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Διαταραχή αϋπνίας - Εισαγωγικά σχόλια

• Σύμφωνα με το DSM-5 χαρακτηρίζεται από δυσκολία επέλευσης ύπνου, δυσκολία

διατήρησης ύπνου/ενδιάμεσες αφυπνίσεις ή πρώιμη πρωινή αφύπνιση

• Εντάσσεται στις Διαταραχές Ύπνου-Αφύπνισης και δεν υπάρχει πλέον ο

διαχωρισμός μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς αϋπνίας

• Αποτελεί την πιο συχνή διαταραχή ύπνου στον ενήλικο πληθυσμό (Bjoroy,

Jorgensen, Pallesen, & Bjorvatn, 2020)

• Ο επιπολασμός στους ενήλικες κυμαίνεται από 10-15% (Morin & Benca, 2012)

• Μπορεί να οδηγήσει σε πονοκεφάλους και γαστρεντερικά προβλήματα και να

συμβάλει στην ανάπτυξη παχυσαρκίας και διαβήτη τύπου 2 (Manber & Carney,

2015; Asnis, Thomas, & Hederson, 2016)



Διαταραχή αϋπνίας – Εισαγωγικά σχόλια

• Σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί συννοσηρή κατάσταση σε διάφορες

σωματικές παθήσεις

• Οι σωματικές παθήσεις επιδρούν στην ποιότητα του ύπνου και η αϋπνία με

την σειρά της μπορεί να επιδεινώσει την σωματική πάθηση (Sateia &

Buysee, 2010)



Η αϋπνία ως συννοσηρή κατάσταση σε σωματικές παθήσεις

• Καρκίνος: 30-50%. Η αϋπνία πιθανώς οφείλεται στις χημειοθεραπείες-

ακτινοθεραπείες, στον πόνο, στην αγχώδη και καταθλιπτική

συμπτωματολογία (Smith, Huang, & Manber, 2005)

• Σκλήρυνση κατά πλάκας: 40%. Προκαλείται από τον εκφυλισμό εγκεφαλικών

περιοχών που σχετίζονται με τον ύπνο, από προβλήματα του

ουροποιητικού συστήματος, από τον πόνο, από συναισθήματα άγχους και

κατάθλιψης (Siengsukon, Alshehri, Williams, Drerup, & Lynch, 2020)



Η αϋπνία ως συννοσηρή κατάσταση σε σωματικές παθήσεις

• Χρόνιος πόνος: 50-88%. Πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες είναι ο πόνος, η

καταθλιπτική διάθεση, ο ιδεομηρυκασμός πριν τον ύπνο και η αδράνεια

(Smith, Huang, & Manber, 2005)

• HIV: 33-100%. Συχνά σχετίζεται με συμπτώματα της λοίμωξης όπως βήχας, 

νυχτερινή εφίδρωση και διάρροια καθώς και με τον πόνο, την κόπωση, το 

άγχος και την κατάθλιψη (Smith, Huang, & Manber, 2005)



Η αϋπνία ως συννοσηρή κατάσταση σε σωματικές παθήσεις

• Χρόνια νεφρική νόσος: 20-70%. Μπορεί να είναι απόρροια ιατρικών

καταστάσεων που σχετίζονται με τη νόσο (πόνος στα οστά, μϋικές

κράμπες, ουραιμικός κνησμός) καθώς και ψυχοκοινωνικών παραμέτρων

(άγχος, κατάθλιψη, ανησυχία για την έκβαση, σεξουαλική δυσλειτουργία)

(Lindner, Novak, Bohra, & Mucsi, 2015)

• Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ): 50%. Στους πιθανούς

αιτιολογικούς παράγοντες περιλαμβάνονται η παροξυσμική νυχτερινή

δύσπνοια, η μειωμένη σωματική δραστηριότητα καθώς και ο ύπνος κατά τη

διάρκεια της μέρας εξαιτίας της έντονης κόπωσης (Kapella et al., 2011)



ΓΣΘ για την συννοσηρή σε σωματικές παθήσεις αϋπνία

• Αποτελεί την θεραπεία εκλογής

• Βραχύχρονη παρέμβαση που διαρκεί συνήθως 6-8 εβδομάδες

• Εστιάζει στους μηχανισμούς που διατηρούν τα συμπτώματα της αϋπνίας

• Περιλαμβάνει μια ποικιλία γνωσιακών και συμπεριφοριστικών τεχνικών:

