πραγματοποιηθεί (Pepin et al, 1996)). 
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2.5.4. Ενδοστοματικές συσκευές 

 

Είναι μιά νεώτερη, πολλά υποσχόμενη μέθοδος θεραπείας. Περιλαμβάνει συσκευές 

που έλκουν τη γλώσσα προς τα εμπρός και συσκευές που προωθούν προς τα 

εμπρός τη γνάθο (ASDA, 1995, Lowe,1994). Από τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι 

αποτελεσματικές κυρίως σε ήπιο και ενδιάμεσης βαρύτητας ΣΑΥ, ενώ βασικό 

μειονεκτημά του αποτελεί ότι κατασκευάζονται ειδικά για το συγκεκριμένο ασθενή και 

έτσι δεν μπορούν να εφαρμοστούν δοκιμαστικά προ της αγοράς για να ελεγχθεί η 

αποτελεσματικότητα τους. Ωστόσο τελευταία γίνεται προσπάθεια δημιουργίας 

συσκευών που θα μπορούν να εφαρμοσθούν δοκιμαστικά στο Εργαστήριο προ της 

τελικής τους αγοράς από τον ασθενή (Lowe et al, 2000).  

 

2.5.5 Φαρμακολογική θεραπεία  

 

Ένας μεγάλος αριθμός φαρμάκων έχει δοκιμαστεί για τη θεραπεία της αποφρακτικής 

άπνοιας, με στόχο ευεγερτικά αποτελέσματα στον έλεγχο του αερισμού και στη 

σταθεροποίηση των τοιχωμάτων του φάρυγγα μέσω δράσεως στους φαρυγγικούς 

μύες, χωρίς ωστόσο η αποτελεσματικότητά τους να είναι σημαντική (Brownell et al, 

1982, Hanzel et al, 1991). 

Εντούτοις έχουν γίνει αρκετά βήματα όσον αφορά τη συμπληρωματική χορήγηση 

θεραπείας. Όπως ήδη αναφέρθηκε, μερικές φορές η συμμόρφωση του ασθενούς με 

το CPAP δεν είναι πλήρης με αποτέλεσμα εμφάνιση υπολειμματικής ημερήσιας 

υπνηλίας, εφόσον βέβαια διευκρινισθεί ότι δεν υπάρχουν και άλλα συνοδά νοσήματα 

που να εμφανίζουν υπνηλία. 

Το τελευταίο διάστημα δοκιμάζεται και σε ασθενείς με ΣΑΥ ένας σχετικά νέος 

διεγέρτης, το modafinil, που φαίνεται να δρα μέσω επιλεκτικής ενεργοποίησης 

πυρήνων του υποθαλάμου, μειώνει την υπνηλία χωρίς να εμφανίζει περιφερική 

δράση. Από τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται ότι μειώνει την ημερήσια υπνηλία και 

την ημερήσια διάρκεια ύπνου, ενώ βελτιώνει την εγρήγορση και τη μακράς διάρκειας 

μνήμη, χωρίς να επιδρά στον νυχτερινό ύπνο ή να δρα στις διαταραχές της 

αναπνοής στον ύπνο και χωρίς την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. Πιθανόν να 

μπορούσε να αποτελέσει συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς που ενώ 

βρίσκονται σε σωστά ελεγχόμενη θεραπεία με CPAP, εμφανίζουν υπολειμματική 

υπνηλία (Schiza et al, 2000, Schwartz et al, 2000)     
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2.6 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Το ΣΑΥ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα απόφραξης των αεραγωγών και 

συσχετιζόμενης θνητότητας. Η επίπτωση ποικίλει ανάλογα με τα επίπεδα βαρύτητας 

του συνδρόμου (The report of an American Academy of sleep medicine Task Force, 

1999). Το ροχαλητό αναφέρεται στο 40-60% του ενήλικα πληθυσμού (Norton & 

Dunn, 1985). Ο συνδυασμός ροχαλητού και παύσεων της αναπνοής κατά τη διάρκεια 

του ύπνου έχει αναφερθεί στο 2,5% του πληθυσμού (Ohayon et al, 1997). 

Χρησιμοποιώντας τον ύποαπνοικό δείκτη με τιμή AHI>5 , φαίνεται να ανεβάζουν τα 

ποσοστά στο 24% για τους άνδρες και 9% για τις γυναίκες. Παρομοίως για τιμές του 

AHI>15, φαίνεται τα ποσοστά να διαμορφώνονται στο 9% και 4% για τους άνδρες και 

τις γυναίκες αντίστοιχα (Young et al, 1993). Χρησιμοποιώντας το δείκτη AHI  σε 

συνδυασμό με την ημερήσια υπνηλία ως κριτήριο ορισμού φαίνεται να περιορίζει τα 

ποσοστά σε 2 και 4 % για τις γυναίκες και τους άνδρες αντίστοιχα. 

Η επίπτωση του ΣΑΥ αυξάνει με την ηλικία και κυρίως μετά την τέταρτη δεκαετία 

ζωής, αλλά και με την παχυσαρκία. Εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στους 

άνδρες (2:1) (Block et al, 1979), ωστόσο γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση φαίνεται να 

εμφανίζουν ΣΑΥ στο ίδιο ποσοστό με τους άνδρες (Guillenminault, 1988). 

Συσχετίζεται επίσης με τη φυλή, η μαύρη φυλή εμφανίζει μεγαλύτερο κίνδυνο 

ανάπτυξης του ΣΑΥ (Redline et al, 1994), με την κληρονομικότητα (Guillenminault et 

al, 1995), ενώ υπάρχουν αναφορές για αύξηση της επίπτωσης με το κάπνισμα και 

την κατανάλωση αλκοόλ (Strohl et al, 1978). 

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με το report of an American Academy of sleep medicine 

Task Force, οι προδιαθεσικοι παράγοντες του ΣΑΥ είναι οι εξής: 

• Παχυσαρκία, και ιδιαίτερα η κεντρογενής 

• Το ανδρικό φύλο 

• Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες 

• Ρινική απόφραξη 

• Υπερτροφία ιστών ανώτερου αναπνευστικού 

• Ενδοκρινολογικά νοσήματα: υποθυρεοειδισμός, ακρομεγαλία 

• Οικογενειακό ιστορικό 

Το ΣΑΥ αποσταθεροποιεί άμεσα το καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ έχει συνδεθεί 

επιδημιολογικά με αυξημένη επίπτωση εμφραγμάτων μυοκαρδίου και εγκεφαλικών 

επεισοδίων (Young & Peppard, 2000). Οι θάνατοι λόγω καρδιαγγειακών επιπλοκών 

φαίνεται να είναι σημαντικά αυξημένοι σε ασθενείς με ΣΑΥ για το οποίο δε 
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λαμβάνουν θεραπεία, ενώ ο κίνδυνος μειώνεται σημαντικά μετά τη θεραπεία 

(Fletcher, 2000). Οι κύριες επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι: 

• Διέγερση παρασυμπαθητικού   

• Διέγερση συμπαθητικού 

• Συστηματική υπέρταση 

• Πνευμονική υπέρταση 

• Βραδυκαρδία 

• Ταχυκαρδία 

• Κοιλιακές αρρυθμίες 

• Νυχτερινή στηθάγχη 

Σύμφωνα με συντηρητική εκτίμηση η συχνότητα του συνδρόμου που συνοδεύεται 

από κάποια συμπτωματολογία φθάνει στο 1-4% του γενικού ενήλικα πληθυσμού 

μέχρι την ηλικία των 69 ετών. Η συχνότητα του ξεπερνάει αυτή του σακχαρώδη 

διαβήτη και πλησιάζει αυτή του βρογχικού άσθματος. Ωστόσο οι ασθενείς με ΣΑΥ 

αντιμετωπίζουν σοβαρά οικογενειακά, επαγγελματικά, κοινωνικά και πρόωρα 

προβλήματα σωματικής υγείας τέτοια που ελάχιστοι ασθματικοί ή διαβητικοί ασθενείς 

βιώνουν (Tousignant et al,1994). 

 

 

3. ΣΑΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 

 

3.1  ΥΠΝΗΛΙΑ, ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 

Όπως προαναφέρθηκε η υπνηλία αποτελεί το πιο επικίνδυνο ημερήσιο σύμπτωμα 

του ΣΑΥ και ανάλογα με τη βαρύτητα της επηρεάζεται και ο ασθενής με ευρύτερες 

κοινωνικές επιπτώσεις όπως μείωση της εργασιακής του ικανότητας με αποτέλεσμα 

απώλεια εισοδήματος ή και της εργασίας, οικογενειακές κρίσεις σχετιζόμενες με την 

ασθένεια και δυσκολίες στη μάθηση και την οδήγηση (Findley et al,1988, Aldrich et 

al, 1989). 

Πρόσφατα το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει αυξηθεί και επικεντρωθεί στη σχέση 

ανάμεσα στην ημερήσια υπνηλία και τις συγκοινωνίες. Για το λόγο αυτό 

πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη το Μάϊο του 2000 ένα συνέδριο με τίτλο «The 

sleepy driver and pilot- causes, risks and countermeasures», και είχε ως  αντικείμενο 

τον επιπολασμό, τους μηχανισμούς και τα μέτρα ώστε να δημιουργηθεί ένα 

ντοκουμέντο ως international consensus (Akerstedt et al, 2001). Σύμφωνα με τα 

συμπεράσματα του συνεδρίου η οδήγηση με ταυτόχρονη ύπαρξη υπνηλίας είναι ένας 

παράγοντας κινδύνου που έχει υποεκτιμηθεί σε επίσημες στατιστικές και 15-30% των 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

20 

τροχαίων ατυχημάτων σήμερα σχετίζονται σε ένα βαθμό με την υπνηλία που 

θεωρείται πλέον μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου ακόμα και από την 

υπερκατανάλωση αλκοόλ. Οδηγοί με συνοδό υπνηλία παρουσιάζουν μείωση 

συγκεντρωτικής ικανότητας και αντανακλαστικών ενώ μπορεί μέχρι και να 

αποκοιμηθούν πάνω στο τιμόνι. Οι αιτίες της υπνηλίας κατά την οδήγηση είναι 

αρκετές, αλλά η συνηθέστερη στους ενήλικες άνδρες είναι το Σύνδρομο απνοιών-

υποπνοιών κατά τον ύπνο. Το ΣΑΥ αυξάνει κατά 2 με 3 φορές τον κίνδυνο για 

τροχαία ατύχηματα. Οι οδηγοί αυτοί, όπως προαναφέρθηκε, είναι πιο επικίνδυνοι 

ακόμα και από αυτούς που έχουν καταναλώσει μεγάλες δόσεις αλκοόλ, γιατι δεν 

μπορούν να εξεταστούν και να ανιχνευθούν από κανένα αστυνομικό έλεγχο στο 

δρόμο (Haraldsson et al, 2001). 

Την περασμένη δεκαετία αλλά και τη δεκαετία που διανύουμε έχουν 

πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες που ερευνούν τη σχέση ανάμεσα στην υπνηλία, 

την οδηγική συμπεριφορά και τα τροχαία ατυχήματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο από μία 

μεγάλη ταχυδρομική έρευνα το 1997  το 30% περίπου των οδηγών ανέφερε ότι 

έχουν σχεδόν αποκοιμηθεί οδηγώντας τους τελευταίους 12 μήνες, και αναφέρεται ότι 

περίπου 7 με 10% των ατυχημάτων συνδέονται με την κόπωση (Maycock,1997), ενώ 

οι Powell και άλλοι στις ΗΠΑ, το 2002, σε μία μελέτη επιπολασμού για την εκτίμηση 

παραγόντων κινδύνου των τροχαίων ατυχημάτων, κατέληξαν ότι ο παράγοντας της 

υπνηλίας συνδέεται ισχυρά με μεγαλύτερο κίνδυνο για τροχαία ατυχήματα. 

Ενδιαφέρον έχει ότι διαταραχές ύπνου παρουσίαζε το 22,5% όλου του δείγματος με 

σημαντικά υψηλό επιπολασμό για τους οδηγούς που είχαν εμπλακεί σε 3 ή 

περισσότερα ατυχήματα. Οι Haraldsson και άλλοι το 1992 διαπίστωσαν ότι 19% του 

δείγματός τους είχε αποκοιμηθεί οδηγώντας τουλάχιστον μία φορά, ενώ οι McCartt 

και άλλοι σε τηλεφωνική έρευνα που εγινε σε 1000 οδηγούς το 1996, αναφέρουν ότι 

το 55% των οδηγών έχουν βιώσει υπνηλία οδηγώντας τον τελευταίο χρόνο και 2,5% 

οδηγούσαν πολύ συχνά με υπνηλία. 

Ασθενείς που πάσχουν από το ΣΑΥ χωρίς θεραπεία έχουν χαμηλές οδηγικές 

επιδόσεις συγκριτικά με ασθενείς χωρίς το σύνδρομο, ενώ παθαίνουν 2 με 3 φορές 

περισσότερα ατυχήματα από άλλους οδηγούς. Περίπου 25% από αυτούς αναφέρουν 

ότι αποκοιμούνται πάνω στο τιμόνι (Findley et al,1992). Οι Masa και άλλοι το 2000, 

εκτίμησαν σε οδηγούς με συνοδό υπνηλία τον επιπολασμό των αναπνευστικών 

διαταραχών κατά τη διάρκεια του ύπνου και κατά πόσο οι διαταραχές αυτές 

συμβάλουν στην αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων. Κατέληξαν ότι οδηγοί με 

συνοδό υπνηλία (1 στους 30 οδηγούς!!) είχαν μεγαλύτερο επιπολασμό 

αναπνευστικών διαταραχών στη διάρκεια του ύπνου σε σχέση με το δείγμα ελέγχου. 

Η συχνότητα αναπνευστικών διαταραχών στη διάρκεια του ύπνου είναι μεγαλύτερη 

στα άτομα της έρευνας με αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. 
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Επίσης σε άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Ν.Ζηλανδία, το 35.9% των 

ασθενών που προσήλθε στο τμήμα Επειγόντων περιστατικών ενός Νοσοκομείου 

λόγω τροχαίου ατυχήματος και συνοδού τραυματισμού, αναφέρει ιστορικό 

Συνδρόμου απνοιών-υποπνοιών κατά τον ύπνο (Yee et al, 1992). Τέλος σε ασθενείς 

με συμπτωματολογία συμβατή με ΣΑΥ (έντονο ροχαλητο, ημερήσια υπνηλία, 

ανήσυχος και αναποτελεσματικός ύπνος κ.α), ο λόγος εμπλοκής σε single-car 

τροχαία ατυχήματα ήταν 7 φορές μεγαλύτερος από το δείγμα ελέγχου, όπως 

αναφέρουν οι Haraldsson και άλλοι το 1990. 

