Ο καλός ύπνος απαραίτητος
για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος

Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό
κόσμο έχει μειωθεί κατά δύο ώρες περίπου και ένα μεγάλο
ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο από επτά
ώρες, που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν
προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.

Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι
βασικός βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια
στέρηση του είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα
ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά
νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης,
ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση
του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα
αντιληπτό γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα
ότι μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε
άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύπολύ επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της
κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου.
Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία
κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης
μας στην εργασία ή στις σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Όπως αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία, ο καλός
ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για την σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων
μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όπως
όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει
την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να
αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα την νόσο
COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι
απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο.
Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η
καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του ύπνου
(τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την
απόδοση των εμβολίων.
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η
αποφρακτική υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το
ροχαλητό συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της αναπνοής που
διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό.
Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και
ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι
διακοπές αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο

εμφανίζει αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της
άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της άπνοιας
στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία διακοπών της
αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί
πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με
απώλεια βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης
οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης
ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο
αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη μύτη –
όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα ρεύμα
αέρα που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται
συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά τον
ασθενή να αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το πρόβλημα.
Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά
ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση
που δεν αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό
επεισόδιο, η καρδιακή ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η
κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί
εύκολα και γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό
ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο STOP
BANG.
Συντονιστές της Επιστημονικής Ομάδας «Μελέτη Διαταραχών
Αναπνοής στον Ύπνο» της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρίας
Βαγιάκης Εμμανουήλ και Λάμπρου Καλλιρόη

Πώς η άπνοια κατά τον ύπνο επηρεάζει το ανοσοποιητικό
μας

Από τους Βαγιάκη Εμμανουήλ και Λάμπρου Καλλιρόη, συντονιστές της
Επιστημονικής Ομάδας "Μελέτη Διαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο" της
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί
κατά δύο ώρες περίπου. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται
πλέον λιγότερο από επτά ώρες, που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν
προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου. Αυτό όμως που ίσως ξεχνάμε είναι ότι
ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός βιολογικός
πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας σημαντικός
παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει τα
καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης,
ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού
βάρους.

Ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα και στην COVID εποχή
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την
σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη
διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι
άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να
αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα την νόσο COVID19,τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να έχουμε καλής
ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την
απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του
ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την απόδοση
των εμβολίων.
Αποφρακτική υπνική άπνοια: Τι μας "κλέβει" τον ύπνο και επηρεάζει το
ανοσοποιητικό μας;
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο -και κατ' επέκταση
αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα- είναι η αποφρακτική υπνική
άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές
της αναπνοής που διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό
(βλέπε σχήμα). Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και
ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές αυτές της
αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές άπνοιες
θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα
συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία
διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί
πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή
ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης.

Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα και
γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που
λέγεται ερωτηματολόγιο STOP BANG.

Ο ύπνος βοηθά στη σωστή λειτουργία του οργανισμού

Ποια τα οφέλη του

ShareTweet Post Email

Ούπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός βιολογικός πυλώνας
της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας σημαντικός παράγοντας
κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον
καρκίνο, την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη.
Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού
βάρους.
Διαβάστε περισσότερα στο healthstories.gr

Ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία του
ανθρώπινου οργανισμού. Από την άλλη, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την
όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους. Τι συμβαίνει με
τις διαταραχές του ύπνου.
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας
σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που
περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το
ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με
αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα αντιληπτό
γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε
χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές
είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές
πλευρές της κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου.
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Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία κατά τη
διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας στην εργασία ή
στις σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος.
Τα τελευταία μάλιστα 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει
μειωθεί κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων
κοιμάται πλέον λιγότερο από επτά ώρες (7h), που θεωρείται το ελάχιστο για να
μην υπάρξουν προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.
Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την σειρά των ανοσολογικών
αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οπως
όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει την τάση να
μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε
οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα τη νόσο Covid-19,- τόσο προληπτικά
όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και
επαρκή σε χρόνο ύπνο.
Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη
ποιότητα και η χρονική επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο)
έχει δειχθεί ότι βοηθάει την απόδοση των εμβολίων.
Τι κρύβουν οι διαταραχές στον ύπνο
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η αποφρακτική
υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό συνοδεύεται από
πλήρεις διακοπές της αναπνοής που διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι
πάνω από ένα λεπτό (βλέπε σχήμα). Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών
σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να
αναπνέει.
Οι διακοπές αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο
εμφανίζει αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας
στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το
χρόνιο ροχαλητό με παρουσία διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η
νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την
ημέρα
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια
βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών ποτών
πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες

είναι πολλές η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη
μύτη – όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα ρεύμα
αέρα που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται συσκευή CPAP
(προφέρεται ΣΙΠΑΠ).
Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως λύνει
το πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά
ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή
ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης.
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Απαραίτητος ο καλός ύπνος για καλό ανοσοποιητικό
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Σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη σειράς ασθενειών η μακροχρόνια στέρηση του
ύπνου
Ημέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο τα τελευταία 50 χρόνια έχει μειωθεί κατά δύο ώρες
περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο από επτά ώρες, που
θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.

Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός βιολογικός πυλώνας
της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρησή του είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου
για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο,
την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με
αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.

Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί ο
σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον
αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ
επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από
την έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε
υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας στην εργασία
ή στις σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την σειρά των ανοσολογικών
αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι
γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές ώρες
ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα
ειδικότερα την νόσο COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να
έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την
απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του ύπνου
(τουλάχιστον 7 ώρες το 24ωρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την απόδοση των εμβολίων.

ΣΧΕΤΙΚΑ
Ένας θαλάσσιος ίππος στην Ιρλανδία: Τον πήρε ο ύπνος σε παγόβουνο
Ένας θαλάσσιος ίππος στην Ιρλανδία: Τον πήρε ο ύπνος σε παγόβουνο
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η αποφρακτική υπνική άπνοια. Σε
ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της αναπνοής που
διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό (βλέπε σχήμα).Κατά τη
διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο
ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα

άτομο εμφανίζει αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας στον
ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με
παρουσία διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί
πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.

Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια βάρους, με
αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο και αποφυγή
χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο αποτελεσματική
αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη μύτη – όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα
που διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται
συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει
ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να
αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές επεμβάσεις.

Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί,
είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή ανεπάρκεια, το αγγειακό
εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ
Η κουβέρτα 9 κιλών που μειώνει την αϋπνία και το στρες
Η κουβέρτα 9 κιλών που μειώνει την αϋπνία και το στρες
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα και γρήγορα (5
λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο
STOPBANG.

Συντονιστές της Επιστημονικής Ομάδας «Μελέτη Διαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο» της ΕΠΕ,
Βαγιάκης Εμμανουήλ και Λάμπρου Καλλιρόη

«Πηγή: https://www.athensvoice.gr/life/health/706476_pagkosmia-imera-upnoy-i-19imartioy?fbclid=IwAR06GL0A4smxvmd144v7uISDjEbWAoJcXtJslgYR36W3mbb_NrRVJjoOQw4»
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Υγεία

Έχετε υπνική άπνοια; Αυτά
είναι τα συμπτώματα
Επισημάνσεις και υσμβουλές με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου
Στην Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου αναφέρεται η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία αναφέροντας τη σωστή μέση διάρκεια αλλά και συχνές διαταραχές
ύπνου.

