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Πεξίιεςε 

 
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, αθνξά ηε δηάγλσζε ηνπ ζπλδξφκνπ απνθξαθηηθψλ 

απλνηψλ - ππνπλνηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ (.Α.Α.Τ.), κέζσ ηεο παικηθήο 

νμπκεηξίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αλαπηχρζεθε ε εθαξκνγή «Sleep Apnea», επηηξέπνληαο ηελ 

θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε ησλ κεηξήζεσλ ηνπ παικηθνχ νμπκέηξνπ, νη νπνίεο 

απνζηέιινληαη κέζσ Bluetooth ζηε ζπζθεπή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 

Δηζαγσγηθά, ε εξγαζία εζηηάδεη ζηελ ζχλζεηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ χπλνπ θαη ησλ 

ζηαδίσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηνινγηθήο απηήο δηαδηθαζίαο. 

Καηφπηλ, δίλεηαη έκθαζε ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο θπζηνινγίαο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη ε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε αλαθνξηθά κε ην ζχλδξνκν απνθξαθηηθψλ απλνηψλ - ππνπλνηψλ χπλνπ θαη ησλ 

ζπκπησκάησλ πνπ εθδειψλνληαη ιφγσ ηεο χπαξμεο ηεο λφζνπ. Παξάιιεια, ππνγξακκίδεηαη 

ε επηθηλδπλφηεηα ηεο αζζέλεηαο θαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο έγθπξεο δηάγλσζεο θαη 

ζεξαπείαο ηεο.  

ην θχξην κέξνο, παξαηίζεηαη ε αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ αλάγθε χπαξμεο ελαιιαθηηθψλ 

κεζφδσλ δηάγλσζεο ηνπ ζπλδξφκνπ, κέζνδνη νη νπνίεο απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία ηεο παικηθήο νμπκεηξίαο, σο κηα κέζνδνο 

ελαιιαθηηθήο δηάγλσζεο, θαη πψο απηή κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ νινέλα απμαλφκελε 

πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο. ε απηφ ην ζεκείν, πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο «Sleep Apnea». Μέζσ απηήο κπνξνχλ λα δηαγλσζηνχλ σο πγηή, 

άηνκα ηα νπνία απιά παξνπζίαδαλ ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο, απνθιείνληαο θάζε ππφλνηα 

λφζνπ. Δπνκέλσο, ηα άηνκα απηά δελ ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζνχλ ζηελ πεξαηηέξσ πνιπέμνδε 

θαη πνιχσξε κειέηε ζην εξγαζηήξην χπλνπ. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο, εληνπίδνληαη ηα 

άηνκα πνπ πηζαλφηαηα λνζνχλ θαη παξαπέκπνληαη έπεηηα απφ ζπκβνπιή ηνπ ηαηξνχ ηνπο, ζε 

πιήξε εξγαζηεξηαθή κειέηε, κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθή δηάγλσζε.  

Σέινο, αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δείγκα εζεινληψλ. Ζ αμηνιφγεζε αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο, θαζψο θαη ζηελ εγθπξφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηηο πξνηάζεηο ηεο κειινληηθήο εμέιημεο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα έρεη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ψζηε λα ειαηησζεί  ην θνξηίν ησλ εξγαζηεξίσλ 

χπλνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά: αλαπλεπζηηθέο δηαηαξαρέο χπλνπ, ζχλδξνκν απνθξαθηηθήο άπλνηαο ζηνλ 

χπλν, θνξεζκφο νμπγφλνπ, παικηθή νμπκεηξία, ηειεπαξαθνινχζεζε, ηειεταηξηθή, 

εθαξκνγή, android, έμππλε θηλεηή ζπζθεπή ηειεθψλνπ  
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Abstract 

 

This diploma thesis is about the diagnosis of obstructive sleep apnea - hypopnea syndrome 

(OSAHS), via pulse oximetry. For this purpose, has been developed the "Sleep Apnea" 

application. This application gives the opportunity to everybody who uses it, to record and 

storage his/her pulse oximetry measurements. These measurements are sent via bluetooth to 

the mobile phone device. 

In the introduction, the diploma thesis focuses on the complex functional state of sleep , as 

well as on the stages that take place during this normal procedure. Afterwards, is given 

emphasis on the differentiation of respiratory physiology during sleep. Subsequently, a 

bibliographic review is presented regarding to obstructive sleep apnea - hypopnea syndrome 

and the symptoms that occur due to this disease. At the same time, is underlined the risk of 

the disease and the importance of its valid diagnosis and treatment. 

In the main part, the need for the existence of alternative diagnostic methods is mentioned. 

These methods constitute the subject of the present diploma thesis. Specifically, the process 

of pulse oximetry as an alternative diagnostic method is being analyzed. Furthermore, 

through this diploma thesis, it is emphasized that the prementioned method can be easily 

combined with the ever-increasing technology advances. At this point, the Sleep Apnea 

application is being described in exact details. By using this application, many people who 

just show symptoms can be diagnosed as healthy, excluding in this way any suspicion of 

disease. Therefore, these people do not need to undergo the further inexpensive and long-

term study in the sleep laboratory. In addition, through the use of this application, people who 

are most likely to suffer from the syndrome are identified. Consequently, they submit 

themselves to complete laboratory study after their doctor’s advice in order to be conducted 

the definitive diagnosis. 

Finally, the evaluation of the measurement results is referred. Measurements were being 

carried out in a sample of volunteers. The evaluation concerns the effectiveness of the 

application's operation, as well as the validity of the conclusions that have been coming off. 

Particular emphasis is placed on the suggestions for future implement in order to be reduced 

the loading of sleeping laboratories and the waiting for patients. 

 

Key words: sleep breathing disorders, obstructive sleep apnea syndrome, oxygen saturation, 

pulse oximetry, telemonitoring,, telemedicine, application, android, smartphone 

 

 

 

 



6 
 

Δπραξηζηίεο 

 

Έρνληαο θηάζεη ζην πέξαο ησλ πξνπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ θαη κε αθνξκή ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα εθθξάζσ ηελ 

επγλσκνζχλε κνπ ζε ζεκαληηθά πξφζσπα, ηα νπνία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν βνήζεζαλ ζηελ 

πεξάησζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αιιά θαη ζηελ εμέιημή κνπ. 

Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο 

κνπ εξγαζίαο, θχξην Παληειή Αγγειίδε, Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, γηα ηελ ακέξηζηε 

εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαη ηελ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε 

θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Έλα κεγάιν επραξηζηψ 

νθείισ ζηνλ θχξην Μάξθν Σζίπνπξα, κέινο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ πξνζεθηηθή 

αλάγλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηα βνεζεηηθά ζρφιηά ηνπ. Δπίζεο, επραξηζηψ εηιηθξηλά ηελ θα. 

Αζαλαζία Καξαλάζηνπ γηα ηηο ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο ηεο, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηελ 

επηηπρεκέλε πνξεία ηεο εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνλ θχξην Αδακάληην Υισξφ, 

Γηεπζπληή ηεο Πλεπκνλνινγηθήο Κιηληθήο Δ..Τ. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο 

«Γεψξγηνο Παπαληθνιάνπ», γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο πξνζπάζεηάο κνπ θαη ηεο εμαηξεηηθήο 

βνήζεηαο ζην ακηγψο ηαηξηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο. Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν 

πνπ κνπ αθηέξσζε, ηφζν γηα ηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ φζν θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ ηεο παικηθήο νμπκεηξίαο. Θα ήζεια επίζεο λα 

επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Ρέλεζε Βαζίιεην, εηδηθεπφκελν πλεπκνλνιφγν ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γεψξγηνο 

Παπαληθνιάνπ», γηα ηε βνήζεηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ. 

Αθφκε, επραξηζηψ πνιχ ηνπο εζεινληέο, νη νπνίνη αθηέξσζαλ ην ρξφλν ηνπο θαη κε 

ηεξάζηηα ππνκνλή ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ησλ πνιχσξσλ κεηξήζεσλ. 

ε απηφ ην ζεκείν, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο, ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηνπο 

γνλείο κνπ, ηελ αδεξθή κνπ πνπ κε ζηεξίδνπλ πάληα θαη ζηέθνληαη δίπια κνπ ζε θάζε 

δπζθνιία. 

Σέινο, ληψζσ κεγάιε αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο θαη ηηο θίιεο κνπ, γηα ηηο 

φκνξθεο εκπεηξίεο πνπ έρνπκε δήζεη θαη ηελ αδηάθνπε ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζηελ κέρξη ηψξα 

πνξεία κνπ. Ηδηαηηέξσο επραξηζηψ ηνλ Μπαληή Αληψλην γηα φιε ηελ ζηήξημή ηνπ. 

 

          Με εθηίκεζε, 

                                                                                                      Υξπζνχια Θ. Νπθίδνπ,  2017 
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Δηζαγσγή 

                             

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο ηαηξηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αικαηψδε εμέιημε 

πνπ ζεκεηψλεηαη θαζεκεξηλά ζηελ ηερλνινγία, έρεη νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

θιάδνπ, απηφλ ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο. Σα επηηεχγκαηα απηνχ ηνπ δηαξθψο 

εμειηζζφκελνπ ηνκέα, είλαη πνιιά θαη απνηεινχλ ηζρπξά φπια ζηα ρέξηα ησλ γηαηξψλ θαη 

ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εξεπλεηψλ γηα ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία ή αθφκα θαη ηελ πξφιεςε 

επηθίλδπλσλ αζζελεηψλ.   

Έλα ηέηνην παξάδεηγκα ζπλδπαζκνχ ηεο ηαηξηθήο κε ηελ ηερλνινγία ησλ νπηηθψλ 

αηζζεηήξσλ απνηειεί ε παικηθή νμπκεηξία. Ζ κέζνδνο ηεο παικηθήο νμπκεηξίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα γηα ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

αζζελψλ. Γχλαηαη λα παξέρεη επαξθέο πιήζνο δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ηα επίπεδα νμπγφλνπ 

ζην αίκα θαη ηελ πνξεία ηνπ θαξδηαθνχ παικνχ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο. 

Πιεζψξα πιενλεθηεκάησλ έρεη θαηαζηήζεη ηθαλή ηε ρξήζε ηνπ παικηθνχ νμπκέηξνπ ηφζν 

σο δηαγλσζηηθφ εξγαιείν γηα δηάθνξεο παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

αλζξψπνπ (π.ρ. .Α.Α.Τ.), φζν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ αζζελνχο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

εκαληηθή ζπκβνιή ζηελ δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη απνζήθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ κεηξήζεσλ, έρνπλ νη νινέλα εμειηζζφκελεο ηειεκαηηθέο εθαξκνγέο πνπ πξνζθέξεη ε 

ζχγρξνλε ηερλνινγία. Μέζσ ησλ ελ ιφγσ εθαξκνγψλ, κπνξνχκε λα απνζηείινπκε θαη λα 

ιάβνπκε θάζε θχζεο πιεξνθνξίεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν ηνκέαο ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ 

(applications) γηα ρξήζε ηνπο απφ έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο (smart phones) γλσξίδεη 

ηεξάζηηα άλζηζε. Ζ δηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ - φπσο απηψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ κηα κέηξεζε παικηθήο νμπκεηξίαο – κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεγάιε επθνιία 

κέζσ κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. 

Ο ζπλδπαζκφο ινηπφλ ησλ επηζηεκψλ ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο αλαπηπγκέλεο ηερλνινγίαο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απνηεινχλ κηα πνιιά ππνζρφκελε πξφηαζε γηα ηε δηεχξπλζε 

ηνπ νξίδνληα ηνπ ηαηξηθνχ θφζκνπ. 
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Κεθάλαιο 1  

 

 

 

 Όπλνο 

 

 
ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ χπλνπ θαη ηελ 

θαηαιπηηθή ζεκαζία πνπ έρεη ζηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 

νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηε θπζηνινγία ηεο ππληθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ηα ζηάδηα πνπ παξαηεξνχληαη - REM θαη NREM - θαηά ηε ζχλζεηε απηή ιεηηνπξγία. Σέινο, 

δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε θπζηνινγία θαη ηελ αλαηνκία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη πψο απηφ κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. 

1.1 Ο χπλνο 

 
Ο χπλνο ραξαθηεξίδεηαη σο κηα δπλακηθή 

2
 θαη ζχλζεηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 
3
 . Παξφιν πνπ αθφκα δελ έρεη δηεξεπλεζεί απφιπηα, είλαη 

γλσζηφ φηη απνηειεί κηα θπζηνινγηθή δηαδηθαζία δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ 

αλζξψπνπ 
2  

θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ.
8
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα 

απνθαηάζηαζεο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ινηπφλ, απνθαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο αιιά θαη ηνπ εγθεθάινπ. Μέζσ 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, βειηηψλνληαη νη κεηαβνιέο ηνπ εγθεθάινπ, ππεχζπλεο γηα ηηο 

δηεξγαζίεο ηεο κλήκεο, ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ, ηεο εθκάζεζεο, ηεο εμέιημεο θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο θαη επεμίαο.
 3
 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ χπλνπ, απνηεινχλ ε κεησκέλε αληίδξαζε ζηα εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα, ρσξίο θπζηθά απηή λα απνπζηάδεη, νη κεησκέλεο θηλήζεηο, 
2,3 

θαζψο θαη ε 

επηβξάδπλζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπ αηφκνπ.  

Ζ  δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ζπλήζσο θπκαίλεηαη κεηαμχ 7-8 σξψλ ηε λχρηα γηα ην 60% ησλ 

ελειίθσλ αλά 24 ψξεο.
 
χκθσλα κε έξεπλεο ην 8% ησλ ελειίθσλ θνηκάηαη ιηγφηεξεο απφ 5 

ψξεο θαη κφιηο ην 2% επηιέγεη πεξηζζφηεξεο απφ 10 ψξεο γηα ηελ μεθνχξαζή ηνπ. Φπζηθά, ζα 

πξέπεη λα παξαηεξεζεί ην γεγνλφο, φηη ε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ κεηαβάιιεηαη ζπλαξηήζεη ηνπ 

ζηαδίνπ αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη ηεο ειηθίαο ηνπ.
 3  
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1.2 Φπζηνινγία θαη ζηάδηα ηνπ χπλνπ 

 
 

Ο χπλνο σο κία ζχλζεηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλα 

ζηάδηα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ρψξα κε θπθιηθή ζεηξά. Σα ζηάδηα απηά, πεξλνχλ απφ ηνλ 

ειαθξχ χπλν ζε βαζχηεξν θαη επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ ειαθξχηεξνπ 

χπλνπ. Ζ θπθιηθή απηή δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ, επαλαιακβάλεηαη 5-

10 θνξέο θάζε λχρηα.  

Σν γεγνλφο φηη ηα ζηάδηα ηνπ χπλνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα αλαζηξνθήο ηεο κεησκέλεο αληίδξαζεο ζε εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, ζπκβάιινπλ ζηελ δηαθνξνδηάγλσζε κεηαμχ ηνπ χπλνπ θαη άιισλ πεξηπηψζεσλ 

έιιεηςεο ζπλείδεζεο, φπσο είλαη ην θψκα, ε ρεηκέξηα λάξθε ή αθφκε θαη ν ζάλαηνο. 
2
 

Ζ κειέηε ησλ ζηαδίσλ ηνπ χπλνπ, ιακβάλεη ρψξα ζην εξγαζηήξην χπλνπ θαη 

πεξηιακβάλεη απνηχπσζε ησλ ηξηψλ θχξησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ην ππλφγξακκα: ηνπ 

ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (ΖΔΓ), ηνπ ειεθηξννθζαικνγξαθήκαηνο (ΖΟΓ) θαη ηνπ 

ππνγλαζίνπ ειεθηξνκπνγξαθήκαηνο (ΖΜΓ). Ζ απνηχπσζε πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν ζε ραξηί, 

φζν θαη ζηελ νζφλε ππνινγηζηή. 

Ζ ζηαδηνπνίεζε ηνπ ππλνγξάκκαηνο κε νπηηθή ή απηνκαηνπνηεκέλε κνξθή, βαζίδεηαη 

ζηα θξηηήξηα πνπ ζεζπίζηεθαλ απφ ηνπο A.Rechtshaffen θαη A.Kales ην 1968. Ζ δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ ζηαδίσλ γίλεηαη αλά ηκήκαηα, ή αιιηψο «επνρέο», δηάξθεηαο 20-40 (ζπλήζσο 30) 

δεπηεξνιέπησλ. 
36

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν χπλνο ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηα ζηάδηα: ζην ζηάδην REM («Rapid Eye 

Movement»), θαη ζην ζηάδην NREM ( «No-REM»).  

Σν ζηάδην NREM ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία θηλήζεσλ ησλ νθζαικψλ. 

Τπνδηαηξείηαη ζε ηέζζεξα επηκέξνπο ζηάδηα, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ηε δηαδνρηθή 

κεηάβαζε απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ειαθξχ χπλνπ ζην βαζχηεξν.
 2,3,36,17

 Καηά ηε κεηάβαζε 

απφ ην ζηάδην 1 ζην ζηάδην 4, ζην ΖΜΓ παξαηεξείηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξε πηψζε ηνπ 

δπλακηθνχ (ειάηησζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ, ν νπνίνο φκσο νπδέπνηε θαηαξγείηαη) ελψ ζην ΖΔΓ 

παξαηεξνχληαη θχκαηα νινέλα θαη ρακειφηεξσλ ζπρλνηήησλ θαη πςειφηεξνπ δπλακηθνχ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγξήγνξζεο κε αλνηρηά ηα κάηηα, ην ΖΔΓ είλαη ρακεινχ δπλακηθνχ 

θαη εκθαλίδεη κείγκα ηαρεηψλ ζπρλνηήησλ (13-35 Hz, β-ξπζκφο) , ελψ ην ΖΜΓ είλαη πςεινχ 

δπλακηθνχ θαηαγξάθνληαο άθζνλεο νθζαικηθέο θηλήζεηο. 
36

 

Σν πξψην ζηάδην έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα πνπ απνηειεί ην 2-5% ηνπ χπλνπ θαη 

νλνκάδεηαη ζηάδην ηνπ ειαθξχ χπλνπ. 
3,17 

ην ζηάδην απηφ, παξαηεξείηαη βαζκηαία ειάηησζε 

ηεο ηθαλφηεηαο αληίιεςεο νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ θαη άιισλ εξεζηζκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο,
 

2
 θαζψο ην άηνκν αξρίδεη λα εξεκεί δηαηεξψληαο ηα κάηηα θιεηζηά.

 36
 Βέβαηα, ζε απηφ ην 

ζηάδην ην άηνκν κπνξεί πνιχ εχθνια λα μππλήζεη. 
3,17 

ην ΖΔΓ ππάξρεη εκθάληζε ζεηξψλ 

θπκάησλ α (8-13 Hz, α-ξπζκφο) 
2,3,36,17

 ησλ νπνίσλ ε ζπρλφηεηα ζηαδηαθά κεηψλεηαη θαηά 

ηελ κεηάβαζε ζηα επφκελα ζηάδηα. Σν ζηάδην απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαρείεο ζπρλφηεηεο. 

