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Πλαίσιο Έρευνας

 Βασική ερευνητική υπόθεση: αν το νοητικό λεξικό 
επηρεάζεται από  τις μη-φαρμακευτικές παρεμβάσεις

 Υπομελέτη: Ο ρόλος των Μη Φαρμακευτικών Παρεμβάσεων  
στις διαταραχές ύπνου σε άτομα με νοητική έκπτωση και αν 
αυτές συνοδεύονται από αλλαγές στο νοητικό λεξικό τους.

Διδακτορική Διατριβή: Μη φαρμακευτικές 
παρεμβάσεις για τις  διαταραχές ύπνου σε  ασθενείς 
με ήπια νοητική διαταραχή και άνοια. Μελέτη ύπνου



Ύπνος στην Ήπια Νοητική Διαταραχή

 Επιλογή MCI (Κριτήρια Petersen) 

 ομάδα ασθενών με μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον

 Η έρευνα συνεχίζεται και σε υγιείς καθώς και σε ασθενείς με Άνοια 
(διάφοροι τύποι)

 Επιπολασμός  των διαταραχών  ύπνου στις μελέτες  (μέχρι και  45,5% σε 
MCI Muangapaisan  2008 (23% σε υγιείς και 54% σε AD----Hart 2003)

 2 μελέτες αναδεικνύουν ότι η παρουσία διαταραχών στον ύπνο μεταξύ υγιών 
ηλικιωμένων σχετίζονται με νοητική έκπτωση και Άνοια (Lobo 2008, Jelicic  
2002)
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Πώς συνδέονται οι λέξεις που χρησιμοποιούμε με τις 

σκέψεις που καλούνται να περιγράψουν?

Η απάντηση σε ένα τόσο απλό ερώτημα είναι αρκετά 

περίπλοκη και όχι πάντα καταληκτική.

Όταν καλούμαστε να μετατρέψουμε τις σκέψεις μας σε 

λέξεις (στον προφορικό ή γραπτό λόγο), πρέπει  

πρωτίστως να υπάρχουν στο νου μας και να έχουν 

οργανωθεί με έναν συστηματικό και εύκολα προσβάσιμο

τρόπο.

Αυτήν την συστηματική οργάνωση των λέξεων  στο νου 

μας την ονομάζουμε Νοητικό Λεξικό ( mental lexicon).

Νοητικό λεξικό: το σύνολο των 
γνώσεων μας για τις λέξεις



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟΝ 
ΥΠΝΟ

 Ελλιπής η διερεύνηση των διαταραχών του ύπνου

 Ανεξέλεγκτη η χορήγηση υπνωτικών

 Αντιμετώπιση του προβλήματος σαν κάτι αναμενόμενο για την ηλικία

 “χάνονται” ασθενείς με σοβαρές διαταραχές- σύνδρομο υπνικής άπνοιας

 Η ικανότητα να έχουμε αναζωογονητικό ύπνο όσο περνάει η ηλικία 
μειώνεται, η ανάγκη όμως για ύπνο παραμένει η ίδια.



Επιτυχής γήρανση

ΠΡΟΛΗΨΗ

Καλή 
Διάθεση

Εγκέφαλος-
ΝόησηΚοινωνικότητα

Τρόπος 
Ζωής

Καλός 
Ύπνος



ΜΕΛΕΤΗ 9000 ΑΤΟΜΩΝ > ΗΛΙΚΙΑΣ 65

ΚΑΜΙΑ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ (12%)
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ (43%)
ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΑΦΥΠΝΙΣΕΙΣ (30%)
ΑΥΠΝΙΑ (29%)
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (>50%)
ΥΠΝΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ (25%)
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΟΥΝ (19%)
ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙ (19%)
ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ (13%)

A N CO L I - I S R A E L S .  J AG S  2 0 0 5 ; 5 3 : S 2 64 - S 27 1 .



Μεθοδολογία

1η ομάδα (active controls) 2η ομάδα (ομάδα παρέμβασης)

 10 ασθενείς, άντρες και γυναίκες 
άνω των 55 ετών με ΗΝΔ και 
διαταραχές ύπνου, οι οποίοι θα 
είναι η ομάδα ελέγχου και θα 
λάβουν γενικές οδηγίες για ένα 
πρόγραμμα υγιεινής του ύπνου.

 10 ασθενείς, άντρες και γυναίκες 
άνω των 55 ετών με ΗΝΔ και 
διαταραχές ύπνου οι οποίοι θα 
ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα 
μη-φαρμακευτικής παρέμβασης 
το οποίο θα περιλαμβάνει α. 
Πρόγραμμα υγιεινής ύπνου και β. 
Φυσική Άσκηση.