5 λάθη π ου κάν ουμε και χαλούν τ ον ύπν ο μας

5 λάθη που κάνουμε και χαλούν τον ύπνο μας
12/06/2020, 10:16
Πως επ ηρεάζει η ώ ρα του ύπνου άσθμα και αλλεργ ίες;

Πως επηρεάζει η ώρα του ύπνου άσθμα και αλλεργίες;
06/07/2020, 10:40

Όπως αναφέρει: Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στο δυτικό
κόσμο έχει μειωθεί κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των
ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο από επτά ώρες (7h), που θεωρείται το
ελάχιστο για να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.

Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι
ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που
περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το
ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με
αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα
αντιληπτό γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί
να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες,
είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ επικίνδυνη ιδέα. Η
ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από
την έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός
των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα μείωση
της απόδοσης μας στην εργασία ή στις σπουδές και σοβαρά τροχαία
ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την
σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά
τη διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος
είναι άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να
κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα
την νόσο COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι
απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο
φαίνεται να ισχύει και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη
ποιότητα και η χρονική επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο)
έχει δειχθεί ότι βοηθάει την απόδοση των εμβολίων.
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η
αποφρακτική υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό
συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της αναπνοής που διαρκούν από μερικά
δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό (βλέπε σχήμα).Κατά τη διάρκεια
των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο έντονο όταν
το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές αυτές της αναπνοής
ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές άπνοιες θεωρείται
ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα
συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με
παρουσία διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή
συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια
βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών
ποτών πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι

άπνοιες είναι πολλές η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο
ασθενής στη μύτη – όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που
διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται
συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να
αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς
μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές
επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας που δεν αντιμετωπίζεται
είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή ανεπάρκεια,
το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να τεθεί εύκολα και
γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8
ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο STOP BANG.
Παρατίθεται το ερωτηματολόγιο:
https://hts.org.gr/assets/files/omades_ergasias/sleep/stop_questionaire_hts
.pdf
Συντονιστές της Επιστημονικής Ομάδας «Μελέτη Διαταραχών Αναπνοής
στον Ύπνο» της ΕΠΕ
Βαγιάκης Εμμανουήλ και Λάμπρου Καλλιρόη
Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ: Μπακάκος Πέτρος

Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου: Γιατί ο καλός ύπνος είναι
απαραίτητος για το ανοσοποιητικό
19/03/2021 09:15

Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο
έχει μειωθεί κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό
των ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο από επτά ώρες (7h), που
θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας από
την στέρηση ύπνου.
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι
ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που
περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το
ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με
αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα
αντιληπτό γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί

να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες,
είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ επικίνδυνη ιδέα. Η
ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από
την έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός
των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα μείωση
της απόδοσης μας στην εργασία ή στις σπουδές και σοβαρά τροχαία
ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την
σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη
διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι
άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται.
Για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα την νόσο
COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να
έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει
και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική
επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει
την απόδοση των εμβολίων.
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η αποφρακτική
υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό συνοδεύεται από
πλήρεις διακοπές της αναπνοής που διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα
μέχρι πάνω από ένα λεπτό (βλέπε σχήμα). Κατά τη διάρκεια των διακοπών
αυτών σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο
ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές αυτές της αναπνοής ονομάζονται
άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από
το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα
της άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία
διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία,
οι πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια
βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών
ποτών πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι
άπνοιες είναι πολλές η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο
ασθενής στη μύτη – όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει
ένα ρεύμα αέρα που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται συσκευή
CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει
ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν
να αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές
επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η
καρδιακή ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο
σακχαρώδης διαβήτης.

Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα
και γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8
ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο STOP BANG.

Συντονιστές της Επιστημονικής Ομάδας «Μελέτη Διαταραχών Αναπνοής στον
Ύπνο» της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Βαγιάκης Εμμανουήλ και
Λάμπρου Καλλιρόη

1. Επιστήμη & Ζωή

Ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος για την καλή
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος
Η μακροχρόνια στέρηση του ύπνου είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου
για ευρύ φάσμα παθήσεων.

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021
Τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021
Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί
κατά δύο ώρες περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται πλέον
λιγότερο από επτά ώρες, που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν
προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρησή του είναι ένας
σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που
περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και τον

διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα την
αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα αντιληπτό
γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε
χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές
είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές
πλευρές της κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου.
Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία κατά τη
διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας στην εργασία ή
στις σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σειρά
των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια
του ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος
έχει την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να
αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα την νόσο COVID19,τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να έχουμε καλής
ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την
απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του
ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την απόδοση των
εμβολίων.
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η αποφρακτική
υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό συνοδεύεται από
πλήρεις διακοπές της αναπνοής που διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι
πάνω από ένα λεπτό. Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το
ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι
διακοπές αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει
αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο.
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο
ροχαλητό με παρουσία διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η
νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την
ημέρα.

Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια
βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών ποτών
πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες
είναι πολλές, η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη
μύτη – όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα
που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται συσκευή CPAP (προφέρεται
ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει ικανοποιητικά και
συνήθως λύνει το πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν
με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή
ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα και
γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων
που λέγεται ερωτηματολόγιο STOP BANG.

Πώς θα έχεις ένα δυνατό
ανοσοποιητικό; Η λύση είναι
μία, κοιμήσου καλά!
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου, ας θυμηθούμε πόσο
σημαντικός είναι για ένα ισχυρό ανοσοποιητικο σύστημα.
19.03.2021
Γράφει: Ελένη Δασκαλάκη

ΕΧΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ

Από τους Βαγιάκη Εμμανουήλ και Λάμπρου Καλλιρόη, συντονιστές της Επιστημονικής
Ομάδας «Μελέτη Διαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο» της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας
Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί κατά
δύο ώρες περίπου. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται πλέον
λιγότερο από επτά ώρες, που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν προβλήματα
υγείας από την στέρηση ύπνου. Αυτό όμως που ίσως ξεχνάμε είναι ότι ο ύπνος, μαζί με
τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός βιολογικός πυλώνας της
ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας σημαντικός παράγοντας
κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά
νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής
ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί ο
σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για
να τον αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι
μια πολύ-πολύ επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας
ζωής πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να
οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα
μείωση της απόδοσης μας στην εργασία ή στις σπουδές και σοβαρά τροχαία
ατυχήματα.

Καλός ύπνος για δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα και στην
COVID εποχή
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την σειρά των ανοσολογικών
αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι
γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές
ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και
σήμερα ειδικότερα την νόσο COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι
απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να
ισχύει και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική
επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την
απόδοση των εμβολίων.

Ο ύπνος είναι απαραίτητος για την καλή
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος
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Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι
βασικός βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας.
Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί κατά
δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται πλέον
λιγότερο από επτά ώρες (7h), που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν
προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός βιολογικός
πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας σημαντικός

παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει τα
καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης,
ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του
σωματικού βάρους.

Απαραίτητος ο ύπνος για την λειτουργία
του οργανισμού
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί
ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε χρόνο
ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε
αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές
της κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη
ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της
ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας στην εργασία ή στις σπουδές και
σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την
σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη
διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι
άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να
αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα την νόσο COVID19,τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να έχουμε καλής
ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την απόδοση
του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του ύπνου
(τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την απόδοση των
εμβολίων.