1. έλεγχος ερεθισμάτων, με σκοπό να μειωθούν οι δυσλειτουργικές

συμπεριφορές που σχετίζονται με τον ύπνο οι οποίες πραγματοποιούνται

στο κρεβάτι-κρεβατοκάμαρα

2. περιορισμός του ύπνου ώστε ο χρόνος που περνάνε οι ασθενείς στο

κρεβάτι να περιορίζεται στον μέσο όρο διάρκειας του νυχτερινού τους ύπνου



ΓΣΘ για την συννοσηρή σε σωματικές παθήσεις αϋπνία

3. Ψυχοεκπαίδευση σχετικά με την υγιεινή του ύπνου

4. Ασκήσεις χαλάρωσης (εκπαίδευση στη διαφραγματική αναπνοή και

στην προοδευτική νευρομυϊκή χαλάρωση)

5. Γνωσιακές τεχνικές για αναδόμηση δυσλειτουργικών πεποιθήσεων

σχετικά με τον ύπνο

6. Σταμάτημα της σκέψης

7. Τεχνική παράδοξης επιδίωξης (Harney et Tang, 2003)



Ηλεκτρονική ΓΣΘ για την αϋπνία

• Παρέχεται από ειδικά διαμορφωμένα λογισμικά τα οποία παρέχονται είτε

μέσω ιστοσελίδας, είτε μέσω applications σε smartphones

• Περιλαμβάνουν εικονογραφήσεις, βίντεο, γραφικές παραστάσεις και

ενημερωτικά κείμενα

• Η εισαγωγή προσωπικών δεδομένων γίνεται μέσω ερωτηματολογίων και

ημερολογίων ύπνου (Van de Zweerde, Lancee, Ida Luik, & Van Straten,

2020)



➢ Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης:

1. Ποια είναι η αποτελεσματικότητα της παραδοσιακής ΓΣΘ για την αϋπνία

ως συννοσηρή κατάσταση σε σωματικές παθήσεις;

2. Είναι οι ηλεκτρονικές εφαρμογές εξίσου αποτελεσματικές με την δια ζώσης

θεραπεία στις περιπτώσεις αϋπνίας σε σωματικές παθήσεις;

➢ Αναζητήθηκαν μετά-αναλύσεις και συστηματικές ανασκοπήσεις των

τελευταίων 30 ετών και ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες μελέτες της τελευταίας

5ετίας



Μεθοδολογία

Με βάσει τις λέξεις-κλειδιά*

που χρησιμοποιήθηκαν η

μηχανή αναζήτησης Pubmed

εμφάνισε 104 ερευνητικά

άρθρα

Επιλέχτηκαν 12 ερευνητικά 

άρθρα

Συμπεριλήφθηκαν 19 

έρευνες 2 έρευνες για την 

ηλεκτρονική ΓΣΘ

17 έρευνες για την 

παραδοσιακή ΓΣΘ

Τα κριτήρια συμπερίληψης των ερευνών ήταν:

✓ To Το δείγμα να είναι άνω των 18 ετών

✓ Να υπάρχει συννοσηρή σωματική πάθηση

✓ Το δείγμα να παρουσιάζει συμπτώματα αϋπνίας όπως ορίζονται

από το DSM-5

✓ Το δείγμα να μην εκδηλώνει ταυτόχρονη διαταραχή ύπνου

✓ Η αϋπνία να μην οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες

✓ Να εφαρμόζονται τουλάχιστον 2 από τα 5 βασικά στοιχεία της ΓΣΘ

για την αϋπνία

✓ Το πρωτόκολλο να μην εφαρμόζεται σε ομάδες

*Λέξεις-κλειδιά: “cbt-i effectiveness and medical conditions”, “cbt-i effectiveness and cancer”, “electronic cbt-i”,
“electronic cbt insomnia effectiveness and medical conditions”



Βασικά στοιχεία ερευνών για την αποτελεσματικότητα της παραδοσιακής ΓΣΘ για την αϋπνία 

Συγγραφέας

(χρόνος)

Μεθοδολογία

έρευνας

Σωματική πάθηση Αριθμός

ασθενών

Παρέμβαση Μετρήσεις μελέτης Αποτελέσματα μετρήσεων

Chen et al.

(2011)

Ελεγχόμενη

τυχαιοποιημένη

μελέτη

Νεφρική νόσος-

Αιμοκάθαρση

72 Ατομική cbt-i

(6 εβδομάδες)

PSQI,

hs-CRP, IL-1b, IL-

18, oxLDL.

