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Tο σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο (ΣΑΑΥ) χαρακτηρίζεται από επαναλαμ-
βανόμενα επεισόδια απόφραξης της αναπνοής κατά τον ύπνο με αποτέλεσμα διαταραχή 
στον αερισμό και διακοπή του, που οδηγεί στην παρουσία υπερβολικής ημερήσιας υπνη-
λίας. Αναφορικά με τις ψυχολογικές επιπτώσεις του ΣΑΑΥ, οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί, 

σε διεθνές επίπεδο, επικεντρώνονται κύρια στην καταθλιπτική και, δευτερευόντως, στην αγχώδη 
συμπτωματολογία. Δεδομένης της έλλειψης ερευνητικών δεδομένων σχετικά με την επικράτηση 
των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης, καθώς και των αλεξιθυμικών χαρακτηριστικών σε α-
σθενείς με ΣΑΑΥ στην Ελλάδα, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της παραπάνω 
συμπτωματολογίας και της σχέσης της με τις αναπνευστικές παραμέτρους (Apnea – Hypopnea 
Index, AHI) της πολυ-υπνογραφίας. Η μελέτη διεξήχθη στο πλαίσιο ενός πιστοποιημένου εργα-
στηρίου ύπνου. Συμπεριελήφθησαν συνολικά 35 ασθενείς που προσήλθαν αναφέροντας συμ-
πτώματα ημερήσιας υπνηλίας, κόπωσης, διακεκομμένου ύπνου και ροχαλητού, και οι οποίοι 
πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη (ηλικία ≤75 ετών, χωρίς άλλο χρόνιο νόσημα και 
χωρίς μείζονα ψυχιατρική διαταραχή). Η εκτίμηση των επιπέδων άγχους, κατάθλιψης καθώς και 
των αλεξιθυμικών χαρακτηριστικών πραγματοποιήθηκε με τη χορήγηση των ψυχομετρικών ερ-
γαλείων STAI, BDI και TAS-20, αντίστοιχα, ένα 24ωρο προ της πολυ-υπνογραφικής μελέτης. Μετά 
την ολοκλήρωσή της, 6 ασθενείς δεν πληρούσαν τα διαγνωστικά κριτήρια ΣΑΑΥ και αποτέλεσαν 
την ομάδα ελέγχου. Στους ασθενείς με ΣΑΑΥ διαπιστώθηκε υψηλή επικράτηση αγχώδους (41,4%) 
και καταθλιπτικής (55,2%) συμπτωματολογίας, καθώς και αλεξιθυμικών χαρακτηριστικών (41,4%). 
Αν και η ομάδα ελέγχου εμφανίζει υψηλότερη επικράτηση της αγχώδους (66,7%) και της κατα-
θλιπτικής (83,3%) συμπτωματολογίας, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων 
στις μέσες τιμές των ψυχομετρικών κλιμάκων STAI (t=–0,927, p=0,360), BDI (t=–1,537, p=0,134) 
και TAS-20 (t=0,196, p=0,846), όπως και μεταξύ των ομάδων ελέγχου, ήπιου, μέσου και σοβα-
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Εισαγωγή

Το σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο 
(ΣΑΑΥ) χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα ε-
πεισόδια απόφραξης της αναπνοής κατά τον ύπνο, 
οφειλόμενα σε στένωση-απόφραξη του ανώτερου 
αεραγωγού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα διαταραχή 
στον αερισμό και διακοπή του ύπνου, γεγονός που 
με τη σειρά του οδηγεί στην παρουσία υπερβολικής 
υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.1 Εκτός της η-
μερήσιας υπνηλίας, συχνές συνέπειες της παρουσίας 
ΣΑΑΥ είναι η καρδιαγγειακή επιβάρυνση, η διαταρα-
χή της διάθεσης, καθώς και διαταραχές στις γνωστι-
κές λειτουργίες.2

Η διάγνωση και ο προσδιορισμός της βαρύτητας 
του συνδρόμου πραγματοποιείται μέσω της πολυ-
υπνογραφίας (polysomnography, PSG). Ο αριθμός 
των υπό εξέταση παραμέτρων ενδέχεται να διαφέρει 
μεταξύ των εργαστηρίων μελέτης ύπνου, ωστόσο 
τυπικά συμπεριλαμβάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφη-
μα (ΗΕΓ), ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), ηλεκτροο-
φθαλμογράφημα (ΗΟΓ), καταγραφή της ρινοστομα-
τικής ροής αέρα, της αναπνευστικής προσπάθειας 
και του κορεσμού του οξυγόνου του αίματος.3–4 

Ειδικότερα ως προς τα αναπνευστικά συμβάντα, 
αυτά περιγράφονται με τον δείκτη άπνοιας-υπόπνοι-
ας (apnea-hypopnea index, AHI), ο οποίος απεικονί-
ζει τον μέσο αριθμό απνοιών και υποπνοιών ανά ώ-
ρα του συνολικού καταγεγραμμένου ύπνου.5

Ως άπνοια ορίζεται η διακοπή ή μείωση της ρινο-
στοματικής ροής αέρα κάτω του 20% της προηγού-
μενης βασικής τιμής (που ανιχνεύεται με αισθητήρα 
πίεσης ή με αισθητήρα θερμότητας), η οποία διαρκεί 
τουλάχιστον 10 sec. Η άπνοια χαρακτηρίζεται ως α-
ποφρακτική όταν συνοδεύεται από αναπνευστική 
προσπάθεια, δηλαδή δραστηριότητα των αναπνευ-
στικών μυών (κινήσεις του θώρακα ή/και της κοιλί-
ας).1 Ως υπόπνοια ορίζεται η μείωση της ρινο-στο-
ματικής ροής αέρα στο 20–80% της προηγούμενης 
βασικής τιμής διάρκειας τουλάχιστον 10 sec, συνο-
δευόμενης από αποκορεσμό της οξυαιμοσφαιρίνης 
κατά 4%.6