Διαταραχή ύπνου. Η αποφρακτική
υπνική άπνοια
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η αποφρακτική υπνική
άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές
της αναπνοής που διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό
(βλέπε σχήμα). Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και
ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές αυτές της
αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές άπνοιες
θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα
συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία
διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί
πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.

Σχήμα: Διακοπή της ροής του αέρα, λόγω απόφραξης κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια βάρους,
με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών ποτών πριν τον
ύπνο και αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες είναι πολλές η
πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη μύτη – όταν
κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα που παράγεται
από μια συσκευή που ονομάζεται συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας
αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το
πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά
μέσα ή με χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή
ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα και
γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που
λέγεται ερωτηματολόγιο STOP BANG.

Ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος
για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

19 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου
Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί
κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται
πλέον λιγότερο από επτά ώρες (7h), που θεωρείται το ελάχιστο για να μην
υπάρξουν προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας
σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που
περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το

ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με
αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα αντιληπτό
γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να
κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε
εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας
και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από την έλλειψη
επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε
υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας
στην εργασία ή στις σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την
σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη
διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι
άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για
να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα την νόσο
COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να
έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει
και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική
επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι
βοηθάει την απόδοση των εμβολίων.
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η
αποφρακτική υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό
συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της αναπνοής που διαρκούν από μερικά
δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό (βλέπε σχήμα). Κατά τη διάρκεια των
διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο
ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες
και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από το
σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της
άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία διακοπών της
αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι
και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.

Σχήμα: Διακοπή της ροής του αέρα, λόγω απόφραξης κατά τη διάρκεια του
ύπνου.

Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια
βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών ποτών
πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες
είναι πολλές η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη
μύτη – όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα
που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται συσκευή CPAP (προφέρεται
ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει ικανοποιητικά και
συνήθως λύνει το πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν
με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή
ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα και
γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων
που λέγεται ερωτηματολόγιο STOP BANG.

Ο καλός ύπνος
απαραίτητος για την καλή
λειτουργία του
ανοσοποιητικού
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Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει
μειωθεί κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των
ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο από επτά ώρες (7h), που θεωρείται το
ελάχιστο για να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας από την στέρηση
ύπνου.
των Βαγιάκη Εμμανουήλ και Λάμπρου Καλλιρόης, Συντονιστών της
Επιστημονικής Ομάδας «Μελέτη Διαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο» της ΕΠΕ
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του
είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα
παθήσεων, που περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο,
την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει
την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα
αντιληπτό γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι

μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες
δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ
επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας
ζωής πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου
μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της
ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας στην εργασία ή στις
σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
την σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό
κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο
άνθρωπος είναι άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές ώρες
ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση και σήμερα ειδικότερα την νόσο COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν
κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε
χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την απόδοση του
εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του ύπνου
(τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει την
απόδοση των εμβολίων.
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η
αποφρακτική υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό
συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της αναπνοής που διαρκούν από
μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και
ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές
αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει
αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας στον
ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το
χρόνιο ροχαλητό με παρουσία διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον
ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπνηλία και
κόπωση την ημέρα.
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με
απώλεια βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης
οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών
και υπνωτικών.
Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να
φοράει ο ασθενής στη μύτη – όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα
που διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα που παράγεται από μια συσκευή που
ονομάζεται συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά
τον ασθενή να αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το πρόβλημα.
Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά
μέσα ή με χειρουργικές επεμβάσεις.

Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που
δεν αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η
καρδιακή ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο
σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί
εύκολα και γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο
8 ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο STOP BANG.

COVID-19: Καλός ύπνος για την ενίσχυση του
ανοσοποιητικού συστήματος
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Σύμμαχος του ανοσοποιητικού μας συστήματος είναι ο καλός ύπνος,
ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας COVID-19, όπως εξηγεί η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία.
Κατά τη διάρκεια του ύπνου μεταφέρονται απαραίτητες πληροφορίες για μια
σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων του οργανισμού. Ενδεικτικό είναι ότι
όταν κάποιος ασθενεί έχει την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να
κοιμάται.

Με στόχο την καταπολέμηση κάθε ίωσης και ιδιαίτερα εν μέσω της πανδημίας,
τόσο προληπτικά όσο και σε περίπτωση, είναι απαραίτητο να έχουμε καλής
ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο.
Για την απόδοση του εμβολιασμού, σύμφωνα με την Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία, συνιστάται καλύτερη ποιότητα και χρονική επάρκεια του ύπνου
(τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) καθώς εκτιμάται ότι βοηθάει στην
απόδοση των εμβολίων, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωσή της.
Σημειωτέον είναι ότι έχει παρατηρηθεί πως τα τελευταία 50 χρόνια η μέση
διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί κατά δύο ώρες (2h) περίπου.
Ως εκ τούτου, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο
από επτά ώρες (7h), που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν
προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.
Ο ύπνος θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα
παθήσεων, π.χ. καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνος, άνοια και ζαχαρώδης
διαβήτης. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα
την αύξηση του σωματικού βάρους.
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή και
αποτρέπουν από το να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες
δραστηριότητες.

Αποφρακτική υπνική άπνοια:
Μερικές φορές το ροχαλητό συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της
αναπνοής που διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό:
Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο
έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Όταν οι διακοπές αυτές που

ονομάζονται άπνοιες εμφανίζονται αρκετές φορές τότε το άτομο πάσχει από το
σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι το
χρόνιο ροχαλητό με παρουσία διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η
νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την
ημέρα.

Ο καλός ύπνος είναι
απαραίτητος για την καλή
λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος
19 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου
Από Press Room στις 18 Μαρτίου 2021

Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει
μειωθεί κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των
ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο από επτά ώρες (7h), που θεωρείται το
ελάχιστο για να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.

Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι
ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που
περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το
ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με
αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα
αντιληπτό γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι
μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες
δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ
επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής
πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να
οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας με
αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας στην εργασία ή στις σπουδές και
σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
την σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό
κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο
άνθρωπος είναι άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος
και να κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα
ειδικότερα την νόσο COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε,
είναι απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το
ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη
ποιότητα και η χρονική επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το
24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την απόδοση των εμβολίων.
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η
αποφρακτική υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό
συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της αναπνοής που διαρκούν από μερικά
δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό (βλέπε σχήμα). Κατά τη διάρκεια
των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο έντονο όταν
το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές αυτές της αναπνοής
ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές άπνοιες θεωρείται

ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα
συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία
διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι
πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.

Σχήμα: Διακοπή της ροής του αέρα, λόγω απόφραξης κατά τη διάρκεια του
ύπνου.

Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια
βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών
ποτών πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι
άπνοιες είναι πολλές η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο
ασθενής στη μύτη – όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που
διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται
συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να
αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς
μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές
επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η
καρδιακή ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο
σακχαρώδης διαβήτης.

Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα
και γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8
ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο STOP BANG.