FSS, BDI, BAI

Βελτίωση συμπτωμάτων αϋπνίας.

Αλλαγές σε επίπεδα άγχους,

διάθεσης, κόπωσης. Μείωση

φλεγμονών και οξειδωτικού στρες

Edinger et al.

(2005)

Ελεγχόμενη

τυχαιοποιημένη μελέτη

Ινομυαλγία 47 Ατομική cbt-i

(6 εβδομάδες)

Sleep logs,

Actigraphy, ISQ,

POMS, MPQ, BPI

Μείωση συμπτωμάτων αϋπνίας

Fiorentino et al.

(2010)

Πιλοτική μελέτη Καρκίνος μαστού 14 Ατομική cbt-i

(6 εβδομάδες)

Actigraphy, ISI,

PSQI, Sleep diaries

Μείωση συμπτωμάτων αϋπνίας

Garland et al.

(2016)

Ελεγχόμενη

τυχαιοποιημένη μελέτη

Καρκίνος 88 Ατομική cbt-i

Cbt-i+Αρμοδαφινίλη

(7 εβδομάδες)

Sleep diaries, ESS Μείωση συμπτωμάτων αϋπνίας.

Όχι στατιστικά σημαντική αλλαγή

στα επίπεδα υπνηλίας κατά την

διάρκεια της ημέρας



Garland et al.

(2019)

Ελεγχόμενη

τυχαιοποιημένη μελέτη

Καρκίνος 160 Ατομική cbt-i

(8 εβδομάδες)

Βελονισμός

ISI, PSQI,

Consensus Sleep

Diary

Αποτελεσματικότερη η cbt-i στην

μείωση σοβαρότητας της αϋπνίας

Jansson-Frojmark et

al.

(2012)

Ελεγχόμενη

τυχαιοποιημένη μελέτη

Προβλήματα ακοής 32 Ατομική cbt-i

(7 εβδομάδες)

ISI, Sleep diaries,

WSAS, HADS

Μείωση συμπτωμάτων αϋπνίας.

Αλλαγή στα επίπεδα άγχους και

δυσλειτουργίας

Jungquist et al.

(2010)

Ελεγχόμενη

τυχαιοποιημένη μελέτη

Χρόνιος πόνος 28 Ατομική cbt-i

(8 εβδομάδες)

Sleep/pain diaries,

ISI, PDI, MPI, ESS,

MFI, BDI

Μείωση συμπτωμάτων αϋπνίας.

Όχι στατιστικά σημαντική αλλαγή

στον πόνο

Jungquist et al.

(2012)

Ελεγχόμενη

τυχαιοποιημένη μελέτη

Χρόνιος πόνος 28 Ατομική cbt-i

(8 εβδομάδες)

Sleep diaries,

actigraphy, ISI,

MPI, PDI, BDI

Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα

στα συμπτώματα της αϋπνίας

Kapella et al.

(2011)

Ελεγχόμενη

τυχαιοποιημένη μελέτη

Χρόνια αποφρακτική

πνευμονοπάθεια

18 Ατομική cbt-i

(6 εβδομάδες)

SII, HADS, ESS Μείωση συμπτωμάτων αϋπνίας.

Αλλαγή στα επίπεδα κόπωσης



Matthews et al.

(2014)

Ελεγχόμενη

τυχαιοποιημένη μελέτη

Καρκίνος μαστού 56 Ατομική cbt-i

(6 εβδομάδες)

Sleep-wake diary,

ISI, EORTC QLQ-

C30, AFI, PFS,

HADS, DBAS-16,

PKT

Μείωση συμπτωμάτων αϋπνίας.

Βελτίωση υγιεινής ύπνου,

σωματικής υγείας και γνωστικών

λειτουργιών

McCrae et al.

(2019)

Ελεγχόμενη

τυχαιοποιημένη μελέτη

Ινομυαλγία 113 Ατομική cbt-i

Ατομική cbt-p

(8 εβδομάδες)

Sleep diaries,

Actigraphy, DBAS-

16, MPQ, PDI, BDI,

STAI-YI.

Η cbt-i επέφερε μεγαλύτερες

αλλαγές στα συμπτώματα της

αϋπνίας. Καμία παρέμβαση δεν

ανακούφισε τον πόνο

Pigeon et al.

(2012)

Πιλοτική μελέτη Χρόνιος πόνος 21 Ατομική cbt-i

Ατομική cbt-p

Cbt-i/p

(10 εβδομάδες)

ISI, CES-D, MPI,

ESS, PDI, MFI.