Αναφορικά με την παθοφυσιολογία του ΣΑΑΥ, οι αι-
τιοπαθογενετικοί παράγοντες ποικίλουν σημαντικά. 
Ενδέχεται να σχετίζονται με ιδιομορφίες της φαρυγγι-
κής ανατομίας, με την απαντητικότητα του φαρυγγικού 
διαστολέα μυός κατά τη διάρκεια του ύπνου, με την ιδι-
οσυγκρασιακή ευαισθησία αφύπνισης και με πολλούς 
άλλους παράγοντες οι οποίοι αλληλεπιδρούν.7

Σε κλινικό επίπεδο, η συμπτωματολογία που συ-
νοδεύει την παρουσία ΣΑΑΥ, τυπικά συμπεριλαμβά-
νει υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, ροχαλητό, 
πρωινή κεφαλαλγία, νυκτουρία, διαταραχές μνήμης 
και συγκέντρωσης, ευερεθιστότητα και διαταραχή 
της διάθεσης.2

Ως προς την επικράτηση του ΣΑΑΥ, επιδημιολογι-
κές μελέτες στις ΗΠΑ την εκτιμούν στο 24% για τους 
άνδρες και στο 9% για τις γυναίκες, όταν ως διαγνω-

ρού ΣΑΑΥ (STAI: F=0,583, p=0,660, BDI: F=0,829, p=0,488, TAS-20: F=0,987, p=0,412). Οι γυναί-
κες παρουσίασαν υψηλότερες τιμές στις κλίμακες STAI και BDI σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές 
των ανδρών (STAI: t=–2,38, P=0,039, BDI: t=–3,59, p=0,01). Δεν διαπιστώθηκε, τέλος, συσχέτιση 
των τιμών των ψυχομετρικών δοκιμασιών με το AHI (Pearson correlation p>0,05). Αναφορικά με 
την αγχώδη και καταθλιπτική συμπτωματολογία, η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει τα υψηλά πο-
σοστά επικράτησης που διαπιστώνονται σε προηγούμενες σχετικές μελέτες. Η μελέτη, ωστόσο, 
διαπιστώνει την ταυτόχρονη υψηλή επικράτηση της αλεξιθυμίας, ενός παράγοντα που δεν έχει 
διερευνηθεί προηγουμένως και ο οποίος παρουσιάζει υψηλή θετική συσχέτιση με την αγχώδη 
συμπτωματολογία. Η συνύπαρξη της αλεξιθυμίας ενδέχεται να περιπλέκει ακόμη περισσότερο 
την εκδηλούμενη κλινική εικόνα, για τον επιπρόσθετο λόγο ότι οι ασθενείς με αλεξιθυμικά χαρα-
κτηριστικά, τυπικά έχουν δυσκολία στο να εκφράσουν την υποκείμενη ψυχολογική συμπτωματο-
λογία τους και παράλληλα τείνουν να εκδηλώνουν περισσότερα και συχνά άτυπα σωματικά συμ-
πτώματα. Συμπερασματικά, η μελέτη υποστηρίζει την παρουσία υψηλού βαθμού ψυχολογικής 
επιβάρυνσης στους ασθενείς που διαγιγνώσκονται με ΣΑΑΥ, ανεξαρτήτως της βαρύτητας, όπως 
προσδιορίζεται από τις αναπνευστικές παραμέτρους της πολυ-υπνογραφίας. Η συννοσηρότητα 
αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, τόσο κατά την κλινική διαγνωστική εκτίμηση του συνδρό-
μου όσο και κατά τον θεραπευτικό σχεδιασμό.

Λέξεις ευρετηρίου: Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο, άγχος, κατάθλιψη, αλεξιθυμία.
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στικό κριτήριο λαμβάνεται υπόψη, αποκλειστικά, 
ο δείκτης άπνοιας-υπόπνοιας (AHI≥5/ώρα), ενώ τα 
ποσοστά αυτά φαίνεται να μειώνονται στο 4% και 
2% για άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα, όταν συνε-
κτιμάται η ταυτόχρονη παρουσία εμμένουσας ημε-
ρήσιας υπνηλίας.1–2 Ανάμεσα στους προδιαθεσικούς 
παράγοντες για την εμφάνιση του συνδρόμου, ως 
σημαντικότεροι αναφέρονται το φύλο (μεγαλύτερη 
συχνότητα εμφάνισης στους άνδρες, σχετιζόμενη εν-
δεχομένως με ανατομικές και λειτουργικές διαφορές 
των ανώτερων αεροφόρων οδών), η ηλικία (αύξηση 
των ποσοστών επικράτησης μετά την ηλικία των 65 
ετών) και η παχυσαρκία (ύπαρξη θετικής συσχέτισης 
μεταξύ του δείκτη μάζας σώματος–BMI και της βαρύ-
τητας ΣΑΑΥ). Επιπρόσθετα, ως επιβαρυντικοί παρά-
γοντες θεωρούνται η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνι-
σμα και η χρήση ορισμένων φαρμακευτικών ουσιών 
(όπως βενζοδιαζεπίνες, β-αναστολείς, κ.ά.).1–2 