Σύμφωνα με τον George (2004), τα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν υπό την 

επίδραση της υπνηλίας έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: 

• Συμβαίνουν συνήθως αργά το βράδυ ή πολύ νωρίς το πρωί, και αργά το 

απόγευμα 

• Η βαρύτητα του ατυχήματος είναι μεγάλη 

• Το ατύχημα συμβαίνει σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας  

• Συνήθως ο οδηγός είναι μόνος στο όχημα 

• Συνήθως ο οδηγός δεν επιδιώκει να αποφύγει το ατύχημα 

• Ο οδηγός χάνει τον έλεγχο του οχήματος του και παρεκκλίνει της πορείας του 

 

 

3.2  ΣΑΥ, ΥΠΝΗΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΙ  

 

Σε αντίθεση με τους οδηγούς του γενικού πληθυσμού, περιορισμένες είναι οι μελέτες 

που αφορούν τους επαγγελματίες οδηγούς και τις διαταραχές αναπνοής κατά τον 

ύπνο, ενώ τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει χρήζουν περαιτέρω έρευνας. 

Ωστόσο σε μελέτη των Howard και άλλων (2004) το 60% των συμμετεχόντων 

επαγγελματιών οδηγών είχαν διαταραχές αναπνοής κατά τον ύπνο και 16% ΣΑΥ. 

Άλλες μελέτες στους επαγγελματίες οδηγούς υπολογίζουν τον επιπολασμό των 

διαταραχών αναπνοής κατά τον ύπνο μεταξύ 25-78% (Hui et al,2002, Stoohs et al, 

1995). Ο συνδυασμός της επικράτησης του ανδρικού φύλου στον πληθυσμό των 

επαγγελματιών οδηγών, της παχυσαρκίας, της ηλικιακής κατανομής και της έλλειψης 

ύπνου μπορεί να ληφθούν υπόψιν για τον υψηλό επιπολασμό των διαταραχών 

αναπνοής κατά τον ύπνο στον πληθυσμό αυτό.  

Σημαντική είναι η διαπίστωση ότι ενώ η υπνηλία και η κόπωση είναι συμπτώματα του 

ΣΑΥ, τα δύο αυτά ξεχωριστά φαινόμενα αποτελούν και φυσική συνέπεια αυτής 

καθαυτής της εργασίας τους (πολλές ώρες οδήγησης, ακατάστατο ωράριο εργασίας, 

κυκλικό ωράριο με βάρδιες, ακατάστατος ύπνος, μονότονη σε πολλές περιπτώσεις 

οδήγηση κτλ.) (Shen et al, 2005, Hossain et al, 2005), ώστε να καθίσταται δύσκολη η 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

22 

διαφοροδιάγνωση. Σε μία μελέτη επιπολασμού σε οδηγούς λεοφορείων στο Περού, η 

κούραση και η υπνηλία ήταν συνήθη φαινόμενα μεταξύ των συμμετεχόντων της 

έρευνας με πολλές πιθανές αιτίες: χρόνια έλλειψη ύπνου, ακατάστατα ωράρια 

εργασίας και διαταραχές αναπνοής ύπνου (Rey de Castro et al, 2004). Οι McCartt 

και άλλοι το 2000 μέσω προσωπικών συνεντεύξεων σε οδηγούς φορτηγών (n=593) 

κατέληξαν σε 6 παράγοντες  που προκαλούν υπνηλία κατά την οδήγηση εν ώρα 

εργασίας: μεγάλη νύστα κατά τη διάρκεια της μέρας, διαταραχές αναπνοής ύπνου, 

γηρασμένοι και έμπειροι οδηγοί, δύσκολο προγραμμα εργασίας, ελαττωμένος/κακός 

ύπνος και οδήγηση κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Σε έρευνες που μελετούν τις συνήθειες ύπνου σε οδηγούς μεγάλων φορτηγών, 

βρέθηκε αυξημένη συχνότητα διαταραχών αναπνοής κατά τον ύπνο με τη συνοδό 

συμπτωματολογία τους ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται  ότι ο κίνδυνος ατυχήματος 

συσχετίζεται με συχνό ροχαλητό, ημερήσια υπνηλία και αναφερόμενη υπνηλία στο 

τιμόνι (Stoohs et al, 1995, Perez-Chada et al, 2005). 

Η ημερήσια υπνηλία είναι μία συνήθης αλλά μη αναγνωρισμένη και αποτρέψιμη αιτία 

τροχαίων ατυχημάτων. Σε επαγγελματίες οδηγούς δημιουργεί σημαντικότατα 

πρόβληματα. Μελετή σε οδηγούς ταξί αναφέρει στατιστικά σημαντική συσχέτιση της 

πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων (Gulbay et al, 2003). 

Η υπνηλία  και τα συνοδά αθέλητα επεισόδια ύπνου έχουν προσδιοριστεί ως 

θανάτηφόρες αιτίες τροχαίων ατυχημάτων που έχουν προκληθεί από επαγγελματίες 

οδηγούς. Για πολλά χρόνια η κόπωση έχει συνδεθεί με τον κίνδυνο πρόκλησης 

ατυχήματος χωρίς να έχουν εξακριβωθεί οι αιτίες του συμπτώματος αυτού. Για το 

λόγο αυτό οι διαταραχές αναπνοής κατά τον ύπνο ανάμεσα στους επαγγελματίες 

οδηγούς χρήζουν συστηματικής μελέτης και έρευνας (Philip, 2005).   

 

 

4. ΣΑΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ 
 

Το πραγματικό κόστος του ΣΑΥ είναι δύσκολο να αποτιμηθεί γιατί αγγίζει πολλές 

πλευρές της ζωή του πάσχοντα, και εκτός από κόστος στην υγεία του, υπάρχει το 

οικονομικό και το κοινωνικό κόστος. 

Οι θάνατοι, οι τραυματισμοί και οι αναπηρίες μπορεί να αποτελούν τις πιο δραματικές 

πτυχές ενός τροχαίου ατυχήματος, αλλά δεν είναι οι μόνες δυσάρεστες συνέπειες 

του. Τα τροχαία ατυχήματα μειώνουν το ανθρώπινο δυναμικό, αυξάνουν σημαντικά 

τις δαπάνες για την περίθαλψη, δυσχεραίνουν τις μεταφορές και καθυστερούν τις 

συγκοινωνίες. Τα τελευταία χρόνια το ετήσιο κόστος των τροχαίων ατυχημάτων στις 

χώρες της ΕΕ είναι διπλάσιο από τον ετήσιο προϋπολογισμό της! (Τούντας, 2001). 
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Τα ατυχήματα στις ΗΠΑ είναι η τέταρτη αιτία θανάτου. Υπολογίσθηκε ότι το κόστος 

των ατυχημάτων που οφείλονταν σε υπνηλία το 1988 κυμάνθηκε απο 43 έως 56 δισ. 

$. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των ατυχημάτων οφείλεται στο ΣΑΥ (Leger, 1994). 

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί με την Ισπανία είναι οι μόνες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατά τη δεκαετία του 1990 παρουσίασαν 

αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων και των θανάτων από αυτά. Τα τελευταία χρόνια 

οι θάνατοι από τροχαία στην Ελλάδα ξεπερνούν κάθε χρόνο τους 2000. Τα 

ατυχήματα αποτελούν μία από τις 3 κυριότερες αιτίες πρώιμων θανάτων στο σύνολο 

των ηλικιών και στα δύο φύλα. Ειδικότερα στους άνδρες, τα ατυχήματα αποτελούν 

την κυριότερη αιτία πρώιμης θνησιμότητας (31% του συνόλου των χαμένων χρόνων 

ζωής), και κυρίως τα τροχαία ατυχήματα (19%) (Κέντρο μελετών Υπηρεσιών Υγείας, 

2000). Επίσης τα τροχαία αποτελούν μια από τις 5 κυριότερες αιτίες νοσηλείας του 

ελληνικού πληθυσμού (ΕΣΥΕ, www.statistics.gr). 

Στις ΗΠΑ επίσης υπολογίσθηκε ότι 38.000 θάνατοι ετησίως από καρδιαγγειακά 

επεισόδια είναι πολύ πιθανό να οφείλονται στο ΣΑΥ. Δύο δισ. $ από το ετήσιο 

κονδύλι για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων δαπανάται για τους 

ασθενείς που πάσχουν από τα παραπάνω λόγω του ΣΑΥ που δεν έχει διαγνωσθεί 

και αντιμετωπιστεί έγκαιρα (Strohl & Redline, 1996). 

Το έμμεσο κόστος του ΣΑΥ είναι αδύνατο για την ώρα να υπολογισθεί. Είναι όμως 

βέβαιο ότι με την έναρξη της θεραπείας ελαχιστοποιείται. Η παραγωγικότητα των 

υπό θεραπεία ατόμων αυξάνεται, η ποιότητα ζωής βελτιώνεται (Tousignant et al, 

1994), το ενδεχόμενο ατυχημάτων ελαττώνεται, ενώ απομακρύνεται η πιθανότητα 

πρόωρης συνταξιοδότησης και μειώνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω 

επιπλοκών του συνδρόμου. Είναι συνεπώς προφανές ότι ο υπό θεραπεία ασθενής 

με ΣΑΥ αποδίδει στον ασφαλιστικό του φορέα και στο κράτος, στο πολλαπλάσιο τα 

χρήματα που δαπανήθηκαν για τη διάγνωση και τη θεραπεία του. 

Έχει αποδειχθεί ότι οι προληπτικοί έλεγχοι προσφέρουν ανεκτίμητα στη δημόσια 

υγεία αλλά και στην οικονομία της υγείας. Το ίδιο θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς 

και για την αντιμετώπιση του ΣΑΥ, η οποία ενέχει κατ’αρχήν το στοιχείο της 

πρόληψης.  

 

 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

5.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια ανάδειξης και περιγραφής του προφίλ των 

επαγγελματιών οδηγών της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνει 
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στοιχεία από την εργασιακή τους ταυτότητα, παραμέτρους που αφορούν το 

σωματότυπο τους και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας τους και τέλος 

χαρακτηριστικά της συνήθειας του ύπνου τους. Επίσης γίνεται προσπάθεια 

καταγραφής κάποιων συμπτωμάτων που ενδεχομένως να παρουσιάζονται στην 

περίοδο της εγρήγορσής τους, αλλά όπως γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία έχουν 

άμεση σχέση  με την ποιότητα και ποσότητα του ύπνου τους, όπως για παράδειγμα η 

ημερήσια υπνηλία. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πρώτο screening που γίνεται στον ιδιαίτερο αυτό 

πληθυσμό σε σχέση με το Σύνδρομο απνοιών/υποπνοιών κατά τον ύπνο. 

 

 

5.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Το βασικό ερευνητικό ερώτημα που ανακύπτει είναι αν το προφίλ των επαγγελματιών 

οδηγών της πόλης του Ηρακλείου ταιριάζει με το πρότυπο ατόμου που πάσχει από 

ΣΑΥ, ώστε αν αυτό συμβαίνει να τεθούν τα θεμέλια για περαιτέρω έρευνα που θα 

αναδεικνύει τις διαστάσεις και την επίπτωση του ΣΑΥ στον πληθυσμό των 

επαγγελματιών οδηγών. Έχουν σχέση τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού υπό μελέτη 

με τη συμπτωματολογία που παρουσιάζει άτομο που πάσχει από ΣΑΥ; Δηλαδή είναι 

οι επαγγελματίες οδηγοί της πόλης μας ένας πληθυσμός κινδύνου (population at 

risk); 

Ένα άλλο ερευνητικό ερώτημα που ανακύπτει είναι αν η ημερήσια υπνηλία, βασικό 

διαγνωστικό κριτήριο του ΣΑΥ, εμφανίζεται και σε ποιο βαθμό στον πληθυσμό των 

επαγγελματιών οδηγών.  

Τέλος τίθεται το ερώτημα αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ημερήσιας υπνηλίας και 

βασικών άλλων προδιαθεσικών παραγόντων του ΣΑΥ, όπως παχυσαρκίας 

(BMI>28), καπνίσματος κλπ. καθώς και συμπτωμάτων που παρουσιάζονται κατά τη 

διάρκεια του ύπνου αλλά και της εγρήγορσης, ώστε αν αυτή είναι θετική, το αίτημα 

για περαιτέρω έρευνα με χρήση πολυπαραμετρικής μελέτης να γίνει επιτακτικό. 

 

Οι υποθέσεις της εργασίας όπως διαμορφώνονται με βάση τα παραπάνω είναι οι 

εξής: 

I. Το προφίλ των επαγγελματιών οδηγών της πόλης του Ηρακλείου, όπως 

εκφράζεται μέσα από διάφορα χαρακτηριστικά, ταιριάζει με αυτό ασθενών 

που πάσχουν από ΣΑΥ. 

II. Κατά τη διάρκεια του ύπνου και της εγρήγορσης παρατηρείται 

συμπτωματολογία συμβατή με ΣΑΥ στους επαγγελματίες οδηγούς. 
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III. Η εμφάνιση του συμπτώματος της ημερήσιας υπνηλίας, που αποτελεί και 

βασικό διαγνωστικό κριτήριο του ΣΑΥ, έχει σχέση με μεταβλητές 

σωματομετρικές αλλά και με μεταβλητές που αφορούν συμπτωματολογία του 

ΣΑΥ . 

 

 

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

 

6.1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 

Βασική επιδίωξη της ερευνητικής ομάδας από την έναρξη των προετοιμασιών της 

εργασίας ήταν η επιλογή δειγματος από τον πληθυσμό των επαγγελματιών οδηγών 

της πόλης του Ηρακλείου να περιλαμβάνει τις περισσότερες ή σχεδόν όλες τις 

κατηγορίες επαγγελματιών οδηγών, θεωρώντας ότι έτσι το δείγμα μας θα ήταν 

περισσότερο αντιπροσωπευτικό για τον πληθυσμό αυτόν συνολικά. Έτσι επιλέξαμε 

ως μέλη του δειγματός μας τους εξής επαγγελματίες: Οδηγούς ταξί -η πλέον 

αντιπροσωπευτική κατηγορία επαγγελματιών οδηγών-, οδηγούς λεωφορείων ΚΤΕΛ 

αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, οδηγούς τουριστικών λεωφορείων και 

οδηγούς φορτηγών, φορτηγών-ψυγείων και επαγγελματικών κλουβών. Σε καμία 

περίπτωση όμως δεν προσπαθούμε να συγκρίνουμε τις ομάδες μεταξύ τους καθώς 

διέπονται επαγγελματικά από διαφορετικά χαρακτηριστικά, το επαγγελματικό τους 

καθεστώς παρουσιάζει διαφοροποιήσεις και γενικά θα ήταν άστοχη οποιαδήποτε 

σύγκριση μεταξύ τους, καθώς πολλοί παράγοντες επαγγελματικής φύσης μπορεί να 

επηρέαζαν τη φυσιολογία του ύπνου τους. 

Επειδή λοιπόν οι ομάδες επαγγελματιών ήταν αρκετές απευθυνθήκαμε στους φορείς 

τους μέσω των οποίων αποκτήσαμε έγκριση πρόσβασης στους οδηγούς. 

Με βάση τα παραπάνω ο πληθυσμός-στόχος συμπίπτει με τον πληθυσμό υπό 

μελέτη, δηλαδή πρόκειται για τους επαγγελματίες οδηγούς της πόλης του Ηρακλείου. 