Μεθοδολογία

Λήψη ιατρικού ιστορικού και ενημέρωση ασθενών για την σπουδαιότητα των Μ(η)     

Φ(αρμακευτικών) Π(αρεμβάσεων) στον ύπνο (γενικοί κανόνες υγιεινής ύπνου)

Νευροψυχολογικός έλεγχος

Ερωτηματολόγιο ύπνου mPSQI (modified Pittsburg Sleep Quality Index) (σκορ >5-poor 

sleepers)

Αναθεωρημένη δοκιμασία Νοητικού Λεξικού (Νεοφυτίδου 2018)

Αντικειμενική μελέτη ύπνου με συσκευή ακτιγράφου 4 ημέρες πριν την παρέμβαση

Έναν μήνα μετά τις γενικές οδηγίες για καλύτερο ύπνο (ομάδα ελέγχου) και μετά την 

φαρμακευτική παρέμβαση (ομάδα των ΜΦΠ με πρόγραμμα υγιεινής ύπνου και άσκηση) οι 

ασθενείς υποβλήθηκαν ξανά σε καταγραφή του ύπνου τους με τον ακτιγράφο για 4 ημέρες, 

επανάληψη του ερωτηματολογίου του ύπνου (mPSQI) και της μεταφρασμένης δοκιμασίας 

προνοσηρής νοημοσύνης (SLDT). 



Μεθοδολογία-Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις

1η Ομάδα (active control)

1.Γενικές οδηγίες για καλό ύπνο (πρόγραμμα υγιεινής του ύπνου για τέσσερις 

εβδομάδες).

2η Ομάδα

2. Έκθεση στο φως του ήλιου και περπάτημα για 40 λεπτά το λιγότερο, καθημερινά ή 

τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα σε υπαίθριο χώρο, για διάστημα 2 εβδομάδων και 

γενικές οδηγίες.



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΤΙΓΡΑΦΩΝ

Μικρή, μη-επεμβατική συσκευή, που μοιάζει με ρολόι, φοριέται στον 

καρπό και καταγράφει τις κινήσεις στο 24ωρο μέσω ενός αισθητήρα ανά 

περίοδο 30 ή 60 sec.

Ανάλογα με το μοντέλο, η κίνηση καταγράφεται μέσω αλγόριθμου

Διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση των δεδομένων

Διαθέτει λογισμικό που επεξεργάζεται τα δεδομένα και μπορεί να μας 

δώσει αντικειμενικές μετρήσεις:

Ολική διάρκεια ύπνου (Τotal Sleep Time)

Χρόνος στο κρεβάτι

Αφύπνιση μετά την έναρξη ύπνου

Αποδοτικότητα στον Ύπνο

Νυχτερινές αφυπνίσεις

Στάδια ύπνου 



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΤΙΓΡΑΦΩΝ

Για τους ασθενείς που εμφανίζουν διαταραχές στον ύπνο, η 

ακτιγραφία είναι μια εύχρηστη μέθοδος αναγνώρισης των 

συνηθειών στον ύπνο που μπορεί να εφαρμοστεί σε 

επίπεδο εξωτερικού ιατρείου χωρίς να χρειαστεί να κοιμηθεί 

ο ασθενής σε εργαστήριο ύπνου. Με αυτόν τον τρόπο και 

έχοντας στη διάθεσή μας συσκευές με μεγάλη διάρκειας 

ζωής μπαταρίας (από 1 έως και 15 ημέρες), μπορούμε να 

έχουμε μια μακράς διάρκειας καταγραφή του ύπνου, στο 

περιβάλλον του ασθενή, με ιδιαίτερη ευκολία και άνεση.



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΤΙΓΡΑΦΩΝ

Λειτουργία TruSleep-Σταδιοποίηση
Ελαφρύς ύπνος

Βαθύς ύπνος
Ύπνος REM



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΤΙΓΡΑΦΩΝ

Λειτουργία TruSleep-Σταδιοποίηση
Ελαφρύς ύπνος

Βαθύς ύπνος
Ύπνος REM

Εγκατάσταση αντίστοιχων εφαρμογών 
στο smartphone
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΤΙΓΡΑΦΩΝ vs πολυυπνογραφια 

Μας παρέχει αντικειμενικές μετρήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές για τα 

χαρακτηριστικά του ύπνου)

Μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερης διάρκειας μετρήσεις (μέχρι και 15 ημέρες) και 

με λιγότερο κόστος από την πολυυπνογραφία (παραμονή για μία νύχτα σε 

νοσοκομείο).