Αναφορικά με τις ψυχολογικές επιπτώσεις του ΣΑΑΥ, 
οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε διεθνές επίπεδο ε-
πικεντρώνονται κύρια στην καταθλιπτική2, 8,9 και, δευ-
τερευόντως, στην αγχώδη συμπτωματολογία.10,11 
Σύμφωνα με τις ανασκοπήσεις της σχετικής βιβλιο-
γραφίας, η επικράτηση της καταθλιπτικής συμπτω-
ματολογίας κυμαίνεται από 21–41%,8 ενώ της αγχώ-
δους συμπτωματολογίας από 11–70%.10 Οι μεγάλες 
αυτές διαφορές στα ποσοστά επικράτησης τόσο της 
καταθλιπτικής όσο και της αγχώδους συμπτωματο-
λογίας, ενδεχομένως σχετίζονται με την ανομοιογέ-
νεια των υπό μελέτη πληθυσμών, αλλά και με μεθο-
δολογικά ζητήματα που αφορούν στην αξιοπιστία 
και ειδικότητα των χρησιμοποιούμενων στις μελέτες 
αυτές ψυχομετρικών εργαλείων.10–11

Σε κάθε περίπτωση, η υψηλή συσχέτιση που διαπι-
στώνεται μεταξύ των συμπτωμάτων άγχους και κα-
τάθλιψης και του ΣΑΑΥ παραμένει ασαφής ως προς 
τους εμπλεκόμενους μηχανισμούς.8 Μια από τις προ-
τεινόμενες ερμηνείες είναι εκείνη της προμετωπιαίας 
δυσλειτουργίας, λόγω της οφειλόμενης στην παρου-
σία ΣΑΑΥ υποξαιμίας.12

Μια ψυχολογική παράμετρος που δεν έχει διερευ-
νηθεί στους ασθενείς με ΣΑΑΥ είναι η αλεξιθυμία. Ο 
όρος, που επινοήθηκε από τον P. Sifneos13 στην προ-
σπάθειά του να περιγράψει ένα σύνολο ψυχολογικών 
και συμπεριφορικών χαρακτηριστικών που είχε πα-
ρατηρήσει σε ασθενείς με κλασικά ψυχοσωματικά 
νοσήματα, αναφέρεται στη δυσκολία αναγνώρισης 
και έκφρασης των συναισθημάτων.14 Επιπρόσθετα, 

οι ασθενείς με αλεξιθυμικά χαρακτηριστικά περι-
γράφονται ως στερούμενοι φαντασίας, ενώ το πε-
ριεχόμενο της σκέψης τους χαρακτηρίζεται από ένα 
είδος εμμονής στις λεπτομέρειες του εξωτερικού 
περιβάλλοντος, την ίδια στιγμή που φαίνεται να α-
πουσιάζει η ψυχολογική σκέψη (υπό την έννοια της 
ικανότητας ενδοσκόπησης).15 Η παρουσία της αλε-
ξιθυμίας έχει μελετηθεί σε ασθενείς με χρόνια ανα-
πνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια.16,17 

Αναφορικά με τον ύπνο, η αλεξιθυμία φαίνεται να 
σχετίζεται με πτωχή ποιότητα (διακεκομμένος ύ-
πνος) και μειωμένη ικανότητα ανάκλησης ονειρικού 
περιεχομένου.18 Επιπρόσθετα, σε μια μελέτη στην 
οποία διερευνήθηκε η σχέση της αλεξιθυμίας με τις 
πολυ-υπνογραφικές καταγραφές σε δείγμα υγιών 
ενηλίκων, διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ 
των αλεξιθυμικών χαρακτηριστικών και της αύξησης 
του σταδίου 1 του ύπνου, με ταυτόχρονη μείωση του 
σταδίου 3/4.19

Τέλος, είναι γνωστό ότι η δυσκολία στην αναγνώ-
ριση και έκφραση των συναισθημάτων συσχετίζεται 
θετικά με την παρουσία αγχώδους και καταθλιπτικής 
συμπτωματολογίας.20,21

Δεδομένης της έλλειψης ερευνητικών δεδομένων 
σχετικά με την επικράτηση των συμπτωμάτων άγ-
χους και κατάθλιψης, καθώς και των αλεξιθυμικών 
χαρακτηριστικών σε ασθενείς με ΣΑΑΥ στην Ελλάδα, 
σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή 
της παραπάνω συμπτωματολογίας και της σχέσης 
της με τις αναπνευστικές παραμέτρους της πολυ-
υπνογραφίας.