Το είδος δειγματοληψίας που χρησιμοποιήσαμε είναι η διαδοχική δειγματοληψία, και 

κατά το μήνα Ιούνιο του 2006 έγινε η επιλογή των δειγματοληπτικών μονάδων. Στις 

εργάσιμες ημέρες του μήνα και σε χώρους των ΚΤΕΛ, του σωματείου Ιδιοκτητών ταξί 

και του σωματείου οδηγών φορτηγών πραγματοποίηθηκαν οι συνεντεύξεις σε όλα τα 

διαθέσιμα άτομα. Το non response rate δεν μπορεί να υπολογιστεί συνολικά, λόγω 

διαφορετικών συνθηκών που επικρατούσαν στους χώρους συνέντευξης. Στο 

σωματείο οδηγών ταξί και φορτηγών για παράδειγμα είχαμε  σχεδόν μηδενικό non 

response rate, στους χώρους όμως των ΚΤΕΛ όπου επικρατούσε γενική 
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αναστάτωση και πίεση για τη διεκπεραίωση των δρομολογίων είχαμε περίπου 15% 

non response rate. Το ίδιο συνέβη και με τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων.     

Ο συνολικός πληθυσμός των επαγγελματιών οδηγών δεν μπορεί να καταγραφεί με 

ακρίβεια, καθώς αρκετοί που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είναι 

εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο σωματείο τους. Έτσι το σωματείο οδηγών ταξί 

καταγράφει 500 ιδιοκτήτες οδηγούς και 150 μισθωτούς οδηγούς. Το ΚΤΕΛ αστικών 

και το ΚΤΕΛ υπεραστικών συγκοινωνιών καταγράφει 120 και 170 οδηγούς αντίστοιχα 

και το σωματείο οδηγών φορτηγών 110 άτομα. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για 

τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων λόγω του εποχιακού χαρακτήρα του 

επαγγέλματος τους και λόγω των πολλών τουριστικών γραφείων που υπάρχουν. 

Αρχική μας επιδίωξη ήταν να συλλέξουμε περί τους 150 οδηγούς συνολικά από όλες 

τις παραπάνω ομάδες, και δεδομένου του χρονικού διαστήματος που είχαμε στη 

διάθεση μας, συγκεντρώσαμε 132 ερωτηματολόγια από όλες τις κατηγορίες. Όλα τα 

μέλη του δείγματος ήταν άνδρες και κριτήριο συμμετοχής στη μελέτη ήταν η ηλικία 

πάνω από 30 ετών. 

 

 

6.2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

Προκειμένου να ξεκινήσουμε τη συλλογή των δεδομένων, ήρθαμε σε επαφή με τους 

προέδρους των σωματείων  των επαγγελματιών οδηγών, αρχικά τηλεφωνικά και στη 

συνέχεια κατ’ιδίαν. Στη συνάντηση μας τους ενημερώσαμε για το αντικείμενο της 

μελέτης μας και τους επιδώσαμε επιστολή που περιέγραφε τα χαρακτηριστικά της 

εργασίας, το σκοπό της και τις ανάγκες για την υλοποίηση της. Διασφαλίστηκε η 

προστασία της ανωνυμίας των μελών του δείγματος και δόθηκαν εγγυήσεις για την 

εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Ζητήσαμε την έγκριση και τη συναίνεση τους στην 

προσπάθεια μας. Εξηγήσεις και εγγυήσεις για την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των 

δεδομένων δίνονταν και προφορικά σε κάθε ένα από τα μέλη του δείγματος πριν από 

την έναρξη κάθε συνέντευξης, ώστε να εξασφαλιζόταν η συνεργασία τους. 

Επιστολή επίσης επιδόθηκε και στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προγραμματισμού της 

Διοικητικής Υγιειονομικής Περιφέρειας Κρήτης με συνημμένο το ερευνητικό 

πρωτόκολλο και το ερωτηματολόγιο της εργασίας προκειμένου να γνωμοδοτήσει για 

τη μελέτη αυτή.  

Τέλος προηγήθηκε της συλλογής πληροφοριών η κατάλληλη εκπαίδευση του 

συνεντευκτή από μέλη του Εργαστηρίου Μελέτης Ύπνου του τμήματος Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, ώστε να γίνει ορθή χρήση του ερωτηματολογίου. Έτσι 

εφαρμόστηκε μια πιλοτική μελέτη σε 30 άτομα που προσέρχονταν στο Εργαστήριο 
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Μελέτης Ύπνου με βασικό σκοπό την εκπαίδευση του συνεντευκτή και την 

εξοικείωση του στο αντικείμενο της έρευνας. 

 

6.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός ποσοτικών και 

ποιοτικών μεθόδων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένα εργαλεία για τη 

μέτρηση του ύψους (m) και του βάρους (kgr), της περιφέρειας της μέσης (cm), του 

λαιμού (cm) και των γοφών (cm) του υπό μελέτη δείγματος  (για τον υπολογισμό 

BMI, neck circumference και waist-to-hip ratio). Οι μετρήσεις έγιναν από κατάλληλα 

εκπαιδευμένο άτομο. 

Όσον αφορα το εργαλείο ποιοτικών μεθόδων, αυτό ήταν ένα ερωτηματολόγιο το 

οποίο χρησιμοποιείται συστηματικά στο Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου του 

Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια της συνέντευξης όσων προσέρχονται προς 

μελέτη και το οποίο αποτελείται από 3 μέρη: το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μερικά 

δημογραφικά στοιχεία και ένα σύντομο ιατρικό ιστορικό. Επίσης περιλαμβάνει και τα 

σωματομετρικά στοιχεία των μελών του δείγματος, τα οποία προέκυψαν από τη 

μέτρηση με σταθμισμένα εργαλεία, όπως προαναφέρθηκε. Το δεύτερο μέρος 

καταγράφει την ενδεχόμενη συμπτωματολογία που παρουσιάζουν τα μέλη του 

δείγματος κατά τη διάρκεια του ύπνου τους αλλά και κατά τη διάρκεια της 

εγρήγορσης (σαν άμεση συνέπεια του ενδεχόμενα διαταραγμένου ύπνου τους) και το 

τρίτο μέρος μετράει την ημερήσια υπνηλία των συμμετεχόντων.   

 

6.3.1 Προφίλ συμμετεχόντων 

 
Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αντλούσε πληροφορίες για τα δημογραφικά 

στοιχεία των συμμετεχόντων, όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση και 

η κατηγορία επαγγελματία οδηγού. Σε αυτό το μέρος επίσης είχαμε καταγραφή του 

βάρους (kgr), του ύψους (m), της περιφέρειας λαιμού (cm, neck circumference), της 

περιφέρειας μέσης (cm) και της περιφέρειας γοφών (cm). Κατά τη μεταφορά των 

δεδομένων αυτών στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, είχαμε δημιουργήσει 

συναρτήσεις που υπολόγιζαν το δείκτη μάζας σώματος BMI (kgr/m2) και το λόγο 

περιφέρειας μέσης προς την περιφέρεια γοφών WHR (cm/cm). Τέλος στο πρώτο 

μέρος δίνεται συνοπτικά από τον ερωτώμενο ένα σύντομο ιατρικό ιστορικό (με 

κλειστές ερωτήσεις). Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες απάντησαν αν καπνίζουν – και 

εδώ υπολογίζονται τα packet years-, αν πάσχουν από υπέρταση, καρδιακή 

ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, σακχ. διαβήτη, ΧΑΠ, θυρεοειδική δυσλειτουργία, 
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ψυχιατρικά και νευρολογικά νοσήματα. Με ανοιχτή ερώτηση απάντησαν οι 

ερωτώμενοι αν ακολουθούν ενδεχόμενη φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως για 

λόγους ευκολίας στην επεξεργασία μας τη μετατρέψαμε σε κλειστή -αν ακολουθούν ή 

όχι κάποια φαρμακευτική αγωγή. 

 

6.3.2 Καταγραφή της συμπτωματολογίας κατά τη διάρκεια του ύπνου και της 

εγρήγορσης 

 
Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά στη δημιουργία μιας κλίμακας από το 

Εργαστήριο μελέτης ύπνου του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την οποία 

γίνεται καταγραφή της συχνότητας συμπτωμάτων που έχουν παρατηρήσει οι 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του ύπνου, της αφύπνισης και της εγρήγορσης και 

που αφορούν σε συμπτωματολογία συμβατή με ΣΑΥ. Πρόκειται για μία παραλλαγή 

ενός ερωτηματολογίου που λέγεται Sleep and Health Questionnaire και που 

χρησιμοποιείται για την ανίχνευση διαταραχών της αναπνοής κατά τον ύπνο. 

Χρησιμοποιείται συστηματικά σε όσους προσέρχονται προς μελέτη ύπνου στο στάδιο 

της συνέντευξης. 

Αποτελείται από 21 ερωτήσεις κλειστού τύπου: 11 ερωτήσεις αφορούν τον ύπνο, 2 

την αφύπνιση, 5 την κατάσταση εγρήγορσης και 3 κάποιες συνήθειες που 

επηρεάζουν τον ύπνο, καταγράφοντας τη συχνότητα που συναντούν κάποια 

συμπτώματα στις αντίστοιχες παραπάνω καταστάσεις.  Οι ερωτήσεις που αφορούν 

τον ύπνο σχετίζονται με τη συχνότητα ευκολίας ή δυσκολίας του συμμετέχοντα να 

αποκοιμηθεί, αν ροχαλίζει, αν κάνει ανήσυχο ύπνο, αν ξυπνά επανειλλημένα κατά τη 

διάρκεια του κλπ. Οι ερωτήσεις που αφορούν την αφύπνιση ζητούν από τον 

ερωτώμενο να καταγράψει αν ο ύπνος που προηγήθηκε ήταν ποιοτικός και 

αποτελεσματικός, και οι ερωτήσεις που αφορούν την εγρήγορση ζητούν από τον 

ερωτώμενο να καταγράψει τη συχνότητα που παρατηρεί στην καθημερινότητα του 

φαινόμενα ή συμπτώματα που είναι συμβατά με το ΣΑΥ. Η συχνότητα μετρήθηκε με 

μία κλίμακα που περιελάμβανε την εξής διαβάθμιση: Ποτέ, Σπάνια, Μερικές φορές, 

Πάντα και την απάντηση Δεν ξέρω τη θεωρήσαμε non-valid στην επεξεργασία μας. 

 

6.3.3 Μέτρηση της ημερήσιας υπνηλίας 

 
Η υπνηλία μετρήθηκε μέσω της τυποποιημένης κλίμακας  που διαμορφώθηκε από 

τον Johns (1991), ονομάζεται Epworth Sleepiness Scale και χρησιμοποιείται ευρέως 

σε παγκόσμιο επίπεδο από εξειδικευμένους πνευμονολόγους, ειδικούς του ύπνου και 
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επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η κλίμακα είναι μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα 

(Tsara et al, 2004) και χρησιμοποιείται συστηματικά παγκοσμίως καθώς έχει υψηλό 

συντελεστή αξιοπιστίας και είναι πολύ απλή στη μέτρηση της ημερήσιας υπνηλίας 

στους ενήλικες (Johns, 1992). Η κλίμακα αποτελείται από 8 ερωτήσεις-δηλώσεις στις 

οποίες εκφράζεται η πιθανότητα, όταν δεν αισθάνεται ο ερωτώμενος κούραση, να τον 

πάρει ο ύπνος στην κάθεμιά από τις 8 αυτές περιπτώσεις (οι ερωτήσεις αναφέρονται 

στο συνηθισμένο τρόπο ζωής πρόσφατα. Ακόμα και αν δεν είχαν κάνει κάτι 

παρόμοιο πρόσφατα, έπρεπε να προσπαθήσουν να βρουν πως θα τους επηρέαζαν). 

Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα, 

διαλέγοντας τον αριθμό που ανταποκρίνεται για κάθε περίπτωση 

0= No chance of dozing (καμιά περίπτωση να αποκοιμηθώ) 

1=Slight chance of dozing (ελάχιστη πιθανότητα να αποκοιμηθώ) 

2= Moderate chance of dozing (μέτρια πιθανότητα να αποκοιμηθώ) 

3=High chance of dozing (μεγάλη πιθανότητα να αποκοιμηθώ)   

Στο τέλος των ερωτησεων αθροίζαμε το σκορ των ερωτήσεων και καταλήγαμε σε μία 

συνθετική μεταβλητή total ESS (0-24), που αποτελεί και το συνολικό σκορ ημερήσιας 

υπνηλίας και αξιολογείται αντίστοιχα από τους ειδικούς. 

 

6.4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 

έκδοση 14.0. Για την οργάνωση, και παρουσίαση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 

πίνακες. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία υπολογίστηκαν για όλες τις μεταβλητές που 

περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο. Οι συνεχείς μεταβλητές εκφράστηκαν με τη 

μορφή μέγιστο, ελάχιστο, μέση τιμή και τυπική απόκλιση, ενώ οι κατηγορικές 

μεταβλητές με τη μορφή εκατοστιαίων ποσοστών και συχνοτήτων. 

Χρησιμοποιήσαμε τον έλεγχο x2 για να δούμε αν τυχόν υπάρχει σχέση ανάμεσα σε 

κατηγορικές μεταβλητές, όπως παρουσιάζονται στο πρώτο μέρος του 

ερωτηματολογίου και στην πιο χαρακτηριστική συμπτωματολογία συμβατή με ΣΑΥ. 

Τέλος, για την εύρεση συσχετίσεων μεταξύ της ημερήσιας υπνηλίας και άλλων 

μεταβλητών απαραίτητη κρίθηκε η δημιουργία μιας συνθετικής μεταβλητής η οποία 

προέκυψε από το άθροισμα των τιμών που δέχονταν οι οχτώ δηλώσεις που 

συμπεριλαμβάνονταν στην κλίμακα της ημερήσιας υπνηλίας. Η ύπαρξη συσχέτισης 

μεταξύ της ημερήσιας υπνηλίας και άλλων μεταβλητών αποδόθηκε με το συντελεστή 

συσχέτισης Spearman. 
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7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

7.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

7.1.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά, σωματομετρικά στοιχεία και ιατρικό 

ιστορικό συμμετεχόντων 

 

Από τον πίνακα των δημογραφικών στοιχείων και σωματομετρικών στοιχείων των 

συμμετεχόντων (Πίνακας 1) διαπιστώνουμε ότι όλο το δείγμα μας αποτελούνταν από 

άνδρες, με μέση ηλικία 42,9 έτη και τους έγγαμους να υπερτερούν κατά πολύ σε 

σχέση με τους άγαμους (86,4% και 13,6% αντίστοιχα). Η ακριβή τους επαγγελματική 

ιδιότητα χωρίστηκε για λόγους ευκολίας σε 3 κατηγορίες, ανάλογα με την κατηγορία 

του διπλώματος του οχήματος που συνοδεύει την εργασία τους. Έτσι οι οδηγοί με 

δίπλωμα β΄ κατηγορίας (οδηγοί ταξί και κλούβας) κάλυπταν το 44,7%, οι οδηγοί με 

δίπλωμα γ΄κατηγορίας (οδηγοί φορτηγών και φορτηγών-ψυγείων) το 17,4% και οι 

οδηγοί με δίπλωμα δ΄κατηγορίας το 37,9% του δείγματος (οδηγοί τουριστικών και 

ΚΤΕΛ λεωφορείων). 