ην ΖΜΓ παξαηεξείηαη κηθξή κείσζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ θαη ζην ΖΟΓ αξγέο εθθξεκνεηδείο 

θηλήζεηο ησλ νθζαικψλ.
 36

 

Πεξλψληαο ζην δεχηεξν ζηάδην, δηάξθεηαο 45-55% ηνπ χπλνπ, ην άηνκν κπνξεί αθφκα 

πην εχθνια λα μππλήζεη.
3,17 

Ο θαξδηαθφο παικφο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο 

παξνπζηάδνπλ κείσζε, ε αλαπλνή γίλεηαη πην ξπζκηθή θαη νη κχεο ραιαξψλνπλ. 
17

 ην ΖΔΓ 
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παξαηεξνχληαη θχκαηα ρακειφηεξσλ ζπρλνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα θχκαηα ζ (3-8 Hz) θαη δ 

(1-3 Hz), 
2,3,36,17

  θαζψο θαη πςειφηεξν δπλακηθφ.
36  

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ζηνηρεία ζην 

ζηάδην απηφ, είλαη νη ππληθέο άηξαθηνη, δειαδή «νη ξηπέο ηαρεηψλ ζπρλνηήησλ κε 

εκηηνλνεηδή κεηαβνιή ηνπ δπλακηθνχ, γεγνλφο πνπ ηνπο δίλεη ην ραξαθηεξηζηηθφ 

αηξαθηνεηδέο ζρήκα»
 36

 θαη ηα ζπκπιέγκαηα Κ, ηα νπνία «απνηεινχλ θεληξνεγθεθαιηθά 

θχκαηα δ κε ηαρεία επηηξνπή θαη βξαδχηεξε επαλαθνξά ζηελ ηζνειεθηξηθή γξακκή»
36

.  
2,3,36,17

 

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ε κεηάβαζε ζην ηξίην ζηάδην πνπ θαηαιακβάλεη ην 3-8% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηνπ χπλνπ. 
17

 Σν άηνκν βξίζθεηαη πιένλ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ βαζέσο 

χπλνπ θαη ππάξρεη αθφκε ε επηθξάηεζε θπκάησλ δ, πςεινχ δπλακηθνχ, θαηά 20-50 % 
36,17

 

αιιά θαη ε ζηαδηαθά κεηνχκελε παξνπζία ησλ ππληθψλ αηξάθησλ. 
3
  

Έπεηηα, ζεηξά έρεη ην ηέηαξην ζηάδην, ην νπνίν θπξηαξρεί ζην πξψην 1/3 ηεο λχρηαο 

δηάξθεηαο 10-15 % ηνπ χπλνπ. Υαξαθηεξίδεηαη σο ην πην βαζχ ζηάδην χπλνπ, γεγνλφο πνπ 

εμεγεί ηε δπζθνιία αθχπληζεο ηνπ αηφκνπ. Ζ δηαθνξά ηνπ ζηαδίνπ απηνχ ζπγθξηηηθά κε ην 

πξνεγνχκελν ζηάδην, είλαη πεξηζζφηεξν πνζνηηθή παξά πνηνηηθή, θαζψο ηα θχκαηα δ 

επηθξαηνχλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξνπ ηνπ 50%.
17

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε αθχπληζε ζε 

απηφ ην ζηάδην, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εθδήισζε δηαηαξαρψλ ηνπ χπλνπ.
 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 1.  ηάδηα χπλνπ: Τπλφγξακκα. ην ζηάδην 2 ζεκεηψλνληαη κε βέιε νη 

ππληθέο άηξαθηνη θαη κε αζηεξίζθν ην ζχκπιεγκα Κ. 
36

 

 

Σν ηέινο ηνπ ππληθνχ θχθινπ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ χπλνπ REM, 
2,3,36,17 

 

ή αιιηψο ηνπ πέκπηνπ ζηαδίνπ. 
17 

Σν ζηάδην REM εκθαλίδεηαη θάζε 90 ιεπηά θαη έρεη 

δηάξθεηα 5-20 ιεπηά, 
3
 ζπλνδεπφκελν απφ γξήγνξεο θηλήζεηο ησλ νθζαικψλ. 

2,3,36,17  

Δπηπιένλ, ζε απηφ ην ζηάδην εκθαλίδεηαη αζχγρξνλν ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (ΖΔΓ), 

ζχζπαζε ησλ κπψλ, πνηθηινκνξθία ηεο αλαπλνήο, ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ θαη ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο, αχμεζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο αληίζηαζεο ησλ 
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αεξαγσγψλ θαη γεληθή κπτθή αηνλία. 
2 

Σν άηνκν ζε απηή ηε θάζε ηνπ θχθινπ, κπνξεί λα 

μππλήζεη επθνιφηεξα ζε ζρέζε κε ηα δχν πξνεγνχκελα ζηάδηα. 
17 

Καηά ην ζηάδην REM 

εκθαλίδνληαη ρακειέο δπλακηθέο κεηθηήο ζπρλφηεηαο (8-22 Hz) θαη βξαρείεο ζεηξέο θπκάησλ 

ζ (3-5Hz). 
2,36

 Σν ΖΔΓ παξνπζηάδεη νκνηφηεηα κε απηφ ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ, ελψ αληίζεηα,  

ζην ΖΜΓ ε δξαζηεξηφηεηα είλαη ζρεδφλ ηζνειεθηξηθή κε ραξαθηεξηζηηθή κπτθή αηνλία ησλ 

γξακκσηψλ κπψλ, εθηφο ησλ νθζαικηθψλ, θαη θαηάξγεζε ησλ ηεληνλίσλ αληαλαθιάζεσλ. 

ην ΖΟΓ παξαηεξείηαη κεγάινο αξηζκφο επαλαιακβαλφκελσλ θηλήζεσλ ησλ νθζαικψλ. 

Απηή ε πεξίνδνο ηνπ χπλνπ, νλνκάδεηαη θαη «παξάδνμε», δηφηη ε ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθή 

εγξήγνξζε δε ζπκβαδίδεη κε ηελ έιιεηςε ηεο ειεθηξνκπνγξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
 36  

Αμηνζεκείσην γεγνλφο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, απνηειεί ε αλάκλεζε ηεο λνεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαθέξνπκε σο νλεηξηθή. 
3,36,17 

1.3 Φπζηνινγία θαη αλαηνκία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ χπλνπ 

 

Σν αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ νξγάλσλ πνπ ρξεζηκεχνπλ 

ζηελ πξφζιεςε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα, ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηνπο πλεχκνλεο, ηε κεηαθνξά 

ηνπ νμπγφλνπ κέζσ ηνπ αίκαηνο ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ απφδνζε ηνπ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα θαη πάιη ζην πεξηβάιινλ. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη αλαπλνή θαη θξίλεηαη 

αλαγθαία γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο δσήο. 

Σν αλζξψπηλν αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα δηαηξείηαη ζην αλψηεξν θαη ην θαηψηεξν 

αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. Ζ αλψηεξε αλαπλεπζηηθή νδφο απαξηίδεηαη απφ ηε κχηε, ην 

ξηλνθάξπγγα θαη ην ιάξπγγα, ελψ ε ηξαρεία θαη νη βξφγρνη ζπληεινχλ ηελ θαηψηεξε 

αλαπλεπζηηθή νδφ. Οη πλεχκνλεο απνηεινχλ ην βαζηθφ φξγαλν ηεο αληαιιαγήο ησλ αεξίσλ, 

θαζψο δηα κέζσ απηνχ ν αέξαο έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην αίκα. Σα ππφινηπα φξγαλα 

απαξηίδνπλ ηνπο αεξαγσγνχο. 
3,18

 

Χο βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, νξίδεηαη ε 

δηαηήξεζε ηνπ αεξηζκνχ θαη ηεο νμπγφλσζεο, έηζη ψζηε ηα επίπεδα ηνπ Ph, PCO2 θαη PO2 

ζην αίκα λα βξίζθνληαη ζε ζηαζεξά θαη θπζηνινγηθά επίπεδα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δξνπλ 

δηάθνξνη κεραληζκνί, φπσο νη κεραλνυπνδνρείο θαη ν ππνζάιακνο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, ν έιεγρνο ηεο αλαπλνήο παχεη λα επεξεάδεηαη απφ ηελ 

βνχιεζε ηνπ αηφκνπ θαη αλαιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην λεπξηθφ ζχζηεκα. 
3 

Έηζη, ζηε 

θάζε απηή, ιακβάλνπλ ρψξα ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε θπζηνινγία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Κάπνηεο απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο κεηαβνιέο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 αχμεζε ησλ αληηζηάζεσλ ησλ αλψηεξσλ αεξαγσγψλ, 

 κείσζε ηεο θεληξηθήο αλαπλεπζηηθήο νδνχ, έρνληαο σο επαθφινπζν ηελ κείσζε 

ηνπ αεξηζκνχ 
2 

θαη πηζαλψο ηελ εκθάληζε ζχληνκσλ επεηζνδίσλ θεληξηθήο 

άπλνηαο
3,

 

 αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κεζνπιεχξησλ κπψλ ζηελ αλαπλεπζηηθή 

πξνζπάζεηα θαηά ηελ θάζε NREM , 

 ειάηησζε ηεο αληηζηάζκηζεο ηεο θαξδηαθήο παξνρήο, 
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 κείσζε ησλ πλεπκνληθψλ φγθσλ ζηε θάζε REM , 

 κείσζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δηαζηνιέσλ ηνπ θάξπγγα, κε ζπζπάζεηο ηνπ 

δηαθξάγκαηνο θαηά ηελ θάζε REM 
2
, 

 θαηάξγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κεζνπιεχξησλ θαη βνεζεηηθψλ 

αλαπλεπζηηθψλ κπψλ θαηά ηελ θάζε REM 
3
 

 

Οη δηαζηνιείο κχεο ηνπ θάξπγγα απνηεινχλ κηα νκάδα κπψλ, ππεχζπλσλ γηα ηνλ ηφλν ηνπ 

θάξπγγα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθχπληζεο, θξαηνχλ αλνηρηφ ην θάξπγγα θαηά ηελ εηζπλνή 

θαη ζπκβάινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ζρήκαηνο θαη ηεο ζέζεο ηνπ. Οη δηαζηνιηθνί κχεο 

απαξηίδνληαη απφ ηνλ γελεηνγισζζηθφ κπ, ηνλ νπίζζην θξηθναξπηαηλνεηδή κπ, ηνλ 

δηαηείλνληα ηελ ππεξψα κπ θαη ηνλ ξηληθφ εηζπλεπζηηθφ κπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ αιιά θαη ηεο αθχπληζεο, νη δηαζηνιηθνί κχεο ζπλδξάκνπλ 

ζηελ δηαηήξεζε ηεο βαηφηεηαο ηνπ θάξπγγα, κέζσ ηεο ηνληθήο ζχζπαζήο ηνπο  θαζ΄ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο αλαπλνήο, αιιά θαη κέζσ ηεο θαζηθήο ζχζπαζήο ηνπο. ε αλζξψπνπο, νη νπνίνη 

δελ παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο ζηελ αλαπλνή θαηά ηνλ χπλν, ππάξρεη ειάηησζε ηνπ κεγέζνπο 

ηνπ θάξπγγα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο αληίζηαζεο ησλ αλψηεξσλ αεξαγσγψλ. 

Ζ ζχζπαζε ηνπ γελεηνγισζζηθνχ κπφο πξνθαιεί ηελ πξνβνιή ηεο γιψζζαο, γεγνλφο πνπ 

απμάλεη ην κέγεζνο θαη κεηψλεη ηελ ηάζε γηα ζχκπησζε ηνπ αεξαγσγνχ ηνπ θάξπγγα. Έηζη, 

παξαηεξείηαη ειάηησζε ηεο αληίζηαζεο ησλ αλψηεξσλ αεξαγσγψλ. 

Ο ηείλσλ ηελ ππεξψα κπο, έλαο κπο ππεχζπλνο γηα ηε δηαζηνιή ηνπ θάξπγγα θαη ηελ 

ηνληθή ζχζπαζή ηνπ θαηά ηελ αθχπληζε, εκθαλίδεηαη ιηγφηεξν δξαζηήξηνο θαηά ηνλ χπλν. 
2
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Κεθάλαιο 2  

 

 

 

χλδξνκν απνθξαθηηθήο άπλνηαο-ππφπλνηαο 

χπλνπ 

 

 
ε απηφ ην θεθάιαην δίλνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο θαη νξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ άπλνηα, 

ηελ ππφπλνηα θαη ηελ ππνμπγνλαηκία θαηά ηνλ χπλν, δίλνληαο έκθαζε ζην ζχλδξνκν 

απνθξαθηηθήο άπλνηαο-ππφπλνηαο χπλνπ (.Α.Α.Τ.), αθνχ πξνεγεζεί κηα ζχληνκε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή. Γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπκπησκαηνινγία θαη ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αζζελψλ απηήο ηεο λφζνπ, θαζψο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ θέξεη ε ζπγθεθξηκέλε πάζεζε. 

Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηείηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηελ παζνγέλεηα ηνπ ζπλδξφκνπ θαη ηνπο 

πξνδηαζεηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε απλνηψλ θαηά ηνλ χπλν. ηε 

ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ηεο δηάγλσζεο ηεο λφζνπ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ 

εξγαζηεξηαθή κειέηε ηνπ χπλνπ, ην ιεγφκελν πνιπζσκαηνγξάθεκα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζηελ απφιπηα έγθπξε δηάγλσζε ηεο πάζεζεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ 

γλσζηνπνίεζε ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ηεο ππληθήο άπλνηαο. 

2.1  Ιζηνξηθή αλαδξνκή .Α.Τ.Τ 
 

Σν Απνθξαθηηθφ χλδξνκν Απλνηψλ-Τπνπλνηψλ θαηά ηνλ Όπλν (.Α.Τ.Τ) 

ηαπηνπνηήζεθε ζρεηηθά πξφζθαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1976.
1
 Χζηφζν, ε γλψζε ησλ 

αλαπλεπζηηθψλ πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ πθίζηαηαη απφ ηελ αξραηφηεηα. 
1,2

 

Ζ πξψηε αλαθνξά ζε πεξηζηαηηθφ ζπλδξφκνπ άπλνηαο ζηνλ χπλν, αθνξά ηνλ Γηνλχζην, 

κνλάξρε ηεο Ζξάθιεηαο, ην 360 π.Υ.. Ο Γηνλχζηνο πεξηγξάθεηαη σο παρχζαξθνο, κε 

δχζπλνηα, ππλειία θαη άπλνηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. Οη γηαηξνί ηεο επνρήο, γηα λα ηνλ 

αθππλίδνπλ απφ ηα επεηζφδηα άπλνηαο, θεληνχζαλ ηελ θνηιηά ηνπ θαη ην ζσξαθηθφ ηνίρσκα 

κε καθξηέο βειφλεο. 
1,2,3

  

Σν 1836, ν Άγγινο κπζηζηνξηνγξάθνο Charles Dickens 
4
 ζηελ πξψηε ηνπ λνπβέια   

«Pickwick Papers» 
2,3

 πεξηγξάθεη ηνλ ήξσα Joe Pickwick,  βαζηζκέλν ζε ππαξθηφ πξφζσπν, 

ηνλ James Budden 
3
, σο έλα παρχζαξθν αγφξη, κε νηδεκαηψδε θάησ άθξα, δηαηαξαρέο ζηε 

ζπγθέληξσζε θαη κε έληνλε ηάζε ππλειίαο. Σν κηθξφ αγφξη, εκθάληδε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

χπλνπ ηνπ έληνλν ξνραιεηφ 
1,2,3

 θαη ζπρλά αζθπθηηθά επεηζφδηα. 
3
 Σν 1956, ν Burwell θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ αλαθαιχπηνπλ έλα ζχλδξνκν, ην νπνίν  νλνκάδνπλ «ζχλδξνκν ηνπ 

Pickwick» απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα ήξσα ηνπ Νηίθελο. 
1,2

 Σν ζχλδξνκν απηφ, ζπλδπάδεη 
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παρπζαξθία, έληνλε εκεξήζηα ππλειία, πεξηνδηθή αλαπλνή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, 

αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη δεμηά πλεπκνληθή θαξδηά. 
1
 

Δλλέα ρξφληα αξγφηεξα, ν  Gaustant et al. πεξηέγξαςαλ γηα πξψηε θνξά ην ζχλδξνκν ηεο 

απνθξαθηηθήο άπλνηαο ζηνλ χπλν (.Α.Α.Τ.), κειεηψληαο αζζελείο απμεκέλνπ ζσκαηηθνχ 

βάξνπο, ηνπο νπνίνπο νλφκαζαλ «Pickwickians»,
 2

 ελψ παξάιιεια έρνπλ μεθηλήζεη νη 

πνιππλνγξαθηθέο θαηαγξαθέο αζζελψλ πνπ παξνπζηάδνπλ αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ.
1
 Αξγφηεξα, ην 1973, ν Guilleminault αλαθέξεη φηη παηδηά κε 

.Α.Α.Τ.  ζπλνδεπφκελα απφ αξηεξηαθή πίεζε, βξήθαλ ζεξαπεία κέζσ ηεο ηξαρεηνηνκίαο.
 2 

 

Έπεηηα απφ έλαλ ρξφλν, ν φξνο «Pickwickian syndrome» αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνπο 

Rochester θαη Enson  απφ ηνλ φξν «ζχλδξνκν παρπζαξθίαο-ππναεξηζκνχ», ν νπνίνο 

επηθξαηεί κέρξη θαη ζήκεξα θαη δηαθνξνπνηεί ην ζχλδξνκν απηφ, απφ ην ζχλδξνκν άπλνηαο -

χπλνπ. 
1,2

 

Έηζη, ην 1975 ν Guilleminault θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλαθαιχπηνπλ ην ζχλδξνκν άπλνηαο 

ζηνλ χπλν, ην πεξηγξάθνπλ σο κία παζνινγηθή νληφηεηα θαη ην δηαρσξίδνπλ απφ ην 

ζχλδξνκν παρπζαξθίαο - ππναεξηζκνχ. 
1,2 

Ήηαλ νη πξψηνη, νη νπνίνη δεκνζίεπζαλ ζρεηηθέο 

αλαθνξέο, πνπ αθνξνχζαλ αζζελείο κε θπζηνινγηθφ βάξνο, νη νπνίνη παξνπζίαδαλ 

δηαηαξαρέο ηεο αλαπλνήο, ξνραιεηφ θαη πςειή αξηεξηαθή πίεζε. 
2
 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή αλάπηπμε ησλ εξγαζηεξίσλ χπλνπ, 

γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν ηεο πνιππλνγξαθηθήο κειέηεο. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‘80, αξρέο ‘90, ν Gould θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ κεηά απφ πνιππλνγξαθηθέο θαηαγξαθέο 

αζζελψλ, αλαθνηλψλνπλ ηελ χπαξμε ηνπ ππνπλντθνχ ζπλδξφκνπ: «The sleep hypopnea 

syndrome». 
1
 

Έηζη, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, πεξάζακε απφ ην ζχλδξνκν απλνηψλ, ζην «ζχλδξνκν 

ησλ απλνηψλ - ππνπλνηψλ» ηνπ χπλνπ. ήκεξα, ην ζχλδξνκν απηφ εκπεξηέρεηαη ζηνλ νξηζκφ 

ηεο απνθξαθηηθήο ππληθήο άπλνηαο θαη πεξηγξάθεηαη πιένλ σο «ζχλδξνκν απνθξαθηηθήο 

άπλνηαο - ππφπλνηαο χπλνπ» (ΑΑΤ ή .Α.Α.Τ.)  Obstructive Sleep Apnea- Hypopnea 

Syndrome. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, o Guilleminault αλαθαιχπηεη έλα λέν ζχλδξνκν ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ δηαηαξαρψλ ηεο αλαπλνήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. Πξφθεηηαη γηα ην 

«UARS: upper airway resistance syndrome», δειαδή ζχλδξνκν απμεκέλσλ αληηζηάζεσλ ησλ 

αλψηεξσλ αεξαγσγψλ, ην νπνίν αξρηθά δηαγλψζηεθε ζε αζζελείο πνπ ξνράιηδαλ, αιιά 

δηαπηζηψζεθε ζηε ζπλέρεηα θαη ζε αζζελείο, νη νπνίνη δε ξνράιηδαλ. 
1,2 

χκθσλα κε ηνλ 

Kryger (1992), ην ζχλδξνκν δελ είλαη κηα αζζέλεηα, αιιά απνηειεί ηελ ηειηθή θαηάιεμε 

δηαθφξσλ αζζελεηψλ, εκθαλίδνληαο θιηληθά θαη θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Ζ κειέηε ησλ δηαηαξαρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, απνηειεί πεξηέξγσο έλαλ ηαηξηθφ 

θιάδν φρη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα.
2 

 Χζηφζν, νη έξεπλεο ζην ρψξν ηεο 

Ηαηξηθήο Όπλνπ (Sleep Medicine) ζπλερίδνληαη θαη αλαθαιχπηνληαη ζπλερψο λέα δεδνκέλα, 

θαζψο βειηηψλνληαη νη ζεξαπεπηηθέο αγσγέο αληηκεηψπηζεο. 
1
 

Πνιιά εξσηήκαηα παξακέλνπλ αλαπάληεηα ζην ρψξν απηφ θαη ρξήδνπλ πεξαηηέξσ 

κειέηεο θαη έξεπλαο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 
1,2 
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2.2  Ση νλνκάδνπκε ππληθή άπλνηα θαη ππφπλνηα 
 