Αποτελεσματικότερη η cbt-i για

την αϋπνία, την κατάθλιψη και την

κόπωση

Roscoe et al.

(2015)

Ελεγχόμενη

τυχαιοποιημένη μελέτη

Καρκίνος 96 Ατομική cbt-i

Cbt-i + A

(7 εβδομάδες)

ISI, PSQI Οι cbt-i και cbt-i + A

μείωσαν τα συμπτώματα της

αϋπνίας. Η cbt-i + A δεν ήταν

αποτελεσματικότερη από την cbt-i



Savard et al.

(2016)

Ελεγχόμενη

τυχαιοποιημένη μελέτη

Καρκίνος μαστού 242 Ατομική pcbt-i

(6 εβδομάδες)

Vcbt-i

ISI, IIS, Daily

Sleep Diary, MFI,

HADS, EORTC

QLQ-C30, DBAS-

16.

Μακροπρόθεσμη

αποτελεσματικότητα pcbt-i και

vcbt-i για τα συμπτώματα της

αϋπνίας

Savard et al.

(2014)

Ελεγχόμενη

τυχαιοποιημένη μελέτη

Καρκίνος μαστού 242 Ατομική pcbt-i

(6 εβδομάδες)

Vcbt-i

ISI, IIS, Daily

Sleep Diary, MFI,

HADS, EORCT

QLQ-C30, DBAS-

16

Και οι 2 παρεμβάσεις μείωσαν τα

συμπτώματα αϋπνίας.

Η pcbt-i ήταν πιο αποτελεσματική

στην μείωση σοβαρότητας της

αϋπνίας, της κατάθλιψης και της

κόπωσης

Smith et al.

(2015)

Ελεγχόμενη

τυχαιοποιημένη μελέτη

Οστεοαρθρίτιδα γονάτου 100 Ατομική cbt-i

(8 εβδομάδες)

WASO, ISI,

Actigraphy, PII-D

Μείωση χρόνου αφύπνισης μετά

την έναρξη του ύπνου. Αλλαγές

στα επίπεδα του πόνου

Tang et al.

(2012)

Πιλοτική ελεγχόμενη

τυχαιοποιημένη μελέτη

Χρόνιος πόνος 20 Ατομική hybrid cbt-i

(4 εβδομάδες)

ISI, BPI, MFI,

HADS

Μείωση συμπτωμάτων αϋπνίας.

Αλλαγή σε επίπεδα πόνου,

κόπωσης κατάθλιψης



Βασικά στοιχεία ερευνών για την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής ΓΣΘ για την αϋπνία

Συγγραφέας

(χρόνος)

Μεθοδολογία

έρευνας

Σωματική

πάθηση

Αριθμός

ασθενών

Παρέμβαση Μετρήσεις

μελέτης

Αποτελέσματα

μετρήσεων

Ritterband et al.

(2012)

Ελεγχόμενη

τυχαιοποιημένη

μελέτη

Καρκίνος 28 Icbt-i (SHUTi)

(9 εβδομάδες)

ISI, Sleep

diaries, MFSI-

SF, HADS, IIUQ

Μείωση συμπτωμάτων

αϋπνίας. Αλλαγές σε

επίπεδα κατάθλιψης,

κόπωσης και ποιότητας

ζωής

Zachariae et al.

(2018)

Ελεγχόμενη

τυχαιοποιημένη

μελέτη

Καρκίνος

μαστού

255 Icbt-i (SHUTi)

(9 εβδομάδες)

ISI, PSQI, Sleep

diary, FACIT-F

Μείωση συμπτωμάτων

αϋπνίας και κόπωσης



Ευρήματα – Παραδοσιακή ΓΣΘ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

• Μείωση συμπτωμάτων αϋπνίας

• Μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα

ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ

• Μείωση συμπτωμάτων αϋπνίας

• Μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ 

• Μείωση συμπτωμάτων αϋπνίας

• Μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα



Ευρήματα – Παραδοσιακή ΓΣΘ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΥ

• Βελτίωση συμπτωμάτων αϋπνίας

• Αλλαγές στα επίπεδα πόνου

ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ-ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

• Βελτίωση συμπτωμάτων αϋπνίας

• Χαμηλότερες τιμές άγχους, καταθλιπτικής διάθεσης και κόπωσης

• Μείωση φλεγμονών και οξειδωτικού στρες



Ευρήματα – Παραδοσιακή ΓΣΘ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ

• Βελτίωση συμπτωμάτων αϋπνίας

• Μείωση στα επίπεδα άγχους και δυσλειτουργίας

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)