Υλικό και μέθοδος

Επιλογή δείγματος

Η μελέτη διεξήχθη σε ένα από τα πιστοποιημένα 
εργαστήρια ύπνου ενός μεγάλου δημόσιου νοσοκο-
μείου, εξειδικευμένου στα αναπνευστικά νοσήματα. 
Συμπεριελήφθησαν όλοι οι ασθενείς που προσήλ-
θαν στο εξωτερικό ιατρείο του συγκεκριμένου ερ-
γαστηρίου στο διάστημα ενός μηνός, αναφέροντας 
συμπτώματα ημερήσιας υπνηλίας, κόπωσης, διακε-
κομμένου ύπνου και ροχαλητού, και οι οποίοι πλη-
ρούσαν τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη (ηλικία≤75 
ετών, χωρίς άλλο χρόνιο νόσημα, χωρίς μείζονα ψυ-
χιατρική διαταραχή, όπως προκύπτει από το ατομικό 
ιστορικό). 
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Πραγματοποιήθηκε λήψη ιστορικού και φυσική ε-
ξέταση από ειδικευμένο πνευμονολόγο, ενώ κλήθη-
καν, επιπρόσθετα, να συμπληρώσουν την κλίμακα 
μέτρησης ημερήσιας υπνηλίας Epworth (Epworth 
Sleepiness Scale, ESS).22 Η κλίμακα περιλαμβάνει 8 
θέματα, που περιγράφουν υποθετικές καταστάσεις, 
κατά τις οποίες ο εξεταζόμενος καλείται να εκτιμήσει 
την πιθανότητα να αποκοιμηθεί (π.χ. «παρακολου-
θώντας τηλεόραση» και «στο αυτοκίνητο, ενώ έχει 
σταματήσει για λίγο σε κίνηση»). Κάθε θέμα βαθμο-
λογείται σε μια τετραβάθμια κλίμακα 0 έως 3 (0=δεν 
θα με έπαιρνε ποτέ ο ύπνος, 1=μικρή πιθανότητα να 
αποκοιμηθώ, 2=μέτρια πιθανότητα να αποκοιμηθώ, 
3=μεγάλη πιθανότητα να αποκοιμηθώ). Συνολική 
βαθμολογία <10 θεωρείται φυσιολογική, 10–12 ο-
ριακά παθολογική, και >13 παθολογική. Η κλίμακα 
έχει μεταφραστεί και σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυ-
σμό.23

Ψυχομετρική αξιολόγηση

Η ψυχομετρική αξιολόγηση των συμμετεχόντων 
στη μελέτη πραγματοποιήθηκε ένα 24ωρο πριν την 
προγραμματισμένη πολυ-υπνογραφική μελέτη, στο 
πλαίσιο ατομικών κλινικών συνεντεύξεων, κατά τις 
οποίες ελήφθη πλήρες ψυχολογικό ιστορικό. Στη συ-
νέχεια κλήθηκαν να απαντήσουν στις αυτοσυμπλη-
ρούμενες ψυχομετρικές κλίμακες, παρουσία του 
ερευνητή, ώστε να μπορούν να παρασχεθούν διευ-
κρινίσεις που τυχόν θα ζητούνταν.

Για την αξιολόγηση της αγχώδους συμπτωματολο-
γίας χρησιμοποιήθηκε το Spielberger Trait Anxiety 
Inventory (STAI).24 Το STAI έχει μεταφραστεί και 
σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει χρησι-
μοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών μελετών. 
Παρουσιάζει επαρκή εγκυρότητα εννοιολογικής κα-
τασκευής και ικανοποιητική αξιοπιστία (Cronbach’s 
a: 0,89). Η μέση τιμή στον γενικό πληθυσμό για τους 
άνδρες είναι 34,54, ενώ για τις γυναίκες 37,47. Κλινικά 
σημαντικές (παθολογικές) τιμές είναι >44 και >47 για 
τους άνδρες και τις γυναίκες, αντίστοιχα.25

Για την αξιολόγηση της καταθλιπτικής συμπτω-
ματολογίας χρησιμοποιήθηκε το Beck Depression 
Inventory (BDI).26 Το BDI έχει μεταφραστεί και 
σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει, επίσης, 
χρησιμοποιηθεί σε πλήθος ερευνητικών μελετών. 
Παρουσιάζει επαρκή εγκυρότητα εννοιολογικής κα-
τασκευής και ικανοποιητική αξιοπιστία (Cronbach’s 
a: 0,84). Η διαστρωμάτωση της βαρύτητας της κα-
ταθλιπτικής συμπτωματολογίας είναι ≤9=απουσία 

κατάθλιψης, 10–15=ελαφριά κατάθλιψη, 16–23=μέ-
τριας βαρύτητας κατάθλιψη, και ≥24=σοβαρή κατά-
θλιψη.27

Για την αξιολόγηση της αλεξιθυμίας χρησιμοποι-
ήθηκε το Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), το 
οποίο περιλαμβάνει 20 θέματα, κατανεμημένα σε 
τρεις υποκλίμακες (υποκλίμακα Α: δυσκολία ανα-
γνώρισης συναισθημάτων, υποκλίμακα Β: δυσκο-
λία έκφρασης συναισθημάτων, και υποκλίμακα Γ: 
εξωτερικός προσανατολισμός28). Το TAS-20 έχει 
μεταφραστεί και σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα 
και έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό ερευ-
νητικών μελετών. Παρουσιάζει καλή εγκυρότητα 
εννοιολογικής κατασκευής και ικανοποιητική αξιο-
πιστία (Cronbach’s a: 0,80). Το εύρος της συνολικής 
βαθμολογίας είναι 20 έως 100. Η μέση τιμή στον 
γενικό πληθυσμό για την υποκλίμακα Α είναι 17,93, 
για την υποκλίμακα Β 13,42, για την υποκλίμακα Γ 
18,08, ενώ για το σύνολο της κλίμακας είναι 49,52. 
Τιμές >60 στο σύνολο της κλίμακας υποδηλώνουν 
κλινικά σημαντική παρουσία αλεξιθυμικών χαρα-
κτηριστικών.29

Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν τα δημογραφικά χα-
ρακτηριστικά των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, οι-
κογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση).