Ζ ππληθή άπλνηα απνηειεί κηα αξθεηά ζπρλή δηαηαξαρή ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. «Άπλνηα ζηνλ χπλν θαινχκε θάζε δηαθνπή ηεο αλαπλνήο ζε 

θνηκψκελν άηνκν, δηάξθεηαο 10 δεπηεξνιέπησλ θαη άλσ, ε νπνία πξνθαιεί 

ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθή «αθχπληζε» θαη πηψζε ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε 

νμπγφλν». 
5 

Έλαο αζζελήο εθηφο απφ άπλνηεο κπνξεί λα εκθαλίζεη θαη ππφπλνηεο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, παξαηεξείηαη κείσζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ θάξπγγα θαη φρη απφθξαμε, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο άπλνηαο. 
2
 Γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ππήξρε δηεζλψο κηα 

δπζαξκνλία αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο ππφπλνηαο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επηθξαηήζεη ν νξηζκφο ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Ηαηξηθήο 

ηνπ Όπλνπ θαη σο ππφπλνηα νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα ηνπιάρηζηνλ θαηά 30% 

ζε ζχγθξηζε κε ην βαζηθφ επίπεδν, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 δεπηεξνιέπησλ, ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ επαθφινπζν απνθνξεζκφ ηεο αηκνζθαηξίλεο θαηά  ηνπιάρηζηνλ 4%. 
6
 

Ο φξνο άπλνηα ζηνλ χπλν απνηειεί έλαλ εξγαζηεξηαθφ φξν, ζε αληίζεζε κε ηνλ φξν 

ζχλδξνκν άπλνηαο-ππφπλνηαο ζηνλ χπλν ή ππλναπλντθφ ζχλδξνκν (Sleep Apnea-

Hypopnea Syndrome – SAHS), ν νπνίνο εθηφο απφ ηηο άπλνηεο, πξνυπνζέηεη θαη ηελ 

εκθάληζε θιηληθψλ ζπκπησκάησλ. 
5,9

 

Γηα ηελ εκθάληζε ησλ θιηληθψλ εθδειψζεσλ, ζπλήζσο απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 15 

άπλνηεο αλά ψξα χπλνπ. 
5
 

2.3  Σχπνη ππληθήο άπλνηαο 

 

Οη άπλνηεο αλαιφγσο ηεο παξνπζίαο ή φρη αλαπλεπζηηθήο πξνζπάζεηαο, 
5,6,7,8

 δειαδή ηεο        

δξαζηεξηφηεηαο ησλ αλαπλεπζηηθψλ κπψλ (θηλήζεηο ηνπ ζψξαθα ή/θαη ηεο θνηιηάο) 
6,7 

δηαθξίλνληαη ζε απνθξαθηηθνχ, θεληξηθνχ θαη κηθηνχ ηχπνπ: 
2,5,6,7,8

 

Χο απνθξαθηηθή (obstructive sleep apnea, OSA) ραξαθηεξίδεηαη ε άπλνηα, ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ απμαλφκελε αλαπλεπζηηθή πξνζπάζεηα 
5,6,7,8 

φζν δηαξθεί ην ζπκβάλ 

(Δηθφλα 1). Οη άπλνηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ, είλαη απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα.
 5

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθφλα 2. Καηαγξαθή πνιππλνγξαθήκαηνο δηάξθεηαο 60sec φπνπ απεηθνλίδεηαη κία απνθξαθηηθή άπλνηα. 

Γελ παξαηεξείηαη ξνή αέξα, ελψ ππάξρνπλ αληίζεηεο θηλήζεηο ζψξαθνο θαη θνηιίαο. Γηαξθεί πεξίπνπ 40 sec 

θαη αθνινπζείηαη απφ αθχπληζε θαη πηψζε ηνπ νμπαηκνζθαηξηληθνχ θνξεζκνχ.
 6 
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 ε αληίζεηε πεξίπησζε, φπνπ θαηαγξάθεηαη παχζε ηεο θίλεζεο ησλ αλαπλεπζηηθψλ 

κπψλ, 6,7 ε άπλνηα ραξαθηεξίδεηαη σο θεληξηθή (central sleep apnea, CSA) 
5,6,7,8

 (Δηθφλα 2). 

Οη ακηγψο θεληξηθέο άπλνηεο, απνηεινχλ ζπάλην θαηλφκελν θαη ζπρλά νθείινληαη ζε θάπνηα 

λφζν ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο (ΚΝ) ή ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα. 
5
 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3. Καηαγξαθή πνιππλνγξαθήκαηνο δηάξθεηαο 60sec φπνπ απεηθνλίδεηαη κία θεληξηθή άπλνηα. Γελ 

παξαηεξείηαη ξνή αέξα νχηε θηλήζεηο ζψξαθνο θαη θνηιίαο. Γηαξθεί πεξίπνπ 20 sec θαη αθνινπζείηαη απφ 

αθχπληζε θαη πηψζε ηνπ νμπαηκνζθαηξηληθνχ θνξεζκνχ. 
6 

 

Δλίνηε, κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ θεληξηθέο θαη απνθξαθηηθέο άπλνηεο 
5
 ή κηα άπλνηα, ε 

νπνία αξρίδεη σο θεληξηθή θαη κπνξεί λα θαηαιήμεη σο απνθξαθηηθή. Σφηε κηιάκε γηα κηθηή 

άπλνηα (Mixed Sleep Apnea) (Δηθφλα 3). 
5,6,7,8

 Οη κηθηέο άπλνηεο ζεσξνχληαη σο κία 

παξαιιαγή ησλ απνθξαθηηθψλ, θαζψο παξνπζηάδνπλ θνηλφ παζνθπζηνινγηθφ κεραληζκφ. 
6
 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 4. Καηαγξαθή πνιππλνγξαθήκαηνο δηάξθεηαο 60sec φπνπ απεηθνλίδεηαη κία κηθηή άπλνηα. Γελ 

παξαηεξείηαη ξνή αέξα νχηε θηλήζεηο ζψξαθνο θαη θνηιίαο αξρηθά. Απφ ην κέζν πεξίπνπ ηεο άπλνηαο μεθηλνχλ 

νη θηλήζεηο ηεο θνηιίαο θαη ηνπ ζψξαθνο. Γηαξθεί πεξίπνπ 40 sec θαη αθνινπζείηαη απφ αθχπληζε θαη πηψζε 

ηνπ νμπαηκνζθαηξηληθνχ θνξεζκνχ. 
6 
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2.4  Αθχπληζε 
 

Μία άιιε δηαηαξαρή ηεο αλαπλνήο ζηνλ χπλν, ε νπνία πεξηεγξάθε ην 1993 απφ ηνλ 

Guilleminault, είλαη ε αθχπληζε θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εηζπλεπζηηθή πξνζπάζεηα (RERA: 

Respiratory Effort Related Arousal). 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαηαξαρήο, ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα θαη 

ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο αξλεηηθήο ελδνζσξαθηθήο πίεζεο. Ζ ειάηησζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα 

νθείιεηαη ζε απμεκέλεο αληηζηάζεηο ησλ αλψηεξσλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ, γη’ απηφ θαη  

θαιείηαη  ζχλδξνκν απμεκέλσλ αληηζηάζεσλ αλψηεξσλ αεξαγσγψλ (ΑΑΑΑ). 
6
 

 2.5  χλδξνκν Απνθξαθηηθήο Άπλνηαο-Τπφπλνηαο Ύπλνπ (.Α.Α.Τ.) 

 

Με ηνλ φξν ζχλδξνκν απνθξαθηηθήο άπλνηαο-ππφπλνηαο χπλνπ (.Α.Α.Τ.) 

(Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome - OSAS) 
9
  πεξηγξάθεηαη ε πάζεζε θαηά ηελ 

νπνία παξεκπνδίδεηαη ε ξνή ηνπ αέξα πξνο ηνπο πλεχκνλεο, ιφγσ απφθξαμεο ησλ αλψηεξσλ 

αεξαγσγψλ. 
1,2

 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζπλδξφκνπ ζρεηίδεηαη κε ην πιήζνο ησλ επεηζνδίσλ άπλνηαο θαη/ή 

ππφπλνηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ.
9
 ην .Α.Τ.Τ. παξαηεξείηαη ε παξνπζία 

ηνπιάρηζηνλ 5 απνθξαθηηθψλ απλντθψλ, ππνπλντθψλ ή θαη ησλ 2 επεηζνδίσλ ηελ ψξα, ελψ ν 

αζζελήο θνηκάηαη.
1
 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαηλνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε 

άπλνηαο-ππφπλνηαο (Apnea/Hypopnea Index – AHI),
 1,2,8,9

 ή αιιηψο ηνλ RDI (respiratory 

disturbance index) δείθηε αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο,
1
 ν νπνίνο κεηξά ηε ζνβαξφηεηα ηνπ 

ζπλδξφκνπ.  

 πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε, δηαηξείηαη ν  ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

επεηζνδίσλ άπλνηαο - ππφπλνηαο κε ηηο ψξεο χπλνπ. Σν ππλναπλντθφ ζχλδξνκν δηαθξίλεηαη 

ζε ηξεηο κνξθέο βαξχηεηαο αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηνπ AHI: Υαξαθηεξίδεηαη ήπην φηαλ νη ηηκέο 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 5<AHI<15, κέηξην φηαλ 15<AHI<30 θαη ζνβαξφ ζηελ πεξίπησζε φπνπ 

AHI>30. 
1,2,8,9

 

 2.6  Τπνμπγνλαηκία 

 

Ζ ππνμπγνλαηκία, ή ππνμαηκία, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο ππληθήο άπλνηαο.
9 

Χο 

ππνμπγνλαηκία νξίδεηαη ν θνξεζκφο ηνπ νμπγφλνπ ρακειφηεξνο ησλ 92% , ηηκή ε νπνία 

απνηειεί ηε ρακειφηεξε ζε πνιιαπιέο πνιππλνγξαθηθέο κειέηεο ζε θπζηνινγηθά παηδηά. 
2
 

Ο βαζκφο θαη ε ζπρλφηεηα ηνπ απνθνξεζκνχ ηνπ νμπγφλνπ κειεηψληαη ζπρλά γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ππληθήο άπλνηαο. ζν κεγαιχηεξνο θαη ζπρλφηεξνο είλαη 

ν απνθνξεζκφο, ηφζν ζεκαληηθφηεξε είλαη ε δηαηαξαρή. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ 

ππληθήο άπλνηαο παξαηεξνχληαη επαλαιακβαλφκελεο πηψζεηο ηνπ θνξεζκνχ ζε νμπγφλν ηεο 

αηκνζθαηξίλεο. Ο θνξεζκφο ηεο αηκνζθαηξίλεο  ειαηηψλεηαη θαηά 10- 50%, ελψ ε κείσζε 

απηή εμαξηάηαη απφ ηε δηάξθεηα ηεο άπλνηαο. Άκεζν επαθφινπζν απνηειεί ε ειάηησζε ηεο 
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κεξηθήο πίεζεο ηνπ νμπγφλνπ θαη ε αχμεζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Οη αιιαγέο απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμεκέλε εηζπλεπζηηθή πξνζπάζεηα πξνθαινχλ 

αθχπληζε ηνπ αζζελνχο.
9
 

Ζ λπθηεξηλή ππνμπγνλαηκία, θαζψο θαη ε απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα  ηνπ ζπκπαζεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο απνθξαθηηθέο άπλνηεο-ππφπλνηεο, πξνδηαζέηνπλ ζε 

ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ ζε αζζελείο κε .Α.Α.Τ. θαη ζηεθαληαία λφζν.
1
 

2.7  χλδξνκν Δπηθάιπςεο (Overlap Syndrome OS) 

 
Με ηνλ φξν ζχλδξνκν επηθάιπςεο πεξηγξάθνπκε ην ζπλδπαζκφ ηνπ ζπλδξφκνπ άπλνηαο 

ζηνλ χπλν θαη  ηεο Υξφληαο Απνθξαθηηθήο Πλεπκνλνπάζεηαο (Υ.Α.Π). Ο φξνο απηφο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1985 απφ ηνλ D.Flenley. Ηδηαίηεξε εληχπσζε 

πξνθάιεζε ζηνπο επηζηήκνλεο ν κεγάινο επηπνιαζκφο ηνπ .Α.Α.Τ., ζε πνζνζηφ πνπ 

θπκαίλεηαη 10-15%, ζε άηνκα πνπ είραλ θαη Υ.Α.Π. Οη αζζελείο, νη νπνίνη πάζρνπλ απφ 

Υ.Α.Π παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε πηψζε ηνπ θνξεζκνχ ζε νμπγφλν θαηά ηα επεηζφδηα 

άπλνηαο, θαζψο απφ ηελ αξρή ηνπ χπλνπ ιφγσ ηεο πάζεζήο ηνπο έρνπλ ήδε ρακειφ θνξεζκφ. 

ε αληίζεζε, νη αζζελείο κφλν κε .Α.Α.Τ. έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ηνπ θνξεζκνχ 

ηνπ νμπγφλνπ αλάκεζα ζηα θαηλφκελα απλνηψλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ην γεγνλφο φηη ηα 

άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ  Υ.Α.Π.  θέξνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα ππνθέξνπλ ιφγσ ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο ρξφληαο ππνμαηκίαο ζπγθξηηηθά κε ηνπο αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ κφλν 

.Α.Α.Τ. 
 3 

 2.8  Παζνγέλεηα – Παζνθπζηνινγία .Α.Α.Τ. 

 

«Ζ παζνθπζηνινγία ηνπ .Α.Α.Τ. είλαη ζχλζεηε θαη φρη πιήξσο θαηαλνεηή». Σν κέγεζνο 

ησλ αλψηεξσλ αεξαγσγψλ απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν ηνπ .Α.Α.Τ. . 
9,49 

Ο αεξαγσγφο 

μεθηλά απφ ηε κχηε θαη ην ζηφκα, εθηείλεηαη δηακέζνπ ηνπ θάξπγγα, ηνπ ιάξπγγα θαη ηεο 

ηξαρείαο, θαη θαηαιήγεη ζηνπο πλεχκνλεο.
10 

Παξφιν πνπ ε ηξαρεία δελ ππνρσξεί ζηελ 

αξλεηηθή πίεζε, ηα ππφινηπα κέξε ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ δε ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο ίδηεο 

ηδηφηεηεο. 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 5. Αξηζηεξά θαίλεηαη ε θπζηνινγηθή αλαπλεπζηηθή δηαδηθαζία θαη δεμηά 

απνηππψλεηαη κηα απνθξαθηηθή ππληθή άπλνηα. 
3
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Σα επαλεηιεκκέλα επεηζφδηα δηαθνπήο ηεο αλαπλνήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, 

πξνθαινχληαη εμαηηίαο ηεο ζχγθιεηζεο ησλ αλψηεξσλ αεξαγσγψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

θάξπγγα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ,  παξαηεξείηαη κηα ζηέλσζε θαη, ζε νξηζκέλα άηνκα, 

πιήξεο απφθξαμε ησλ αλψηεξσλ αεξαγσγψλ, ιφγσ ηεο ειάηησζεο ηνπ κπτθνχ ηφλνπ ησλ 

δηαηεηλφλησλ κπψλ ηνπ θάξπγγα θαη ειάηησζεο ηεο αληαλαθιαζηηθήο αληίδξαζεο ζηελ 

αξλεηηθή πίεζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηνπο αεξαγσγνχο θαηά ηελ εηζπλνή. 
5,9,49

 

Δθφζνλ ινηπφλ νη πλεχκνλεο θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα λα εηζπλεχζνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα 

αέξα δηακέζνπ ζηελφηεξεο νδνχ, ε ηαρχηεηα εηζξνήο ηνπ αέξα επηβάιιεηαη λα απμεζεί. Έηζη, 

ε ηαρχηεξε ξνή αέξα ζέηεη ηηο εχθακπηεο δνκέο ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα, φπσο ηελ νξνθή ηνπ 

ζηφκαηνο ή αιιηψο ππεξψα, θαη ηε γιψζζα ζε δφλεζε, ε νπνία πξνθαιεί ηνπο ελνριεηηθνχο 

απηνχο ζνξχβνπο ηνπ ξνραιεηνχ. ηελ πεξίπησζε πιήξνπο απφθξαμεο ησλ αλψηεξσλ 

αεξαγσγψλ, ε ξνή ηνπ αέξα δηαθφπηεηαη θαη αθνινπζείηαη άπλνηα. Ζ αλαπλεπζηηθή νδφο 

κπνξεί λα εκπνδηζηεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν απφ ηε κχηε κέρξη ην ιάξπγγα απφ ηηο 

ακπγδαιέο ή νπνηνδήπνηε άιιν ελδναπιηθφ απνθξαθηηθφ αίηην απφ καιαθφ ηζηφ, ελψ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδεηαη κεξηθή απφθξαμε ζε πνιιαπιά επίπεδα.
10

 

Έρεη βξεζεί φηη νη άλζξσπνη, νη νπνίνη ξνραιίδνπλ θαη παξνπζηάδνπλ επεηζφδηα άπλνηαο, 

δηαζέηνπλ ζηελφηεξν θάξπγγα ζπγθξηηηθά κε ηνπο θπζηνινγηθνχο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγξήγνξζεο ππάξρεη εληνλφηεξε ηάζε ζχγθιεηζεο. Δπίζεο, ε ελδνηηθφηεηα ηνπ θάξπγγά ηνπο 

είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηε θπζηνινγηθή, δειαδή ν θάξπγγάο είλαη πην ραιαξφο, 

γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πξνδηάζεζε ζχγθιεηζεο. 

εκαληηθή δηαπίζησζε απνηειεί ην γεγνλφο πσο ε ζηέλσζε ηνπ αεξαγσγνχ, ε νπνία 

πξνθαιεί ην ξνραιεηφ πξνεγείηαη ζπλήζσο, κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξηλ απφ ηελ πιήξε 

ζχγθιεηζε πνπ πξνθαιεί άπλνηα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άπλνηαο, ην ξνραιεηφ δηαθφπηεηαη πνιιέο θνξέο εμαηηίαο ηεο 

δηαθνπήο ηεο ξνήο αέξα. Οη αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο παξφια απηά ζπλερίδνληαη θαη 

εληείλνληαη κέρξηο φηνπ κηα αθχπληζε απνθαηαζηήζεη ην κπτθφ ηφλν θαη ηε βαηφηεηα ηνπ 

αεξαγσγνχ κε απνηέιεζκα ηελ επαλέλαξμε ηνπ έληνλνπ ξνραιεηνχ πνπ έρεη δηαθνπεί. «Ζ 

αθχπληζε πξνθαιείηαη απφ ηα εξεζίζκαηα ηεο ππεξθαπλίαο, ηεο ππνμαηκίαο θαη ηεο ηάζεο 

ζηνπο αλαπλεπζηηθνχο κπο απφ ηηο έληνλεο αλαπλεπζηηθέο πξνζπάζεηεο».  

Έπεηηα απφ κεξηθέο βαζηέο αλάζεο ε νμπγφλσζε επαλέξρεηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα, 

ελψ ε άπλνηα κπνξεί λα επαλαιεθζεί, εθαηνληάδεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο.
5
  

 2.9  Πξνδηαζεζηθνί  παξάγνληεο γηα ηελ εθδήισζε ηνπ .Α.Α.Τ. 