Στον ίδιο πίνακα ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι περίπου το 41% του δείγματος ανήκουν 

στην κατηγορία των υπέρβαρων και παχύσαρκων  ενώ περισσότεροι από τους 

μισούς έχουν WHR μεγαλύτερο της μονάδας (54,5%). Περιφέρεια λαιμού μήκους 

πάνω από 40 cm είχε το 62,9% του δείγματος. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο που προκύπτει από το αδρό ιατρικό ιστορικό του 

ερωτηματολογίου (Πίνακας 2), είναι το μεγάλο ποσοστό των καπνιζόντων (76,5%), 

ενώ σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι (45,5%) δηλώνουν ότι έχουν πάνω από 20 packet 

years στο ιστορικό τους! Αναφορικά με την κατάσταση υγείας τους το 12,1% 

δηλώνουν υπερτασικοί και περισσότεροι από 1 στους 10 (11,4%) σακχαροδιαβητικοί, 

ενώ κανείς τους δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ προβλήματα νευρολογικής ή 

ψυχιατρικής φύσης. Αν και μικρό ποσοστό, παρουσιάζει ενδιαφέρον το 5,3% των 

ερωτώμενων που δήλωσαν ότι πάσχουν από κάποιου είδους θυρεοειδικής 

δυσλειτουργίας. 

7.1.2 Συχνότητα συμπτωματολογίας κατά τη διάρκεια του ύπνου, της αφύπνισης 

και της εγρήγορσης 

 

Για το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου που αφορά στη συχνότητα 

συμπτωματολογίας των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του ύπνου (Πίνακας 3), της 
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αφύπνισης (Πίνακας 4), της εγρήγορσης (Πίνακας 6) και διαφόρων συνηθειών 

(Πίνακας 7) που σχετίζονται με το ΣΑΥ, οι συχνότητες και τα ποσοστά παρατίθενται 

στους αντίστοιχους πίνακες του παραρτήματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε για κάθε 

κατάσταση τη συχνότητα των πιο χαρακτηριστικών συμπτωμάτων: Για την 

κατάσταση του ύπνου περισσότεροι από 1 στους 5 ροχαλίζουν δυνατά (22%) και 

περισσότεροι από 1 στους 4 μερικές φορές (27%) (Ερώτηση 5). Το σύνολο τους 

δηλαδή αγγίζει τους μισούς συμμετέχοντες της έρευνας! Το 70% περίπου των 

συμμετεχόντων δεν αντιμετωπίζουν καμιά ή σχεδόν καμία δυσκολία να 

αποκοιμηθούν (Ερώτηση 1), ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό των 

συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι έχουν βρει σάλια ή τροφή στο μαξιλάρι τους (22%) 

(Ερώτηση 18). Χαρακτηριστικό επίσης είναι το ποσοστό του 1/3 εκείνων των οδηγών 

που δήλωσαν ότι δε γνωρίζουν αν παρουσιάζει διακοπές η αναπνοή στον ύπνο τους 

(Ερώτηση 6). Για την κατάσταση της αφύπνισης περισσότεροι από το 1/3 των 

συμμετεχόντων δήλωσαν ότι έχουν ξυπνήσει και νιώθουν ότι κοιμήθηκαν λιγότερο 

απ’ότι χρειάστηκαν (Ερώτηση 10). Για την κατάσταση της εγρήγορσης ενδιαφέρον 

παρούσιάζει το 80% περίπου των συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι νευριάζουν 

εύκολα πάντα ή μερικές φορές (Ερώτηση 14) ενώ το 1/3 των συμμετεχόντων δήλωσε 

μείωση προσφατης μνήμης (Ερώτηση 12). Τέλος σχετικά με τη συχνότητα 

ορισμένων συνηθειών που έχουν σχέση με τις διαταραχές αναπνοής κατά τον ύπνο 

η απόλυτη πλειοψηφία των οδηγών (96,2%) δήλωσε ότι δεν λαμβάνει φάρμακα για 

τον ύπνο ή ηρεμιστικά (Ερώτηση 19), ενώ το 1/3 περίπου εργάζεται με βάρδιες ή 

νυχτερινές βάρδιες (Ερώτηση 21). 

 

 

7.1.3 Η ημερήσια υπνηλία των συμμετεχόντων 

 

Η ημερήσια υπνηλία των συμμετεχόντων, όπως προκύπει μέσα από το άθροισμα 

των τοποθετήσεων τους στις 8 επιμέρους δηλώσεις που συνθέτουν την κλίμακα της 

ημερήσιας υπνηλίας, κυμάνθηκε μεταξύ 1-14 με μέση τιμή 6,7  (τα 3,4) (Πίνακας 8). 

Αναλυτικά στοιχεία για τις επιμέρους δηλώσεις των συμμετεχόντων παρατίθενται  

στον Πίνακα 7. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο χαρακτηριστικές τοποθετήσεις σε 

επιλεγμένες δηλώσεις της κλίμακας: Σύμφωνα με αυτές περισσότεροι από το ένα 

τρίτο των συμμετεχόντων παρακολουθώντας τηλεόραση (Ερώτηση 2) και σχεδόν οι 

μισοί μετά το φαγητό, χωρίς να έχει προηγηθεί λήψη αλκοόλ (Ερώτηση 7), έχουν 

πάντα υπνηλία και αποκοιμούνται (38,6% και 42,4% αντίστοιχα). Αντίθετα όταν είναι 

σταματημένοι λόγω κίνησης οδηγώντας οι ίδιοι (Ερώτηση 8), η απόλυτη πλειοψηφία 

(97,7%) δηλώνει ότι ποτέ δεν έχουν αποκοιμηθεί, επικαλούμενοι την επαγγελματική 
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τους ιδιότητα ενώ ως συνοδηγοί αυτοκινήτου για περισσότερο από μία ώρα 

συνεχούς οδήγησης (Ερώτηση 4), σχεδόν οι μισοί (47%) δηλώνουν ότι ποτέ δεν 

έχουν αποκοιμηθεί, και πάνω από το ένα τρίτο (37,1%) σπάνια να τους πάρει ο 

ύπνος.  

Στο ακόλουθο ραβδόγραμμα παρατηρούμε την κατανομή των συμμετεχόντων σε 

ποσοστό ανάλογα με το συνολικό σκορ που έχουν συγκεντρώσει στην κλίμακα. Από 

0-5 ορίζεται η ήπια υπνηλία, από 6-10 ορίζεται η μέτρια υπνηλία και από 11-15 

αυξημένη υπνηλία. Κατηγορίες σοβαρής και πολύ σοβαρής υπνηλίας (16-19 και 20-

24 αντίστοιχα) δεν παρατηρούνται στην κατανομή μας (Πινακας 8).  
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7.2 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

Εξετάσαμε αν υπάρχει σχέση ανάμεσα σε χαρακτηριστικά του προφίλ των οδηγών 

και της κυριότερης συμπτωματολογίας συμβατής με ΣΑΥ και τέλος αν και σε τι βαθμό 

υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην ημερήσια υπνηλία που μετρήσαμε στους 

επαγγελματίες οδηγούς και στους προδιαθεσικούς παράγοντες και την 

συμπτωματολογία από το ερωτηματολόγιο.  
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7.2.1 Σχέση βασικής συμπτωματολογίας ΣΑΥ με σωματομετρικά 

χαρακτηριστικά και νοσήματα των επαγγελματιών οδηγών 

 

Εφαρμόσαμε τον έλεγχο χ2 για να ελέγξουμε αν υπάρχει σχέση μεταξύ του 

ροχαλητού, των επανειλημμένων ξυπνημάτων, του αναποτελεσματικού ύπνου, των 

διακοπών της αναπνοής κατά τον ύπνο και της ημερήσιας υπνηλίας (βασική 

συμπτωματολογία του ΣΑΥ), με μεταβλητές από το προφίλ των οδηγών, όπως είναι  

η ηλικία, bmi, WHR, packet years (αφού πρώτα τις μετατρέψαμε σε κατηγορικές 

μεταβλητές) και μεταβλητές από το ιατρικό ιστορικό τους όπως η υπέρταση, η στεφ. 

νόσος και ο σακχ. διαβήτης. Αναλυτικός πίνακας με τη σχέση των παραπάνω 

μεταβλητών παρατίθεται στο παράρτημα (Πίνακας 9). Ενδεικτικά αναφέρουμε για τη 

μεταβλητή του δείκτη μάζας σώματος ότι βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση με το 

ροχαλητό (22,245, df=3, p-value≤0,001), με τα επανειλημμένα ξυπνήματα κατά τον 

ύπνο (14,381, df=3, p-value 0,002),  με την ημερήσια υπνηλία (8,043, df=2, p-value 

0,018)  και με τις διακοπές της αναπνοής κατά τον ύπνο (10,852, df=2, p-value 

0,004) ενώ δεν βρέθηκε σχέση με τον αποτελεσματικό ύπνο (Ερώτηση 10) (1,784, 

df=3, 0,619). Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και το γεγονός ότι το WHR δεν 

φαίνεται να έχει σχέση με τα παραπάνω συμπτώματα, με εξαίρεση το ροχαλητό 

(8,48, df=3, p-value 0,037). 

Στον Πίνακα 10 εμφανίζεται η σχέση που φαίνεται να έχει η ημερήσια υπνηλία με  

παραπάνω μεταβλητές (ηλικία, BMI, WHR, Neck Circumference, Packets per year, 

Υπέρταση, Διαβήτης και Στεφανιαία νόσος) ανά κατηγορία. Στατιστικά σημαντική 

σχέση φαίνεται να έχει με την ηλικία, το BMI, το κάπνισμα εκφρασμένο σε packet 

years και το σακχαρώδη διαβήτη. Πιο συγκεκριμένα για ηλικίες >40 ετών φαίνεται ότι 

ένας στους πέντε οδηγούς έχει αυξημένη ημερήσια υπνηλία, ενώ άτομα υπέρβαρα 

και παχύσαρκα σε ποσοστό περίπου 22% αντιμετωπίζουν επίσης αυξημένη 

ημερήσια υπνηλία. Για το κάπνισμα τα αποτελέσματα είναι πιο αποθαρρυντικά αφού 

μόνο για την κατηγορία εκείνων που έχουν στο ιστορικό τους 21-50 py, το 15% 

περίπου έχει αυξημένη ημερήσια υπνηλία, ενώ για αυτούς που έχουν στο ιστορικό 

τους πάνω από 50 py, το ποσοστό ξεπερνάει το 40%. 

Τέλος το ροχαλητό, ως βασικό σύμπτωμα του ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του ύπνου 

φαίνεται να έχει στατιστικά σημαντική σχέση με την ηλικία, το BMI, το κάπνισμα, αλλά 

και με την υπέρταση και το σακχαρώδη διαβήτη. Συγκεκριμένα περίπου 1 στους 3 σε 

ηλικία άνω των 40 πάντα ροχαλίζουν, πάνω από το 70% υπέρβαρων και 

παχύσαρκων ατόμων ροχαλήζουν συστηματικά ενώ πάνω από τους μισούς (56,3%) 

που έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση πάντα ροχαλήζουν. Επίσης το 1/3 εκείνων 

που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη φαίνεται να ροχαλήζουν πάντα κατά τη 

διάρκεια του ύπνου τους (Πίνακας 11).   
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7.2.2 Συσχέτιση ημερήσιας υπνηλίας με την ηλικία και τα σωματομετρικά 

χαρακτηριστικά των επαγγελματιών οδηγών 

 

Ο βαθμός συσχέτισης της ημερήσιας υπνηλίας με την ηλικία και τα σωματομετρικά 

στοιχεία (BMI, Neck Circumference και WHR) των επαγγελματιών οδηγών 

εμφανίζεται στον Πίνακα 12. Σημαντικά θετική συσχέτιση προέκυψε μεταξύ της 

ημερήσιας υπνηλίας και των παραπάνω μεταβλητών,  γεγονός που αποδεικνύει τη 

βαρύτητα τους για την εμφάνιση συμπτωματολογίας συμβατής με το ΣΑΥ, όπως είναι 

και η ημερήσια υπνηλία. Η συσχέτιση της ημερήσιας υπνηλίας με την μεταβλητή των 

packet years, ως μεταβλητή που αντικατοπτρίζει το χρονικό διάστημα που το 

κάπνισμα επιβαρύνει την οργανισμό βρέθηκε σημαντικά θετική  (r=0,282, p-value 

0.01). 

 

7.2.3 Συσχέτιση ημερήσιας υπνηλίας με τη συμπτωματολογία που παρατηρείται 

στους επαγγελματίες οδηγούς κατά τη διάρκεια του ύπνου, της αφύπνισης και 

της εγρήγορσης. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι υπάρχει σημαντικά θετική συσχέτιση της 

ημερήσιας υπνηλίας και συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια του ύπνου που 

παραπέμπουν σε ΣΑΥ (Πίνακας 13). Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο χαρακτηριστικές 

συσχετίσεις: Τα επανειλημμένα ξυπνήματα (arousals) κατά τη διάρκεια του ύπνου, 

ως παύσεις των ενδεχόμενων απνοιών, το έντονο ροχαλητό, από τα πιο 

χαρακτηριστικά συμπτώματα του ΣΑΥ, οι διακοπές στην αναπνοή κατά τη διάρκεια 

του ύπνου, όπως δηλώνουν οι επαγγελματίες οδηγοί ότι τους έχουν μεταφέρει οι 

συντροφοί τους και η ύπαρξη τροφής ή σαλιών στο μαξιλάρι τους  συνδέονται θετικά 

με την ημερήσια υπνηλία σε επίπεδο p-value 0.01 (r=0,574, r=0,526,  r=0,638, 

r=0,482  αντίστοιχα για τις παράπάνω μεταβλητές-συμπτώματα). 

Για την κατάσταση της αφύπνισης φαίνεται ότι και εδώ η ημερήσια υπνηλία των 

οδηγών συνδέεται θετικά με τον αναποτελεσματικό ύπνο και την ενδεχόμενη κόπωση 

που νιώθουν οι οδηγοί ξυπνώντας (r=0,388 και r=0,333, p-value 0.01). 

Στην κατάσταση της εγρήγορσης φαίνεται να εξακολουθεί να υπάρχει θετική 

συσχέτιση της ημερήσιας υπνηλίας των οδηγών με διάφορες καταστάσεις που 

παρατηρούνται, όχι όμως τόσο ισχυρή όσο στον ύπνο, πράγμα απόλυτα φυσιολογικό 

καθώς στην εγρήγορση και στην καθημερινότητά μας συμβαίνουν διάφορες 
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καταστάσεις που μας επιβαρύνουν και μας δημιουργούν μελαγχολία, αυξημένη 

ευερεθιστότητα ή μείωση συγκεντρωτικής ικανότητας. 