Πιο εύκολη διαδικασία ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους ασθενείς

Δεν μπορεί, στην παρούσα φάση, να αντικαταστήσει την πολυυπνογραφία 



Sleep diary



Εκτίμηση του ύπνου με 

ακτιγράφους

Υγιής Ηλικιωμένος Ηλικιωμένος με Άνοια

Sleep/inactivity

Wake/activity

Time of day
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CARDIOPULMONARY 
COUPLING ANALYSIS 

ALGORITHM

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ



ΠΟΛΥΥΠΝΟΓΡΑΦΙΑ

Ακτιγράφος



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

ηλικία 20 58,00 82,00 71,0000 6,65701

επίπεδοεκπαίδευσης 20 1,00 3,00 2,2000 ,76777

Valid N (listwise) 20

Independent Samples Test

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Lower Upper

ηλικία Equal variances 

assumed

,008 ,928 -,131 18 ,897 -,40000 3,05723 -6,82301 6,02301

Equal variances 

not assumed

-,131 17,719 ,897 -,40000 3,05723 -6,83032 6,03032

εκπαίδεση Equal variances 

assumed

3,414 ,081 ,212 18 ,835 ,40000 1,88856 -3,56772 4,36772

Equal variances 

not assumed

,212 16,656 ,835 ,40000 1,88856 -3,59080 4,39080

Οι 2 ομάδες είναι εξισωμένες 

σε ηλικία και εκπαίδευση



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ mPSQI (ερωτηματολόγιο ύπνου)

Βρέθηκε 

στατιστικά

σημαντική 

διαφορά στη 

συνθήκη (pre 

post)

Δεν βρέθηκε 

στατιστικά 

σημαντική 

διαφορά ως προς 

την παρέμβαση

Δεν βρέθηκε 

στατιστικά 

σημαντική 

αλληλεπίδραση 

παρέμβασης x 

συνθήκης

2 x 2 

mixed 

ANOV

A

F(1, 18)= 19.24,

p< .001, η2= .517

F(1, 18)= .027, p= 

.871, η2= .002

F(1, 18)= 1.293, p= 

.270, η2= .067



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ mPSQI (ερωτηματολόγιο ύπνου)



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Νοητικό Λεξικό



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Νοητικό Λεξικό

Βρέθηκε οριακά 

μη σημαντική 

διαφορά στη 

συνθήκη (pre post)

Δεν βρέθηκε 

στατιστικά 

σημαντική διαφορά

ως προς την 

παρέμβαση

Δεν βρέθηκε 

στατιστικά 

σημαντική 

αλληλεπίδραση 

παρέμβασης x 

συνθήκης

2 x 2 

mixed 

ANOV

A

F(1, 18)= 3.54, p=

.076, η2= .164

F(1, 18)= .463, p= 

.505, η2= .025

F(1, 18)= .039, p= 

.845, η2= .002



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Υπάρχει βελτίωση στην ποιότητα του ύπνου  στις 2 συνθήκες 

και στις 2 ομάδες (active control και ομάδα παρέμβασης)

Σε επεξεργασία τα αποτελέσματα από τις αντικειμενικές 

μετρήσεις του ύπνου με τον ακτιγράφο

Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην βελτίωση του 

ύπνου μεταξύ των 2 ομάδων

Οριακά στατιστικά σημαντική η διαφορά στην κλίμακα του 

νοητικού λεξικού

Στα πλαίσια της Δ.Δ θα προστεθούν υγιείς νοητικά ηλικιωμένοι 

και ασθενείς με Άνοια



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Η αντιμετώπιση των διαταραχών στον ύπνο πρέπει να αποτελεί 

πρωταρχικό μέλημα κάθε κλινικού επαγγελματία υγείας που έρχεται σε 

επαφή με τα άτομα της τρίτης ηλικίας, ιδιαίτερα όταν αυτά παρουσιάζουν 

οποιουδήποτε βαθμού έκπτωση των νοητικών λειτουργιών.

 η κλινική εκτίμηση των χαρακτηριστικών του ύπνου των ηλικιωμένων 

ατόμων γενικότερα, και ιδιαιτέρως των ασθενών με νοητική έκπτωση 

ήπιου ως σοβαρού βαθμού, επιβάλλεται να καθιερωθεί σαν εξέταση 

ρουτίνας. Οι διαταραχές του ύπνου θεωρούνται πλέον σαν μια δυνητικά 

αναστρέψιμη διαταραχή της νοητικής έκπτωσης. 

 Η συνέχεια της έρευνας με την ακτιγραφική μελέτη και τις υποκειμενικές  
μετρήσεις (ερωτηματολόγιο  και  ημερολόγιο ύπνου) και με την 
Αναθεωρημένη Κλίμακα Νοητικού Λεξικού σε ασθενείς με νοητικές 
διαταραχές μπορεί να μας δώσει σημαντικά στοιχεία για μια σφαιρική 
εκτίμηση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του ύπνου πριν και 
μετά τις μη-φαρμακευτικές παρεμβάσεις.



And for a doctor’s book

ekyriazo@auth.gr