 

Αξθεηέο θαηαζηάζεηο θαίλεηαη λα πξνδηαζέηνπλ ζηελ εκθάληζε .Α.Α.Τ.. Σν αίηηα θαη νη 

πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο πνηθίιινπλ θαη απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο θαη εξεπλψλ. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηνη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη 

εληζρχνπλ ζεκαληηθά ηελ εθδήισζε ησλ απλνηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ: 

 

 Αλαηνκηθέο αλσκαιίεο 
12,24

 

 ραιάξσζε ησλ καιαθψλ ηζηψλ ησλ αλσηέξσλ αεξνθφξσλ νδψλ, 

 ζθνιίσζε ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο, 



24 
 

 ππεξηξνθία θάησ ξηληθψλ θνγρψλ, 

 ππεξηξνθηθέο αδελνεηδείο εθβιαζηήζεηο, 

 ππεξκεγέζεηο ακπγδαιέο, 

 ππεξηξνθηθή ζηαθπιή, 

 κηθξφ κέγεζνο ηεο θάησ γλάζνπ, 

  παρπζαξθία (πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο), 
1,8,42

 

  ην άξξελ θχιν, 
1,42

 

 ζπγγελείο ή επίθηεηεο αλσκαιίεο ή δηαηαξαρέο ηνπ ζπιαρληθνχ θξαλίνπ θαη ηνπ 

ηξαρήινπ,
8
 

 εκκελφπαπζε, 
1,8,24

 

 ελδνθξηλνινγηθά λνζήκαηα,
8
 

 θάπληζκα,
8,24

 

 θαηαλάισζε αιθνφιεο, 
1,8

 

 ππέξηαζε,
1
 

 ρξήζε εξεκηζηηθψλ, αληηθαηαζιηπηηθψλ θαη ππλσηηθψλ θαξκάθσλ,
1
 

 ελδνθξηληθά λνζήκαηα (ππνζπξενεηδηζκφο, ζαθραξψδεο δηαβήηεο, 

κεγαιαθξία),
1,24

 

 ρξφληα λνζήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ,
42

 

 λεπξνκπτθά λνζήκαηα,
42

 

 ειηθία,
1,42

 

 απμεκέλε πεξίκεηξνο ιαηκνχ 

 νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ,
1,24

 

 δηάθνξα γελεηηθά ζχλδξνκα (π.ρ ζχλδξνκν Down, ζχλδξνκν Marfan, ζχλδξνκν 

Pierre-Robin)
1
 

 

ηα παηδηά θχξην παξάγνληα θηλδχλνπ, απνηειεί ε ππεξηξνθία ησλ αδελνεηδψλ εθβιαζηήζεσλ 

θαζψο θαη ησλ ακπγδαιψλ.8 

 2.10  Κιηληθή εηθφλα θαη ζπκπησκαηνινγία πάζρνληα .Α.Α.Τ. 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο ππληθήο άπλνηαο, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα θιηληθά 

ζπκπηψκαηα πνηθίιινπλ, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα, ην πιήζνο, θαη ηε βαξχηεηα ησλ απλνηψλ.  

ην αξρηθφ ζηάδην εκθάληζεο ησλ απλνηψλ, φπνπ παξαηεξείηαη κηθξφο αξηζκφο 

θαηλνκέλσλ (π.ρ. 20 άπλνηεο/ψξα), ηα ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη ήπηα ή απνπζηάδνπλ 

εληειψο.
 5

 Έηζη, ζπρλφ θαηλφκελν απνηειεί ε άγλνηα ησλ αζζελψλ γηα ηελ πάζεζή ηνπο.
9 

Με 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απλνηψλ, παξνπζηάδνληαη 

πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα θαη νμχηεξεο βαξχηεηαο. 
5
 

Έλα ζχλνιν ζπκπησκάησλ ινηπφλ ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ηνπ ζπλδξφκνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ν αζζελήο ξνραιίδεη έληνλα, 
1-3,5-9,24

 ελψ θάπνηεο θνξέο παξαηεξείηαη απφηνκε 

παχζε ηνπ ξνραιεηνχ, δηάξθεηαο ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ πνπ ζηε ζπλέρεηα ιχεηαη κε απφηνκε 

επαλέλαξμή ηνπ. Οη παχζεηο απηέο ηεο αλαπλνήο, βαζκηαία απμάλνληαη ζε πιήζνο, αιιά θαη 



25 
 

δηάξθεηα, ππεξβαίλνληαο αθφκε θαη ην έλα ιεπηφ. 
5
 Σα επεηζφδηα άπλνηαο ζπρλά γίλνληαη 

αληηιεπηά απφ ηνπο νηθείνπο ησλ αζζελψλ.
 5,8

 

Καηά ηελ απνθξαθηηθή άπλνηα, νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο παξνπζηάδνπλ γεληθφηεξα 

αλήζπρν χπλν. 
1,2,6,5

 Ο πάζρσλ πξνζπαζεί λα αλαπλεχζεη κε δπζθνιία θπξίσο απφ ην ζηφκα 

θαη φρη απφ ηε κχηε, εκθαλίδνληαο έλα αίζζεκα αζθπμίαο. 
1,2,5,24

 

Έλα άιιν ζχκπησκα, απνηεινχλ νη απφηνκεο θηλήζεηο ηνπ θνξκνχ θαη ησλ άθξσλ, 
5 

θαζψο θαη ε εθίδξσζε ιφγσ απηήο ηεο έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλεζπρίαο.
1,2,5

 Δπηπιένλ, 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζχκπησκα είλαη ε ζπρλνπξία 
1,2,5

 πνπ αλαγθάδεη ηνπο βαξχηεξα 

πάζρνληεο λα ζεθψλνληαη ζπρλά γηα λα νπξήζνπλ θαη ζπαληφηεξα λα έρνπλ αθνχζηεο 

απψιεηεο νχξσλ. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιείηαη απφ ηελ έθιπζε ηνπ λαηξηνπξεηηθνχ 

παξάγνληα απφ ηε δηάηαζε ησλ θφιπσλ θαη ηελ πίεζε ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο, εμαηηίαο ηεο 

αχμεζεο ηεο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άπλνηαο.
5 
 

ηα βαζηθά ζπκπηψκαηα αθφκε, ζπκπεξηιακβάλνληαη ν χπλνο ρσξίο μεθνχξαζε,
3,5,9,24

 ε  

εκεξήζηα ππλειία, ε θφπσζε, ε μεξνζηνκία θαη ε θεθαιαιγία 
1,2,3,5,9

 –ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο 

ηνπ εγθεθάινπ απφ ηελ ππνμπγνλαηκία.
 2

 Οη αζζελείο κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ αδπλακία 

ζπγθέληξσζεο, εθλεπξηζκφ θαη γεληθφηεξα λα έρνπλ έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηε δηάζεζε, 

άγρνο, αθφκε θαη θαηάζιηςε.
1,2,3,5

 Πνιιέο θνξέο, επηδηψθνπλ ηελ απνκφλσζε θαη δελ έρνπλ 

ηε δηάζεζε γηα ελαζρφιεζε κε νηθνγελεηαθέο ή άιιεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
1,2

 Οη 

άληξεο ζπρλά αληηκεησπίδνπλ ζεμνπαιηθά πξνβιήκαηα, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο ζεμνπαιηθήο 

δηάζεζεο. 
1,3,5

 

ια απηά κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε κείσζε ηεο κλήκεο θαη παξαηεξεηηθφηεηαο, ηεο 

αδπλακίαο ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο θη έηζη λα θέξνπλ σο απνηέιεζκα ρακειή απφδνζε 

ζηε δνπιεηά, ηηο ζπνπδέο, ή ην ζρνιείν. 
1,2,5,8 

Σππηθφ παξάδεηγκα αζζελνχο κε άπλνηα χπλνπ, απνηειεί έλα άηνκν απμεκέλνπ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο, κέζεο ειηθίαο άλδξαο (4% ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ ζχκθσλα κε 

κειέηεο) ή γπλαίθα κεηά ηελ εκκελφπαπζε (2% ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζχκθσλα κε 

κειέηεο ) 
23

 θαη κε ραξαθηεξηζηηθή αχμεζε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ ζηνλ ηξάρειν.
5,7

 Χζηφζν, 

πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε απνθξαθηηθή ππληθή άπλνηα κπνξεί λα εκθαλίδεηαη θαη ζε 

κε παρχζαξθνπο αζζελείο.
1
 

  2.11  Γηάγλσζε .Α.Α.Τ. 

 

Ζ δηάγλσζε, θαζψο θαη ε εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο ηνπ .Α.Α.Τ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ εθηίκεζεο ηφζν ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηεο θπζηθήο εηθφλαο ηνπ 

αζζελνχο, φζν θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνιπζσκαηνγξαθηθήο κειέηεο χπλνπ. 
19

 

Έλα ιεπηνκεξέο ηζηνξηθφ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνδηαζεζηθψλ 

παξαγφλησλ, αιιά θαη ησλ θιηληθψλ επηπηψζεσλ ηνπ ζπλδξφκνπ. Ο πςειφο δείθηεο ππνςίαο 

εθδήισζεο ηνπ ζπλδξφκνπ, έρεη εμαηξεηηθά ζπνπδαίν ξφιν ζηε δηάγλσζε, 
3 

θαζψο φπσο έρεη 

παξαηεξεζεί, ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν ππνεθηηκάηαη θαη σο απνηέιεζκα 

ππνδηαγηγλψζθεηαη. 
23 
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2.11.1  Γηάγλσζε κέζσ ηεο ιήςεο ηζηνξηθνχ θαη εμέηαζεο ησλ εκεξήζησλ 

ζπκπησκάησλ ηνπ αζζελνχο  

 

Ζ εμέηαζε ησλ εκεξήζησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αζζελνχο, θαζψο θαη ε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ 

αθνξά θπξίσο ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ηεο εκεξήζηαο ππλειίαο θαη εθδήισζεο απλνηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, φπσο ηα Multiple Sleep Latency Test θαη 

Maintenance of Wakefulness Test, φζν θαη ππνθεηκεληθά θξηηήξηα ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη 

απφ ηνλ αζζελή ππφ κνξθή εξσηεκαηνινγίσλ, φπσο ηα παξαθάησ: Stanford Sleepiness 

Scale, Sleep-Wake Activity Inventory, Epworth Sleepiness Scale, Berlin Questionaire, 
19 

MOS Scale .
 61

 Σξία απφ απηά ηα εξσηεκαηνιφγηα παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 

 Δξσηεκαηνιφγην ηνπ Βεξνιίλνπ (Berlin Questionaire) 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 3 θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο ππληθήο άπλνηαο. Οη αζζελείο δχλαηαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε νκάδεο Τςεινχ 

Κηλδχλνπ θαη Υακεινχ Κηλδχλνπ αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο 

θαη ηελ ζπλνιηθή ηνπο βαζκνιφγεζε ζηηο θαηεγνξίεο ζπκπησκάησλ. 

Καηεγνξίεο θαη βαζκνιφγεζε: 

Δξψηεζε 1: εάλ «Ναη», πξνζδίδεηαη 1 βαζκφο  

Δξψηεζε 2: εάλ ε απάληεζε είλαη «γ» ή «δ» πξνζδίδεηαη 1 βαζκφο  

Δξψηεζε 3: εάλ ε απάληεζε είλαη «α» ή «β» πξνζδίδεηαη 1 βαζκφο  

Δξψηεζε 4: εάλ ε απάληεζε είλαη «α» πξνζδίδεηαη 1 βαζκφο  

Δξψηεζε 5: εάλ ε απάληεζε είλαη «α» ή «β» πξνζδίδνληαη 2 βαζκνί  

Δξψηεζε 6: εάλ ε απάληεζε είλαη «α» ή «β» πξνζδίδεηαη 1 βαζκφο  

Δξψηεζε 7: εάλ ε απάληεζε είλαη «α» ή «β» πξνζδίδεηαη 1 βαζκφο  

Δξψηεζε 8: εάλ ε απάληεζε είλαη «α» πξνζδίδεηαη 1 βαζκφο 

(ε εξψηεζε 9 πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε μερσξηζηά) 

Ζ θαηεγνξία 1 είλαη ζεηηθή εάλ ε ζπλνιηθή βαζκνινγία είλαη ≥ 2, ε θαηεγνξία 2 εάλ είλαη 

≥ 2 θαη ε θαηεγνξία 3 εάλ ππάξρεη ππέξηαζε ή ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο είλαη > 30kg/m
2
.  

πκπεξαζκαηηθά, εάλ ππάξρνπλ 2 ή θαη πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κε ζεηηθφ ζθνξ, ν 

αζζελήο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία πςεινχ θηλδχλνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν αζζελήο 

αλήθεη ζηελ νκάδα ρακεινχ θηλδχλνπ. 
3 
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Δξσηεκαηνιφγην ηνπ Βεξνιίλνπ 
3
 

 
 
Όςνο (m) _____      Βάξνο (kg) ______               Ζιηθία ______                         Άξξελ / Θήιπ  

 

Παξαθαινχκε επηιέμηε ηελ ζσζηή απάληεζε ζε θάζε εξψηεζε. 

  

 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1   

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 

 

1. Ρνραιίδεηε;  

 

□ α. Ναη  

□ β. ρη  

□ γ. Γελ μέξσ  

 

Αλ ξνραιίδεηε:  

 

2. Σν ξνραιεηφ ζαο είλαη:  

 

□ α. Λίγν ερεξφηεξν απφ ηελ αλαπλνή  

□ β. ζν ερεξφ φζν ε νκηιία  

□ γ. Γπλαηφηεξν απφ ηελ νκηιία  

□ δ. Πνιχ δπλαηφ  

 

3. Πφζν ζπρλά ξνραιίδεηε;  

 

□ α. ρεδφλ θάζε κέξα  

□ β. 34 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ γ. 12 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ δ. 2 θνξέο ην κήλα  

□ ε. Πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ  

 

4. Έρεη πνηέ ελνριήζεη άιινπο ην ξνραιεηφ ζαο;  

 

□ α. Ναη  

□ β. ρη  

□ γ. Γελ μέξσ  

 

5. Παξαηήξεζε πνηέ θαλείο φηη ζηακαηάηε λα αλαπλέεηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ χπλνπ;  

 

□ α. ρεδφλ θάζε κέξα  

□ β. 34 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ γ. 12 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ δ. 2 θνξέο ην κήλα  

□ ε. Πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ  

 

 

 

 

6. Πφζν ζπρλά ληψζεηε θνπξαζκέλνο ή θαηαπνλεκέλνο κεηά ηνλ 

χπλν;  

 

□ α. ρεδφλ θάζε κέξα  

□ β. 34 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ γ. 12 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ δ. 2 θνξέο ην κήλα  

□ ε. Πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ  

 

7. Πφζν ζπρλά αηζζάλεζηε θνπξαζκέλνο, εμάληιεζε, ή φηη δελ 

απνδίδεηε θπζηνινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο;  

 

□ α. ρεδφλ θάζε κέξα  

□ β. 34 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ γ. 12 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ δ. 2 θνξέο ην κήλα  

□ ε. Πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ  

 

8. Μηζνθνηκεζήθαηε ή απνθνηκεζήθαηε πνηέ ελψ νδεγνχζαηε;  

 

□ α. Ναη  

□ β. ρη  

 

Δάλ λαη:  

9. Πφζν ζπρλά ζαο ζπκβαίλεη απηφ;  

 

□ α. ρεδφλ θάζε κέξα  

□ β. 34 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ γ. 12 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ δ. 2 θνξέο ην κήλα  

□ ε. Πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3 

 

10. Έρεηε ππέξηαζε;  

 

□ α. Ναη  

□ β. ρη  

□ γ. Γελ μέξσ  

 

 Κιίκαθα Epworth (Epworth Sleepiness Scale) 

 

Ζ θιίκαθα Epworth κεηξά ηελ εκεξήζηα ππλειία, ζπκπέξαζκα ηδηαηηέξσο ρξήζηκν, 

θαζψο φζν εληνλφηεξε είλαη ε εθδήισζε ηεο εκεξήζηαο ππλειίαο, ηφζν απμαλφκελε είλαη ε 

πηζαλφηεηα χπαξμεο ηνπ ζπλδξφκνπ απνθξαθηηθήο άπλνηαο. 
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ρεδηαζκέλε λα κεηξά ηελ πηζαλφηεηα πξφθιεζεο χπλνπ κε απιφ θαη ηππνπνηεκέλν 

ηξφπν, κέζσ εξσηήζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ αζζελή, απνηειεί έλα αθφκε κέζν, ην νπνίν 

εληζρχεη ή φρη ηελ ππνςία εθδήισζεο ηνπ ζπλδξφκνπ. 

Σν ESS βαζίδεηαη ζε νθηψ εξσηήζεηο αλαθεξφκελεο ζε πηζαλέο θαηαζηάζεηο φπνπ 

θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα απνθνηκεζεί. Ο αζζελήο απαληά ζε απηφ ην εξσηεκαηνιφγην 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιίκαθα απφ ην έλα έσο ην ηξία, αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα λα 

απνθνηκεζεί.
 3

 

 

Epworth Sleepiness Scale 
3
 

 

Αμηνινγήζηε πφζν πηζαλφ είλαη λα θνηκεζείηε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο, ζε αληίζεζε 

κε ην κφιηο αηζζάλεζηε θνπξαζκέλνη.  

Πξφθεηηαη γηα ην ζπλεζηζκέλν θαζεκεξηλφ ηξφπν δσήο ζαο, ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ. Αθφκα 

θαη αλ δελ έρεηε θάλεη θάπνηα απφ απηά ηα πξάγκαηα πξφζθαηα, πξνζπαζήζηε λα 

θαληαζζείηε πσο ζα αληηδξνχζαηε ζε αλάινγε θαηάζηαζε. 

Υξεζηκνπνηήζηε ηελ αθφινπζε θιίκαθα θαη επηιέμηε ηε βαζκνινγία πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα 

ζε θάζε πεξίπησζε: 

  

Πηζαλφηεηα λα απνθνηκεζψ 

 0 = θακία πηζαλφηεηα λα απνθνηκεζψ 

 1 = ειάρηζηε πηζαλφηεηα λα απνθνηκεζψ 

 2 = κέηξηα πηζαλφηεηα λα απνθνηκεζψ 

 3 = κεγάιε πηζαλφηεηα λα απνθνηκεζψ 

Καηάζηαζε   

 

Πηζαλφηεηα λα 

Απνθνηκεζψ 
  

 Καζηζκέλνο θαη δηαβάδνληαο 
------ 

 Βιέπνληαο ηειεφξαζε  
------ 

 Καζηζκέλνο ζε δεκφζην ρψξν, ρσξίο λα 

θάλσ ηίπνηα π.ρ. (ζέαηξν, δηάιεμε) ------ 

 Χο επηβάηεο ζε έλα απηνθίλεην επί κηα ψξα 

ζπλερψο, ρσξίο ζηάζε ------ 

 Ξαπισκέλνο ην απφγεπκα, φηαλ ην 

επηηξέπνπλ νη πεξηζηάζεηο ------ 

 Καζηζκέλνο θαη κηιψληαο κε θάπνηνλ 
------ 
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 Καζηζκέλνο ήζπρα κεηά απφ γεχκα ρσξίο 

αιθνφι  ------ 

 ε έλα απηνθίλεην, ελψ ζηακάηεζε γηα ιίγα 

ιεπηά ζηελ θπθινθνξία ή ζην θαλάξη ------ 

           χλνιν   
 

  

  -----------  

Απνηέιεζκα: 

 1-6 = πγραξεηήξηα, έρεηε θνηκεζεί αξθεηά. 

 7-8 = Τπάξρεη θάπνηα έλδεημε εκεξήζηαο ππλειίαο. 

 9 + = Εεηήζηε ηε ζπκβνπιή ελφο εηδηθνχ χπλνπ, ρσξίο θαζπζηέξεζε 

 

 

 Κιίκαθα Πνηφηεηαο χπλνπ MOS (Medical Outcomes Study) 

Ζ θιίκαθα Πνηφηεηαο χπλνπ MOS εθηηκά ηελ πνηφηεηα ηνπ χπλνπ ηνπ αζζελνχο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 4 εβδνκάδσλ.  