Τέλος, αναφορικά με κάποιες συνήθειες που συμβάλλουν στην επιδείνωση του ΣΑΥ, 

δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ημερήσιας υπνηλίας και λήψης φαρμάκων 

για τον ύπνο ή ηρεμιστικών, καθώς η απόλυτη πλειοψηφία των οδηγών δήλωσε ότι 

δεν λαμβάνει τέτοιου είδους φάρμακα, ενώ φαίνεται να υπάρχει αρνητική συσχέτιση 

της ημερήσιας υπνηλίας με τις βάρδιες ή νυχτερινές βάρδιες των επαγγελματιών 

οδηγών (r=-0,182, p-value 0.05). Αναλυτικά καταγράφεται η συσχέτιση της ημερήσιας 

υπνηλίας των επαγγελματιών οδηγών με όλους τους παραπάνω παράγοντες στον 

Πίνακα 13. 

 

 

8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη είναι μιά πρώτη προσπάθεια που γίνεται σε τοπικό επίπεδο για 

την ανίχνευση ενός προβλήματος υγείας, το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό στον 

πληθυσμό. Ενώ το Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου του Πανεπιστημίου Κρήτης 

λειτουργεί πάνω από μία πενταετία και έχει προσφέρει σημαντική βοήθεια σε 

αρκετούς, πάσχοντες ή μη από το ΣΑΥ, εντούτοις δεν έχουν πραγματοποιηθεί 

μελέτες πολυκεντρικές, που να αφορούν τον πληθυσμό γενικότερα, ώστε να 

εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την επιδημιολογία του προβλήματος και 

τα χαρακτηριστικά του στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν μέσα από 

αυτή την εργασία και παρουσιάζουν διαφορά στοιχεία (προβληματα υγείας, 

σωματομετρικά στοιχεία, συμπτωματολογία κατά τον ύπνο και ημερήσια υπνηλία) για 

έναν ξεχωριστό πληθυσμό, όπως είναι οι επαγγελματίες οδηγοί, φαίνεται ότι 

σχετίζονται με ένα πολυ σημαντικό θέμα υγείας, το ΣΑΥ, αλλά από τη στιγμή που δεν 

έχουν χρησιμοποιηθεί και εργαστηριακές εξετάσεις δεν μπορούν να αποδοθούν στο 

παραπάνω σύνδρομο με βεβαιότητα. Ωστόσο δίνουν ένα ισχυρό ερέθισμα για 

περαιτέρω έρευνα. 

Οι επιδημιολογικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία 20 χρόνια έχουν 

προσφέρει σημαντικές πληροφορίες από διαφορετικούς πληθυσμούς για τη σημασία 

του Συνδρόμου Απνοιών-Υποπνοιών κατά τον ύπνο, αν και ο ακριβής υπολογισμός 

του επιπολασμού είναι ευαίσθητος σε θέματα μεθοδολογίας. Με αρκετά συντηρητικά 

κριτήρια, από 12 μεγάλες μελέτες που έχουν διεξαχθεί  σε δυτικούς πληθυσμούς, 

υπολογίζεται ότι ο επιπολασμός του συνδρόμου κυμαίνεται από 1-5% στους ενήλικες 

(Davies & Stradling, 1996), ενώ είναι υψηλότερος (4-8%) στην ηλικιακή ομάδα από 

40-59 έτη (Bixler et al, 1998). Το ΣΑΥ αποτελεί την πιο κοινή οργανική αιτία της 

αυξημένης ημερήσιας υπνηλίας, σημαντικός παράγοντας τροχαίων ατυχημάτων, τα 
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οποία έχουν αυξημένη συχνότητα στους πάσχοντες από ΣΑΥ σε σχέση με το γενικό 

πληθυσμό (Findley et al, 1988, Stoohs et al, 1994). Ωστόσο από τα μέσα 

ενημέρωσης και τις σχετικές αρχές το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στην μεγάλη 

ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, ως βασικές αιτίες των ατυχημάτων ενώ έχει 

δοθεί ελλειπής προσοχή στην υπνηλία. Τα αποτελέσματα μιάς πρόσφατης μελέτης 

αναφέρουν ότι 2-3% των οδηγών συστηματικά έχουν υπνηλία ενώ οδηγούν (McCartt 

et al, 1996). 

 Υπάρχουν πλέον διαθέσιμα δεδομένα από μελέτες στη Βόρεια Αμερική (Langlois et 

al, 1986, Pack et al, 1995), στο Ισραήλ (Zorner & Lavie, 1990) και στη Φινλανδία 

(Summala & Mikkola, 1994) που υποστηρίζουν ότι η υπνηλία είναι σημαντικός 

παράγοντας κινδύνου για τα τροχαία ατυχήματα. Επίσης από υπολογισμούς που 

έχουν γίνει για τον κίνδυνο ατυχήματος που σχετίζονται με τον ύπνο ανάμεσα σε υγιή 

και άτομα με διαταραχές αναπνοής (sleep apnea), τα αποτελέσματα ποικίλουν από 

καμία διαφορά (Hanning & Welsh, 1996) μέχρι και τετραπλάσιο κίνδυνο (Young et al, 

1997). Αν και οι παραπάνω οδηγοί έχουν αυξημένο κίνδυνο, ίσως να εξισορροπούν 

την κατάσταση με μείωση ή τροποποίηση των οδηγικών τους συνηθειών (Hanning & 

Welsh, 1996). Ο Findley  και άλλοι το 1988 αναφέρουν ότι ασθενείς με ΣΑΥ έχουν 7 

φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για τροχαία ατυχήματα απ’ότι φυσιολογικά άτομα κάτι που 

επιβεβαιώνεται περίπου 10 χρόνια αργότερα από τα αποτελέσματα μιας μεγάλης 

μελέτης κοορτής  όπου ο Young και άλλοι (1997) αναφέρουν ότι άτομα με υπο-

απνοϊκό δείκτη AHI>15 έχουν ουσιαστικά μεγαλύτερο κίνδυνο για τροχαία ατυχήματα 

απ’ότι άτομα χωρίς πρόβλημα απνοιών κατά τον ύπνο (odds ratio 7.3). Επίσης 

υπάρχουν αποδείξεις ότι συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως οι οδηγοί φορτηγών 

έχουν αυξημένο τον κίνδυνο της υπνηλίας και των ατυχημάτων ενώ οδηγούν, 

ιδιαίτερα όταν είναι διαπιστωμένο  ότι πάσχουν από ΣΑΥ (Miller et al, 1997). Ο 

ανεπαρκής ύπνος, οι πολλές ώρες εργασίας, συγκεκριμένες ώρες οδήγησης της 

ημέρας (αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί), το Σύνδρομο απνοιών κατά τον ύπνο είναι 

παράγοντες που αποτελούν τμήμα της καθημερινότητας για πολλούς επαγγελματίες 

οδηγούς, άρα είναι εκτεθειμένοι σε αυξημένο κίνδυνο για οδήγηση υπό νυσταγμό 

(George, 2004). Τα τροχαία ατυχήματα που σχετίζονται με τον ύπνο (Sleep Related 

Vehicle Accidents, SRVAs) εκτός από το ανθρώπινο και κοινωνικό κόστος, έχουν 

μεγάλο οικονομικό κόστος, ιδιαίτερα αν εμπλέκονται και φορτηγά (Leger, 1994). 

Πολλά ατυχήματα αυτής της κατηγορίας συμβαίνουν όταν οι επαγγελματίες οδηγοί 

βρίσκονται εν ώρα εργασίας, οδηγώντας είτε εταιρικά αυτοκίνητα (Maycock, 1997) 

είτε φορτηγά (Maycock, 1997). Στις ΗΠΑ, το Υπουργείο Συγκοινωνιών θεωρεί ότι 

υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάθε φορτηγό να εμπλακεί τουλάχιστον μία φορά στο 

διάστημα που βρίσκεται εν ενεργεία, σε τροχαίο ατύχημα που σχετίζεται με τον ύπνο 

(Knipling & Wang, 1994).  
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Τα Σύνδρομο Απνοιών κατά τον Ύπνο αναγνωρίστηκε κλινικά πριν απο 35 χρόνια 

περίπου, αλλά η γνώση γύρω από τις πτυχές του, τις συνέπειες του και τους 

τρόπους αντιμετώπισης του εξελίχθηκε πολύ αργά. Τα συστήματα υγείας στον κόσμο 

ήταν ανέτοιμα να αντιμετωπίσουν αυτό το Σύνδρομο και τις συνέπειες του και κανείς 

δεν φανταζόταν τον αρκετά μεγάλο πληθυσμό που έπασχε από αυτό. Η ανάγκη για 

μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες που θα αποκάλυπταν τις πραγματικές διαστάσεις 

του προβλήματος ήταν επιτακτική, και τα ευρήματα από αυτές τις μελέτες 

προοδευτικά ξεπερνούν τις μεθοδολογικές δυσκολίες και αποτυπώνουν την 

κατάσταση σε πολλές χώρες (Young et al, 2002). Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουν 

γίνει επιδημιολογικές μελέτες παρά την προσφορά των Εργαστηρίων Μελέτης 

Ύπνου που λειτουργούν στα πλαίσια των Πανεπιστημίων της Αθήνας, της 

Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου. Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος και η ανάγκη για 

ανάδειξη των διαστάσεων του προβλήματος και στη χώρα μας είναι μεγάλη.  

Οι επιδράσεις των διαταραχών αναπνοής κατά τον ύπνο αφορούν μεγάλο τμήμα του 

πληθυσμού, διάφορων ηλικιακών ομάδων, δημογραφικών χαρακτηριστικών και 

επαγγελματικών κατηγοριών. Στη δική μας έρευνα, ορμώμενοι από τις συνέπειες του 

προβλήματος, θέλαμε να ανιχνεύσουμε τυχόν προδιαθεσικούς παράγοντες και 

χαρακτηριστικά που αφορούν τους πάσχοντες απο ΣΑΥ στην ιδιαίτερη κατηγορία 

των επαγγελματιών οδηγών της πόλης του Ηρακλείου. Σε καμία περίπτωση δεν 

μπορούσαμε να διαγνώσουμε το πρόβλημα, ωστόσο από τη σύγκριση που κάναμε 

με μελέτες που αφορούν το θέμα βρήκαμε πολλές αντιστοιχίες στα αποτελέσματα 

μας. 

 

 

8.1 ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 
Συγκεκριμένα σε ερωτηματολόγιο που απευθύναμε σε επαγγελματίες οδηγούς 

διαφόρων κατηγοριών της πόλης του Ηρακλείου διαπιστώσαμε ενδιαφέροντα 

στοιχεία σχετικά με τα σωματομετρικά τους χαρακτηριστικά και τις αυτοαναφορές 

τους για τη γενικότερη κατάσταση της υγείας τους. Αρχικά το 100% των 

συμμετεχόντων της έρευνας ήταν άνδρες (οι επαγγελματίες οδηγοί είναι ισχυρά 

ανδροκρατούμενος πληθυσμός) και οι άνδρες έχουν 2,5% φορές περισσότερες 

πιθανότητες για διαταραχές αναπνοής κατά τον ύπνο (Young et al, 1993). Οι 

περισσότεροι από τους μισούς αντιμετωπίζουν πρόβλημα αυξημένου βάρους και 

παχυσαρκίας, όπως μας καταδεικνύει ο Δείκτης Μάζας Σώματος έχοντας θέσει όριο 

για υπέρβαρους το BMI≥28. Αν θέσουμε το όριο για τους υπέρβαρους στο BMI≥25, 

τα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων οδηγών στην πόλη μας αυξάνονται 
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δραματικά αφού πάνω από το 80% αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το βάρος τους. 

Πολλές πληθυσμιακές μελέτες και μελέτες επιπολασμού αναφέρουν τη σχέση 

ανάμεσα στο Σύνδρομο Απνοιών κατά τον ύπνο και το αυξημένο σωματικό βάρος 

αναδεικνύοντας έτσι τον αιτιολογικό του ρόλο στη δημιουργία και εξέλιξη του 

Συνδρόμου (Levinson et al, 1993, Young et al, 1993, Olson et al, 1995, Rollheim et 

al, 1997). Επίσης ο επιπολασμός της παχυσαρκίας διαφοροποιείται από χώρα σε 

χώρα και αυτό μπορεί να έχει επίδραση στον επιπολασμό των διαταραχών 

αναπνοής κατά τον ύπνο (Young et al, 2002). Μια ισπανική μελέτη κατέληξε στον 

χαμηλότερο επιπολασμό των διαταραχών αναπνοής κατά τον τον ύπνο (25%) σε 

πληθυσμό επαγγελματιών οδηγών (Diaz et al, 2001), ενδεχομένως γιατί ο 

παρατηρούμενος επιπολασμός παχυσαρκίας ήταν χαμηλότερος συγκριτικά με την 

μελέτη των Stoohs και άλλων (1995) σε οδηγούς φορτηγών στις ΗΠΑ, όπου ο 

επιπολασμός των διαταραχών αναπνοής κατά τον ύπνο ήταν 78%, ο υψηλότερος, με 

την παχυσαρκία επίσης σε υψηλά επίπεδα.   Οι Howard και άλλοι (2004) σε μελέτη 

που έκαναν για την αυξημένη ημερήσια υπνηλία σε επαγγελματίες οδηγούς, 

διαπίστωσαν υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας ανάμεσα στα άτομα του δείγματός τους. 

Το αυξημένο σωματικό βάρος φαίνεται να επηρεάζει την αναπνοή κατά πολλούς 

τρόπους καθώς επίσης και η αυξημένη εναπόθεση λίπους σε συγκεκριμένα 

ανατομικά σημεία όπως ο λαιμός και η κοιλιακή χώρα. Στη μελέτη μας ερευνήσαμε τα 

ποσοστά κεντρογενούς παχυσαρκίας μετρώντας το δείκτη WHR και βρήκαμε ότι 

σχεδόν οι μισοί είχαν WHR>1, ενώ όσοι είχαν WHR>1 είχαν και αυξημένο δείκτη 

μάζας σώματος δηλαδή είχαν ή είχαν τάση για κεντρογενή παχυσαρκία. Είναι γνωστό 

ότι η κεντρικού τύπου παχυσαρκία παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση και εξέλιξη 

του ΣΑΥ (Grunstein, 1994, Hoffstein & Mateika, 1992) καθώς επίσης και η 

περιφέρεια λαιμού (Davies et al, 1992). Σύμφωνα με τα δικά μας ευρήματα σχεδόν 2 

στους 3 οδηγούς έχουν περιφέρεια λαιμού >40 cm ενώ σε συνδυασμό με αυξημένο 

σωματικό βάρος είναι περίπου οι μισοί. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι σε συνδυασμό 

με το αυξημένο σωματικό βάρος φαίνεται σε οδηγούς φορτηγών να υπάρχει θετική 

συσχέτιση με αυξημένο κίνδυνο για τροχαίο ατύχημα (Maycock, 1997).  