Πολυ-υπνογραφικές καταγραφές

Οι ολονύκτιες πολυ-υπνογραφικές καταγραφές έγι-
ναν από εξειδικευμένους τεχνικούς του Εργαστηρίου 
Μελέτης Ύπνου. Για τους σκοπούς της παρούσας με-
λέτης ελήφθη υπόψη ο υπνοαπνοϊκός δείκτης (AHI), 
ο οποίος, κλινικά, χρησιμοποιείται για τον προσδιο-
ρισμό της βαρύτητας του συνδρόμου αποφρακτικής 
άπνοιας στον ύπνο.5 Έτσι, AHI≥5 και <15/ώρα αντι-
προσωπεύει ήπια βαρύτητα, AHI≥15 και <30/ώρα μέ-
τρια βαρύτητα, και AHI≥30/ώρα σοβαρή.1

Στατιστική επεξεργασία δεδομένων

Όλα τα δεδομένα εισήχθησαν σε Η/Υ και ελέγχθη-
καν για λάθη. Στη συνέχεια αναλύθηκαν με τη χρήση 
του στατιστικού πακέτου SPSS 16.

Η αρχική ανάλυση έγινε με βάση την περιγραφι-
κή στατιστική (συχνότητες, μέσους, τυπικές αποκλί-
σεις). Στη συνέχεια τα δεδομένα αναλύθηκαν με βά-
ση την επαγωγική στατιστική. Οι επαγωγικοί έλεγχοι 
περιελάμβαναν συσχετίσεις (Pearson Correlation ή 
Spearman, ανάλογα με την κατανομή του δείγματος), 
t-test (one sample t-test για έλεγχο σε σχέση με τον 
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μέσον όρο τιμών στον γενικό πληθυσμό, Independent 
Samples Test και Paired Samples Statistics). Επίσης, 
χρησιμοποιήθηκε έλεγχος με ANOVA. Το επίπεδο ση-
μαντικότητας ήταν α=0,05 (2-tailed).

Αποτελέσματα

Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν συνολικά 35 εξε-
ταζόμενοι, 29 (82,9%) άνδρες και 6 (17,1%) γυναίκες. 
Η μέση ηλικία των ανδρών ήταν 52,82 (±13,59), των 
γυναικών 59,66 (±5,27), ενώ για το σύνολο του δείγ-
ματος ήταν 54 (±12,47) (πίνακας 1). Ως προς την οι-
κογενειακή κατάσταση, το 71,4% ήταν έγγαμοι, 17,1% 
άγαμοι, 8,6% διαζευγμένοι και 2,9% σε χηρεία.

Μετά την ολοκλήρωση της πολυ-υπνογραφικής με-
λέτης 6 άτομα (17,1%) δεν πληρούσαν τα διαγνωστικά 
κριτήρια του ΣΑΑΥ (AHI<5) και αποτέλεσαν την ομά-
δα ελέγχου. Οι υπόλοιποι 29 (82,9%) συμμετέχοντες 
που διαγνώστηκαν με ΣΑΑΥ ταξινομήθηκαν ως προς 
τη βαρύτητα ως ακολούθως: Ήπια (AHI ≥5 – <15) 5 
(14,3%) ασθενείς, μέτρια (AHI≥15 – <30) 7 (20%) και 
σοβαρή (AHI ≥30) 17 (48,6%) ασθενείς (πίνακας 1).

Ως προς τις ψυχομετρικές δοκιμασίες, για το σύνο-
λο του δείγματος, η μέση τιμή στην κλίμακα STAI 
ήταν 44,62 (±10,24), στην κλίμακα BDI 11,48 (±6,27) 
και στην κλίμακα TAS-20 54,17 (±13,58) (πίνακας 2). 
Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι αντίστοιχες μέσες 
τιμές (±) στις ομάδες ελέγχου, ασθενών, καθώς και 
ανά ομάδα βαρύτητας του ΣΑΑΥ.

Ο γυναικείος πληθυσμός του συνόλου του δείγμα-
τος παρουσίασε υψηλότερες τιμές στις κλίμακες STAI 

και BDI σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές των ανδρών 
(STAI: t=–2,38, p=0,039, BDI: t=–3,59, p=0,01). Ως προς 
τις παραμέτρους της ηλικίας (t=–1,20, p=0,238), του 
TAS-20 (t=–0,27, p=0,822), του ESS (t=0,83, p=0,410) 
και του AHI (t=0,712, p=0,481) δεν διαπιστώθηκαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Μεταξύ των δύο ομάδων (ελέγχου και ασθε-
νών) δεν διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις στην 
ηλικία και στις τιμές των ψυχομετρικών κλιμάκων 
STAI (t=–0,927, p=0,360), BDI (t=–1,537, p=0,134) και 
TAS-20 (t=0,196, p=0,846). Απουσία διαφοροποίησης 
ως προς τις παραμέτρους αυτές παρατηρήθηκε και 
μεταξύ των ομάδων ελέγχου, ήπιου, μέτριου και σο-
βαρού ΣΑΑΥ (STAI: F=0,583, p=0,660, BDI: F=0,829, 
p=0,488, TAS-20: F=0,987, p=0,412). 

Υψηλή θετική συσχέτιση παρουσιάστηκε μεταξύ 
των τιμών των STAI και BDI (r=0,647, p=0,00) και με-
ταξύ STAI και TAS-20 (r=0,443, p=0,008) στο συνολι-
κό δείγμα. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση 
των τιμών των ψυχομετρικών δοκιμασιών με το AHI. 
Υψηλή θετική συσχέτιση διαπιστώθηκε μεταξύ της 
ESS και του AHI (r=0,891, p=0,00). Στον πίνακα 4 πα-
ρουσιάζονται αναλυτικά οι συσχετίσεις μεταξύ των 
μεταβλητών.