 

                               Sleep Scale from the Medical Outcomes Study 61 

 

1. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 4 εβδνκάδσλ, ζπλήζσο πφζνο ρξφλνο πεξλάεη γηα λα 

θαηαθέξεηε λα θνηκεζείηε; (Κπθιψζηε έλα απφ ηα παξαθάησ) 

0-15 ιεπηά…………..…...........1 

16-30 ιεπηά ………………..…..2 

31-45 ιεπηά ……………..……..3 

46-60 ιεπηά …………………….4 

Πεξηζζφηεξν απφ 60 ιεπηά …….5 

 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 4 εβδνκάδσλ, θαηά κέζν φξν, πφζεο ψξεο θνηκάζηε 

θάζε βξάδπ; 

εκεηψζηε ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ, αλά λχρηα:  
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Γηα ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 4 εβδνκάδσλ πφζν ζπρλά… 

Όιν ην 

δηάζηεκα 

ρεδφλ φιν 

ην δηάζηεκα 

Γηα αξθεηά 

κεγάιν 

ρξνληθφ 

δηάζηεκα 

Γηα θάπνην 

δηάζηεκα 

Γηα κηθξφ 

δηάζηεκα 

Καζφινπ 

1 2 3 4 5 6 

(Με βάζε ηελ παξαπάλσ αληηζηνηρία, θπθιψζηε έλα απφ ηα παξαθάησ ζε θάζε  εξψηεζε) 

3. Αηζζαλφζαζηαλ φηη ν χπλνο ζαο δελ ήηαλ ήξεκνο/ήζπρνο (ελψ θνηκφζαζηαλ 

θηλνχζαζηαλ αδηάθνπα, αηζζαλφζαζηαλ αλήζπρνο/ε, κηινχζαηε θιπ) ; 

1   2   3   4   5   6 

 

4. Κνηκφζαζηαλ αξθεηφ ρξφλν έηζη ψζηε θαηά ην πξσηλφ μχπλεκα λα αηζζάλεζηε 

μεθνχξαζηνο/ε; 

1   2   3   4   5   6 

 

5. Ξππλνχζαηε κε αίζζεκα πληγκνχ(ζα λα ιείπεη ε αλαπλνή) ή πνλνθέθαιν; 

1   2   3   4   5   6 

 

6. Νηψζαηε ππλειία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο; 

1   2   3   4   5   6 

 

7. Δίραηε πξφβιεκα ζην λα ζαο πάξεη ν χπλνο; 

1   2   3   4   5   6 

 

8. Ξππλνχζαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη δπζθνιεπφζαζηαλ κεηά λα θνηκεζείηε; 

1   2   3   4   5   6 

 

9. Δίραηε δπζθνιία ζην λα παξακείλεηε μχπληνο/α θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο; 

1   2   3   4   5   6 

 

10. Ρνραιίδαηε ζηνλ χπλν ζαο; 

1   2   3   4   5   6 

 

11. Απνθνηκφζαζηαλ (γηα 5 ιεπηά ή πεξηζζφηεξν), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο; 

1   2   3   4   5   6 

 

12. Κνηκφζαζηαλ φζν ρξεηαδφζαζηαλ; 

1   2   3   4   5   6 
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2.11.2  Γηάγλσζε κέζσ ηεο θπζηθήο εηθφλαο ηνπ αζζελνχο 

 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη  ε θαηαγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ είηε κέζσ 

ησλ εξσηήζεσλ ηνπ ηαηξνχ, είηε κε ηε βνήζεηα ησλ παξαπάλσ εξσηεκαηνινγίσλ, ζα πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί θιηληθή εμέηαζε ηνπ αζζελνχο.  

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη λα κειεηεζεί, είλαη ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο  

(BMI) ηνπ αζζελνχο, ν νπνίνο πξνθχπηεη κε ηε δηαίξεζε ηνπ ηεηξαγψλνπ ηνπ χςνπο πξνο ην 

βάξνο ηνπ αηφκνπ. Ο απμεκέλνο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο εληνπίδεηαη σο θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελψλ απηήο ηεο πάζεζεο.   

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή θαηά ηε δηαγλσζηηθή κειέηε είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ ιαηκνχ, ε νπνία 

κεηξάηαη ζην επίπεδν ηεο θξηθνζπξενεηδνχο κεκβξάλεο. Σηκέο κεγαιχηεξεο απφ 43 cm ζηνπο 

άλδξεο θαη  41 cm ζηηο γπλαίθεο εληζρχνπλ ηηο ππνςίεο γηα εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ.  

Αθφκε, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε αλαηνκία ηεο άλσ θαη θάησ γλάζνπ θαη ησλ δνληηψλ κε 

ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ κηθξνγλαζίαο ή νπηζζνγλαζίαο. Πνιιέο θνξέο ε χπαξμε απηψλ 

ησλ αλαηνκηθψλ αλσκαιηψλ εμεγεί ηελ χπαξμε ηνπ ζπλδξφκνπ ζε άηνκα κε βάξνο εληφο ησλ 

θπζηνινγηθψλ πιαηζίσλ. Δπίζεο, επηβάιιεηαη έιεγρνο ηεο ππεξψαο θαη ηνπ θάξπγγα γηα ηνλ 

εληνπηζκφ αιινηψζεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ζηελφηεξν απιφ, νίδεκα ηνπ 

βιελλνγφλνπ, δηφγθσζε θαη επηκήθπλζε ηεο καιαθήο ππεξψαο θαζψο θαη δηφγθσζε ηεο 

ζηαθχιεο. Φπζηθά, ε θπζηνινγηθή κνξθή φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ δελ απνθιείεη ζε 

θακία πεξίπησζε ηελ χπαξμε ηνπ ζπλδξφκνπ. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο γηα ην θαηλφκελν ηεο καθξνγισζζίαο, αιιά 

θαη ηεο βαηφηεηαο ηεο κχηεο γηα ηπρφλ απφθξαμε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνθξαθηηθά 

επεηζφδηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ.  

Γηα ηε κειέηε απηψλ θαη άιισλ αλαηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ ηνλ ηαηξφ ε θιίκαθα Mallampati. 

χκθσλα κε απηή ηελ θιίκαθα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ησλ αλαηνκηθψλ αλσκαιηψλ 

ηνπ αλψηεξνπ αεξαγσγνχ πνπ κπνξεί λα πξνθαιεί απνθξαθηηθέο άπλνηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

θιίκαθα ρξεζηκνπνηείηαη σο νδεγφο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ηπρφλ αλαηνκηθή αλσκαιία. 

Ο αζζελήο ζηέθεηαη κε ην ζηφκα αλνηρηφ θαη ρσξίο λα βγάδεη ηε γιψζζα ηνπ έμσ. Ο γηαηξφο 

παξαηεξεί θαη ειέγρεη 4 βαζκνχο: 

 

1. Οη ακπγδαιέο, ε ζηαθχιε θαη ε καιζαθή ππεξψα  λα είλαη θαιά νξαηέο 

2. Σν επάλσ κέξνο ησλ θακαξψλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζηαθχιεο λα 

είλαη επίζεο νξαηά 

3. Μφλν ηκήκα ηεο καιαθήο ππεξψαο  είλαη νξαηφ 

4. Μφλν ε ζθιεξή ππεξψα είλαη νξαηή 

 

ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο ηεο θιίκαθαο Mallampati ηφζν απμάλνληαη νη 

πηζαλφηεηεο λα πάζρεη ν εμεηαδφκελνο απφ ζχλδξνκν απνθξαθηηθήο ππληθήο άπλνηαο. Ζ 

θιίκαθα απηή, ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη απφ ηνπο αλαηζζεζηνιφγνπο γηα ηνλ έιεγρν 

δπζθνιίαο ηεο δηαζσιήλσζεο. 
3
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Παξφια απηά, ε εθηίκεζε φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ δελ κπνξεί λα καο παξέρεη κηα 

απφιπηα έγθπξε θαη επαξθή δηάγλσζε, ε νπνία επηηπγράλεηαη κφλν κέζσ ηνπ εξγαζηεξηαθνχ 

ειέγρνπ.  

2.11.3  Γηάγλσζε κέζσ ηεο  πνιπζσκαηνγξαθηθήο  κειέηεο   χπλνπ 

 

Ζ νξηζηηθή θαη βέβαηε δηάγλσζε ηνπ  .Α.Α.Τ. πξαγκαηνπνηείηαη κε κειέηε ηνπ αζζελνχο 

ζε εηδηθφ εξγαζηήξην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαηαγξαθή 

παξακέηξσλ ηνπ χπλνπ θαη ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ εμέηαζε απηή νλνκάδεηαη 

πνιπζσκαηνγξαθηθή κειέηε, ή αιιηψο πνιπζσκαηνγξάθεκα θαη ππνινγίδεη έλα κεγάιν 

αξηζκφ θπζηνινγηθψλ ζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. 
3,5,43,8,9,23 

Απνηειεί ηε 

κεγαιχηεξε ηαηξηθή εμέηαζε αλαθνξηθά κε ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη γηα 

ηνλ αζζελή, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ.
 3
 

Σν πξψην εγρεηξίδην πνιπππλνγξαθίαο εθδφζεθε ην 1968 απφ ηνπο Rechtshaffen, ζην 

νπνίν ζηεξίρζεθαλ ρηιηάδεο εμεηάζεηο πνιπππλνγξαθίαο. Αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα, ην 2007, 

δεκηνπξγήζεθε έλα λέν εγρεηξίδην ην «The AASM Manual for the scoring of Sleep and 

associated event, Rules Terminology and Technical specification», απφ ηελ American 

Academy of Sleep Medecine, ην νπνίν αλαζεψξεζε θάπνηνπο θαλφλεο ηνπ παιαηφηεξνπ 

εγρεηξηδίνπ , πξνζζέηνληαο λένπο ζχκθσλα κε ηηο λεφηεξεο έξεπλεο θαη εμειίμεηο. 
3
 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε πνιπππλνγξαθία ιακβάλεη ρψξα ζην εξγαζηήξην χπλνπ. Σν 

εξγαζηήξην χπλνπ, απνηειείηαη απφ δχν ρψξνπο. Έλα ήζπρν δσκάηην ρσξίο άιινπο αζζελείο 

θαη θξεβάηηα, ζην νπνίν θνηκάηαη ν εμεηαδφκελνο, θαη έλα άιιν δσκάηην φπνπ βξίζθνληαη ηα 

κεραλήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ θαηαγξαθή θαη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ 

παξαθνινπζεί ηε κειέηε. Ζ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε, δηφηη ε 

ζπλχπαξμε ηνπ αζζελνχο, ησλ θαηαγξαθηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζα 

αιινηψζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο. 

Ο εμεηαδφκελνο θαηαθζάλεη ζην εξγαζηήξην χπλνπ λσξίο ην απφγεπκα θαη ηηο επφκελεο 

δχν ψξεο εγθιηκαηίδεηαη ζην πεξηβάιινλ μεθηλψληαο ηελ πξνεηνηκαζία ηεο θαηαγξαθήο. 

πγθεθξηκέλα, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπνζεηεί ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο ηνπο 

απαξαίηεηνπο θαζεηήξεο θαη ηα ειεθηξφδηα, ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε ιήςε ησλ 

επηζπκεηψλ ζεκάησλ. ην δηπιαλφ δσκάηην, ζην κφληηνξ παξαθνινπζνχληαη νη θαηαγξαθέο 

θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο απφ ην έκπεηξνπο θαη θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο.
 3,9

 

Ζ πνιππαξακεηξηθή απηή κέζνδνο, ε νπνία νλνκάδεηαη κέζνδνο Σχπνπ I 
43 

πεξηιακβάλεη 

θαηαγξαθέο απφ κεγάιν αξηζκφ θαλαιηψλ: 

 3 θαλάιηα ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (ΖΔΓ), 

 2 θαλάιηα ειεθηξννθζαικνγξαθήκαηνο (ΖΟΓ), 

 1 θαλάιη ειεθηξνκπνγξαθήκαηνο (ΖΜΓ), 

 1 θαλάιη ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο (ΖΚΓ), γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαξδηαθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ (HR), 

 1 θαλάιη γηα ηε κέηξεζε ηνπ θνξεζκνχ αηκνζθαηξίλεο (SpO2), θπξίσο κε ηε ρξήζε 

παικηθνχ νμχκεηξνπ, 

 1 κηθξφθσλν γηα ηελ θαηαγξαθή ήρσλ ηξαρείαο (ξνραιεηφ), 
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 1ή 2 θαλάιηα γηα ην ειεθηξνκπνγξάθεκα γηα θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο ησλ θάησ 

άθξσλ, 

 1ή 2 θαλάιηα γηα ηελ θαηαγξαθή ξνήο αέξα απφ θαη πξνο ηε κχηε θαη ην ζηφκα κε 

εηδηθνχο αηζζεηήξεο, 

 ηζάξηζκα θαλάιηα κε ην πιήζνο ησλ εηδηθψλ δσλψλ ζψξαθνο θνηιίαο γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο αλαπλεπζηηθήο πξνζπάζεηαο, 

 θαλάιηα γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζέζεο ηνπ εμεηαδφκελνπ 
3,5,43,8,9

 

 

ηελ αθφινπζε εηθφλα (Δηθφλα 6) απεηθνλίδεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηαγξαθψλ ελφο  

πνιππαξακεηξηθνχ πνιπζσκαηνγξαθήκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6. Παξάδεηγκα πνιπζσκαηνγξαθήκαηνο, κε θαηαγξαθέο δηαθνξεηηθψλ 

θπζηνινγηθψλ ζεκάησλ. Ζ θαηαγξαθή γηα ηνλ θνξεζκφ νμπγφλνπ επηζεκαίλεηαη κε θφθθηλν 

θχθιν. 
9 

 

Με ηελ παξάιιειε θαηαγξαθή φισλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ ινηπφλ, επηβεβαηψλεηαη ή 

απνθιείεηαη ην .Α.Α.Τ θαη αλαγλσξίδεηαη ε βαξχηεηά ηνπ.
 3,5,43,8,9 

Δπηπιένλ, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα δηαθνξνδηάγλσζεο ηνπ ζπλδξφκνπ απφ άιιεο παζήζεηο πνπ πξνθαινχλ ππλειία, 

φπσο ηε λαξθνιεςία, θαη ηηο λπθηεξηλέο κπνθινλίεο.
 5 

Σέινο, γηα ηε δηάγλσζε ηνπ .Α.Α.Τ, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ελαιιαθηηθέο 

δηαγλσζηηθέο κέζνδνη, νη νπνίεο ζα καο απαζρνιήζνπλ θαη ζην επφκελν θεθάιαην. 
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   2.11.3.1  Τπνςήθηνη αζζελείο γηα δηελέξγεηα κειέηεο χπλνπ 

 

Δθηφο απφ ηνπο αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ θιηληθή ζπκπησκαηνινγία πνπ αθνξά ην 

ζχλδξνκν ηεο άπλνηαο ζηνλ χπλν, ε πνιπππλνγξαθία κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε ζε αζζελείο κε 

άιια αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα. 
8,43

 

 

« Γεληθά ππνςήθηνη αζζελείο γηα δηελέξγεηα κειέηεο χπλνπ είλαη: 

  

1. Αζζελείο κε ζπκπηψκαηα ή ζεκεία ππληθήο άπλνηαο, φπσο ξνραιεηφ, απλντθά 

επεηζφδηα (αλαθεξφκελα) παξαηεξνχκελα απφ ηε ή ηνλ ζχδπγν, αηθλίδηεο αθππλίζεηο, 

αλαγσγέο ζηνλ χπλν, εκεξήζηα ππλειία θαη θφπσζε, αδπλακία ζπγθέληξσζεο ή θαη 

κείσζε ηεο κλήκεο. Δηδηθφηεξα, νη αζζελείο κε έληνλν ξνραιεηφ θαη έληνλε εκεξήζηα 

ππλειία ή θαη αλαθεξφκελεο άπλνηεο, ηδηαίηεξα εάλ ζπλππάξρεη Καξδηαγγεηαθή λφζνο ή 

έρνπλ θξίζηκεο αζθάιεηαο απαζρφιεζε (φπνπ απαηηείηαη πςειφ επίπεδν πξνζνρήο θαη 

ζπγθέληξσζεο), ρξήδνπλ επείγνπζαο δηελέξγεηαο κειέηεο χπλνπ.  

2. Αζζελείο κε Πλεπκνλνπάζεηα (π.ρ. ΥΑΠ) θαη ζπλνδφ Γεμηά Καξδηαθή Αλεπάξθεηα, 

πνιπεξπζξαηκία ή ππεξθαπληθή Αλαπλεπζηηθή Αλεπάξθεηα, δπζαλάινγεο βαξχηεηαο ζε 

ζρέζε κε ηε δηαηαξαρή ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

3. Αζζελείο κε θιηληθή ππνςία δηαηαξαρψλ ηεο αλαπλνήο ζηνλ χπλν θαη γλσζηή 

πξνδηαζέηνπζα λφζν (εθηφο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο), φπσο πκθνξεηηθή 

Καξδηαθή Αλεπάξθεηα, Ννζνγφλνο παρπζαξθία, Αθξνκεγαιία, Νεπξνινγηθέο παζήζεηο, 

ηδηαίηεξα φηαλ αλαθέξεηαη έληνλε εκεξήζηα ππλειία ή αλεμήγεηε επηδείλσζε ηεο 

θαξδηναλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

4. Αζζελείο κε Νεπξνκπτθφ λφζεκα ή παξακφξθσζε ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο, ηδηαίηεξα 

φηαλ εθδειψζνπλ ππεξθαπλία θαηά ηελ εγξήγνξζε ή ζεκεία Πλεπκνληθήο Τπέξηαζεο, 

θαζψο βξίζθνληαη ζε πςειφ θίλδπλν γηα ηελ εκθάληζε ζνβαξνχ θπςειηδηθνχ 

ππναεξηζκνχ θαηά ηνλ χπλν.» 
8
 

2.12  Κίλδπλνη .Α.Α.Τ. 

 

Σν ζχλδξνκν ηεο ππληθήο άπλνηαο ειινρεχεη κηα ζεηξά απφ θηλδχλνπο, θαζψο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε πξφθιεζε ή επηδείλσζε πνιιψλ πξνβιεκάησλ πγείαο.  

Οη άπλνηεο ζηνλ χπλν ζπλδένληαη άκεζα κε απμεκέλε επίπησζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ελδνθξηλψλ αδέλσλ θαη ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη θαξδηαγγεηαθψλ επηπινθψλ, 

φπσο αξηεξηαθή ππέξηαζε, 
1,5,8

 ζηεθαληαία λφζν, έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, θαζψο θαη 

αγγεηαθψλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ.
1,5 

Πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη πσο αζζελείο κε 

.Α.Τ.Τ. είλαη επίζεο πην επηξξεπείο ζηελ εκθάληζε θαξδηαθψλ αξξπζκηψλ.
1
  

Δπηπιένλ, νη απνθξαθηηθέο άπλνηεο ζηνλ χπλν ζεσξείηαη φηη ζπκβάιινπλ ζηελ πξφθιεζε 

ηεο πλεπκνληθήο ππέξηαζεο, δεμηάο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο θαη πνιπεξπζξαηκίαο, πνπ φκσο 

παξαηεξνχληαη θαηά θαλφλα ζε άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ππνμαηκία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγξήγνξζεο. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άπλνηαο αλαπηχζζνληαη πνιχ κεγάιεο αξλεηηθέο εηζπλεπζηηθέο 

πηέζεηο, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ην έξγν ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο, γεγνλφο ηεξάζηηαο ζεκαζίαο ζε 

αζζελείο κε αξηζηεξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα.
1,5  

Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ θίλδπλν ηεο εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ, απνηειεί ε επηδείλσζε ησλ 

παζήζεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, φπσο ην άζζκα θαη ε Υξφληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα 

(Υ.Α.Π). πγθεθξηκέλα, δχν κειέηεο 
13,14

 έρνπλ απνδείμεη φηη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ 

άζζκα κε ζπλππάξρνπζα .Α.Τ.Τ. παξνπζηάδνπλ παξφμπλζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο 

ηδηαίηεξα ηε λχρηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ απλντθψλ επεηζνδίσλ ηνπ χπλνπ. 
 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ πξφζθαηεο έξεπλεο 
15,16

 ζηηο νπνίεο δηαπηζηψζεθε φηη 

ην .Α.Τ.Τ. κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ αχμεζε ησλ επεηζνδίσλ ινηκψμεσλ ηνπ αλψηεξνπ 

αλαπλεπζηηθνχ.
  

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο θίλδπλν, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθδήισζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ζπκπησκάησλ, απνηειεί ην γεγνλφο πσο ηα άηνκα κε .Α.Α.Τ. παξνπζηάδνπλ, απμεκέλεο 

πηζαλφηεηεο γηα νδηθά ή εξγαηηθά αηπρήκαηα. 

Σν ζχλδξνκν ηεο απνθξαθηηθήο ππληθήο άπλνηαο ινηπφλ, αλ δελ αληηκεησπηζηεί, 

ζπλνδεχεηαη απφ απμεκέλε λνζεξφηεηα θαη ζλεηφηεηα.
5,8  

Ζ λνζεξφηεηα θαη ε ζλεηφηεηα 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ θαξδηαγγεηαθά επεηζφδηα θαη αηπρήκαηα ιφγσ ηεο ππλειίαο, θπξίσο 

ηξνραία. Πξάγκαηη, έρεη βξεζεί ηνπιάρηζηνλ ηξηπιάζηα επίπησζε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ  

ζηνπο αζζελείο απηήο ηεο λφζνπ ζπγθξηηηθά κε ην γεληθφ πιεζπζκφ.  