Σύμφωνα με το σύντομο ιατρικό ιστορικό των οδηγών χαρακτηριστικά υψηλό είναι το 

ποσοστό εκείνων που καπνίζουν (περίπου το 80%) ενώ σχεδόν οι μισοί έχουν πάνω 

από 20 packets years στο ενεργητικό τους. Ο Wetter και άλλοι (1994) αναφέρουν ότι 

όσοι καπνίζουν έχουν 3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν ΣΑΥ από εκείνους 

που δεν έχουν καπνίσει ποτέ, ενώ άλλες μελέτες έχουν διαπιστώσει θετική σχέση 

ανάμεσα στο κάπνισμα και το ΣΑΥ (Stradling & Crosby, 1991, Bloom et al, 1988). 

Σχετικά με τα νοσήματα που αναφέρονται στο ιατρικό ιστορικό, δεν μπορούμε να 

αποδώσουμε τα ποσοστά που προέκυψαν σχετικά με την υπέρταση στα άτομα του 

δειγματός μας (12,1%) στο ΣΑΥ, δεδομένου ότι δεν υπάρχει διάγνωση. Εντούτοις 
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είναι γνωστή η επίδραση του ΣΑΥ στην καρδιαγγειακή λειτουργία και στη θετική 

σχέση ανάμεσα στο ΣΑΥ και την υπέρταση (Young et al, 2002). Σύμφωνα με τα 

υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα φαίνεται ότι σε ασθενείς με υπέρταση το ΣΑΥ 

απαντάται σε ένα ποσοστό 26-48%, ενώ σε ασθενείς με ΣΑΥ η συχνότητα της 

υπέρτασης κυμαίνεται μεταξύ 45 και 75% (Daskalopoulou et al, 1995). Σε μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε σε επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών για τη διερεύνηση 

διαταραχών αναπνοής κατά τον ύπνο, 16% των οδηγών είχαν υπέρταση και 12% δεν 

γνώριζαν ότι έπασχαν από υπέρταση (Stoohs et al, 1995).  Αντίστοιχα με τα 

ποσοστά υπέρτασης, το ίδιο ισχύει και με τα ευρήματά μας σχετικά με τα ποσοστά 

σακχ. διαβήτη στο δείγμα μας (11,4%). Γενικά πάντως δεν έχει διαπιστωθεί με 

ακρίβεια η σχέση μεταξύ ΣΑΥ και διαβήτη. Τέλος, αν και δεν μπορούμε να 

συνδέσουμε το ποσοστό των ατόμων του δειγματός μας με θυρεοειδική 

δυσλειτουργία (5,3%) στο ΣΑΥ, είναι δεδομένο ότι αρκετά ενδοκρινολογικά νοσήματα 

αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες του ΣΑΥ (Grunskin & Sullivan, 1988).  

 

 

8.2 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΑΥ ΚΑΙ ΡΟΧΑΛΗΤΟ ΣΤΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ   

 
Σε επίπεδο έρευνας τα συμπτώματα που παραπέμπουν σε ΣΑΥ και έχουν μελετηθεί 

σε βάθος και σε συσχέτιση με άλλους παράγοντες είναι το ροχαλητό κατά τη διάρκεια 

του ύπνου και η υπνηλία που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σχετικά με τα 

υπόλοιπα συμπτώματα τα οποία περιγράφονται στο ερωτηματολόγιο δεν 

μπορούσαμε να προβούμε σε κάποιου είδους αξιολόγηση καθώς οι τιμές των 

αποτελεσμάτων είναι πολύ μικρές, και στη βιβλιογραφία τα δεδομένα από έρευνες σε 

οδηγούς είναι ελάχιστα που να αφορούν για παράδειγμα τη βραδυνή ενούρηση, ή 

την εύρεση τροφής ή σαλιών στο μαξιλάρι. Σε ερωτήσεις όπως «αν κάνετε ανήσυχο 

ύπνο» ή «αν έχετε δυσκολία να αποκοιμηθείτε», όπου τα ποσοστά για την απάντηση 

«πάντα» ήταν 6,8% και 13,6% αντίστοιχα, σε μελέτη που έγινε σε οδηγούς φορτηγών 

για τη διερεύνηση διαταραχών αναπνοής κατά τον ύπνο, τα ποσοστά των 

απαντήσεων στις ίδιες ερωτήσεις ήταν περίπου ανάλογα, ενώ σε ερωτήσεις πρωινής 

συμπτωματολογίας όπως «αν έχετε πρωινό πονοκέφαλο» ή «αν παρατηρείτε 

δυσκολία συγκεντρωσης», το 12,9% απάντησε «μερικές φορές» και το 2,3% 

απάντησε «πάντα» αντίστοιχα. Στις ίδιες ερωτήσεις στη μελέτη με τους οδηγούς 

φορτηγών οι απαντήσεις κυμαίνονταν περίπου στα ίδια ποσοστά (Stoohs et al, 

1995).  

Το ροχαλητό στη μελέτη μας το εξετάσαμε και σαν ανεξάρτητο σύμπτωμα κατά τη 

διάρκεια του ύπνου, αλλά και σε σχέση με άλλους παράγοντες. Έτσι παρατηρούμε 
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από την κατανομή των συμμετεχόντων ότι σχεδόν 1 στους 5 (22%) ροχαλήζει πάντα 

στον ύπνο του και σχεδόν 1 στους 4 (27%) μερικές φορές. Επίσης παρατηρούμε ότι 

υπάρχει σχέση στατιστικά σημαντική με παράγοντες όπως η ηλικία, το BMI, το 

κάπνισμα (p≤0,001) αλλά και με την υπέρταση και το σακχαρώδη διαβήτη. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ισχυρά θετική συσχέτιση με την ημερήσια υπνηλία (r= 

0,526, p≤0,01). Η σχέση ροχαλητού και άπνοιας κατά τον ύπνο είναι αδιαμφισβήτητη 

και θεωρείται από τα βασικά συμπτώματα του ΣΑΥ. Οι Young και άλλοι (1993) 

αναφέρουν ότι 76% εκείνων που ροχαλήζουν συστηματικά και 64% εκείνων που 

ροχαλήζουν όχι συστηματικά παρουσιάζουν κάποια μορφή άπνοιας ή υπόπνοιας 

στον ύπνο τους, ενώ 17% των πρώτων και 3,1% των δεύτερων έχουν δείκτη 

απνοιών-υποπνοιών κατά τον ύπνο AHI>15! Σε μελέτη επιπολασμού που 

πραγματοποιήθηκε σε οδηγούς λεωφορείων στο Hong Kong για τη διερεύνηση των 

διαταραχών αναπνοής κατά τον ύπνο, το ποσοστό οδηγών που ροχάληζαν ήταν 

αρκετά υψηλό (68,6%) (Hui et al, 2002). Η σχέση ανάμεσα στο ροχαλητό και την 

ημερήσια υπνηλία έχει διερευνηθεί στο παρελθόν απο επιδημιολογικές μελέτες και 

είναι αρκετά σημαντική. Όπως το ροχαλητό αποτελεί βασικό σύμπτωμα του ΣΑΥ, η 

σχέση μεταξύ ροχαλητού και ημερήσιας υπνηλίας ίσως να οφείλεται στην κοινή 

σχέση που έχουν με το ΣΑΥ, αν και υποστηρίζεται απο κάποιες μελέτες ότι το 

ροχαλήτο είναι ανεξάρτητα συνδεδεμένο με την αυξημένη υπνηλία (Young et al, 

2002). Σε τηλεφωνική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 5000 Βρετανούς για τον 

επιπολασμό του ροχαλητού, των διακοπών της αναπνοής κατά τον ύπνο και του 

ΣΑΥ, διαπιστώθηκε ότι περίπου το 40% του δείγματος ροχαλήζει και ότι το ροχαλητό 

σχετίζεται θετικά με την ηλικία (>25),  την παχυσαρκία, το κάπνισμα, την ημερήσια 

υπνηλία και ιδιαίτερα με την υπνηλία κατά την οδήγηση (Ohayon et al, 1997). Οι 

Hanning και Welsh, στα πλαίσια μιας ταχυδρομικής έρευνας σε 5000 Βρετανούς 

οδηγούς, διαπίστωσαν ότι εκείνοι που ροχαλήζουν έχουν περισσότερη υπνηλία από 

εκείνους που δεν ροχαλήζουν και αναγκάζονται όταν οδηγούν να κάνουν στην άκρη 

του δρόμου εξαιτίας της υπνηλίας τους. Οι Masa και άλλοι (2000) στα πλαίσια 

μελέτης για τη διερεύνηση της συχνότητας των τροχαίων ατυχημάτων από οδηγούς 

με υπνηλία συμπέραναν ότι συγκριτικά με οδηγούς που δεν έχουν υπνηλία, οδηγοί 

με υπνηλία χαρακτηρίζονται από αναπνευστικές διαταραχές, έχουν αυξημένο 

σωματικό βάρος, ροχαλήζουν, αναφέρουν άπνοιες κατά τον ύπνο τους και έχουν 

πρωινή κόπωση και υπέρταση. Οι Young και άλλοι (1997) αναφέρουν ότι όσοι 

ροχαλήζουν συστηματικά και έχουν AHI<5, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τροχαίο 

ατύχημα, ενώ από μία πρόσφατη μελέτη με ερωτηματολόγιο σε 9000 οδηγούς στο 

Ηνωμένο Βασίλειο προέκυψε ότι όσοι ροχαλήζουν κάθε βράδυ έχουν αυξημένη 

πιθανότητα για τροχαίο ατύχημα κατά 30% (Maycock, 1997). 
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8.3 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΥΠΝΗΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ  

 
Στη μελέτη μας επίσης εξετάσαμε και το σύμπτωμα της ημερήσιας υπνηλίας, βασικό 

διαγνωστικό κριτήριο του ΣΑΥ και σημαντικό να γνωρίζουμε τις διαστάσεις του, 

ιδιαίτερα σε έναν πληθυσμό όπου η εγρήγορση θεωρείται απαραίτητη, όπως οι 

επαγγελματίες οδηγοί. Από μελέτη που διεξήχθη προ δεκαετίας διαπιστώθηκε ότι 2-

3% των οδηγών γενικά αντιμετωπίζουν συστηματικά το πρόβλημα της υπνηλίας ενώ 

οδηγούν (McCartt et al, 1996). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Masa και 

άλλοι μερικά χρόνια αργότερα (2000).   

Η κλίμακα της Epworth Sleepiness (Johns, 1991), μας δίνει το δικαίωμα μέσα από 

ένα τελικό άθροισμα ή σκορ να κατατάξουμε την υπνηλία σε ηπίου, μετρίου βαθμού, 

αυξημένη, σοβαρή και πολύ σοβαρή υπνηλία. Ευτυχώς στην κατανομή των 

συμμετεχόντων μας δεν είχαμε σοβαρή ή πολύ σοβαρή υπνηλία, αλλά 

παρατηρήσαμε ένα αξιοσημείωτο ποσοστό της αυξημένης υπνηλίας (13,6%). 

Φαίνεται ότι η υπνηλία αποτελεί ένα κοινό πρόβλημα στην κατηγορία των 

επαγγελματιών οδηγών. Σε μελέτη που έγινε σε οδηγούς λεωφορείων 40% (!) 

ανέφεραν υπνηλία κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους και 13,4% παραδέχτηκαν ότι 

έχουν αποκοιμηθεί τουλάχιστο μία φορά κατά τη διάρκεια της οδήγησης (Hui et al, 

2002). Άλλη μελέτη που διεξήχθη σε οδηγούς φορτηγών από την Αυστραλία, το 14% 

παραδέχτηκε ότι αποκοιμήθηκαν ενώ οδηγούσαν (Arnold et al, 1997) και περίπου 

40% οδηγών μεγάλων φορτηγών και 21% οδηγοί μικρών φορτηγών ανέφεραν ότι 

έχουν προβλημα να παραμένουν σε εγρήγορση στο 20% τουλάχιστο της οδήγησης 

τους (Hakkanen & Summala, 1999). Οι Howard και άλλοι (2004) σε μελέτη που 

έκαναν για τον επιπολασμό της ημερήσιας υπνηλίας σε επαγγελματίες οδηγούς, 

χρησιμοποιώντας την κλίμακα Epworth, διαπίστωσαν υψηλό ποσοστό (24%) 

αυξημένης ημερήσιας υπνηλίας (όπου αυξημένη ημερήσια υπνηλία θεώρησαν ESS 

score≥11). 

Εξετάζοντας την ημερήσια υπνηλία σε συνδυασμό με άλλες μεταβλητές, 

παρατηρήσαμε ότι η υπνηλία φαίνεται να έχει σχέση με την ηλικία, το Δείκτη Μάζας 

Σώματος, το κάπνισμα αλλά και το σακχαρώδη διαβήτη στατιστικά σημαντική. 

Συγκεκριμένα παρατηρήσαμε ισχυρά θετική συσχέτιση με την ηλικία, το ΔΜΣ, το 

κάπνισμα και την περιφέρεια λαιμού. Σε συνδυασμό με άλλα συμπτώματα που 

προδιαθέτουν ΣΑΥ,  ισχυρά θετική συσχέτιση της υπνηλίας φαίνεται να υπάρχει με το 

έντονο ροχαλητό (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω), με τα επανηλειμμένα 

ξυπνήματα, τις διακοπές της αναπνοής κατά τον ύπνο, τη βραδυνή ενούρηση, τον 

αναποτελεσματικό ύπνο και την πρωινή κεφαλαλγία, όπως αναφέρουν οι οδηγοί. 
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Γενικά η υπνηλία στους οδηγούς δεν συνδέεται πάντα με διαταραχές αναπνοής κατά 

τον ύπνο, αλλά και με άλλους παράγοντες όπως ο ανεπαρκής ύπνος λόγω 

πολύωρης εργασίας και η οδήγηση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όταν όμως υπάρχει 

και συνδυασμός της υπνηλίας με παθολογικούς παράγοντες, τότε ελοχεύει ο 

κίνδυνος του αδιάγνωστου ΣΑΥ. Σε μελέτη για τον επιπολασμό των οδηγών με 

συστηματική υπνηλία, προκύπτει ότι τα άτομα αυτά φαίνεται να χαρακτηρίζονται από 

στοιχεία που παρατηρούνται σε όσους πάσχουν από διαταραχές της αναπνοής κατά 

τη διάρκεια του ύπνου τους, είναι δηλαδή υπέρβαρα, ροχαλήζουν, αναφέρουν 

άπνοιες στον ύπνο τους, έχουν πρωινή κόπωση και υπέρταση (Masa et al, 2000). Σε 

μελέτη που διεξήχθη σε επαγγελματίες οδηγούς βρέθηκε υψηλός επιπολασμός 

αυξημένης υπνηλίας σε συνδυασμό με έλλειψη ύπνου (>7 hours), διαταραχές 

αναπνοής κατά τον ύπνο και παχυσαρκία (Howard et al, 2004). Σε αντίθεση με τα 

παραπάνω, οι Hakkanen και Summala (1999) υποστηρίζουν  ότι επαγγελματικοί, 

προσωπικοί και παράγοντες που υποδεικνύουν διαταραχές αναπνοής κατά τον ύπνο 

συμβάλλουν ελάχιστα στην ανίχνευση της υπνηλίας κατά τη διάρκεια της οδήγησης 

σε επαγγελματίες οδηγούς, υποδηλώνοντας ότι αποτελεί κοινό πρόβλημα της 

πλειοψηφίας των επαγγελματιών οδηγών. Σε άλλη έρευνα βασισμένη σε 

συνεντεύξεις που διεξήχθη για τη διερεύνηση παραγόντων που προάγουν την 

υπνηλία κατά τη διάρκεια της οδήγησης σε οδηγούς μεγάλων φορτηγών, προέκυψε 

ότι η αυξημένη ημερήσια υπνηλία και η συμπτωματολογία διαταραχών αναπνοής 

κατά τον ύπνο λειτουργούν ως ανεξάρτητοι παράγοντες (McCartt et al, 2000). 

