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Η Χρόνια Αποστέρηση Ύπνου ή όπως λέγεται τώρα Σύνδροµο Ανεπαρκούς Ύπνου, ορίζεται ως η ηµερήσια υπνηλία και άλλα σχε-

τικά συµπτώµατα, όπως η αδυναµία συγκέντρωσης, σε ένα άτοµο το οποίο επίµονα παραλείπει να κοιµηθεί επαρκείς ώρες, ώστε

να έχει ικανοποιητική εγρήγορση την επόµενη ηµέρα.

Περιγράφεται ένα περιστατικό Συνδρόµου Αποστέρησης Ύπνου, από το Εργαστήριο Ύπνου της Β΄ Πνευµονολογικής Κλινικής του

ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου. Με αφορµή αυτό το περιστατικό συζητείται η στάση των ανθρώπων απέναντι στον ύπνο, η οποία είναι

σηµαντικό να εξετάζεται τόσο στις περιπτώσεις αϋπνίας όσο και ηµερήσιας υπνηλίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανεπαρκής Ύπνος, Χρόνια Αποστέρηση Ύπνου, Ηµερήσια Υπνηλία. 
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Ανακοίνωση Περιστατικού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Ο Γιάννης είναι 28 χρονών, εργάζεται σε ∆ΕΚΟ και εξετάστη-
κε στο Εργαστήριο Ύπνου της Β΄ Πνευµονολογικής Κλινικής
του ΓΝΘ «Παπανικολάου» για την έντονη ηµερήσια υπνηλία,
την οποία άρχισε να αναγνωρίζει ως πρόβληµα τα τελευταία 2
χρόνια.
Στην Κλίµακα Epworth1 για την ηµερήσια υπνηλία ο Γιάννης
σηµείωσε 14 µε φυσιολογικές τιµές < 10. Η Κλίµακα Epworth
περιέχει ερωτήσεις για το βαθµό υπνηλίας κατά τη διάρκεια
καθηµερινών δραστηριοτήτων και χρησιµοποιείται ευρύτατα ως
εργαλείο screening για την παρουσία ηµερήσιας υπνηλίας. 
Η Κλίµακα Epworth έχει µεταφρασθεί και πιστοποιηθεί στα
Ελληνικά.
Ο Γιάννης έχει παχυσαρκία µε ΒΜΙ 32.
Ο Εργαστηριακός έλεγχος ρουτίνας που περιελάµβανε µέτρη-
ση της TSH και του HCt δεν έδειξε κάτι το αξιοσηµείωτο.
Η µελέτη ύπνου στο Εργαστήριο Ύπνου έδειξε διαταραχή
της αναπνευστικής λειτουργίας στον ύπνο, η οποία όµως
είναι ήπια και δεν φαίνεται να ευθύνεται για την ηµερήσια
υπνηλία του.
Στην ψυχιατρική εκτίµηση φάνηκε ότι ο Γιάννης δεν κάνει
κατάχρηση Αλκοόλ (πίνει περιστασιακά µόνο και σε κοινωνι-
κό πλαίσιο πάντα). πρόσφατα έκοψε το κάπνισµα, κάτι που
βελτίωσε τα συµπτώµατά του γενικά και την υπνηλία ειδικότε-
ρα, χωρίς όµως να τα εξαλείψει.
∆εν κάνει χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. ειδικότερα, δεν
κάνει χρήση αµφεταµινών ή κοκαΐνης (τα οποία στη φάση
στέρησης µπορούν να προκαλέσουν έντονη υπνηλία), ούτε
κάνει κατάχρηση ηρεµιστικών ή χρήση κάνναβης ή οπιοειδών.
Το οικογενειακό του ιστορικό είναι αρνητικό για διαταραχές
ύπνου ή µείζονες ψυχιατρικές διαταραχές.
Ο Γιάννης δεν έχει τα συµπτώµατα που συνοδεύουν την ναρ-
κοληψία, δηλ. δεν έχει επεισόδια καταπληξίας, δεν έχει υπνα-
γωγικές ή υπνοποµπικές ψευδαισθήσεις, ούτε επεισόδια
παράλυσης κατά το πρωινό ξύπνηµα ή άλλοτε.
Στη συνέχεια η ψυχιατρική διερεύνηση κατευθύνθηκε στη
συχνότερη ψυχιατρική κατάσταση που µπορεί να προκαλέσει