Χζηφζν, ε πνξεία ηνπ αζζελνχο ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξα αηζηφδνμε, θαζψο ηφζν νη 

άκεζεο φζν θαη νη καθξνπξφζεζκεο επηπινθέο βειηηψλνληαη κε ηελ άκεζε θαη 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία.
 5
 

 2.13  Θεξαπεία .Α.Α.Τ. 

 

Ζ αλαγθαηφηεηα γηα ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ απλνηψλ - ππνπλνηψλ, 

θαζψο θαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζεξαπείαο εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. 

πγθεθξηκέλα, βαζίδεηαη ζην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο,
8 

ζην απνθξαθηηθφ αίηην, ζηηο επηπινθέο 

πνπ παξνπζηάδνληαη, 
3 

ζηε βαξχηεηα ησλ ζπκπησκάησλ,
 3,5

 ζηα απνηειέζκαηα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ εξγαζηεξηαθή κειέηε, 
5,8

 ζηε ζπλχπαξμε άιισλ λφζσλ θαη θπζηθά 

ζηελ επηινγή ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνχο. 
5
 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κεγάιεο βαξχηεηαο, ελδείθλπηαη άκεζε θαη επηζεηηθή 

αληηκεηψπηζή ηνπ ζπλδξφκνπ. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη νη εμήο: 

 

1. Πεξίπησζε φπνπ ν δείθηεο απλνηψλ-ππνπλνηψλ αλά ψξα χπλνπ (AHI)  πξνθχπηεη  

≥15 

2. Πεξίπησζε φπνπ ν AHI είλαη ≥5 θαη <15 θαη ζπλππάξρεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: 

 εκεξήζηα ππλειία, 

 γλσζηαθέο δηαηαξαρέο (π.ρ. δηαηαξαρή κλήκεο, ζπγθέληξσζεο, πξνζνρήο 

θ.α.), 

 ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, 
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 αυπλία, 

 ππέξηαζε, 

 ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα, 

 ηζηνξηθφ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ
 8
 

 

Άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο είλαη: 

 

  παξαηεηακέλεο άπλνηεο, 

  ζνβαξέο κνξθέο ππνμαηκίαο,  

  θαξδηαθέο αξξπζκίεο θαηά ηελ κειέηε χπλνπ,  

  ζπλχπαξμε ζηεθαληαίαο λφζνπ, 

  θαξδηαθή αλεπάξθεηα - δεμηά ή αξηζηεξή, 

  πλεπκνληθή λφζνο κε ρξφληα ππνμαηκία θαη πνιπεξπζξαηκία  

 

Οη ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο 

απνθξαθηηθήο άπλνηαο, έρνπλ σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ απινχ ηνπ θάξπγγα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. 
5
 Οη ζεξαπεπηηθνί απηνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο λφζνπ, 

πεξηιακβάλνπλ ζπληεξεηηθέο , κε επεκβαηηθέο θαη ρεηξνπξγηθέο κεζφδνπο. 
3,5,8 

 

2.13.1  Με επεκβαηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο 

 

  2.13.1.1  Γεληθά κέηξα 

 

Καηά θαλφλα ηα γεληθά κέηξα, ηα νπνία ζπληζηψληαη ζε αζζελείο κε .Α.Α.Τ. είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 επαξθείο θαη θπζηνινγηθέο ψξεο χπλνπ, 
8
 

 απψιεηα ζσκαηηθνχ βάξνπο,  

 δηαθνξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ ζψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ,  

 απνθπγή χπηηαο ζέζεο,  

 δηαθνπή θαπλίζκαηνο, 

 απνθπγή αιθνφι,
 3,5,8

 

 απνθπγή βαξέσλ δείπλσλ, 
3,5

 

 απνθπγή εξεκηζηηθψλ/ ππλσηηθψλ θαξκάθσλ, 

 αληηκεηψπηζε ξηληθήο απφθξαμεο (π.ρ. αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο) θαη δηαηήξεζε 

αλνηρηήο κχηεο, 
5,8

 

 αληηκεηψπηζε ζηέλσζεο ηνπ θάξπγγα πνπ νθείιεηαη ζε ελδνθξηληθή λφζν (π.ρ. 

ππνζπξενεηδηζκφο, κεγαιαθξία) 
5
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   2.13.1.2  Θεξαπεία πξψηεο γξακκήο 

 

Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε ζπληεξεηηθή ζεξαπεία δελ απνθέξεη επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα, 
3 

ζεηξά έρεη ε ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο.
8,44 

Ζ κέζνδνο απηή, πεξηιακβάλεη 

κε επεκβαηηθή εθαξκνγή ζεηηθήο πίεζεο ζηνλ αλψηεξν αεξαγσγφ, κέζσ ξηληθήο ή 

ξηλνζηνκαηηθήο κάζθαο, κε ηε ρξήζε εηδηθψλ ζπζθεπψλ ζηαζεξήο ή ελαιιαζζφκελεο πίεζεο 

(CPAP ή BiPAP αληίζηνηρα) ή/θαη ρξήζε νδνληνζηνκαηηθψλ ζπζθεπψλ.
 3,5,8,44,45

  

Ζ νμπγνλνζεξαπεία ζηνλ χπλν κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο ππνμαηκίεο, αιιά δε θέξεη 

βειηίσζε ησλ απλνηψλ. ε κεξηθέο κάιηζηα πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα ηηο επηκεθχλεη έρνληαο 

σο απνηέιεζκα ηελ απνηπρία ή αδπλακία εθαξκνγήο άιινπ είδνπο ζεξαπείαο. 

 

    2.13.1.2.1   CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) 

 

Ζ εθαξκνγή ζπλερνχο ζεηηθήο πίεζεο ζηνπο αεξαγσγνχο κέζσ ηεο ξηληθήο κάζθαο, κε ηε 

ρξήζε εηδηθψλ ζπζθεπψλ ζηαζεξήο πίεζεο 
8 

(Νasal CPAP), είλαη κία κέζνδνο πνπ εθεπξέζεθε 

απφ ηνλ Sullivan θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ην 1981.
 5 

«ηε ζεξαπεία κε CPAP, έρνπκε εμ 

νξηζκνχ ξχζκηζε ζπλερνχο παξνρήο αέξα πξνο ηνλ αζζελή κε κηα ζηαζεξή ηηκή ζεηηθήο 

(ππεξαηκνζθαηξηθήο) πίεζεο θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θχθινπ, ίδηα ηφζν 

ζηελ εηζπλεπζηηθή φζν θαη ζηελ εθπλεπζηηθή θάζε.» 
46

 ηηο κέξεο καο, απηή ε ζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε απνηειεί ηελ ηδαληθφηεξε ζεξαπεία, δηφηη παξνπζηάδεη κεγάιε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ειάρηζηεο επηπινθέο. 
5,46 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κάζθαο, πξνυπφζεζε απνηειεί κηα δεχηεξε  

πνιπζσκαηνθαηαγξαθηθή κειέηε ζην εξγαζηήξην χπλνπ, ψζηε λα γίλεη ηηηινπνίεζε ησλ 

απαξαίηεησλ πηέζεσλ, αιιά θαη λα πξνζδηνξηζηεί ν θαηάιιεινο ηχπνο ζπζθεπήο PAP θαη 

κάζθαο.
 8
 

Ζ κάζθα εθαξκφδεηαη αεξνζηεγψο ζηε κχηε θαηά ηνλ χπλν θαη ζπλδέεηαη κε κία 

ζπζθεπή, ε νπνία δεκηνπξγεί ζπλερή ζηαζεξή πίεζε. Ζ ζεηηθή απηή πίεζε, πεξλά απφ ηε 

κχηε ζην θάξπγγα γεγνλφο πνπ ηνλ δηαηεξεί αλνηθηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε βαηφηεηα ησλ αεξαγσγψλ θαη νη άπλνηεο εμαθαλίδνληαη.
 5 

Ζ 

εθαξκνγή ηεο κάζθαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 3,5 ψξεο χπλνπ αλά λχρηα ζε αζζελείο κε κέηξηα 

ζπκπηψκαηα θαη 7,1 ψξεο αλά λχρηα ζε αζζελείο κε έληνλε ζπκπησκαηνινγία,
 45

 γηα 

ηνπιάρηζηνλ 5 λχρηεο ηελ εβδνκάδα.
 
 

Ζ CPAP, παξαηεξείηαη πσο πξνζθέξεη βειηίσζε ησλ εκεξήζησλ θαη λπρηεξηλψλ 

ζπκπησκάησλ. 
8
 Ο αζζελήο απνιακβάλεη πιένλ έλαλ ήζπρν χπλν 

2,3,5,8,44 
- θαζψο 

βειηηψλνληαη ηα ζηάδηα 3 θαη 4 ηνπ χπλνπ-, 
8 

ν θαξδηαθφο παικφο ζηαζεξνπνηείηαη - θαζψο 

θαηαξγνχληαη νη βξαδπθαξδίεο/ηαρπθαξδίεο - θαη ε ππλειία παξέξρεηαη εληφο ιίγσλ εκεξψλ. 
3,5,8,44

 Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη πξφνδνο αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξηθή θαη ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, πξνθχπηεη πσο 

πεξηζζφηεξν σθεινχληαη νη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξφ βαζκφ .Α.Α.Τ. . 
8
 

Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απνηεινχλ ε αλάγθε γηα πνιπεηή ρξήζε θαη νη δπζάξεζηεο 

επηπινθέο θαηά ηελ εθαξκνγή. Παξά ηε δπζθνιία απηή βέβαηα, ε ππφζρεζε εμάιεηςεο ησλ 
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ζπκπησκάησλ ηνπ ζπλδξφκνπ, απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ επηινγή απηήο ηεο 

ζεξαπείαο. 

Ζ ζπζθεπή CPAP έρεη ιάβεη ηελ απνδνρή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ αζζελψλ θαη αλαθέξνληαη 

πνζνζηά καθξνρξφληα ρξήζεο πεξίπνπ 70-80%. 
3,5  

Έλα πνζνζηφ ησλ αζζελψλ, αξλείηαη ηελ 

εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ, αθνχ δελ κπνξνχλ λα ζπλεζίζνπλ θαη λα απνδερηνχλ ηηο 

επηπινθέο πνπ πηζαλψο κπνξεί λα ππάξμνπλ.  Ζ ρξήζε ηεο κάζθαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πξνβιήκαηα φπσο: αίζζεκα ξηληθήο ζπκθφξεζεο, ξηλφξξνηα, μεξφηεηα ηνπ ξηληθνχ 

βιελλνγφλνπ, εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο απφ ηελ πίεζε ηεο κάζθαο, εξεζηζκφ ησλ 

επηπεθπθφησλ- ζε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ζσζηή εθαξκνγή ηεο κάζθαο θη έρνπκε δηαθπγή 

αέξα πξνο ηα κάηηα- θαη γαζηξηθή δηάηαζε. 
2,3,5,8,45

 

Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε επηθηλδπλφηεηα ηεο κε εθαξκνγήο απφ αζζελείο κε 

ζνβαξφ .Α.Α.Τ., γηα εθδήισζε ζαλαηεθφξσλ ζπκβάλησλ απφ ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα 

θαη ζεκαληηθά κεησκέλε πεληαεηή επηβίσζε. 
8 

 

   2.13.1.2.2  BiPAP ( Bi-level Positive Airway Pressure) 

 

Ζ επηινγή ηεο CPAP σο ζεξαπεπηηθή κέζνδν ηνπ .Α.Α.Τ, απνηειεί ρσξίο ακθηβνιία ηε 

ζπλεζέζηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδν ζεξαπείαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Χζηφζν, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αζζελψλ, πξνηηκάηαη ε  εθαξκνγή κηαο άιιεο κεζφδνπ ζεξαπείαο, ηεο 

δηθαζηθήο ή δχν επηπέδσλ ζεηηθήο πίεζεο αεξαγσγψλ (BiPAP).
 46

 

ηε κέζνδν ζεξαπείαο κε BiPAP, ζε αληίζεζε κε ηελ κέζνδν CPAP, ξπζκίδνληαη 

αλεμάξηεηα δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα πίεζεο παξνρήο αέξα. Σν έλα επίπεδν πίεζεο 

πξννξίδεηαη γηα ηελ εηζπλεπζηηθή θάζε ηεο αλαπλνήο (Inspiratory Positive Airway pressure : 

IPAP) θαη ην δεχηεξν επίπεδν πίεζεο παξνρήο αέξα γηα ηελ εθπλεπζηηθή θάζε (Expiratory 

Positive Airway Pressure : ΔPAP). Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο πσο ην δεχηεξν 

επίπεδν παξνπζηάδεηαη πάληνηε ρακειφηεξν.  

Καηά ηελ εηζπλεπζηηθή θάζε, ε  βαηφηεηα ηνπ αλψηεξνπ αεξαγσγνχ θηλδπλεχεη απφ δχν 

παξάγνληεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηε ζχγθιηζή ηνπ : Ο πξψηνο παξάγνληαο 

είλαη ε αξλεηηθή εηζπλεπζηηθή ελδναπιηθή πίεζε, ελψ ν δεχηεξνο ε ζπκθπήο αζηάζεηα ηνπ 

αλψηεξνπ αεξαγσγνχ πνπ πηζαλψο ζπλππάξρεη. Αληίζεηα, θαηά ηελ εθπλεπζηηθή θάζε, 

κφλνλ ν δεχηεξνο παξάγνληαο επλνεί ηελ απφθξαμε ησλ αλψηεξσλ αεξαγσγψλ. 
3,46

 

Καηά ηελ εθαξκνγή ζεξαπείαο κε BiPAP, ην επίπεδν ηεο εηζπλεπζηηθήο πίεζεο (IPAP), ζα 

πξέπεη επηηξέπεη ηελ αληηζηάζκηζε ηεο αξλεηηθήο ελδνθαξπγγηθήο πίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εηζπλνήο θαη λα απνηξέπεη ηε ζχγθιηζε. Δπηπξνζζέησο, ζεκαληηθή ζα πξέπεη λα είλαη ε 

ζπκβνιή θαη ζε πεξηπηψζεηο κεξηθψλ ζπγθιίζεσλ (ππφπλνηεο), πνπ πξνθαινχλ 

απνθνξεζκνχο θαη αθππλίζεηο. ην ηέινο ηεο εηζπλεπζηηθήο θάζεο, εθφζνλ ε εηζπλεπζηηθή 

ξνή ειαηησζεί, θάησ απφ θάπνην φξην (inspiratory airflow threshold level), ζηακαηά ε 

εηζπλεπζηηθή πίεζε παξνρήο αέξα θαη πξαγκαηνπνηείηαη κεηάπησζε ζην επίπεδν ηεο 

εθπλεπζηηθήο (EPAP) πίεζεο. 

Ζ ηηκή πίεζεο παξνρήο αέξα, θαηά ηελ θάζε ηεο εθπλνήο (EPAP), ξπζκίδεηαη κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ε ζχγθιηζε ηνπ αλψηεξνπ αεξαγσγνχ ζηελ εθπλνή θαη ν 

αζζελήο λα είλαη ζε ζέζε  λα αλαπλέεη κε επθνιία.
 46
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πκπεξαζκαηηθά, ε EPAP, ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη βαηφηεηαο 

ηνπ αλψηεξνπ αεξαγσγνχ, αιιά θαη ηε ζσζηή  νμπγφλσζε (δξάζε PEEP), ελψ ε IPAP ζηελ 

αχμεζε ηνπ θπςειηδηθνχ αεξηζκνχ θαη ηελ ειάηησζε ηεο ππεξθαπλίαο, εάλ απηή ππάξρεη 

(δξάζε IPPV ή Pressure Support). 

πλεζέζηεξεο πεξηπηψζεηο ζπλδξφκνπ απλνηψλ ζηνλ χπλν φπνπ πξνηηκάηαη ε ζεξαπεία κε 

BiPAP είλαη νη εμήο: 

 ακηγήο εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ .Α.Α.Τ 

 ζπλχπαξμε ηνπ .Α.Α.Τ κε άιιε αλαπλεπζηηθή λφζν 

 ζχλδξνκν θεληξηθψλ απλνηψλ ζηνλ χπλν θαη αλαπλνή Cheyne-Stokes 
3,46

 

 

2.13.1.2.3  Oδονηοζηομαηικές ζυζκευές 

 

Ζ ρξήζε ελδνζηνκαηηθψλ θηλεηψλ νξζνδνληηθψλ ζπζθεπψλ, απνηειεί αξρηθή 

ζεξαπεπηηθή επηινγή ζε αζζελείο, νη νπνίνη λνζνχλ απφ ήπηαο ή θαη κέηξηαο κνξθήο ηνπ 

ζπλδξφκνπ. Οη κεραληζκνί απηνί, έρνπλ σο ζηφρν ηελ κεηαηφπηζε ηεο θάησ γλάζνπ ζε πξφζζηα 

ζέζε, πνπ ζα ζπκπαξαζχξεη θαη ηε γιψζζα πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, παξεκπνδίδνληαο έηζη ηελ 

πηψζεο ηεο γιψζζαο πξνο ην νπίζζην θαξπγγηθφ ηνίρσκα. 
2,3,5,8,47

 

Ζ κε επεκβαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ .Α.Α.Τ. κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

κεραλεκάησλ απηψλ, ζεκεηψλεη ζεκαληηθά αηζηφδνμα απνηειέζκαηα, ηα νπνία θηάλνπλ ην 

70-87% ζε πνζνζηφ επηηπρίαο.
 47 

 

2.13.2   Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε 

 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξή δηαηαξαρή χπλνπ 

απνθξαθηηθήο αηηηνινγίαο, νη νπνίνη αδπλαηνχλ λα ζπκβηβαζηνχλ κε ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε 

ηνπ CPAP, κπνξεί λα επηιεγεί ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε. 
2,3,5,8,47,48

 

 Ζ ρεηξνπξγηθή ηερληθή επηιέγεηαη κε γλψκνλα ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά θαηά 

πεξίπησζε, φπσο κπνξεί λα είλαη ε ζνβαξφηεηα ηνπ ζπλδξφκνπ, ε αληηκεηψπηζε ζθειεηηθήο 

θχζεσο νξζνδνληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ε αθξηβήο ζέζε ηεο αλεπηζχκεηεο απφθξαμεο. 

ρεδφλ πάληνηε πξνεγείηαη  ε νξζνδνληηθή πξνεηνηκαζία κε αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία αξκνληθήο ζρέζεο ησλ δνληηψλ κε ηηο νζηηθέο ηνπο βάζεηο αιιά θαη κεηαμχ ηνπο. 
5 

Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κπνξεί λα επηιεγνχλ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο φπσο νη 

παξαθάησ: 

 ρεηξνπξγηθή ησλ αλψηεξσλ αεξαγσγψλ, 

 δηακεξηζκαηνπνίεζε ή παξάθακςε ηνπ ζηνκάρνπ (Bariatric surgery), 
8
 

 δηφξζσζε ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο,  

 δηφξζσζε ηεο ζέζεσο ηεο άλσ θαη θάησ γλάζνπ ( κε πνζνζηφ ίαζεο 95%),
3
 

 θαξπγγνπιαζηηθή, 

 ακπγδαιεθηνκή, 
47

 

 ηξαρεηνζηνκία (απνηειεζκαηηθφηεηα 100%, κφλν ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο φπνπ 

θηλδπλεχεη ε δσή ηνπ αζζελνχο) 
2,3,5,8,47
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2.13.3   Φαξκαθεπηηθή  αγσγή 

 

Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή δχλαηαη λα εθαξκνζηεί σο κηα άιιε ζεξαπεπηηθή 

κέζνδνο.
3,20,48

 ηελ πεξίπησζε απηή, ηα θάξκαθα ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ pΖ ηνπ αίκαηνο 

δηεπθνιχλνληαο ηελ αλαπλεπζηηθή δηαδηθαζία.
 20

 Δπίζεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

αγγεηνθηλεηηθά θάξκαθα (π.ρ. θινληδίλε), θαζψο ειαηηψλνπλ ηε θάζε REM ηνπ χπλνπ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηα πεξηζζφηεξα επεηζφδηα απλνηψλ. Παξφια απηά 

δελ παξαηεξείηαη ηδηαίηεξε βειηίσζε ησλ απλντθψλ θαηλνκέλσλ.
 