 

 

8.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Λόγω του ότι η παρούσα μελέτη ήταν μιά πρώτη προσπάθεια σε τοπικό επίπεδο 

καταγραφής ενός προβλήματος το οποίο δεν έχει διερευνηθεί αρκετά στην Ελλάδα, 

παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες οι οποίες πρέπει να επισημανθούν, ώστε να 

αποφευχθούν κατά το δυνατό σε επόμενες μελέτες. 

Σε καμία περίπτωση τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν σε όλο τον 

πληθυσμό των επαγγελματιών οδηγών καθώς το δείγμα μας ήταν μικρό, επιλεγμένο 

όχι τυχαία και όχι από όλη την Ελλάδα ώστε να το γενικεύσουμε για όλους τους 

Έλληνες επαγγελματίες οδηγούς. 

Η προσπάθεια μας ήταν μια μελέτη based on questionnaire, βασισμένη δηλαδή σε 

αυτοαναφορές των οδηγών, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό για την 

αξιοπιστία των τοποθετήσεων. Όπως σε όλες τις έρευνες, τα αποτελέσματα που 

στηρίζονται σε αυτοαναφορές μπορεί να μην είναι ακριβή καθώς δεν μπορεί ο 

ερευνητής να είναι σίγουρος ότι οι αποκριτές θυμούνται με ακρίβεια στοιχεία του 
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παρελθόντος. Ποικίλοι παράγοντες μπορεί να έχουν επηρεάσει την προθυμία 

μερικών οδηγών να αποκαλύψουν διάφορα στοιχεία πού έχουν να κάνουν με τον 

ύπνο τους και ενδεχομένως να επηρεάζουν την εργασιακή τους απόδοση. Η 

αξιοπιστία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο αυτού του αντικειμένου, αυξάνει με 

την παρουσία προσώπου του οικογενειακού περιβάλλοντος (πχ σύζυγος, συγγενής 

κλπ) που επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του ερωτώμενου ή προσθέτει στοιχεία τα οποία 

δεν είναι σε θέση να δηλώσει ο ίδιος καθώς δεν γνωρίζει γιατί κοιμάται, πχ διακοπές 

στην αναπνοή κατά τον ύπνο. Η έλλειψη επίσης εργαστηριακών εξετάσεων ή 

πολυπαραμετρικής μελέτης, ώστε να μην μπορεί να υπολογισθεί ο ύπο-απνοικός 

δείκτης, περιορίζει την αξία των αποτελεσμάτων αλλά και την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων. Αναφορικά με το ερευνητικό εργαλείο, αν και το ερωτηματολόγιο 

μας χρησιμοποιείται συστηματικά από το Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, εντούτοις  δεν είναι στην ολότητά του σταθμισμένο. 

Επειδή ο πληθυσμός των επαγγελματιών οδηγών αποτελείται από ξεχωριστές 

ομάδες ή κατηγορίες οδηγών που παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, 

όπως το ωράριο, το καθεστώς εργασίας (ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί), οι 

βάρδιες, το είδος οχήματος, το είδος περιοχής που εργάζονται (πυκνοκατοικημένη ή 

αραιοκατοικημένη, πόλη ή χωριό ή και τα δύο), θα ήταν καλύτερο τέτοιου είδους 

μελέτες να γίνονται ξεχωριστά σε κάθε ομάδα, ώστε να μην γενικεύονται τα 

αποτελέσματα για όλους και να μη γίνονται βέβαια άστοχες συγκρίσεις μεταξύ των 

ομάδων. Επίσης αυτό διευκολύνει τη δειγματοληψία της μελέτης και τον όποιο τρόπο 

επιλέγεται για να γίνει αυτή, καθώς αποφεύγεται η επαφή με διαφορετικά σωματεία, 

εκπροσώπους και υπεύθυνους γενικά για κάθε ομάδα. 

 

 

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Αν και η μελέτη μας παρουσιάζει αρκετές μεθοδολογικές ατέλειες, εντούτοις τα 

συμπεράσματα που εξάγονται, έστω και αδρά, είναι χρήσιμα και απαντούν στα 

ερευνητικά μας ερωτήματα. 

Το δείγμα των οδηγών εκπροσωπόντας τον πληθυσμό των επαγγελματιών οδηγών 

της πόλης του Ηρακλείου χαρακτηρίζεται από στοιχεία που είναι συμβατά με στοιχεία 

του προφίλ των ασθενών που πάσχουν από ΣΑΥ, κυρίως σωματομετρικά: αυξημένο 

σωματικό βάρος, με μεγάλο ποσοστό παχυσαρκίας και παχυσαρκία κεντρικού τύπου. 

Επίσης ο επιπολασμός του καπνίσματος είναι αρκετά υψηλός. 

Ο επιπολασμός του ροχαλητού από τις αναφορές των συμμετεχόντων είναι αρκετά 

υψηλός ενώ τα ποσοστά αυξημένης ημερήσιας υπνηλίας συμφωνούν με ποσοστά σε 
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παρεμφερείς μελέτες που εξετάζουν τις διαταραχές αναπνοής κατά τον ύπνο σε 

επαγγελματίες οδηγούς. 

Τέλος ερευνώντας τη σχέση του ροχαλητού και της ημερήσιας υπνηλίας, ως κεντρική 

μας μεταβλητή και βασικό διαγνωστικό κριτήριο του ΣΑΥ, με άλλες μεταβλητές 

διαπιστώσαμε ότι είναι στατιστικά σημαντική, υποψιάζοντάς μας για ενδεχόμενη 

πιθανότητα αδιάγνωστου ΣΑΥ στον πληθυσμό αυτόν.  

 

 

10. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 
Η ανάπτυξη και εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων έχει αποδειχθεί ότι 

προσφέρει ανεκτίμητα στην κοινωνική υγεία αλλά και στην οικονομία της υγείας. Στην 

περίπτωση της αντιμετώπισης του ΣΑΥ, η οποία ενέχει σε πρώτο βαθμό το στοιχείο 

της πρόληψης και με δεδομένο ότι στην Ελλάδα η γνώση για τις διαστάσεις του 

προβλήματος δεν έχει προχωρήσει, η ενημέρωση του κόσμου, η εκπαίδευση των 

γιατρών και η ευαισθητοποίηση των ασφαλιστικών οργανισμών αποτελούν βασικά 

στοιχεία για την έγκαιρη διάγνωση και επιτυχή θεραπεία. Μία από κοινού 

προσπάθεια μπορεί να ελαττώσει το κόστος θεραπείας και να αυξήσει τη 

συμμόρφωση των ασθενών. 

Η οδήγηση αποτελεί μιά ιδιαίτερη δεξιότητα που σε μεγάλο βαθμό γίνεται 

«αυτόματα», ωστόσο απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και εγρήγορση για την αποφυγή 

των τροχαίων ατυχημάτων. Ασθενείς με ΣΑΥ έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τροχαία 

ατυχήματα τα οποία έχουν πολυπαραγοντική αιτιολογία με την υπνηλία και τη 

μειωμένη οδηγική απόδοση να συμβάλουν κατά ένα μέρος. Εφόσον όμως οι 

αναπνευστικές διαταραχές αντιμετωπίζονται και είναι θεραπεύσιμες, αρκετά τροχαία 

ατυχήματα μπορούν να αποφευχθούν. Η ανάγκη για κατανόηση της σημασίας του 

αδιάγνωστου ΣΑΥ στα τροχαία ατυχήματα είναι επιτακτική γιατί σε αντίθεση με άλλες 

επιπτώσεις του ΣΑΥ, τα τροχαία ατυχήματα θέτουν σε κίνδυνο και άλλες ανθρώπινες 

ζωές εκτός από τον οδηγό. Κατά συνέπεια αυτή η πιθανή επίπτωση του ΣΑΥ είναι 

ιδιαίτερης βαρύτητας για την κοινωνία γενικότερα. 

Ευτυχώς η συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων μειώνεται μετά την επιτυχή 

αντιμετώπιση του ΣΑΥ, η οποία στηρίζεται σε 3 παράγοντες που βρίσκονται σε 

συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους: 

• Ιατρική κοινότητα και επαγγελματίες υγείας 

• Πολιτεία 

• Οδηγοί. 

Στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να 

αποκτήσουν μεγαλύτερη εκπαίδευση για το θέμα και ευαισθητοποίηση ώστε να 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

45 

γίνεται έγκαιρα η παραπομπή ασθενών που πιθανώς πάσχουν από ΣΑΥ σε ειδικούς. 

Σχετικά με τον κίνδυνο κατά την οδήγηση πρέπει να επισημανθούν 3 όψεις του 

προβλήματος που περιλαμβάνουν: 1) την κατανόηση του προβλήματος της 

επιμένουσας υπνηλίας των ασθενών και πως μπορούν να γίνουν γρήγορα 

παρεμβάσεις για την αύξηση της εγρήγορσης κατά τη διάρκεια της οδήγησης. 2) την 

εκπαίδευση και ενημέρωση των ασθενών για τον κίνδυνο που διατρέχουν 

επισημαίνοντας τους την ευθύνη που έχουν απέναντι στο κοινωνικό σύνολο για 

ασφαλή οδήγηση. 3) την υποχρέωση που έχουν οι γιατροί για αναφορά των ασθενών 

στις τοπικές αρχές (George et al, 2002). Η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων 

screening για βαριάς μορφής ΣΑΥ στον πληθυσμό των επαγγελματιών οδηγών, ίσως 

στο στάδιο της κλινικής εξέτασης πριν την έναρξη της εργασίας τους είναι μιά 

πρόταση, το κόστος της οποίας πρέπει να συγκριθεί με το κόστος των συνεπειών 

που ενδεχομένως να προκύψουν χωρίς την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. 

Θεωρείται πάντως σκόπιμο να αποκλεισθούν οδηγοί με βαριάς μορφής ΣΑΥ από την 

επαγγελματική οδήγηση λόγω πολύ αυξημένου κινδύνου εμπλοκής τους σε τροχαίο 

ατύχημα εξαιτίας της υπνηλίας (Gurubhagavatula et al, 2004).   

Στην Ευρώπη σήμερα δεν υπάρχουν κανονισμοί που να αφορούν την άδεια 

οδήγησης και το ΣΑΥ και η πραγματικότητα είναι ότι οι αρμόδιες αρχές σε πολλά 

Ευρωπαϊκά κράτη δεν κάνουν ιδιαίτερη αναφορά για αυτό το θέμα. Αυτές οι ελλείψεις 

επισημαίνουν την ανάγκη για λήψη επαρκών μέτρων και εφαρμογή κανονισμών για 

την προστασία τόσο των ασθενών που πάσχουν από ΣΑΥ, όσο και του κοινωνικού 

συνόλου που ενδεχομένως να κινδυνεύει η ζωή ή η σωματική ακεραιότητα των 

μελών του από τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από ασθενείς με υπνηλία που 

πάσχουν απο ΣΑΥ. Όποιοι κι αν είναι αυτοί οι κανονισμοί, δεν πρέπει να βασιστούν 

απλά και μόνο σε όρια αυθαίρετα του υποαπνοϊκού δείκτη και την ευθύνη πρέπει να 

τη φέρουν συνολικά οι ειδικοί γιατροι, οι ασθενείς και οι αρμόδιες αρχές. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί σε επαγγέλματα υψηλού κινδύνου, όπως οι οδηγοί  

μεγάλων επαγγελματικών φορτηγών. Πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στους 

επαγγελματίες και μη οδηγούς με την εφαρμογή πιο αυστηρών κανονισμών στους 

επαγγελματίες οδηγούς. Δεδομένου ότι ο επιπολασμός του ΣΑΥ στην Ευρώπη είναι 

υψηλός, είναι επιτακτική η ανάγκη για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, η εφαρμογή 

πρακτικών και ρεαλιστικων μέτρων, κατά προτίμηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 

ώστε ασθενείς με αυτό το σύνδρομο να αποκλειστούν από την οδήγηση, εκτός αν 

αντιμετωπιστεί σωστά και έγκαιρα το προβλημά τους. Τέλος, πρέπει εφόσον 

αντιμετώπιζεται επιτυχώς το σύνδρομο, να γίνεται καταγραφή και παρακολούθηση 

του πάσχοντος σε ετήσια βάση με χρήση διάφορων αντικειμενικών ελέγχων της 

εγρήγορσης και της υπνηλίας και της εξέλιξης των διαταραχών αναπνοής κατά τη 

διάρκεια του ύπνου τους. 
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Λαμβάνοντας υπόψιν τον υψηλό κίνδυνο και το κόστος των ατυχημάτων που 

προκαλούνται από την υπνηλία και συγκρίνοντας τα με τη δυνατότητα για επιτυχή 

αντιμετώπιση του ΣΑΥ στους περισσότερους ασθενείς, ενισχύει τις προσπάθειες για 

αναγνώριση και αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για 

θετική σχέση κόστους–αποτελέσματος για τέτοιου είδους προσπάθειες, που 

αφορούν την πρόληψη ατυχημάτων. Η σχέση αυτή γίνεται ακόμα περισσότερο θετική 

αν ληφθεί υπόψιν η μείωση της πιθανότητας πρόωρης συνταξιοδότησης λόγω 

επιτυχούς αντιμετώπισης των διαταραχών αναπνοής κατά τον ύπνο. 
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Πίνακας 1. Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς τα δημογραφικά  

και τα  σωματομετρικά τους στοιχεία 

 
 MT (TA) 

Min-max 
n (%) 

ΦΥΛΟ   

ΑΝΔΡΕΣ  132 (100) 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  0 (0,0%) 

ΗΛΙΚΙΑ 42,9 (8,87) 

30-64 

 

ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ.   

ΕΓΓΑΜΟΙ  114 (86,4) 

ΑΓΑΜΟΙ  18 (13,6) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓ. ΟΔΗΓ.   