υπνηλία, την κατάθλιψη. Είναι γνωστό2 ότι µερικές µορφές
κατάθλιψης µπορούν να κάνουν υπνηλία όπως:
1) η Άτυπη Κατάθλιψη που χαρακτηρίζεται από υπνηλία, υπερ-

φαγία και υπερευαισθησία στην απόρριψη, 
2) η κατάθλιψη στα πλαίσια ∆ιπολικής ∆ιαταραχής 
3) η χρόνια, µέτριας βαρύτητας κατάθλιψη.

Ο Γιάννης όµως δεν έχει κατάθλιψη, αντίθετα, η ζωή έχει
ενδιαφέρον γι'αυτόν, τον συγκινεί πραγµατικά, δεν τη ζει
µηχανικά.
Αυτό που φάνηκε τελικά είναι ότι ο Γιάννης, υπό το βάρος
µιας αρκετά καταναγκαστικής προσωπικότητας, συχνά εξουθε-
νώνει τον εαυτό του στη δουλειά (π.χ. 5 το πρωί µε 6 το από-
γευµα) «για να µην µείνει τίποτα ατακτοποίητο, για να µην τον
κατηγορήσει ποτέ κανείς για τίποτα».
1 – 2 απογεύµατα την εβδοµάδα κάνει και δεύτερη δουλειά.
Πολλοί άνθρωποι πολυάσχολοι µεσοβδόµαδα καλύπτουν την
έλλειψη ύπνου τα Σαββατοκύριακα και αποφεύγουν την
Χρόνια Αποστέρηση  Ύπνου.
Ο Γιάννης όµως παραµένει σε υπερδραστηριότητα και τα
Σαββατοκύριακα µε τα ποικίλλα χόµπι του (σπορ στη φύση
όπως ιστιοπλοΐα, κολύµβηση) τα οποία αποκτούν και αυτά
έναν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Οι άνθρωποι µε καταναγκαστι-
κή δοµή στην προσωπικότητα «έχουν την τέχνη» να κάνουν
καταναγκαστικά και να δίνουν υποχρεωτικό χαρακτήρα ακόµη
και στα χόµπι τους, που οι άλλοι άνθρωποι κάνουν εντελώς
χαλαρά.
Και από το λεξιλόγιο που χρησιµοποιούσε στη συνέντευξη
[πολλές φορές το λεξιλόγιο ενός ανθρώπου δίνει πολύτιµες
πληροφορίες] – π.χ. χρησιµοποιούσε πολύ συχνά τις λέξεις:
µαλθακός, νωθρός, κοιµισµένος για κάποιους – ήταν φανερό
ότι στην οικογένειά του αξιολογούσαν ιδιαίτερα το να είναι
κάποιος ενεργητικός, δραστήριος.
Βέβαια ο Γιάννης έφτασε στην υπερβολή, µε αποτέλεσµα να
στερείται τον ύπνο.
Άλλωστε, όπως δήλωσε, του ήταν δύσκολο να χαλαρώνει.
Όποτε, κάποιο Σάββατο ή Κυριακή, δεν είχε κάποια δραστη-
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ριότητα και κοιµόταν λίγο παραπάνω, αναγνώρισε ότι η υπνη-
λία του, όπως και η ικανότητα συγκέντρωσης στις συζητήσεις
βελτιωνόταν.
Είναι τόσο υπερδραστήρια η ζωή του Γιάννη, που µας πέρασε από
το µυαλό στη διαφορική διάγνωση και η ∆ιαταραχή
Ελαττωµατικής Προσοχής – Υπερδραστηριότητας Ενηλίκου
(ADHD), µια διαταραχή για την οποία γίνεται αρκετός λόγος
τελευταία ότι επιµένει συχνά και στην ενήλικη ζωή οπότε και