Στο σύνολο του δείγματος, κλινικά σημαντικές 
(παθολογικές) τιμές στην κλίμακα STAI παρουσίασε 
το 46,7%. Το αντίστοιχο ποσοστό στην κλίμακα BDI 
ήταν 60%, ενώ στην κλίμακα TAS-20 ήταν 40%. Στην 
ομάδα ελέγχου, τα ποσοστά στο STAI ήταν 66,7%, 
στο BDI 83,3% και στο TAS-20 33,3%. Στην ομάδα των 
ασθενών τα ποσοστά στο STAI ήταν 41,4%, στο BDI 
55,2% και στο TAS-20 41,4%.

Συζήτηση

Αναφορικά με την αγχώδη και καταθλιπτική συ-
μπτωματολογία, η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει τα 
υψηλά ποσοστά επικράτησης που διαπιστώνονται 
σε προηγούμενες σχετικές μελέτες.10,12 Οι ασθενείς 
με ΣΑΑΥ συχνά αναφέρουν συμπτώματα κόπωσης, 
εξάντλησης, ευερεθιστότητας, υπνηλίας και διατα-
ραχής της συγκέντρωσης και της μνήμης, τα οποία 
τυπικά απαντώνται στις αγχώδεις και καταθλιπτικές 
διαταραχές, γεγονός που υποδεικνύει ότι μεταξύ του 
ΣΑΑΥ και της αγχώδους-καταθλιπτικής συμπτωματο-
λογίας υπάρχει μια αμφίδρομη αλληλεπίδραση που, 
ενδεχομένως, εξηγεί τα υψηλά αυτά ποσοστά επι-
κράτησης.8,10 Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά την κατά-
θλιψη, έχει ήδη επισημανθεί ότι οι ασθενείς με ΣΑΑΥ 

Πίνακας 1. ∆ημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος.

Φύλο Ηλικία 
(έτη)

∆ιάρκεια 
εκπαίδευσης 

(έτη)

Άνδρες Mean 52,82 10,37
n 29 29
SD 13,59 4,23

Γυναίκες Mean 59,66 9,33
n 6 6
SD 5,27 3,01

Σύνολο Mean 54,00 10,20
n 35 35
SD 12,77 4,03

Βαρύτητα 
ΣΑΑΥ

ΧΩΡΙΣ ΣΑΑΥ/ΗΠΙΟ/ΜΕΤΡΙΟ/ΣΟΒΑΡΟ

n=6 (17,1%)/n=5 (14,3%)/n=7 (20%)/
n=17 (48,6%)
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που εκδηλώνουν καταθλιπτική συμπτωματολογία 
παρουσιάζουν βαρύτερη κλινική εικόνα.8

Η μελέτη ωστόσο διαπιστώνει την ταυτόχρονη υ-
ψηλή επικράτηση της αλεξιθυμίας, ενός παράγοντα 
που δεν έχει διερευνηθεί σε προηγούμενες μελέτες, ο 
οποίος παράλληλα παρουσιάζει υψηλή θετική συσχέ-
τιση με την αγχώδη συμπτωματολογία. Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, η αλεξιθυμία σχετίζεται αρνητικά με την 
ποιότητα του ύπνου, καθώς τα αλεξιθυμικά υποκείμε-
να συχνά αναφέρουν αϋπνία ή ανήσυχο ύπνο, ημερή-

σια υπνηλία και συμπτώματα εξάντλησης.19 Η συνύ-
παρξη της αλεξιθυμίας ενδέχεται να περιπλέκει ακόμη 
περισσότερο την εκδηλούμενη κλινική εικόνα, για τον 
επιπρόσθετο λόγο ότι οι ασθενείς με αλεξιθυμικά χα-
ρακτηριστικά, τυπικά έχουν δυσκολία στο να εκφρά-
σουν την υποκείμενη ψυχολογική συμπτωματολογία 
τους και παράλληλα τείνουν να εκδηλώνουν περισσό-
τερα (και συχνά άτυπα) σωματικά συμπτώματα.16

Η απουσία διαφοροποίησης των επιπέδων άγχους 
και κατάθλιψης και των αλεξιθυμικών χαρακτηριστι-

Πίνακας 2. Μέσες τιμές (±) ψυχομετρικών δοκιμασιών και AHI, κατά φύλο.

Φύλο STAI BDI TAS-20 TAS-A TAS-B TAS-C AHI ESS

Άνδρες Mean 43,20 9,89 53,93 17,86 13,58 22,48 35,92 7,96
n 29 29 29 29 29 29 29 29
SD 10,30 5,13 13,97 6,92 4,48 5,85 27,95 4,84

Γυναίκες Mean 51,50 19,16 55,33 20,50 13,66 21,16 26,81 6,16
n 6 6 6 6 6 6 6 6
SD 7,14 5,87 12,56 8,93 3,38 3,65 31,41 4,62

Σύνολο Mean 44,62 11,48 54,17 18,31 13,60 22,25 34,36 7,65
n 35 35 35 35 35 35 35 35
SD 10,24 6,27 13,58 7,22 4,27 5,52 28,29 4,78

STAI: Spielberger Trait Anxiety Inventory, BDI: Beck Depression Inventory, TAS-20: Toronto Alexithymia Scale, TAS-A: Toronto 
Alexithymia Scale-Subscale A, TAS-B: Toronto Alexithymia Scale-Subscale B, TAS-C: Toronto Alexithymia Scale-Subscale C, AHI: 
Apnea-Hypopnea Index, ESS: Epworth Sleepiness Scale.