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  59 (44,7) 

Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  23 (17,4) 

Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  50 (37,9) 

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  

ΒΜΙ   

<28 25,7 (1,6) 

18,7-27,8 

78 (59,1) 

≥28 30,9 (2,6) 

28,1-39,8 

54 (40,9) 

Neck Circumference   

35-40  49 (37,1) 

>40  83 (62,9) 

WHR   

≤1  72 (54,5) 

>1 1,08 (0,055) 

1,01-1,23 

60 (45,5) 
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Πίνακας 2. Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς τα γενικότερα χαρακτηριστικά της 

υγείας τους 

 
 n (%) 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ  

ΝΑΙ 101 (76,5) 

ΟΧΙ 31 (23,5) 

PACKET YEARS  

0-20 72 (54,5) 

>21 60 (45,5) 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ  

ΥΠΕΡΤΑΣΗ 16 (12,1) 

ΣΑΚΧ. ΔΙΑΒΗΤΗΣ 15 (11,4) 

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ 7 (5,3) 

ΘΥΡΕΟΕΙΔ. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7 (5,3) 

ΧΑΠ 6 (4,5) 

ΚΑΡΔ. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 3 (2,3) 

ΨΥΧΙΑΤΡ. ΝΟΣΗΜΑΤΑ 0 (0%) 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 0 (0%) 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

ΝΑΙ 36 (27,3) 

ΟΧΙ 96 (72,7) 
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Πίνακας 3. Κατανομή συμμετεχόντων ως προς τη συχνότητα εμφάνισης 

συμπτωματολογίας κατά τον ύπνο 

 
 ΠΟΤΕ 

n (%) 
ΣΠΑΝΙΑ 

n (%) 
ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 
n (%) 

ΠΑΝΤΑ 
n (%) 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 
n (%) 

Ερωτ. 1 

Δυσκολία να 

αποκοιμηθεί 

51 (38,6) 40 (30,3) 23 (17,4) 18 (13,6) 0 (0%) 

Ερώτ. 2 

Ύπνος>5 ώρες  

0 (0%) 13(9,8) 34 (25,8) 85(64,4) 0 (0%) 

Ερώτ. 3 Ύπνος 

>9 ώρες 

86(65,2) 37 (28) 9 (6,8) 0 (0%) 0 (0%) 

Ερώτ. 4 

Επανειλλημμένα 

ξυπνήματα 

30 (22,7) 45 (34,1) 43 (32,6) 14 (10,6) 0 (0%) 

Ερώτ. 5 Δυνατό 

ροχαλητό 

31 (23,5) 35 (26,5) 36 (27,3) 29 (22) 0 (0%) 

Ερώτ. 6 

Διακοπές στην 

αναπνοή κατά 

τον ύπνο 

53 (44,7) 11(8,3) 18 (13,6) 0 (0%) 44 (33,3) 

Ερώτ. 7 

Ανήσυχος 

ύπνος 

53 (40,2) 47 (35,6) 19 (14,4) 9 (6,8) 4 (3) 

Ερώτ. 8 

Ξύπνησε και 

ένιωθε ότι δεν 

μπορούσε να 

αναπνεύσει 

95 (72) 20 (15,2) 10 (7,6) 0 (0%) 7 (5,3) 

Ερώτ. 9 

Εφιάλτες- 

τρόμος 

70 (53,0) 52 (39,4) 10 (7,6) 0 (0%) 0 (0%) 

Ερώτ. 17 

Βραδυνή 

ενούρηση 

23 (17,4) 51 (38,6) 41 (31,1) 16 (12,1) 1 (0,8) 

Ερώτ. 18 Σάλια-

τροφή στο 

μαξιλάρι 

81 (61,4) 21 (15,9) 30 (22,7) 0 (0%) 0 (0%) 
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Πίνακας 4. Κατανομή συμμετεχόντων ως προς τη συχνότητα εμφάνισης 

συμπτωματολογίας κατά την αφύπνιση 

 
 ΠΟΤΕ 

n (%) 
ΣΠΑΝΙΑ 

n (%) 
ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 
n (%) 

ΠΑΝΤΑ 
n (%) 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 
n (%) 

Ερώτ. 10 Ξύπνησε 

και ένιωθε ότι 

κοιμήθηκε 

λιγότερο από ότι 

χρειστηκε 

24 (18,2) 51(38,6) 51 (38,6) 6 (4,5) 0 (0%) 

Ερώτ. 11 Ξύπνησε 

και ένιωθε 

κόπωση 

51 (38,6) 44 (33,3) 36 (27,3) 0 (0%) 1 (0,8) 

 

 

Πίνακας 5. Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς τη συχνότητα εμφάνισης 

συμπτωματολογίας κατά την εγρήγορση 

 
 ΠΟΤΕ 

n(%) 
ΣΠΑΝΙΑ 

n(%) 
ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

n(%) 

ΠΑΝΤΑ 
n(%) 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 
n(%) 

Ερώτ. 12 

Μείωση 

πρόσφατης 

μνήμης 

43(32,6) 43(32,6) 44(33,3) 2(1,5) 0(0%) 

Ερώτ. 13 

Μείωση 

συγκεντρωτικής 

ικανότητας 

60(45,5) 47(35,6) 22(16,7) 3(2,3) 0(0%) 

Ερώτ. 14 

Αυξημένη 

ευερεθιστότητα 

8(6,1) 21(15,9) 54(40,9) 49(37,1) 0(0%) 

Ερώτ. 15 

Καταθλιπτικό 

συναίσθημα-

μελαγχολία 

53(40,2) 63(47,7) 16(12,1) 0(0%) 0(0%) 

Ερώτ. 16 

Πρωινή 

κεφαλαλγία 

78(59,1) 37(28) 17(12,9) 0(0%) 0(0%) 
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Πίνακας 6. Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς τη συχνότητα εμφάνισης κάποιων 

συνηθειών που επηρεάζουν τον ύπνο 

 
 ΠΟΤΕ 

n (%) 
ΣΠΑΝΙΑ 

n (%) 
ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 
n (%) 

ΠΑΝΤΑ 
n (%) 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 
n (%) 

Ερώτ. 19 

Λήψη 

φαρμάκων 

για τον ύπνο 

ή ηρεμιστικά 

127 (96,2) 5 (3,8) 0 (0%) 0 (0%) 0(0%) 

Ερώτ. 20 

Ακανόνιστο 

ωράριο 

ύπνου 

74 (56,1) 29 (22,0) 20 (15,2) 9 (6,8) 0(0%) 

Ερώτ. 21 

Βάρδιες ή 

νυχτερινές 

βάρδιες  

56 (42,4) 34 (25,8) 34 (25,8) 8 (6,1) 0(0%) 
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Πίνακας 7. Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς τις απαντήσεις τους στην κλίμακα 

ημερήσιας υπνηλίας  ESS (Johns, 1991) 

Τι πιθανότητα υπάρχει όταν δεν αισθάνεστε κουρασμένος να σας πάρει ο ύπνος ή να 

κοιμηθείτε τελείως σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ESS 0=ΠΟΤΕ 

n (%) 
1=ΣΠΑΝΙΑ 

n (%) 
2=ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 
n (%) 

3=ΠΑΝΤΑ 
n (%) 

1. Καθισμένος 

διαβάζοντας 

56 (42,4) 50 (37,9) 24 (18,2) 2 (1,5) 

2.Παρακολουθώντας 

τηλεόραση 

16 (12,1) 36 (27,3) 29 (22) 51 (38,6) 

3.Καθισμένος σε 

δημόσιο χώρο 

(θέατρο,συνάντηση) 

99 (75) 30 (22,7) 2 (1,5) 1 (0,8) 

4.Ως συνοδηγός για 

απόσταση 1 ώρας 

χωρίς διάλλειμμα 

62 (47) 49 (37,1) 17 (12,9) 4 (3,0) 

5.Καθώμενος χωρίς 

δραστηριότητα το 

απόγευμα 

54 (40,9) 56 (42,4) 15 (11,4) 7 (5,3) 

6.Καθισμένος και 

συζητώντας με 

κάποιον 

122 (92,4) 8 (6,1) 2 (1,5) 0 (0%) 

7.Καθισμένος μετά 

από φαγητό σε 

ήσυχο μέρος χωρίς 

λήψη αλκοόλ 

2 (1,5) 33 (25,0) 41 (31,1) 56 (42,4) 

8.Στο αυτοκίνητο 

ενω έχει σταματήσει 

λίγα λεπτά λόγω 

κίνησης 

129 (97,7) 2 (1,5) 1 (0,8) 0 (0%) 
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Πίνακας 8. Κατανομή συμμετεχόντων ως προς τις κατηγορίες του συνολικού 

αθροίσματος στην κλίμακα της ημερήσιας υπνηλίας ESS 

 
 ΜΤ (τα) 

min-max 
n(%) 

TOTAL ESS 6,7 (3,44) 

1-14 

 

0-5 3,4 (1,2) 

1-5 

57 (43,2) 

6-10 8,3 (1,42) 

6-10 

57 (43,2) 

>10 12,3 (1,08) 

11-14 

18 (13,6) 

 

 

 
Πίνακας 9. Σχέση βασικής συμπτωματολογίας ΣΑΥ με σωματομετρικά 

χαρακτηριστικά και νοσήματα των επαγγελματιών οδηγών 

 
 Έντονο 

ροχαλητό 
(χ2, df, p-
value) 

Επανηλειμμένα 
ξυπνήματα 
(χ2, df, p-value) 

Αναποτελεσματικός 
ύπνος 
(χ2, df, p-value) 

Διακοπές της 
αναπνοής κατά 
τον ύπνο 
(χ2, df, p-value) 

Ηλικία 19,32, 3, 

≤0,001 

16,797, 3, 0,001 0,413, 3, 0,938 16,201, 2, ≤0,001 

BMI 22,245, 3, 

≤0,001 

14,381, 3, 0,002 1,784, 3, 0,619 10,852, 2, 0,004 

WHR 8,48, 3, 

0,037 

7,588, 3, 0,055 2,261, 3, 0,520 4,932, 2, 0,085 

PACKET 
YEARS 

28,208, 6, 

≤0,001 

17,611, 6, 0,007 21,247, 6, 0,002 20,410, 4, ≤0,001 

Υπέρταση 14,868, 3, 

0.002 

9,874, 3, 0,02 4,034, 3, 0,227 7,632, 2, 0,022 

Στεφανιαία 
νόσος 

4,33, 3, 

0,228 

3,21, 3, 0,36 0,466, 3, 0,926 1,857, 2, 0,395 

Διαβήτης  14,035, 3, 

0,003 

10,147, 3, 0,017 3,907, 3, 0,272 5,027, 2, 0,071 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

64 

Πίνακας 10. Σχέση ημερήσιας υπνηλίας με την ηλικία, τα σωματομετρικά 

χαρακτηριστικά και συγκεκριμένες νόσους  

 
 ESS ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 0-5 6-10 >10 χ2, df, p-value 

Ηλικία >40 
Ν(%) 

23 (31,9) 34 (47,2) 15 (20,8) 11,248, 2, 

0,004 

Bmi ≥ 28 Ν(%) 17 (37,5) 25 (46,3) 12 (22,2) 8,043, 2, 0,018 

WHR >1 Ν(%) 27 (37,5) 31 (43,1) 14 (19,4) 5,103, 2, 0,078 

py 21-50 Ν(%) 14 (29,2) 27 (56,3) 7 (14,6) 18,824, 4, 

0,001 

Υπέρταση 
Ν(%) 

3 (18,8) 7 (43,8) 6 (37,5) 10,122, 2, 0,06 

Διαβήτης 
Ν(%) 

2 (13,3) 8 (53,3) 5 (33,3) 8,71, 2, 

0,013 

Στεφ. Νόσος 
Ν(%) 

2 (28,6) 2 (28,6) 3 (42,9) 5,35, 2, 

0,069 
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Πίνακας 11. Σχέση ροχαλητού με την ηλικία, τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά και 

συγκεκριμένες νόσους 

 

 Ερώτηση 5. Δυνατό ροχαλητό 

 ποτέ σπάνια μερικές 

φορές  

πάντα χ2, df, p 

Ηλικία >40 
Ν(%) 

7 (9,9) 19 (26,8) 23 (32,4) 22 (31,0) 19,329, 3, 

≤0,001 

bmi ≥ 28 
Ν(%) 

7 (13,2) 7 (13,2) 19 (35,8) 20 (37,7) 22,245, 3, 

≤0,001 

WHR >1 
Ν(%) 

13 (18,1) 15 (20,8) 24 (33,3) 20 (27,8) 8,487, 3, 

0,037 

py 21-50 
Ν(%) 

4 (8,3) 13 (27,1) 15 (31,3) 16 (33,3) 28,208, 6, 

≤0,001 

Υπέρταση 
Ν(%) 

1 (6,3) 1 (6,3) 5 (31,3) 9 (56,3) 14,868, 3, 

0,002 

Διαβήτης 
Ν(%) 

0 (0%) 1 (6,7) 9 (60,0) 5 (33,3) 14,035, 3, 

0,003 

 

 
Πίνακας 12. Συσχέτιση της ημερήσιας υπνηλίας με την ηλικία και τα σωματομετρικά 

στοιχεία των επαγγελματιών οδηγών και το κάπνισμα. 

 

 Ημερήσια υπνηλία 

 r p-value 

Ηλικία 0,317 p≤0.01 

BMI 0,297 p≤0.01 

WHR 0,148 p≤0.05 

Neck Circumference 0,356 p≤0.01 

Packet years 0,282 p≤0.01 

 

r= γραμμικός συντελεστής συσχέτισης Spearman 
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Πίνακας 13. Συσχέτιση ημερήσιας υπνηλίας των επαγγελματιών οδηγών με 

συμπτωματολογία που παρατηρείται κατά τον ύπνο, την αφύπνιση και την 

εγρήγορση 

 Ημερήσια υπνηλία 

 r (συντ. Spearman) p-value 

Ύπνος   

1.Δυσκολία να αποκοιμηθεί 0,087 - 

2.Ύπνος>5 ώρες -0,282 p≤0.01 

3.Ύπνος>9 ώρες  -0,187 p≤ 0.05 

4.Επανειλημμένα ξυπνήματα 0,574 p≤0.01 

5.Δυνατό ροχαλητό 0,526 p≤0.01 

6.Διακοπές στην αναπνοή  0,638 p≤0.01 

7.Ανήσυχος ύπνος 0,444 p≤0.01 

8.Ξυπνησατε νοιώθωντας ότι δεν 

μπορείτε να αναπνευσετε 

0,375 p≤0.01 

9.Εφιάλτες  -0,022 - 

17.Βραδυνή ενούρηση 0,522 p≤0.01 

18.Σάλια ή τροφή στο μαξιλάρι 0,482 p≤0.01 

Αφύπνιση   

10.Αναποτελεσματικός ύπνος 0,388 p≤0.01 

11.Ξυπνησατε νοιώθοντας 

κουρασμένος  

0,333 p≤0.01 

Εγρήγορση   

12.Μείωση προσφατης μνήμης 0,189 p≤ 0.05 

13.Μείωση συγκεντρωτικής 

ικανότητας  

0,223 p≤ 0.05 

14.Αυξημένη ευερεθιστότητα 0,269 p≤0.01 

15.Καταθλιπτικό συναίσθημα 0,212 p≤ 0.05 

16.Πρωινή κεφαλαλγία 0,359 p≤0.01 

19.Λήψη φαρμάκων για ύπνο - - 

20.Ακανόνιστο ωράριο ύπνου -0,017 - 

21.Βάρδιες ή νυχτερινές βάρδιες  -0,182 p≤ 0.05 
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