 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δηάθνξα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα φπσο ε αθεηαδνιακίδε πνπ 

πξνθαινχλ κεηαβνιηθή νμέσζε θαη δηεγείξνπλ ην αλαπλεπζηηθφ θέληξν. Ζ ρξήζε ηέηνησλ 

θαξκάθσλ κπνξεί λα κεηψζεη θαηά 25% ηελ εκθάληζε ησλ επεηζνδίσλ άπλνηαο, σζηφζν δελ 

πξνηηκάηαη απφ ηνπο αζζελείο γηα καθξνρξφληα ζεξαπεία. Θεηηθή επίδξαζε ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ παξνπζηάδεηαη λα έρεη θαη ε ρξήζε ηεο ζενθηιιίλεο θαη ηεο 

ακηλνθπιιίλεο.
3
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Κεθάλαιο 3 

 

 

 

Δλαιιαθηηθέο δηαγλσζηηθέο κέζνδνη 

 

 
ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ χπαξμε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηε δηάγλσζε ηνπ .Α.Α.Τ.. Δπίζεο, αηηηνινγείηαη ε 

ρξεζηκφηεηα χπαξμεο ησλ κεζφδσλ απηψλ, έλαληη ηεο κφλεο έγθπξεο θαη νξηζηηθήο 

δηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ απνηειεί ε πιήξεο εξγαζηεξηαθή κειέηε χπλνπ. Έπεηηα, 

παξαηίζεληαη θάπνηα παξαδείγκαηα θνξεηψλ ζπζθεπψλ δηάγλσζεο, γηα θαη΄ νίθνλ ρξήζε 

απφ ηνπο αζζελείο, θαζψο θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα θέξνπλ.  

 

3.1  Υξεζηκφηεηα ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ δηάγλσζεο ηνπ .Α.Α.Τ. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζχκθσλα κε απινπνηεκέλεο κειέηεο, ε ρξήζε θνξεηψλ 

κεραλεκάησλ (ΦΜ) γηα ηε δηάγλσζε ηνπ .Α.Α.Τ. έρεη θάλεη δπλακηθά ηελ εκθάληζή ηεο. 
23,37,43 

εκαληηθφ
 
παξάγνληα πνπ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ απηψλ κεζφδσλ, 

απνηειεί ην κεγάιν πνζνζηφ ππνδηάγλσζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ αζζελψλ κε .Α.Α.Τ. ιφγσ 

ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηαο ζην εξγαζηήξην χπλνπ. Με βάζε ηα δεδνκέλα απφ ην 

Wisconsin Sleep Cohort, πάλσ απφ ην 80% ησλ πεξηζηαηηθψλ αλδξψλ κε .Α.Α.Τ. 

παξακέλνπλ αδηάγλσζηα, ελψ ηαπηφρξνλα δηαγηγλψζθνληαη ιηγφηεξν απφ ην 10% ησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ην γπλαηθείν πιεζπζκφ. 
23  

Ο φξνο ΦΜ αλαθέξεηαη ζε κεγάιν εχξνο ζπζθεπψλ πνπ κπνξνχλ λα θαηαγξάςνπλ 

απαγσγέο φζεο θαη ε πιήξεο κειέηε ή θαη κφλν κηα φπσο ε απιή νμπκεηξία.
43

  

Οη ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο χπλνπ πνηθίιινπλ, αλαθνξηθά κε ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηνπο δηαγλσζηηθνχο ζηφρνπο πνπ εμππεξεηνχλ. Έρνπλ αλαπηπρζεί απιέο 

θαη θζελέο θνξεηέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο κέζσ ερνγξάθεζεο ηεο αλαπλνήο, κέηξεζεο ηεο 

ππθλφηεηαο νμπγφλνπ ηνπ αίκαηνο αιιά θαη ρξήζε άιισλ αηζζεηήξσλ, πξνζθέξνπλ ηε 

δπλαηφηεηα απφθηεζεο, απνζήθεπζεο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο δηάγλσζεο.  

Έηζη, κέζσ κηαο κεξηθήο πνιπ-ππλνγξαθηθήο κειέηεο χπλνπ 
8 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

δηαρσξηζκνχ ησλ αζζελψλ κε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. 

χκθσλα κε πξφζθαηεο κειέηεο αλαδεηθλχεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ κε παξαδνζηαθψλ 
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δηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ λα επηηχρνπλ ηζνδχλακα απνηειέζκαηα κε ηελ εξγαζηεξηαθή 

κειέηε ζην λνζνθνκείν θαηά ηε δηεξεχλεζε αηφκσλ πνπ αλαθέξνληαη κε ππνςία .Α.Α.Τ. 
23

 

3.2  Σχπνη ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ  

 

Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηινκνξθίαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελ ιφγσ ζπζθεπέο, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε θαηάηαμή ηνπο ζε θαηεγνξίεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο 

Ακεξηθάληθεο Δηαηξείαο Τπλψλσ Γηαηαξαρψλ (American Sleep Disorders Association 

ASDA), νη θνξεηέο ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζε ηξείο ηχπνπο 

(II,III,IV). O πην απιφο θαίλεηαη λα είλαη ν ηχπνο IV, ν νπνίνο εμεηάδεη ηελ ππθλφηεηα 

νμπγφλνπ ζηα αίκα θαη ηελ αλαπλνή. 
20

 

Πην αλαιπηηθά, ν ηχπνο II πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 7 απαγσγέο: ΖΔΓ, ΖΟΓ, ΖΜΓ, 

ΖΚΓ ή θαξδηαθφ ξπζκφ, αηζζεηήξα αλίρλεπζεο ξνήο αέξα, δψλε θαηαγξαθήο αλαπλεπζηηθήο 

πξνζπάζεηαο θαη θαηαγξαθή θνξεζκνχ νμπγφλνπ. ηελ θαηεγνξία ηχπνπ III, νη ζπζθεπέο 

πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ 4 απαγσγέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ αεξηζκνχ ή ηεο ξνήο 

ηνπ αέξα (ηνπιάρηζηνλ 2 απαγσγέο γηα αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο ή αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο θαη 

ξνή αέξα), θαξδηαθφ ξπζκφ ή ΖΚΓ θαη θαηαγξαθή θνξεζκνχ νμπγφλνπ. Σέινο, ε θαηεγνξία 

ηχπνπ IV, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε κφλν 2 απαγσγψλ, ζπλήζσο θαηαγξαθήο 

θνξεζκνχ νμπγφλνπ ή ξνήο αέξα.
 23,43

   

3.3  Πιενλεθηήκαηα ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ  

 

Οη ππνζηεξηθηέο ησλ δηαγλσζηηθψλ κεζφδσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ρξήζε θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ, ζηεξίδνπλ ηελ ελαιιαθηηθή απηή επηινγή, βαζηζκέλνη ζηα πνιππιεζή 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα δηαγλσζηηθά κέζα.  

Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα απηά παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 κηθξφηεξε αλάγθε απαζρφιεζεο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ (πεξίπησζε ρξήζεο 

ζην λνζνθνκείν απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ) 

 έιιεηςε αλάγθεο επίβιεςεο απφ εμεηδηθεπκέλν ηαηξφ (πεξίπησζε θαη΄ νίθνλ 

ρξήζεο ) 

 κείσζε ηνπ θφζηνπο δηάγλσζεο, πνπ αθνξά ηφζν ηνπο λνζνθνκεηαθνχο πφξνπο 

φζν θαη ηνλ ίδην ηνλ αζζελή 

 έιιεηςε αλάγθεο ηερληθήο εμεηδίθεπζεο 
23,43

   

 επθνιφηεξε δηαδηθαζία 

 δπλαηφηεηα αθφκε θαη θαζεκεξηλήο κέηξεζεο ζην ζπίηη, άξα θαη χπαξμε 

κεγαιχηεξνπ πιήζνπο θαηαγξαθψλ  

 απνπζία αλακνλήο γηα ξαληεβνχ, δεδνκέλνπ ηνπ ηεξάζηηνπ θφξηνπ ησλ 

εξγαζηεξίσλ χπλνπ 
23

 

 κεγαιχηεξε άλεζε πνπ βηψλεη ν αζζελήο, θαζψο βξίζθεηαη ζην νηθείν ηνπ ρψξν 

απαιιαγκέλνο απφ ην άγρνο θαη ηελ αγσλία πνπ κπνξεί λα ηνπ δεκηνπξγήζεη ην 

λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ 
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 δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ ζπζθεπψλ απηψλ απφ άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

δελ κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε θάπνην λνζνθνκεηαθφ θέληξν 
23

 

 δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο απφ αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο ή αθφκα θαη πεξηνρέο φπνπ ηα λνζνθνκεία δε δηαζέηνπλ εμνπιηζκέλν 

εξγαζηήξην χπλνπ 

 αμηνπνίεζε ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ επηπέδνπ 

βειηίσζεο ηεο λφζνπ 

 εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ  

3.4  Παξαδείγκαηα θνξεηψλ δηαγλσζηηθψλ ζπζθεπψλ  
 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη θάπνηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα θνξεηψλ ζπζθεπψλ πνπ   

ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαγλσζηηθά εξγαιεία : 

 

3.4.1  πζθεπή ApneaLink 

 

 

  

 

 

 
Δηθφλα  7.  πζθεπή ApneaLink 

21
 

 

Ζ ζπζθεπή ApneaLink δηαζέηεη αθξίβεηα αλίρλεπζεο θαη πνζνηηθνπνίεζεο ησλ 

επεηζνδίσλ άπλνηαο θαη ππφπλνηαο, ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο ζπρλφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ κπνξεί λα θέξνπλ ζηελ νμπγφλσζε θαη ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ. Δπηπιένλ, 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηνπ παζνινγηθνχ ηχπνπ αλαπλνήο Cheyne-Stokes πνπ 

ζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο λνζεξέο θαηαζηάζεηο. 

Σν ApneaLink ηεο ResMed θαηαγξάθεη θαη αλαιχεη απηφκαηα: 

 Σν δείθηε ππληθήο άπλνηαο AHI (Apnea-Ζypopnea index), 

 ηνλ πεξηνξηζκφ εθπλεπζηηθήο ξνήο 

 ην δείθηε απνθνξεζκνχ ODI (oxygen desaturation index). 
21
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3.4.2  πζθεπή WatchPAT 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα  8.  πζθεπή WatchPAT 
22

 

 

Σν WatchPAT είλαη κηα θνξεηή δηαγλσζηηθή ζπζθεπή, ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ ηελ 

FDA θαη βξέζεθε κεηαμχ ησλ 10 θαιχηεξσλ ηαηξηθψλ εθεπξέζεσλ γηα ην έηνο 2010.  

Υξεζηκνπνηεί ηελ πην πξσηνπνξηαθή ηερλνινγία γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ αθξηβή πξνβνιή, 

αλίρλεπζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο άπλνηαο θαηά ηνλ χπλν. Δίλαη εχθνιν ζηε ρξήζε, παξέρεη 

γξήγνξα απνηειέζκαηα ζε κηα άκεζε νινθιεξσκέλε απηφκαηε αλαθνξά. Σν WatchPAT 

θαηαδεηθλχεη ζηαζεξά πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο (έσο θαη 90%) ζε ζρέζε κε ην 

πνιπζσκαηνγξάθεκα. 

Σν WatchPAT  θαηαγξάθεη θαη αλαιχεη απηφκαηα: 

 ηνλ πεξηθεξηθφ αξηεξηαθφ ηφλν (PAT) 

 ην δείθηε ππληθήο άπλνηαο AHI (Apnea-Ζypopnea index), 

 ην δείθηε αλαπλεπζηηθήο δηαηαξαρήο (RDI) 

 ηελ νμπκεηξία 

 ηελ αθηηγξαθία 

 ηνλ θαξδηαθφ παικφ 

 ηε ζέζε ηνπ ζψκαηνο 

 ην ξνραιεηφ 
22

 

3.5  Πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νη θνξεηέο ζπζθεπέο 

δηάγλσζεο 
 

Σα ΦΜ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηάγλσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο 

ηνπ .Α.Α.Τ. , ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηέζζεξα θξηηήξηα: 

 Κξηηήξην 1: Ζ ηερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλε 

απφ ηηο επίζεκεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. 

 Κξηηήξην 2: Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηιεγκέλεο 

ηερλνινγίαο, ζα  πξέπεη λα είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα, γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 
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 Κξηηήξην 3: Ζ ηερλνινγία, ζα πξέπεη λα βειηηψλεη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα γηα 

ηελ πγεία. 

 Κξηηήξην 4: Ζ βειηίσζε απηή, ζα πξέπεη λα είλαη επηηεχμηκε εθηφο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πεξηβάιινληνο. 
3 

 
ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηε ζεκαληηθή θαη αλαληηθαηάζηαηε 

ζπκβνιή ηνπ εηδηθνχ ηαηξνχ ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ δηαηαξαρψλ ηεο αλαπλνήο ζηνλ 

χπλν αιιά θαη ησλ δηαηαξαρψλ χπλνπ γεληθφηεξα.
6 

ε θακία πεξίπησζε, ηα απνηειέζκαηα 

νπνηαζδήπνηε θνξεηήο ζπζθεπήο δελ δχλαληαη λα ζπγθξηζνχλ κε απηά ηεο κφλεο έγθπξεο 

θαη απφιπηα εγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο ηεο πνιπππλνγξαθηθήο κειέηεο θαη λα δηαγλψζνπλ κε 

απφιπηε αθξίβεηα ηελ χπαξμε ή κε ηεο λφζνπ. Παξαθάησ αθνινπζεί έλαο αιγφξηζκνο, ν 

νπνίνο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία πνπ ζπλίζηαηαη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ επηινγή ή φρη κηαο 

ελαιιαθηηθήο θαηεχζπλζεο γηα ηε δηάγλσζε ηνπ .Α.Α.Τ. . 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 9.  Πξνηεηλφκελνο δηαγλσζηηθφο αιγφξηζκνο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηάγλσζε ησλ 

αλαπλεπζηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηνλ χπλν. 
23
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Κεθάλαιο 4  

 

 

 

Παικηθή νμπκεηξία σο ελαιιαθηηθή κέζνδνο 

δηάγλσζεο 

 

 
ην θεθάιαην απηφ, νξίδεηαη πιήξσο ε παικηθή νμπκεηξία θαη πεξηγξάθεηαη 

ιεπηνκεξψο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζθπγκηθνχ νμπκέηξνπ. 

Έπεηηα, αηηηνινγείηαη ε επηινγή ηεο, σο κηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο δηάγλσζεο ηεο ππληθήο 

άπλνηαο, κέζσ ησλ δεδνκέλσλ πνπ δχλαηαη λα καο παξέρεη.  

 

 

4.1  Οξηζκφο παικηθήο νμπκεηξίαο  

 

Ζ αλάγθε ηνπ νξγαληζκνχ γηα νμπγφλν είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ 

αηφκνπ. Παξφια απηά, κεξηθέο θνξέο ε δηαζεζηκφηεηά ηνπ νμπγφλνπ ζηνπο ηζηνχο δελ 

επαξθεί γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. 
27 

Έηζη ινηπφλ, γελληέηαη 

ε αλάγθε ηεο κέηξεζεο ησλ αεξίσλ ηνπ αίκαηνο, ψζηε λα ιεθζνχλ θξίζηκεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ νμπγφλσζε (PaO2 θαη SaO2), ηελ επάξθεηα αεξηζκνχ (PaCO2) θαη ησλ 

αλαπλεπζηηθψλ θαη κεηαβνιηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νμενβαζηθή ηζνξξνπία 

(PH) ηνπ αζζελή. 
27,28 

Χζηφζν, νη κεηξήζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ, θαηαγξάθνπλ κφλν έλα δείγκα 

ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο, ην νπνίν αθνξά ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε κέηξεζε. 

πσο είλαη γλσζηφ ε νμπγφλσζε κπνξεί λα κεηαβιεζεί πνιχ γξήγνξα. Διιείςεη ινηπφλ, ηεο 

ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο νμπγφλσζεο, νη ελ ιφγσ αιιαγέο κπνξεί λα παξακείλνπλ 

αλεμηρλίαζηεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα απνβνχλ κνηξαίεο γηα ηε δσή ηνπ αζζελνχο.
 27 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε αλάιπζε ησλ αεξίσλ ηνπ αίκαηνο ζπληζηά ηελ ιεγφκελε «gold 

standard» κέζνδν 
28,29

 εθηίκεζεο ηεο αληαιιαγήο αεξίσλ, ε κέζνδνο είλαη επεκβαηηθή, 

δαπαλεξή 
29

 θαη ζε αξθεηέο θιηληθέο θαηαζηάζεηο κε δηαζέζηκε άκεζα.
 
 Σν γεγνλφο απηφ, 

νδήγεζε ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα, 
28,29

 ζηελ πιένλ δηαδεδνκέλε επηινγή ηεο παικηθήο 

νμπκεηξίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ. 
25 

Ζ παικηθή νμπκεηξία απνηειεί κηα ζπλερή θαη αζθαιή κε επεκβαηηθή κέζνδν γηα ηελ 

εθηίκεζε, ζε εθαηνζηηαία αλαινγία, ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο (ή αηκνγινβίλεο 
30

) ζε 

νμπγφλν ζην αξηεξηαθφ αίκα θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θαξδηαθνχ παικνχ. 
25-31 
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Ζ ζηάζκε ηνπ νμπγφλνπ ζην αίκα, ε νπνία κεηξάηαη κε ηε ρξήζε ηνπ νμχκεηξνπ 

νλνκάδεηαη επίπεδν θνξεζκνχ νμπγφλνπ (ζπληνκνγξαθία O2sat ή SpO2). Ζ πνζνζηηαία 

απηή κνλάδα, εθθξάδεη ηελ πνζφηεηα ηνπ νμπγφλνπ πνπ κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ αίκαηνο ζε 

ζρέζε κε ην κέγηζην πνπ είλαη ηθαλφ λα κεηαθεξζεί. 
26

 ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο κέηξεζεο ηνπ αξηεξηαθνχ θνξεζκνχ ηνπ νμπγφλνπ 

κέζσ ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο ησλ αεξίσλ ηνπ αξηεξηαθνχ αίκαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη ν 

ζπκβνιηζκφο SaO2. ε πνιιέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο παξαηεξείηαη ε εζθαικέλε 

ζχγρπζε ησλ δχν απηψλ ζπκβνιηζκψλ. 
25 

Κχξηα ρξήζε ηνπ παικηθνχ νμπκέηξνπ, είλαη ε κέηξεζε ησλ επεηζνδίσλ απνθνξεζκνχ ηεο 

αηκνζθαηξίλεο θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε ODI (Oxygen Desaturation Index).  Ο δείθηεο 

ODI, απνηειεί ηνλ κέζν φξν εκθάληζεο επεηζνδίσλ απνθνξεζκνχ αλά ψξα. 