υποδιαγιγνώσκεται (αν δεν έχει διαγνωσθεί στην παιδική ηλικία).
Ο Γιάννης όµως δεν έχει ADHD, καθώς στη δουλειά του
συγκεντρώνεται ικανοποιητικά, σε µια δουλειά µάλιστα που
απαιτεί παρατεταµένη προσοχή και αυξηµένη συγκέντρωση. (Η
υπνηλία και η δυσκολία στη συγκέντρωση επιδεινώνονται το
απόγευµα και το βράδυ κάθε ηµέρας.)
Ο Γιάννης λοιπόν στερείται τον ύπνο, λόγω του lifestyle του,
που είναι υπερδραστήριο.
Τα επεισόδια υπνηλίας που έχει είναι «καµπανάκια» για να
αλλάξει τρόπο ζωής προς πιο χαλαρούς ρυθµούς. Και αυτά τα
«καµπανάκια» όµως γενικά τα αγνοούσε και φιλοσοφικά µπο-
ρούµε να πούµε ότι το να πάρει κάποιο ψυχοδιεγερτικό για
την υπνηλία του θα τον βοηθούσε µόνο στο να «αυτοµαστι-
γώνεται» πιο αποτελεσµατικά.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η διάγνωση για το Γιάννη είναι Χρόνια Αποστέρηση Ύπνου,
ή όπως λέγεται πλέον Σύνδροµο Ανεπαρκούς Ύπνου
(insufficient sleep), που ορίζεται ως η υπνηλία και άλλα σχετι-
κά συµπτώµατα όπως η αδυναµία συγκέντρωσης κατά την
ηµέρα, σε ένα άτοµο που επίµονα παραλείπει να κοιµηθεί
επαρκώς, ώστε να έχει ικανοποιητική εγρήγορση την άλλη
ηµέρα. Την ήπια αναπνευστική διαταραχή στον ύπνο του
Γιάννη τη θεωρήσαµε ότι προκαλείται ή τουλάχιστον επιδει-
νώνεται από τη στέρηση ύπνου, καθώς είναι γνωστό2,3 ότι
όταν ένας άνθρωπος στερείται τον ύπνο, όταν µετά πάει να
κοιµηθεί, οι άπνοιες στον ύπνο του επιδεινώνονται.
Αν θέλουµε να ορίσουµε τον επαρκή ύπνο, θα το κάνουµε µε
βάση τη λειτουργικότητα της άλλης ηµέρας. Υπάρχουν άνθρω-
ποι, οι φυσιολογικοί short sleepers2 που χρειάζονται λιγότε-
ρες από 6 ώρες κάθε νύχτα για να λειτουργούν ικανοποιητι-
κά. Αντίθετα, υπάρχουν οι φυσιολογικοί long sleepers2 που
χρειάζονται περισσότερες από 9 ώρες τη νύχτα για να λει-
τουργήσουν φυσιολογικά.
Οι short sleepers είναι γενικά ικανά άτοµα, φιλόδοξα, κοινω-
νικά προσαρµοσµένα.
Οι long sleepers τείνουν να είναι κοινωνικά αποσυρµένοι.
Αλλά και στο ίδιο άτοµο οι ανάγκες για ύπνο ποικίλλουν ανά-
λογα2,3 µε την κατάσταση της υγείας, την σωµατική άσκηση,
τη χειρωνακτική εργασία, την πνευµατική δραστηριότητα και
την εγκυµοσύνη στις γυναίκες.
Αυτό που µου έκανε εντύπωση στο Γιάννη ήταν η στάση του
απέναντι στον ύπνο που τον θεωρούσε χάσιµο χρόνου.
Η στάση (attitude) απέναντι στον ύπνο είναι σε ένα συνεχές
όπου παθολογικά είναι τα δύο άκρα:

1) Στο ένα άκρο, το πιο πυκνοκατοικηµένο, βλέπεις ανθρώ-
πους µε µια ψυχαναγκαστική ενασχόληση µε το πόσο απα-
ραίτητος τους είναι ο ύπνος κάθε νύχτα, ανθρώπους που
φοβούνται υπερβολικά ότι αν δεν κοιµηθούν ένα βράδυ
αρκετά, δεν θα µπορούν να λειτουργήσουν την άλλη ηµέρα
µε Χ συνέπειες (π.χ. ότι µπορεί και να τρελαθούν).
Αποτέλεσµα φυσικό είναι η αϋπνία, αφού όπως τους λέµε
«όταν πρέπει να κοιµηθείς δεν κοιµάσαι, ακριβώς όπως
όταν πρέπει να διασκεδάσεις, δεν διασκεδάζεις». Αυτούς
τους ανθρώπους χρειάζεται να τους καθησυχάσουµε ότι και
να µην κοιµηθούν ένα βράδυ καλά «δεν χάλασε και ο
κόσµος», ότι µπορεί να ανακαλύψουν ότι την άλλη µέρα τα
βγάζουν πέρα και µε λιγότερο ύπνο.
Τους ενηµερώνουµε ότι αυτό που τους δυσκολεύει περισ-
σότερο την άλλη ηµέρα πνευµατικά και ψυχικά είναι η
νυχτερινή προσπάθεια και αγωνία να κοιµηθούν µε όλη
την µυϊκή τάση και κόπωση που αυτή συνεπάγεται, παρά η
έλλειψη ύπνου καθεαυτή.
Σε πολλές περιπτώσεις αϋπνίας έχουµε δει ότι το κλειδί
είναι αυτό: να πάψει ο άνθρωπος ψυχαναγκαστικά να προ-
σπαθεί να κοιµηθεί επειδή «πρέπει», κάτι που µαθηµατικά
διώχνει τον ύπνο.

2) Στο άλλο άκρο του συνεχούς υπάρχουν άνθρωποι που
υποτιµούν ή παραβλέπουν τις ανάγκες τους για ύπνο µε
αποτέλεσµα να στερούν τον εαυτό τους από τις ώρες
ύπνου που χρειάζονται για το ταµπεραµέντο τους και για το
επίπεδο σωµατικής ή πνευµατικής δραστηριότητας που
έχουν.

Από κάποιους ανθρώπους θα ακούσεις την έκφραση ότι «όσο
λιγότερο κοιµάσαι τόσο περισσότερο ζεις». Είναι όµως έτσι;
Σύµφωνα µε το Freud στην «Ερµηνεία των Ονείρων»4 η ζωή
στον ύπνο µε τα όνειρα είναι µια ζωή γεµάτη συναισθήµατα
και ενστικτώδη κοµµάτια, πολύ πιο ζωή από τη ζωή στον
ξύπνιο.
Είναι οι ώρες του ύπνου, που απελευθερωµένος από την εξω-
τερική πραγµατικότητα της ενήλικης καθηµερινής ζωής, ο νους
παλινδροµεί σε µια κατάσταση όπου η λογική παύει να έχει
τον πρώτο λόγο και αναλαµβάνουν και πάλι τα συναισθήµα-
τα, οι επιθυµίες και τα ενστικτώδη κοµµάτια µας, όπως συνέ-
βαινε στην παιδική ηλικία.
Ο ύπνος είναι η ώρα που µας αρέσει να είµαστε στο αγαπη-
µένο µας µαξιλάρι, όπως το βρέφος κουρνιάζει στο µαστό της
µητέρας του ή στην αγαπηµένη µας κουβέρτα, όπως το νήπιο
στη δική του αγαπηµένη κουβέρτα που κάποτε δύσκολα απο-
χωρίζεται.
Συµπερασµατικά, στη διαφορική διάγνωση της ηµερήσιας
υπνηλίας µε έκπτωση της λειτουργικότητας µπαίνει και το
Σύνδροµο Ανεπαρκούς Ύπνου, ή όπως λεγόταν παλαιότερα η
Χρόνια Αποστέρηση Ύπνου.
Είναι σηµαντικό να εξετάζουµε τη στάση (attitude) του ανθρώ-
που απέναντι στον ύπνο τόσο σε περιστατικά αϋπνίας, όσο και
ηµερήσιας υπνηλίας.