Πίνακας 3. Μέσες τιμές (±) ηλικίας και ψυχομετρικών δοκιμασιών κατά ομάδες (ελέγχου και ασθενών ήπιου, 
μέτριου και σοβαρού ΣΑΑΥ).

Ηλικία STAI BDI TAS-20 TAS-A TAS-B TAS-C AHI ESS

Ομάδα ελέγχου Mean 52,83 48,16 15,00 53,16 19,16 11,83 22,16 1,98 3,00

n 6 6 6 6 6 6 6 6 6

SD 13,94 6,76 8,64 12,78 10,00 3,48 3,76 1,81 1,26

Ομάδα AHI ≥5 – <15/
ώρα

Mean 47,80 40,80 9,80 63,80 24,00 16,60 23,20 10,58 2,6

n 5 5 5 5 5 5 5 5 5

SD 19,01 13,66 6,41 10,52 4,94 2,50 6,76 3,75 ,89

Ομάδα AHI ≥15 – <30/
ώρα

Mean 58,00 42,85 10,28 51,85 17,14 13,28 21,42 19,98 5,85

n 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SD 12,89 8,13 3,90 13,05 6,76 2,81 6,02 4,45 2,47

Ομάδα AHI ≥30/ώρα Mean 54,58 45,23 11,23 52,64 16,82 13,47 22,35 58,70 11,52

n 17 17 17 17 17 17 17 17 17

SD 10,64 11,23 6,16 14,66 6,55 5,13 5,89 19,99 3,50

STAI: Spielberger Trait Anxiety Inventory, BDI: Beck Depression Inventory, TAS-20: Toronto Alexithymia Scale, TAS-A: Toronto 
Alexithymia Scale-Subscale A, TAS-B: Toronto Alexithymia Scale-Subscale B, TAS-C: Toronto Alexithymia Scale-Subscale C, AHI: 
Apnea-Hypopnea Index, ESS: Epworth Sleepiness Scale.
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κών μεταξύ της ομάδας ελέγχου και των ασθενών 
με ΣΑΑΥ είναι ένα εύρημα που προκαλεί εντύπωση. 
Αν και στην παρούσα μελέτη ενδέχεται να σχετί-
ζεται με εγγενείς περιορισμούς (ο μικρός αριθμός 
του δείγματος της ομάδας ελέγχου), σε παρόμοιο 
συμπέρασμα κατέληξε και μια προηγούμενη μελέ-
τη που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 63 ατόμων 
(29 ασθενείς ΣΑΑΥ και 34 άτομα της ομάδας ελέγ-
χου).30 Οι συγγραφείς δεν διαπίστωσαν διαφορές 
στα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης μεταξύ των δύο 
ομάδων, αντιθέτως, αναφέρουν μία μη στατιστικά 
σημαντική υπεροχή του βαθμού καταθλιπτικής συμ-
πτωματολογίας στα υποκείμενα της ομάδας ελέγ-
χου. Τα ευρήματα αυτά είναι σε συμφωνία με την 
παρούσα μελέτη, δεδομένου ότι η ίδια μη στατιστι-
κά σημαντική υπεροχή στην ομάδα ελέγχου εμφα-
νίζεται και εδώ, σε ό,τι αφορά τόσο την καταθλιπτι-
κή όσο και την αγχώδη συμπτωματολογία.

Τα αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης στον 
γυναικείο πληθυσμό, συγκριτικά με τα αντίστοιχα 
των ανδρών, που διαπιστώνονται εδώ, αποτελεί στα-
θερό εύρημα των περισσότερων σχετικών μελετών.8, 

31–33 Ορισμένες από αυτές υποστηρίζουν ότι υπάρχει 
μια διαφοροποίηση στο συμπτωματολογικό προφίλ 
μεταξύ ανδρών και γυναικών που απευθύνονται στα 
εργαστήρια ύπνου για αξιολόγηση και διάγνωση, κα-
θώς οι άνδρες αναφέρουν ως κυρίαρχο σύμπτωμα 
την ημερήσια υπνηλία, ενώ οι γυναίκες περιγράφουν 
πιο άτυπα συμπτώματα, όπως αϋπνία, εξάντληση, α-
πώλεια ενεργητικότητας και άγχος.32,34,35 Οι συγγρα-
φείς καταλήγουν ότι τα αυξημένα επίπεδα άγχους 
και κατάθλιψης που καταγράφονται στις γυναίκες 
σχετίζονται περισσότερο με τις δομικές διαφορές 