Ύπνος: Πως τονώνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα
19|03|2021
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Ο ύπνος είναι αυτός που μας ξεκουράζει. Αυτός που γεμίζει τις μπαταρίες και στο σώμα μας και
στο νου μας. Στοιχεία δείχνουν πως τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό
κόσμο έχει μειωθεί κατά δύο ώρες περίπου. Πολλοί κοιμούνται πλέον λιγότερο από επτά ώρες…
το ελάχιστο για να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.

Ο ύπνος και το ανοσοποιητικό
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός βιολογικός πυλώνας της
ύπαρξής μας. Η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα
ευρύ φάσμα παθήσεων. Αυτές περιλαμβάνουν τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την
άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα
την αύξηση του σωματικού βάρους.

Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί ο σύντομος
ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον
αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ
επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από
την έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε
υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας στην εργασία ή
στις σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Όπως αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία, ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για
την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
την σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του
ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει την τάση να
μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και
σήμερα ειδικότερα την νόσο COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι
απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και
για την απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του ύπνου
(τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την απόδοση των εμβολίων.

Πως αντιμετωπίζουμε την υπνική άπνοια
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια βάρους, με αποφυγή
καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης
ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι
να φοράει ο ασθενής στη μύτη – όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα
ρεύμα αέρα που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται συσκευή CPAP (προφέρεται
ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το
πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με
χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί,
είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή ανεπάρκεια, το αγγειακό
εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα και γρήγορα (5
λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο
STOP BANG.

Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου: Γιατί ο καλός
ύπνος είναι απαραίτητος για το
ανοσοποιητικό
19 Μαρ. 2021 - 14:44 | Υγεία

Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει
μειωθεί κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των
ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο από επτά ώρες (7h), που θεωρείται
το ελάχιστο για να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας από την στέρηση
ύπνου.
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του
είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα
παθήσεων, που περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο,
την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος
αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα
αντιληπτό γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι
μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες
δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ

επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας
ζωής πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου
μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της
ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας στην εργασία ή στις
σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
την σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον
οργανισμό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε
εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει την τάση να μένει
πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε
οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα την νόσο COVID19,- τόσο
προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να έχουμε καλής
ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για
την απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική
επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι
βοηθάει την απόδοση των εμβολίων.
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η
αποφρακτική υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό
συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της αναπνοής που διαρκούν από
μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό (βλέπε σχήμα). Κατά
τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει
πιο έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές αυτές της
αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές
άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο.
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το
χρόνιο ροχαλητό με παρουσία διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον
ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπνηλία και
κόπωση την ημέρα.
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με
απώλεια βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης
οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης
ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο
αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη μύτη –
όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα ρεύμα
αέρα που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται συσκευή CPAP
(προφέρεται ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει
ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς

μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με
χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση
που δεν αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό
επεισόδιο, η καρδιακή ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη
και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί
εύκολα και γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό
ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο STOP
BANG.
Συντονιστές της Επιστημονικής Ομάδας «Μελέτη Διαταραχών
Αναπνοής στον Ύπνο» της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Βαγιάκης Εμμανουήλ και Λάμπρου Καλλιρόη

Ο ύπνος βοηθά στη σωστή λειτουργία του οργανισμού

απόHS Team

Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός βιολογικός πυλώνας της
ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για
ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την
άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα
την αύξηση του σωματικού βάρους.
- Advertisement -

Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί ο
σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον

αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ
επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από
την έλλειψη επαρκούς ύπνου.
Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της
ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας στην εργασία ή στις σπουδές και σοβαρά
τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος.
Τα τελευταία μάλιστα 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί κατά
δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο από
επτά ώρες (7h), που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας από την
στέρηση ύπνου.
Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων
μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά,
όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να
κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα τη νόσο Covid19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και
επαρκή σε χρόνο ύπνο.
Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η
χρονική επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την
απόδοση των εμβολίων.

Τι κρύβουν οι διαταραχές στον ύπνο
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η αποφρακτική υπνική άπνοια. Σε
ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της αναπνοής που
διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό (βλέπε σχήμα). Κατά τη
διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο
ξαναρχίζει να αναπνέει.
Οι διακοπές αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές
άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα
συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία διακοπών της
αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπνηλία
και κόπωση την ημέρα
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια βάρους, με
αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο και αποφυγή
χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο αποτελεσματική
αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη μύτη – όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα
που διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται συσκευή CPAP
(προφέρεται ΣΙΠΑΠ).

Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το πρόβλημα.
Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με
χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί,
είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή ανεπάρκεια, το αγγειακό
εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα και γρήγορα (5
λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο
STOP BANG.

Ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος για την
καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος
18 Μαρτίου 2021, 14:52

Παγκόσμια ημέρα ύπνου
Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει
μειωθεί κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των
ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο από επτά ώρες (7h), που θεωρείται το

ελάχιστο για να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας από την στέρηση
ύπνου.
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του
είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα
παθήσεων, που περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο,
την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει
την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα
αντιληπτό γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι
μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες
δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ
επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας
ζωής πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου
μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της
ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας στην εργασία ή στις
σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
την σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό
κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο
άνθρωπος είναι άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές ώρες
ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση
-και σήμερα ειδικότερα την νόσο COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και
αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή
σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την απόδοση του
εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του ύπνου
(τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την απόδοση των
εμβολίων.
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η
αποφρακτική υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό
συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της αναπνοής που διαρκούν από
μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό (βλέπε σχήμα).Κατά τη

διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο
έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές αυτές της
αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές
άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα
πιο συνηθισμένα συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο
ροχαλητό με παρουσία διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η
νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση
την ημέρα.

Σχήμα: Διακοπή της ροής του αέρα, λόγω απόφραξης κατά τη διάρκεια του
ύπνου.
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με
απώλεια βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης
οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών
και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο αποτελεσματική
αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη μύτη – όταν κοιμάται – μια
μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα που παράγεται από
μια συσκευή που ονομάζεται συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ). Ο
αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως
λύνει το πρόβλημα.Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν με
ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που
δεν αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο,

η καρδιακή ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο
σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί
εύκολα και γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό
ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο STOP
BANG.
Συντονιστές της Επιστημονικής Ομάδας «Μελέτη Διαταραχών
Αναπνοής στον Ύπνο» της ΕΠΕ
Βαγιάκης Εμμανουήλ και Λάμπρου Καλλιρόη

Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει
μειωθεί κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των
ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο από επτά ώρες (7h), που θεωρείται το
ελάχιστο για να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας από την στέρηση
ύπνου.
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι
ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων,
που περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και
το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με
αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα
αντιληπτό γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι
μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες
δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ
επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας
ζωής πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου
μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της
ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας στην εργασία ή στις
σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία
του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για την σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται

στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε
εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές
ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε
ίωση -και σήμερα ειδικότερα την νόσο COVID19,- τόσο προληπτικά όσο
και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και
επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την απόδοση του
εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του
ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την
απόδοση των εμβολίων.
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η
αποφρακτική υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό
συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της αναπνοής που διαρκούν από μερικά
δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό (βλέπε σχήμα). Κατά τη διάρκεια
των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο έντονο
όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές αυτές της αναπνοής
ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές άπνοιες θεωρείται
ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα
συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία
διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι
πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια
βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών
ποτών πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν
οι άπνοιες είναι πολλές η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει
ο ασθενής στη μύτη – όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που
διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται
συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να
αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το πρόβλημα. Ορισμένοι
ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με
χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που
δεν αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η
καρδιακή ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο
σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί
εύκολα και γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο
8 ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο STOP BANG.
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Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου: Για μια
καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος
Οι συντονιστές της Επιστημονικής Ομάδας «Μελέτη Διαταραχών Αναπνοής στον
Ύπνο» της ΕΠΕ Βαγιάκης Εμμανουήλ και Λάμπρου Καλλιρόη ενημερώνουν για τα
οφέλη ενός καλού ύπνου σε σχέση με την ανοσιακή απόκριση του οργανισμού. Τα
τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί κατά δύο
ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο από
επτά ώρες (7h), που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας από
την στέρηση ύπνου.
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός βιολογικός
πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας
σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει τα
καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο
ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί ο
σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για
να τον αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια
πολύ-πολύ επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής
πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός
των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης
μας στην εργασία ή στις σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την σειρά των ανοσολογικών
αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι
γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές
ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και
σήμερα ειδικότερα την νόσο COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι
απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να
ισχύει και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική
επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την απόδοση
των εμβολίων.
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η αποφρακτική υπνική
άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της
αναπνοής που διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό (βλέπε
σχήμα). Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο
έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές αυτές της αναπνοής
ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει
από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της άπνοιας
στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία διακοπών της αναπνοής (απνοιών)

στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την
ημέρα.
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια βάρους, με
αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο και
αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο
αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη μύτη – όταν κοιμάται – μια
μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα που παράγεται από μια συσκευή
που ονομάζεται συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να
αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να
αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή
ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης. Η υποψία
της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα και γρήγορα (5 λεπτά)
αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο
STOP BANG.

Ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη …ζωή
NEWSROOM
18 Μαρτίου 2021

Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί
κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται
πλέον λιγότερο από επτά ώρες (7h), που θεωρείται το ελάχιστο για να μην
υπάρξουν προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου. Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη
τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός βιολογικός πυλώνας της
ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας σημαντικός παράγοντας
κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά

νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο
ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του
σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα αντιληπτό
γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Τα παραπάνω επισημαίνουν
οι Συντονιστές της Επιστημονικής Ομάδας «Μελέτη Διαταραχών Αναπνοής
στον Ύπνο» της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας (ΕΠΕ) Εμμανουήλ
Βαγιάκης και Καλλιρόη Λάμπρου με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα
Ύπνου (19 Μαρτίου).
Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες
δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ επικίνδυνη
ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από
την έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των
άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της
απόδοσης μας στην εργασία ή στις σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την σειρά
των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια
του ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει
την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να
αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα την νόσο COVID19,τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να έχουμε καλής
ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την
απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του
ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την απόδοση των
εμβολίων.
Υπνική άπνοια

Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η αποφρακτική υπνική
άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές
της αναπνοής που διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό
(βλέπε σχήμα).Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και
ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει.
Οι διακοπές αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει
αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα
πιο συνηθισμένα συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με
παρουσία διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι
πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.

Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια
βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών ποτών πριν
τον ύπνο και αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες είναι
πολλές η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη μύτη –
όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα που
παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ).
Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το

πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά
μέσα ή με χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή
ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης. Η
υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα και
γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που
λέγεται ερωτηματολόγιο STOPBANG.

ΥΓΕΙΑ

ΕΠΕ: Ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος για την καλή
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος
YgeiaNews | info@ygeianews.gr | 18/03/2021 - 15:44

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου, η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία, αναφέρεται στα οφέλη του καλού
ύπνου στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και στα προβλήματα
που προκύπτουν από την μακροχρόνια στέρησή του.
Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό
κόσμο έχει μειωθεί κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο
ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο από επτά
ώρες (7h), που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν
προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.

Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι
βασικός βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και
η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας σημαντικός
παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που
περιλαμβάνει:
-τα καρδιαγγειακά νοσήματα,
-τον καρκίνο,
-την άνοια και,
– το ζαχαρώδη διαβήτη.
Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα
την αύξηση του σωματικού βάρους.
Ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται
εύκολα αντιληπτό γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη
ζωή.
Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον
αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε
αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ επικίνδυνη ιδέα.
Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής
πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου.
Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων,
σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα
μείωση της απόδοσης μας στην εργασία ή στις σπουδές και
σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Ο καλός ύπνος συμβάλλει στην καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την σειρά των
ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό
κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι
άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και
να κοιμάται.
Η αντιμετώπιση του κορωνοϊού απαιτεί καλό ύπνο
Για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα
ειδικότερα την νόσο COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν
κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και
επαρκή σε χρόνο ύπνο.
Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την απόδοση του εμβολιασμού.
Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του ύπνου
(τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την
απόδοση των εμβολίων.
Αποφρακτική υπνική άνοια

Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η
αποφρακτική υπνική άπνοια.
Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό συνοδεύεται από
πλήρεις διακοπές της αναπνοής που διαρκούν από μερικά
δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό.
Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό
και ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει.
Οι διακοπές αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν
ένα άτομο εμφανίζει αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από
το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο.
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι
το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία διακοπών της αναπνοής
(απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί
πονοκέφαλοικαι η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας
αντιμετωπίζονται με:
-απώλεια βάρους,
-με αποφυγή καπνίσματος,
-αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο, και,
-αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών.
Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο αποτελεσματική
αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη μύτη – όταν
κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα
ρεύμα αέρα που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται
συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ).

Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει ικανοποιητικά
και συνήθως λύνει το πρόβλημα.
Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά
ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές επεμβάσεις.
Επιπλοκές της υπνικής άπνοας
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην
περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί είναι:
-η αρτηριακή υπέρταση,
-το καρδιακό επεισόδιο,
-η καρδιακή ανεπάρκεια,
-το αγγειακό εγκεφαλικό,
-η κατάθλιψη και,
-ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να
διαπιστωθεί εύκολα και γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα
ειδικό ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο
STOPBANG.
Οι συντονιστές της Επιστημονικής Ομάδας «Μελέτη
Διαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο» της ΕΠΕ Βαγιάκης
Εμμανουήλ και Λάμπρου Καλλιρόη

Ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος
Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί
κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται
πλέον λιγότερο από επτά ώρες (7h), που θεωρείται το ελάχιστο για να μην
υπάρξουν προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι
ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που
περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το
ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με
αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα αντιληπτό
γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να

κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε
εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία
μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από την έλλειψη
επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε
υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης
μας στην εργασία ή στις σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την
σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη
διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι
άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για
να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα την νόσο
COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να
έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει
και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική
επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι
βοηθάει την απόδοση των εμβολίων.
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η
αποφρακτική υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό
συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της αναπνοής που διαρκούν από μερικά
δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό (βλέπε σχήμα). Κατά τη διάρκεια των
διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το
άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές αυτές της αναπνοής ονομάζονται
άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από
το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της
άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία διακοπών της
αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί
πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.