• Βελτίωση συμπτωμάτων αϋπνίας

• Μείωση κόπωσης

• Αναδόμηση δυσλειτουργικού τρόπου σκέψης σχετικά με τον ύπνο



Ευρήματα – Ηλεκτρονική ΓΣΘ για την αϋπνία

• 2 μόνο έρευνες σε ασθενείς με καρκίνο

• Ηλεκτρονικό πρόγραμμα Sleep Healthy Using the Internet (SHUTi) διάρκειας

9 εβδομάδων

• Περιλάμβανε 5 βασικές αρχές τις παραδοσιακής ΓΣΘ για την αϋπνία

(έλεγχος ερεθισμάτων, περιορισμός ύπνου, ψυχοεκπαίδευση στην υγιεινή

ύπνου, γνωσιακή αναδόμηση, πρόληψη υποτροπής)



Ευρήματα – Ηλεκτρονική ΓΣΘ για την αϋπνία

• Βελτίωση συμπτωμάτων αϋπνίας

• Αλλαγές στα επίπεδα καταθλιπτικής διάθεσης, κόπωσης και ποιότητας

ζωής

• Το 86% των χρηστών χαρακτήρισε την παρέμβαση χρήσιμη και το 71%

αρκετά αποτελεσματική (Ritterband, L.M., Bailey, E.T., Thorndike, F.P., Lord,

H.R., Farrell-Camahan, L., & Baum, L.D. 2012)



Συμπεράσματα

• Η ΓΣΘ για την αϋπνία αποτελεί μια αποτελεσματική και ευρέως αποδεκτή

προσέγγιση με μακροπρόθεσμα οφέλη (Romenets et al., 2013)

• Μειώνει την σοβαρότητα της αϋπνίας και επιφέρει θετικές αλλαγές στα

επίπεδα άγχους, καταθλιπτικής διάθεσης και κόπωσης σε ασθενείς με

σωματικές παθήσεις (Appleman, Salazar, & Ong, 2015)

• Γνωρίζουμε ωστόσο λίγα για την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ για την
αϋπνία σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, κρανιοεγκεφαλικές

κακώσεις, σκλήρυνση κατά πλάκας, άσθμα, επιληψία, HIV, Parkinson

επομένως θα ήταν σκόπιμο οι μελλοντικές έρευνες να εξετάσουν την

επίδραση της στους πληθυσμούς αυτούς



Συμπεράσματα

• Η ΓΣΘ για την αϋπνία δεν είναι συχνά διαθέσιμη καθώς οι επαγγελματίες

ψυχικής υγείας δεν επαρκούν

• Οι προσπάθειες για την διάδοση της πρέπει να εστιάσουν στην εκπαίδευση

και άλλων επαγγελματιών υγείας όπως π.χ. οι νοσοκόμοι (Morin & Benca,

2012)

• Μπορεί να γίνει πιο προσβάσιμη στους ασθενείς και μέσω ηλεκτρονικών

εφαρμογών

• Ωστόσο η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΣΘ για την αϋπνία ως συννοσηρή

κατάσταση σε σωματικές παθήσεις είναι ένας τομέας που χρειάζεται

περαιτέρω έρευνα



Συμπεράσματα

• Είναι σημαντικό οι ερευνητές μελλοντικά να προσανατολιστούν προς την

μελέτη των ηλεκτρονικών εφαρμογών ως μια εναλλακτική λύση για την

θεραπεία της αϋπνίας σε ασθενείς με σωματικές παθήσεις

• Αποτελούν μια αξιόπιστη παρέμβαση που μπορούν να κάνουν πιο

προσβάσιμη την θεραπεία στο κοινό και κυρίως σε άτομα που έχουν

περιορισμένη κινητικότητα, ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και

αποφεύγουν να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας εξαιτίας

του φόβου του στιγματισμού (Savard & Morin, 2001)



Συμπεράσματα

• Έχουν ακόμα μεγαλύτερη αξία για τους ασθενείς με σωματικές παθήσεις οι

οποίοι λόγω επιβάρυνσης από την σωματική πάθηση δυσκολεύονται να

επισκεφτούν ειδικό ενώ σε περιόδους όπως αυτής της καραντίνας έχουν

περιορισμένες επαφές άρα και μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες για την

προφύλαξή τους από τον κορονοϊό.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