των φύλων σε ψυχολογικό επίπεδο και λιγότερο με 
την παρουσία ΣΑΑΥ.32,34

Παρόλο που, όπως ήδη επισημάνθηκε, η παρούσα 
μελέτη καταγράφει αυξημένη ψυχολογική επιβά-
ρυνση, τόσο σε επίπεδο συνολικής επικράτησης όσο 
και σε επίπεδο μέσων τιμών (ιδιαίτερα στις γυναίκες), 
αυτή δεν φαίνεται να συσχετίζεται με τη βαρύτητα 
του ΣΑΑΥ, όπως προσδιορίζεται από το AHI. Η α-
πουσία της συσχέτισης αυτής έχει παρατηρηθεί σε 
μεγάλο αριθμό προηγούμενων μελετών,9,32,36,37 ενώ 
μόλις μία μελέτη αναφέρει την παρουσία συσχέτισης 
μεταξύ του AHI και της αγχώδους συμπτωματολο-
γίας.38 Σε δύο μελέτες με παρόμοια με τα δικά μας 
ευρήματα,36,37 οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο AHI, 
ενδεχομένως, δεν αποτελεί τον καταλληλότερο δεί-
κτη για την εκτίμηση των κλινικών επιπτώσεων του 
συνδρόμου, δεδομένου ότι βασίζεται αποκλειστικά 
στον συνολικό αριθμό των απνοιών και υποπνοιών, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα των επει-
σοδίων αυτών. Οι συγγραφείς προτείνουν τον δείκτη 
αφυπνίσεων (arousal index) ως περισσότερο αξιό-
πιστο και καλύτερα σχετιζόμενο με την υποκείμενη 
συμπτωματολογία.

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη υποστηρί-
ζει την παρουσία υψηλού βαθμού ψυχολογικής επι-
βάρυνσης στους ασθενείς που διαγιγνώσκονται με 
ΣΑΑΥ, ανεξαρτήτως της βαρύτητας, όπως προσδιορί-
ζεται από τις αναπνευστικές παραμέτρους της πολυ-
υπνογραφίας. Η συννοσηρότητα αυτή θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη τόσο κατά την κλινική διαγνωστι-
κή εκτίμηση του συνδρόμου όσο και κατά τον θερα-
πευτικό σχεδιασμό. 

Πίνακας 4. Συσχετίσεις μεταξύ ψυχομετρικών δοκιμασιών και AHI (n=35).

 STAI BDI TAS-20 AHI

BDI Pearson Correlation 0,647*    
Sig. (2-tailed) 0,000    

TAS - 20 Pearson Correlation 0,443* 0,201   
Sig. (2-tailed) 0,008 0,246   

AHI Pearson Correlation –0,003 –0,001 –0,169  
Sig. (2-tailed) 0,987 0,996 0,331

ESS Pearson Correlation 0,145 0,004 –0,045 0,891**
Sig. (2-tailed) 0,407 0,983 0,797 0,000

*Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
STAI: Spielberger Trait Anxiety Inventory, BDI: Beck Depression Inventory, TAS-20: Toronto Alexithymia Scale, AHI: Apnea-Hypopnea 
Index, ESS: Epworth Sleepiness Scale.
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Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is characterized by repeated episodes of upper 
airway obstruction during sleep, which leads to the presence of excessive daytime drowsi-
ness. Regarding the psychological comorbidity in patients diagnosed with OSAS, previous 
studies focused mainly on depressive and secondarily on anxiety symptoms. Due to the lack 
of research data regarding the prevalence of anxiety and depressive symptoms as well as 
of alexithymic characteristics in patients with OSAS in Greece, the aim of the study was to re-
cord the above symptomatology in a sample of Greek OSAS patients and to investigate its 
relation to the respiratory parameter (Apnea-Hypopnea Index, AHI) of polysomnography.
The study was conducted in a certified sleep laboratory. Thirty five randomly selected patients 
who attended the laboratory with symptoms of daytime drowsiness, fatigue, disrupted sleep 
and snoring, were examined for anxiety, depression and alexithymia using the Spielberger Trait 
Anxiety Inventory (STAI), the Beck Depression Inventory (BDI) and the Toronto Alexithymia Scale 
(TAS-20), respectively, 24 hours prior to being submitted to polysomnography. All 35 patients 
met the inclusion criteria of the study (age≤75 years, no other chronic diseases and no history 
of major psychiatric disorders). Six patients did not meet the diagnostic criteria for OSAS and 
were thus used as the control group of the study. A high prevalence of anxiety (41.4%) and de-
pressive (55.2%) symptoms and of alexithymic characteristics (41.4%) was observed in OSAS pa-
tients. Although the control group showed a higher prevalence of anxiety (66.7%) and depressive 
(83.3%) symptoms, there were no differences between the two groups (STAI: t=–0.927, p=0.360, 
BDI: t=–1.537, p=0.134, TAS–20: t=0.196, p=0.846). With regard to severity, no differences were 
observed between control, mild, moderate and severe OSAS subgroups (STAI: F=0.583, p=0.660, 
BDI: F=0.829, p=0.488, TAS–20: F=0.987, p=0.412). Females scored higher   on the BDI and on the 
STAI compared to males (STAI: t=–2.38, p=0.039, BDI: t=–3.59, p=0.01). Finally, no correlation was 
observed between psychometric scores and AHI (Pearson correlation p>0.05). The study con-
firms the high prevalence of anxiety and depressive symptoms which has been found in previous 
studies. Furthermore, we found a high prevalence of alexithymic characteristics, a factor that has 
not been investigated previously and which is positively correlated with anxiety symptoms. The 
coexistence of alexithymic characteristics may further complicate the clinical manifestations of 
OSAS due to the fact that patients with alexithymia typically have difficulty in indentifying and 
describing their underlying psychological symptomatology and, moreover, tend to exhibit more, 
and often atypical, physical symptoms. In conclusion, the study supports the presence of a high 
degree of psychological burden in patients diagnosed with OSAS, regardless of the severity of 
their symptoms, as determined by the AHI. This comorbidity should be taken into consideration 
during the clinical assessment of OSAS and for the treatment planning.

Key words: Obstructive sleep apnea syndrome, anxiety, depression, alexithymia.
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