Σχήμα: Διακοπή της ροής του αέρα, λόγω απόφραξης κατά τη διάρκεια του
ύπνου.
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια
βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών ποτών
πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες
είναι πολλές η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής
στη μύτη – όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα
ρεύμα αέρα που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται συσκευή CPAP
(προφέρεται ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει
ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν
να αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η
καρδιακή ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο
σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα
και γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8
ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο STOP BANG.

Συντονιστές της Επιστημονικής Ομάδας «Μελέτη Διαταραχών Αναπνοής
στον Ύπνο» της ΕΠΕ
Βαγιάκης Εμμανουήλ και Λάμπρου Καλλιρόη

Σχετικές Ειδήσεις
• Από την Δευτέρα αρχίζουν εμβολιασμοί για ευπαθείς
• Πώς γίνεται η κατ’ οίκον νοσηλεία για ασθενή με κορωνοϊό
• Ευφυές σύστημα για οχύρωση της δημόσιας Υγείας
• Ένας εφιάλτης που ξύπνησε κάποιες πικρές αλήθειες…
• Το εμβόλιο της AstraZeneca για ηλικίες άνω των 65 χρόνων

Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου και τι σημαίνει
ροχαλητό/άπνοια
ΥΓΕΙΑστις 19/03/2021

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, συμβουλεύει: “Ο καλός
ύπνος είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος”
|> Η κάθε τρίτη Παρασκευή του Μαρτίου έχει καθοριστεί ως η
Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία,

εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το πόσο απαραίτητος είναι ο καλός
ύπνος, πόσο επικίνδυνα είναι το ροχαλητό και η άπνοια, αλλά και πόσο
επικίνδυνη είναι η αϋπνία για την υγεία. Η ανακοίνωση αναφέρει:
Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει
μειωθεί κατά περίπου δύο ώρες και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων
κοιμάται πλέον λιγότερο από επτά ώρες, που θεωρείται το ελάχιστο για
να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.
Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του
είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα
παθήσεων, που περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο,
την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει
την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.

Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία
γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε
σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον
αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής,
είναι μια πολύ-πολύ επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές
της κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου.
Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία
κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας
στην εργασία ή στις σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες
για την σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον
οργανισμό κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει
την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να
αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα την νόσο
COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο
να έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται
να ισχύει και για την απόδοση του εμβολιασμού.

Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του ύπνου
(τουλάχιστον 7 ώρες το 24ωρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την
απόδοση των εμβολίων.
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι
η αποφρακτική υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το
ροχαλητό συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της αναπνοής που
διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό (βλέπε
σχήμα).
Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και
ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές
αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει
αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας
στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο
είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία διακοπών της αναπνοής
(απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι
και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.

Διακοπή της ροής του αέρα, λόγω απόφραξης κατά τη διάρκεια
του ύπνου
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με
απώλεια βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης
οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης
ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο
αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη μύτη –
όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα ρεύμα
αέρα που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται συσκευή CPAP
(προφέρεται ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει

ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς
μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με
χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που
δεν αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο,
η καρδιακή ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο
σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί
εύκολα και γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό
ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο STOP
BANG.
> Συντονιστές της Επιστημονικής Ομάδας «Μελέτη Διαταραχών

Αναπνοής στον Ύπνο» της ΕΠΕ Εμμανουήλ Βαγιάκης και Καλλιρρόη
Λάμπρου.

Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου: Γιατί ο
καλός ύπνος είναι απαραίτητος
για το ανοσοποιητικό
10:14 2021-03-19 - grammateia
Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί κατά
δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται πλέον
λιγότερο από επτά ώρες (7h), που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν
προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός βιολογικός
πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας σημαντικός
παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει τα
καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης,
ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού
βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί ο
σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για
να τον αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια
πολύ-πολύ επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής
πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός
των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης
μας στην εργασία ή στις σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την σειρά των ανοσολογικών
αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι
γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές
ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και
σήμερα ειδικότερα την νόσο COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι
απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να
ισχύει και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική
επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την απόδοση
των εμβολίων.

Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η αποφρακτική υπνική
άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της
αναπνοής που διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό (βλέπε
σχήμα). Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο
έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές αυτές της αναπνοής
ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει
από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της
άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία διακοπών της αναπνοής
(απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι και η
υπνηλία και κόπωση την ημέρα.
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια βάρους, με
αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο και
αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο
αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη μύτη – όταν κοιμάται – μια
μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα που παράγεται από μια συσκευή
που ονομάζεται συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να
αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να
αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή
ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα και γρήγορα
(5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που λέγεται
ερωτηματολόγιο STOP BANG.

Συντονιστές της Επιστημονικής Ομάδας «Μελέτη Διαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο» της
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Βαγιάκης Εμμανουήλ και Λάμπρου Καλλιρόη

Πηγή: https://www.onmed.gr/

Ο ύπνος βοηθά στη σωστή λειτουργία του
οργανισμού
18/03/2021

Τελευταία Ενημέρωση: 18/03/2021 - 20:12
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός βιολογικός
πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας σημαντικός
παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει τα
καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο
ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.

Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί ο
σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για
να τον αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια
πολύ-πολύ επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής
πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου.
Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της
ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας στην εργασία ή στις σπουδές και
σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος.
Τα τελευταία μάλιστα 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί
κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται πλέον
λιγότερο από επτά ώρες (7h), που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν
προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.
Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων
μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οπως όλοι γνωρίζουμε
εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές ώρες
ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα
ειδικότερα τη νόσο Covid-19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο
να έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο.
Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα
και η χρονική επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει
την απόδοση των εμβολίων.

Τι κρύβουν οι διαταραχές στον ύπνο
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η αποφρακτική υπνική
άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της
αναπνοής που διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό (βλέπε
σχήμα). Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο
έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει.
Οι διακοπές αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές
άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο
συνηθισμένα συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία
διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί
πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια βάρους, με
αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο και
αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο
αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη μύτη – όταν κοιμάται – μια

μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα που παράγεται από μια συσκευή
που ονομάζεται συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ).
Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το
πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα
ή με χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή
ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα και γρήγορα
(5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που λέγεται
ερωτηματολόγιο STOP BANG.

Πώς η άπνοια κατά τον ύπνο επηρεάζει το
ανοσοποιητικό μας

Από τους Βαγιάκη Εμμανουήλ και Λάμπρου Καλλιρόη, συντονιστές της
Επιστημονικής Ομάδας "Μελέτη Διαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο" της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας
Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί κατά
δύο ώρες περίπου. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται πλέον
λιγότερο από επτά ώρες, που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν
προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου. Αυτό όμως που ίσως ξεχνάμε είναι ότι
ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός βιολογικός
πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας σημαντικός
παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει τα
καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης,
ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού
βάρους.
Ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα και στην COVID εποχή

Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την σειρά
των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του
ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει την
τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε
οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα την νόσο COVID19,- τόσο προληπτικά
όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε
χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η
καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το
24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την απόδοση των εμβολίων.
Αποφρακτική υπνική άπνοια: Τι μας "κλέβει" τον ύπνο και επηρεάζει το
ανοσοποιητικό μας;
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο -και κατ' επέκταση
αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα- είναι η αποφρακτική υπνική άπνοια.
Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της
αναπνοής που διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό
(βλέπε σχήμα). Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και
ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές αυτές της
αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές άπνοιες
θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα
συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία
διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί
πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή
ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα και
γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που
λέγεται ερωτηματολόγιο STOP BANG.
Πηγή: Capital.gr

Ο Καλός Ύπνος Απαραίτητος Για Την Καλή
Λειτουργία Του Ανοσοποιητικού

ΥΓΕΙΑ
PD 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 BY SALAMINIONVIMA
LEAVE A COMMENTON Ο ΚΑΛΟΣ ΥΠΝΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί
κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται
πλέον λιγότερο από επτά ώρες (7h), που θεωρείται το ελάχιστο για να μην
υπάρξουν προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.
των Βαγιάκη Εμμανουήλ και Λάμπρου Καλλιρόης, Συντονιστών της
Επιστημονικής Ομάδας «Μελέτη Διαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο» της ΕΠΕ
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι
ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που
περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το
ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με
αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα αντιληπτό
γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να
κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε
εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία
μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από την έλλειψη
επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε
υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης
μας στην εργασία ή στις σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την
σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη
διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι
άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για
να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα την
νόσο COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να
έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει
και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική
επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει αποδειχθεί ότι
βοηθάει την απόδοση των εμβολίων.
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η
αποφρακτική υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό

συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της αναπνοής που διαρκούν από μερικά
δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει
πιο έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές αυτές της
αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές άπνοιες
θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο
συνηθισμένα συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με
παρουσία διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή
συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια
βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών ποτών
πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών.
Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει
ο ασθενής στη μύτη – όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που
διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται
συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να
αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς
μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές
επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η

καρδιακή ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο
σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα
και γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8
ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο STOP BANG.

Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου η 19η
Μαρτίου: Αϋπνία, άπνοια & όσα... μας
τον χαλάνε
ΥΓΕΙΑ
Από Politis Online Δημοσιεύτηκε στις 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά δύο ώρες (2h) περίπου έχει μειωθεί τα τελευταία 50 χρόνια
η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο και πλέον ένα μεγάλο
ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται λιγότερο από επτά ώρες (7h),
διάστημα που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν
προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του
είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα
παθήσεων, που περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο,
την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος
αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα
αντιληπτό γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι
μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες
δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ
επικίνδυνη ιδέα.
Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής
πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου μπορεί
να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας
με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας στην εργασία ή στις σπουδές
και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία
του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για την σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων
μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος
έχει την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται.
Για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα την
νόσο COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι
απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο.
Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η
καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του ύπνου
(τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την
απόδοση των εμβολίων.

Υπνική άπνοια: Η διαταραχή που μας… χαλάει τον ύπνο
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η
αποφρακτική υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό
συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της αναπνοής που διαρκούν από
μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό (βλέπε σχήμα). Κατά
τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει
πιο έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει.
Οι διακοπές αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο
εμφανίζει αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της
άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της άπνοιας στον
ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία διακοπών της αναπνοής
(απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι
και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.

Σχήμα: Διακοπή της ροής του αέρα, λόγω απόφραξης κατά τη διάρκεια του
ύπνου.

Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με
απώλεια βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης
οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης
ηρεμιστικών και υπνωτικών.

Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να
φοράει ο ασθενής στη μύτη – όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα
που διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα που παράγεται από μια συσκευή που
ονομάζεται συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ).
Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει ικανοποιητικά και
συνήθως λύνει το πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να
αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές
επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση
που δεν αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό
επεισόδιο, η καρδιακή ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη
και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί
εύκολα και γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό
ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο STOP
BANG.

Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου:
Γιατί ο καλός ύπνος είναι
απαραίτητος για το
ανοσοποιητικό
3 days ago

Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει
μειωθεί κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των
ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο από επτά ώρες (7h), που θεωρείται
το ελάχιστο για να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας από την στέρηση
ύπνου.
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι
ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που
περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το
ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με
αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα αντιληπτό
γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε
χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε
εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία
μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από την έλλειψη
επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε
υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης
μας στην εργασία ή στις σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την
σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη
διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι
άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για
να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα την νόσο
COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να
έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει
και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική
επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει
την απόδοση των εμβολίων.
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η αποφρακτική
υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό συνοδεύεται από
πλήρεις διακοπές της αναπνοής που διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι
πάνω από ένα λεπτό (βλέπε σχήμα). Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών
σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει
να αναπνέει. Οι διακοπές αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα
άτομο εμφανίζει αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της

άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της άπνοιας στον
ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία διακοπών της αναπνοής
(απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι
και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια βάρους,
με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο
και αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο
αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη μύτη – όταν κοιμάται –
μια μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα που παράγεται από μια
συσκευή που ονομάζεται συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά
τον ασθενή να αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το πρόβλημα. Ορισμένοι
ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές
επεμβάσεις.

Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η
καρδιακή ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο
σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα
και γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8
ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο STOP BANG.
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Ο ύπνος βοηθά στη σωστή
λειτουργία του οργανισμού
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός βιολογικός πυλώνας
της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας σημαντικός παράγοντας
κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον

καρκίνο, την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη
με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί ο
σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για να
τον αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύπολύ επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής
πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου.
Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της
ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας στην εργασία ή στις σπουδές και σοβαρά
τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος.
Τα τελευταία μάλιστα 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί κατά
δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο
από επτά ώρες (7h), που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας
από την στέρηση ύπνου.
Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων
μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οπως όλοι γνωρίζουμε
εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές ώρες
ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα
ειδικότερα τη νόσο Covid-19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να
έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο.
Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η
χρονική επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την
απόδοση των εμβολίων.
Τι κρύβουν οι διαταραχές στον ύπνο
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η αποφρακτική υπνική άπνοια.
Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της αναπνοής
που διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό (βλέπε σχήμα). Κατά τη
διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το
άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει.
Οι διακοπές αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές
άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα
συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία διακοπών της
αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι και η
υπνηλία και κόπωση την ημέρα
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια βάρους, με
αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο και
αποφυγή χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο
αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη μύτη – όταν κοιμάται – μια
μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα ρεύμα αέρα που παράγεται από μια συσκευή που
ονομάζεται συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ).

Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το
πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή
με χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή ανεπάρκεια,
το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα και γρήγορα (5
λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που λέγεται
ερωτηματολόγιο STOP BANG.
https://healthstories.gr
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Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο
έχει μειωθεί κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό

των ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο από επτά ώρες (7h), που
θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας
από την στέρηση ύπνου.
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι
βασικός βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια
στέρηση του είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα
ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά
νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη.
Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα την
αύξηση του σωματικού βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται
εύκολα αντιληπτό γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή.
Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον
αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε
αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας
και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από την
έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει,
εκτός των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας με
αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας στην εργασία ή στις
σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία
του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για την σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων
μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όπως
όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει
την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να
αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα την
νόσο COVID19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι
απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο.
Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την απόδοση του εμβολιασμού.
Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του ύπνου
(τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την
απόδοση των εμβολίων.
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η
αποφρακτική υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το
ροχαλητό συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της αναπνοής που

διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό
(βλέπε σχήμα). Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει
το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει
να αναπνέει. Οι διακοπές αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες
και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει
από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα
συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με
παρουσία διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η
νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπνηλία και
κόπωση την ημέρα.
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται
με απώλεια βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης
οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης
ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο
αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη
μύτη – όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει
ένα ρεύμα αέρα που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται
συσκευή CPAP (προφέρεται ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά τον
ασθενή να αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως λύνει το
πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν με
ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην
περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση,
το καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή ανεπάρκεια, το αγγειακό
εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να
διαπιστωθεί εύκολα και γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα
ειδικό ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο
STOP BANG.
Συντονιστές της Επιστημονικής Ομάδας «Μελέτη Διαταραχών
Αναπνοής στον Ύπνο» της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Βαγιάκης Εμμανουήλ και Λάμπρου Καλλιρόη
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Πώς θα έχεις ένα δυνατό ανοσοποιητικό; Η
λύση είναι μία, κοιμήσου καλά!
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Από τους Βαγιάκη Εμμανουήλ και Λάμπρου Καλλιρόη, συντονιστές της
Επιστημονικής Ομάδας «Μελέτη Διαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο» της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας
Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί κατά
δύο ώρες περίπου. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται πλέον
λιγότερο από επτά ώρες, που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν
προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου. Αυτό όμως που ίσως ξεχνάμε είναι ότι
ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός βιολογικός
πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας σημαντικός
παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει τα
καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης,
ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού
βάρους.
Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί
ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να κόψουμε χρόνο
ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε
αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές
της κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη
ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της
ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας στην εργασία ή στις σπουδές και
σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

ΚΑΛΟΣ ΥΠΝΟΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
COVID ΕΠΟΧΗ
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την σειρά
των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του
ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει την
τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε
οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα την νόσο COVID19,- τόσο προληπτικά
όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε
χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η
καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το
24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την απόδοση των εμβολίων.

Ο ύπνος βοηθά στη σωστή λειτουργία του
οργανισμού
19:49 18/3/2021 - Πηγή: NewsBeast

Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός βιολογικός πυλώνας
της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας σημαντικός παράγοντας
κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον
καρκίνο, την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη
με αποτέλεσμα […]

Πώς η άπνοια κατά τον ύπνο επηρεάζει το ανοσοποιητικό
μας
Ελένη Δασκαλάκη
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Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί
κατά δύο ώρες περίπου. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται
πλέον λιγότερο από επτά ώρες, που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν
προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου. Αυτό όμως που ίσως ξεχνάμε είναι
ότι ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας
σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που
περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και το
ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα
την αύξηση του σωματικού βάρους.

Ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα και στην COVID εποχή
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την
σειρά των ανοσολογικών αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη
διάρκεια του ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι
άρρωστος έχει την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να
αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα την νόσο COVID19,τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο να έχουμε καλής
ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την
απόδοση του εμβολιασμού. Η καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του
ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την απόδοση
των εμβολίων.

Αποφρακτική υπνική άπνοια: Τι μας "κλέβει" τον ύπνο και επηρεάζει το
ανοσοποιητικό μας;
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο -και κατ' επέκταση
αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα- είναι η αποφρακτική υπνική
άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους το ροχαλητό συνοδεύεται από πλήρεις
διακοπές της αναπνοής που διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από
ένα λεπτό (βλέπε σχήμα). Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το
ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι
διακοπές αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο εμφανίζει
αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της άπνοιας στον ύπνο.
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο είναι το χρόνιο
ροχαλητό με παρουσία διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή
συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα.

Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή
ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα και
γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που
λέγεται ερωτηματολόγιο STOP BANG.

GOOD LIFEΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα Οφέλη Του Ύπνου Για Τον
Οργανισμό Μας – Τι
«Κρύβουν» Οι Διαταραχές
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Ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία του
ανθρώπινου οργανισμού. Από την άλλη, ο
ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση
του σωματικού βάρους. Τι συμβαίνει με τις διαταραχές του ύπνου.
Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικός
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και η μακροχρόνια στέρηση του
είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα
παθήσεων, που περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο,
την άνοια και το ζαχαρώδη διαβήτη. Επίσης, ο
ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του
σωματικού βάρους.

Αν συνδυάσετε όλες αυτές τις συνέπειες για την υγεία γίνεται εύκολα
αντιληπτό γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή. Η ιδέα ότι
μπορεί να κόψουμε χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε άλλες
δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ
επικίνδυνη ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές της κοινωνικής μας
ζωής πλήττονται από την έλλειψη επαρκούς ύπνου.
Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε υπνηλία
κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης μας
στην εργασία ή στις σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος.
Τα τελευταία μάλιστα 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό
κόσμο έχει μειωθεί κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα μεγάλο
ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο από επτά ώρες (7h),
που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας
από την στέρηση ύπνου.
Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την σειρά των ανοσολογικών
αντιδράσεων μεταφέρονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Οπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος
έχει την τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος και να κοιμάται. Για να
αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ίωση -και σήμερα ειδικότερα τη
νόσο Covid-19,- τόσο προληπτικά όσο και αν κολλήσουμε, είναι
απαραίτητο να έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή σε χρόνο ύπνο.

Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η
καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια του ύπνου (τουλάχιστον 7
ώρες το 24ώρο) έχει δειχθεί ότι βοηθάει την απόδοση των εμβολίων.
Τι κρύβουν οι διαταραχές στον ύπνο
Μια πολύ συχνή διαταραχή που καταστρέφει τον ύπνο είναι η
αποφρακτική υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους
το ροχαλητό συνοδεύεται από πλήρεις διακοπές της αναπνοής που
διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα λεπτό (βλέπε
σχήμα). Κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει
το ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το άτομο ξαναρχίζει να
αναπνέει.
Οι διακοπές αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες και αν ένα άτομο
εμφανίζει αρκετές άπνοιες θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της
άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της άπνοιας στον
ύπνο είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία διακοπών της αναπνοής
(απνοιών) στον ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί πονοκέφαλοι
και η υπνηλία και κόπωση την ημέρα
Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζονται με
απώλεια βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή χρήσης
οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο και αποφυγή χρήσης
ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι άπνοιες είναι πολλές η πιο
αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής στη μύτη –
όταν κοιμάται – μια μικρή πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα ρεύμα
αέρα που παράγεται από μια συσκευή που ονομάζεται συσκευή CPAP
(προφέρεται ΣΙΠΑΠ).

Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή να αναπνέει ικανοποιητικά και
συνήθως λύνει το πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να
αντιμετωπιστούν με ειδικά ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές
επεμβάσεις.
Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής άπνοιας, στην περίπτωση
που δεν αντιμετωπιστεί, είναι η αρτηριακή υπέρταση, το
καρδιακό επεισόδιο, η καρδιακή ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό,
η κατάθλιψη και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η υποψία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να διαπιστωθεί
εύκολα και γρήγορα (5 λεπτά) αν συμπληρωθεί ένα ειδικό
ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων που λέγεται ερωτηματολόγιο STOP
BANG.

Ο καλός ύπνος απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος
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Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει
μειωθεί κατά δύο ώρες περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων
κοιμάται πλέον λιγότερο από επτά ώρες, που θεωρείται το ελάχιστο για να
μην υπάρξουν προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου. Ο ύπνος, μαζί
με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι ... Περισσότερα
To άρθρο Ο καλός ύπνος απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας ΕΔΩ.