Χο επεηζφδην απνθνξεζκνχ νξίδεηαη ε πνζνζηηαία πηψζε ηνπ θνξεζκνχ ηνπ νμπγφλνπ 

ηεο ηάμεο ηνπ 4% θαη άλσ, ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ησλ πξνεγνχκελσλ 120 

δεπηεξνιέπησλ,  δηάξθεηαο 10 δεπηεξνιέπησλ θαη άλσ. 
60

 

 

4.2  Αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο παικηθήο νμπκεηξίαο  

 

Ζ εμίζσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ αξηεξηαθνχ αίκαηνο ζε νμπγφλν, απνδεηθλχεη φηη 

πεξίπνπ ην 99% ηνπ νμπγφλνπ ζην αξηεξηαθφ αίκα, βξίζθεηαη κε ηε κνξθή ηνπ ζπκπιφθνπ 

ηεο νμπαηκνζθαηξίλεο (HbO2): CaO2=[1,38x (SaO2/100) x (Hb)]+ 0,003 x PaO2 , φπνπ: 

 

CaO2: ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αξηεξηαθνχ νμπγφλνπ ζε ml/100ml αίκαηνο, 

SaO2: ν επί ηνηο εθαηφ (%) θνξεζκφο ηνπ αξηεξηαθνχ αίκαηνο ζε νμπγφλν 

Hb: ε ζπγθέληξσζε ηεο ζπλνιηθήο αηκνζθαηξίλεο ζε gr/100ml θαη 

PaO2: ε κεξηθή πίεζε ηνπ νμπγφλνπ ζην αξηεξηαθφ αίκα ζε mmHg. 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζθπγκηθήο νμπκεηξίαο (Δηθφλα 10) βαζίδεηαη ζε δχν αξρέο ηεο θπζηθήο: 

 ζηελ παξνπζία ηνπ ζθπγκηθνχ ζήκαηνο, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ ξνή ηνπ 

αίκαηνο ζην αξηεξηαθφ ζθέινο ηεο θπθινθνξίαο, 

 ζην γεγνλφο φηη ε νμπαηκνζθαηξίλε (HbO2) θαη ε αλαρζείζα αηκνζθαηξίλε (Hb) 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθφ θάζκα απνξξφθεζεο ηνπ θσηφο 
28

 

Ζ ηηκή ηνπ θνξεζκνχ ινηπφλ, ππνινγίδεηαη απφ ηε δηαθνξά απνξξφθεζεο ηνπ θσηφο απφ 

ην αξηεξηαθφ αίκα. 
25

 Ζ ζχγθξηζε ησλ απνξξνθήζεσλ ζε δηαθνξεηηθά κήθε θχκαηνο 

επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ HbO2 θαη Hb (δειαδή ηνπ θνξεζκνχ 

ηνπ αξηεξηαθνχ νμπγφλνπ (SpO2)). 
29 

πγθεθξηκέλα, ν ππνινγηζκφο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην 

ιφγν ηεο νμπαηκνζθαηξίλε πξνο ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηεο αηκνγιηβίλεο πνπ βξίζθεηαη ζην 

αίκα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ ηχπν (4.1) : 
28

 

SpO2 = HbO2 / (HbO2+Hb)    (4.1)  
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4.3  Υαξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγία ηνπ παικηθνχ νμπκέηξνπ 

 

Έλα παικηθφ νμχκεηξν έρεη ηε κνξθή είηε κηαο κηθξήο κνλάδαο κε έλα ελζσκαησκέλν 

θιηπ δαθηχινπ, είηε κηαο κηθξήο ζπζθεπήο ρεηξφο, ε νπνία δηαζέηεη έλαλ επαίζζεην 

αηζζεηήξα θαισδίσλ πνπ κπνξεί λα πξνζθνιιεζεί ή λα εθαξκνζηεί ζην δάθηπιν.  Ζ κηθξή 

κνλάδα απνηειεί κηα ιηγφηεξν δαπαλεξή θαη πην πξαθηηθή ιχζε γηα νηθηαθή ρξήζε.
 26 

Οη 

πεξηζζφηεξνη αηζζεηήξεο (probes) εθαξκφδνληαη ζε άθξα φπσο ηα δάθηπια ηνπ ρεξηνχ, ηα 

δάθηπια ηνπ πνδηνχ, ηε κχηε, ηε γιψζζα, ηα δπγσκαηηθά ή ην απηί. 
28

 

Σα νμχκεηξα πνπ δηαηίζεληαη, ρξεζηκνπνηνχλ δχν δηφδνπο εθπνκπήο θσηφο. Μία δίνδν, ε 

νπνία εθπέκπεη εξπζξή αθηηλνβνιία (660nm
27

) θαη κία δεχηεξε, ε νπνία εθπέκπεη ππέξπζξε  

αθηηλνβνιία (940nm
27

).
 25-29,31

 Σν αίκα, ν ηζηφο θαη ηα νζηά ζην ζεκείν εθαξκνγήο 

απνξξνθνχλ κεγάιν κέξνο ηνπ θσηφο απηνχ. Χζηφζν, κέξνο ηεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο 

πεξλά κέζα απφ ην άθξν. 
27 

Έλαο αληρλεπηήο επαίζζεηνο ζηε θσηεηλή αθηηλνβνιία βξίζθεηαη 

απέλαληη απφ ηελ πεγή θσηφο 
27,28 

θαη 
 
κεηξά ην κέξνο ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ δηέξρεηαη απφ 

ηνπο ηζηνχο ρσξίο λα απνξξνθάηαη. Ζ χπαξμε ηνπ νμπγφλνπ έρεη σο επαθφινπζν ηε κείσζε 

ηεο θζνξίδνπζαο αθηηλνβνιίαο. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη «απφζβεζε νμπγφλνπ» θαη 

είλαη αλάινγε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Ο2.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ εθπνκπή εξπζξήο θσηεηλήο δέζκεο ε HbO2 απνξξνθά ιηγφηεξν θσο ζπγθξηηηθά κε 

ηελ Hb, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν (Δηθφλα 

11).  

 

 

 

 

 

Δηθφλα 10. Αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο παικηθήο νμπκεηξίαο 
28
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Σα ζχγρξνλα παικηθά νμχκεηξα δηαζέηνπλ έλαλ αιγφξηζκν βαζκνλφκεζεο ζηνλ ςεθηαθφ 

κηθξνυπνινγηζηή πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπή, θαη ζρεκαηίδνπλ κηα θακπχιε 

βαζκνλφκεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ν θνξεζκφο ηνπ αξηεξηαθνχ αίκαηνο ζε 

Ο2 (SpO2). Δπηπιένλ, δηαζέηνπλ έλαλ αιγφξηζκν δηφξζσζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απνξξφθεζεο. Με ηε ρξήζε απηνχ ηνπ αιγνξίζκνπ, πξαγκαηνπνηείηαη 

δηαρσξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζθπγκηθφ ζήκα απφ απηά ηα νπνία 

δελ αληηζηνηρνχλ.
28

 Σέινο, ηα ζθπγκηθά νμχκεηξα παξέρνπλ θαη ηελ έλδεημε ηεο θαξδηαθήο 

ζπρλφηεηαο (παικφο). 

πσο πξναλαθέξζεθε, ν αηζζεηήξαο ηνπ παικηθνχ νμπκέηξνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. Παξφια απηά ε αλαηνκία ηνπ δαρηχινπ ην θαζηζηά ηελ 

ηδαληθφηεξε επηινγή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αηζζεηήξα. Απηφ δηθαηνινγείηαη απφιπηα, θαζψο 

ην αγγεηαθφ ζηξψκα πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ αηζζεηήξα, παξέρεη έλα πινχζην ζηξψκα 

αξηεξηαθνχ αίκαηνο ζρεηηθά ρσξηζκέλν απφ ην θιεβηθφ αίκα. Σα αγγεία απηά ιεηηνπξγνχλ 

σο κηα πνιχηηκε πεγή πιεξνθνξίαο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαξδηναγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 12. Μηθξέο αξηεξίεο θαη θιέβεο ζηε άθξε ηνπ δαθηχινπ 
30

 

   Δηθφλα 11. Απνξξφθεζε ππέξπζξεο θαη εξπζξήο αθηηλνβνιίαο απφ  ηελ HbO2 θαη  ηελ Hb 
32
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 Παξαηεξνχκε απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα (Δηθφλα 12) φηη θάησ απφ ην λχρη ππάξρεη έλα 

ζηξψκα απφ κηθξέο αξηεξίεο (ηα αγγεία κε ην πην αλνηρηφ ρξψκα), ελψ νη κηθξέο θιέβεο πνπ 

κεηαθέξνπλ ην κε νμπγνλσκέλν αίκα βξίζθνληαη θπξίσο ζηα πιάγηα ηνπ αθξνδαρηχινπ 

(αγγεία κε πην ζθνχξν ρξψκα). Έηζη, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αηζζεηήξα ζην δάρηπιν 

κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ην πξνζπίπηνλ θσο πνπ θέγγεη κέλεη κφλν ζην αξηεξηαθφ ζηξψκα, 

θαη φρη ζε νιφθιεξν ην λχρη. Απηφ, έρεη σο απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην πιάηνο ηεο DC 

πνζφηεηαο ζε ζρέζε κε απηφ ηεο AC θαη θαηά ζπλέπεηα λα κεηψλεηαη ε επίδξαζε ηνπ 

ζνξχβνπ πνπ ζα πξνέθππηε απφ έλα θαθήο πνηφηεηαο ζήκα.  

 Έλα επίζεο ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ αηζζεηήξα ζην δάρηπιν, είλαη 

ε κηθξή δηαζηξέβισζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο, θαζψο ην θσο 

απνξξνθάηαη δηαθνξεηηθά απφ ην ζθνχξν θαη ην αλνηρηφ ρξψκα δέξκαηνο. Παξφια απηά, ην 

δάρηπιν θαη θπξίσο ην λχρη, παξέρεη έλα παξάζπξν πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ζηξψκα 

δέξκαηνο θαη έηζη ν ρξσκαηηζκφο ηνπ δέξκαηνο θάησ απφ απηά δελ αιιάδεη δξαζηηθά 

(Δηθφλα 13). 
30

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 13. Κπηηαξηθή αλαηνκία ηνπ δαθηχινπ φπνπ θαίλνληαη ηα  κνλνπάηηα αλάθιαζεο θαη 

δηεξρφκελνπ  θσηφο 
30

 

4.4  Πιενλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί ηεο εθαξκνγήο ηνπ παικηθνχ 

νμπκέηξνπ 
 

Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ παικηθνχ νμπκέηξνπ παξαηίζεληαη 

παξαθάησ: 

 αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ,  

 απαίηεζε κηθξφηεξνπ ρξφλνπ αληαπφθξηζεο ζηηο κεηαβνιέο νμπγφλσζεο θαη 

κηθξφηεξνπ ρξφλνπ «πξνζέξκαλζεο» ζπγθξηηηθά κε ηα ζπζηήκαηα δηαδεξκηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο νμπγφλσζεο, 

 δελ απαηηείηαη βαζκνλφκεζε, 

 κε επεκβαηηθή κέζνδνο, 

 δπλαηφηεηα ζπλερνχο κέηξεζεο 
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Σα παικηθά νμχκεηξα απνηεινχλ αμηφπηζηεο θαη αλζεθηηθέο ζπζθεπέο 
29

 πνπ φκσο 

επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θπζηνινγίαο, ηεο πνηφηεηαο ηνπ ιακβαλφκελνπ ζήκαηνο θαη 

παξεκβνιέο απφ εμσγελείο θαη ελδνγελείο νπζίεο κπνξνχλ λα αιινηψζνπλ ηε κέηξεζε 

(Δηθφλα 14). 

Έλαο απφ ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαθξηβείο 

ελδείμεηο ηεο κεζφδνπ είλαη ν εμσηεξηθφο θσηηζκφο. 
27,28

 Παξά ην γεγνλφο φηη ηα παικηθά 

νμχκεηξα δηαζέηνπλ αιγφξηζκν δηφξζσζεο ηνπ ιακβαλφκελνπ ζήκαηνο απφ ηελ επίδξαζε 

ηνπ θσηηζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, έρνπλ παξαηεξεζεί ςεπδψο ρακειέο ηηκέο ζε πεξηπηψζεηο 

έθζεζεο ζε θσο ρεηξνπξγηθψλ ιακπψλ θζνξίνπ ή μέλνπ ή αθφκα θαη απφ ηελ επίδξαζε ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.
28 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή πεγή ιαλζαζκέλσλ ζεκάησλ απνηειεί ε θίλεζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ αιιά θαη ε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ αηζζεηήξα. 
27,28

 Ο αηζζεηήξαο πξέπεη λα 

ηαηξηάδεη άλεηα ζην ζεκείν εθαξκνγήο. Αλ εθαξκνζηεί πνιχ ζθηρηά, ππάξρεη ν θίλδπλνο 

πξφθιεζεο θιεβηθήο παικηθήο ιεηηνπξγίαο. Δάλ αληηζέησο εθαξκνζηεί πνιχ ραιαξά, ην θσο 

πνπ εθπέκπεηαη απφ ηηο δηφδνπο ίζσο λα κελ πεξάζεη πιήξσο κέζσ ηνπ ηζηνχ κε απνηέιεζκα 

ηελ πξφθιεζε ιαλζαζκέλσλ ελδείμεσλ. 
27

 ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ επηηπγράλεηαη ζσζηή 

εθαξκνγή ηνπ αηζζεηήξα είηε ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηνπνζέηεζεο είηε ιφγσ αθαηάιιεινπ 

κεγέζνπο ηνπ αηζζεηήξα, ην εθπεκπφκελν ζήκα απνξξνθάηαη απεπζείαο απφ ην δέθηε κε 

απνηέιεζκα λα κεησζεί ν ιφγνο ζήκαηνο/ζνξχβνπ (Penubra effect). 
28

 

Δπίζεο, ε αλεπαξθήο πεξηθεξεηαθή αηκαηηθή άξδεπζε κπνξεί λα δπζρεξαίλεη ηελ 

αλίρλεπζε ελφο αιεζηλνχ ζήκαηνο απφ έλα ςεπδέο ζήκα.
 25,27,28

 Οη  καλζέηεο πίεζεο ηνπ 

αίκαηνο, ηα ζθηρηά ξνχρα ή ηα ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ξνή ηνπ 

αίκαηνο. 
27 

Δπηπξνζζέησο, ε κέηξεζε ηνπ νμπκέηξνπ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν αθξηβήο εάλ έλα άηνκν 

θνξάεη βεξλίθη λπρηψλ, ζπλζεηηθά λχρηα, θαζψο θάπνηεο απνρξψζεηο καχξνπ, κπιε θαη 

πξάζηλνπ βεξληθηνχ λπρηψλ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ελδείμεηο 

θνξεζκνχ.
 26-28,31

 Ζ παξνπζία λπρνκχθσζεο, ελφο θηηξηλίδνληνο γθξίδνπ ρξψκαηνο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ κχθεηεο κπνξεί επίζεο λα δψζεη ρακειέο ηηκέο θνξεζκνχ. Έλαο αθφκε 

παξάγνληαο πνπ έρεη κειεηεζεί αλαθνξηθά κε ηηο ιαλζαζκέλεο ελδείμεηο ππήξμε ε παξνπζία 

μεξακέλνπ αίκαηνο πάλσ ζην λχρη. χκθσλα κε εξεπλεηέο έρεη βξεζεί φηη ην μεξακέλν αίκα 

δελ επεξεάδεη ηελ αθξίβεηα ηνπ νξγάλνπ. 
31

 

Αθφκε, έρεη  παξαηεξεζεί ζεκαληηθή απφθιηζε, ηεο ηάμεσο >4%, 
28

 ζε άηνκα κε ζθνχξν 

δέξκα
. 26,28,30

 Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ζηηο ελδνγελείο ρξσζηηθέο νπζίεο, 

φπσο είλαη ηα ελδνθιέβηα ζθηαζηηθά (π.ρ. ην κπιε ηνπ κεζπιελίνπ θαη ην πξάζηλν ηνπ 

ηλδνθπαλίνπ), ηα νπνία δίλνπλ ςεπδψο ρακειέο ελδείμεηο. 

Άιια ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελδερνκέλσο νδεγήζνπλ ζε ςεπδψο ρακειέο ηηκέο 

SpO2 είλαη ε χπαξμε ζθπγκηθνχ θχκαηνο ζην θιεβηθφ ζθέινο, ε χπαξμε παζνινγηθψλ 

αηκνζθαηξηλψλ 
28

 θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ ζε καγλεηηθφ πεδίν (π.ρ. καγλεηηθφ ηνκνγξάθν).
 32
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4.5  Αμηνπηζηία ησλ ελδείμεσλ κέζσ ηνπ παικηθνχ νμπκέηξνπ 
 

Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πιήζνο κειεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ νμπκέηξσλ ζηηο 

δηάθνξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Οη κέζνδνη πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθηηκήζνπλ ην 

βαζκφ αθξίβεηαο, δηαθέξνπλ απφ κειέηε ζε κειέηε. Έηζη, ε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο 

αθξίβεηαο απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. εκεηψλνληαη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ηελ απφδνζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εκπνξηθψλ 

ζπζθεπψλ. Οη δηαθνξέο απηέο πηζαλφηαηα νθείινληαη ζην δηαθνξεηηθφ ιεηηνπξγηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζήκαηνο θαζψο θαη ζηηο θακπχιεο 

βαζκνλφκεζεο.  

Οη πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο ηζρπξίδνληαη φηη ηα φξηα αμηνπηζηίαο γηα νπνηαδήπνηε 

έλδεημε ηνπ νξγάλνπ πάλσ απφ 70%, είλαη +_4% , ελψ ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ γηα ηελ ίδηα 

ηηκή, δίλνπλ αθξίβεηα +_2%.  
26 

 ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ηηκέο πέθηνπλ θάησ απφ ην 70%-

80% , 
26,31

 ε αθξίβεηα κεηψλεηαη ζεκαληηθά θαη παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία αλάκεζα ζε 

φξγαλα δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο. Σν γεγνλφο απηφ εθηηκάηαη φηη νθείιεηαη ζηελ 

πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε βαζκνλφκεζε ζε ηφζν ρακειέο θαηαζηάζεηο 

θνξεζκνχ.  

πγθξηηηθά κε ηελ κέζνδν ηεο αλάιπζεο ησλ αεξίσλ ηνπ αίκαηνο, ηα πεξηζζφηεξα 

νμχκεηξα δίλνπλ ηηκέο πνπ κπνξεί λα απνθιίλνπλ θαηά έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 2%. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ν θνξεζκφο ηνπ νμπγφλνπ ζαο είλαη 92%, φπσο ππνινγίδεηαη απφ ην παικηθφ 

νμχκεηξν,  κπνξεί λα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ 90 έσο 94%. 
26 

 

 

Δηθφλα 14. Απεηθφληζε πγηψλ θαη αιινησκέλσλ ζεκάησλ 
31
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4.6  Φπζηνινγηθά επίπεδα ηνπ νμπγφλνπ ζην αίκα  

  

Ζ νμπγφλσζε, δειαδή ε κεηαθνξά πνζφηεηαο Ο2 ζην αίκα απφ ηηο θπςειίδεο ζην αίκα 

(ππφ ηε κνξθή νμπ-Hb), ζεσξείηαη επαξθήο φηαλ ε ηηκή ηεο PaO2 > 60 mmHg θαη SaO2 > 

90%. 
33  

Οη ηηκέο ησλ επηπέδσλ θνξεζκνχ ηνπ νμπγφλνπ θπκαίλνληαη ζε έλα επξχ θάζκα απφ 

0% έσο 100%. 
27 

Γηα έλα πγηή αζζελή, ν θνξεζκφο ηεο ηάμεο ηνπ 96-99% ζεσξείηαη 

θπζηνινγηθφο (100% πιαζκαηηθή ηηκή).
  25,31 

Κάζε επίπεδν νμπγφλνπ θάησ απφ ην 90% 

ζεσξείηαη ρακειή. 
33,36  

 Αλ ηα επίπεδα νμπγφλνπ ζην αίκα πέζνπλ ρακειφηεξα απφ ην 80%, 

ην άηνκν κπνξεί λα ππνθέξεη απφ βιάβε ζηελ θαξδηά ή ηνλ εγθέθαιν.
34

 Έλδεημε 92% ή 

κηθξφηεξε ππνδειψλεη ππνμαηκία. 
35,36 

Σηκέο θάησ ηνπ 89% ππνδειψλνπλ αλαπλεπζηηθή 

αλεπάξθεηα γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη εάλ δελ ππάξρεη θάπνηνο αλαζηξέςηκνο παξάγνληαο, ν 

αζζελήο ρξήδεη ζπκπιεξσκαηηθήο ρνξήγεζεο νμπγφλνπ.
36 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο φπνπ ζπλνςίδνληαη ηα θπζηνινγηθά θαη 

επηθίλδπλα εθαηνζηηαία επίπεδα ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε νμπγφλν ζην αξηεξηαθφ 

αίκα (Πίλαθαο 4.1) : 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4.1 εκαληηθά ζεκεία ηεο θακπχιεο θνξεζκνχ ηεο Hb.
33

 

4.7  Πεξηπηψζεηο φπνπ πξνηείλεηαη ε  ρξήζε ηνπ παικηθνχ νμπκέηξνπ 

 

Πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ νμπγφλνπ ζην αίκα, 
26 

έλδεημε ε νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. Ζ έγθαηξε 

δηάγλσζε ησλ ρακειψλ απηψλ επηπέδσλ, κπνξεί λα βειηηψζεη άκεζα ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο 

θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα ηνλ πξνζηαηεχζεη απφ κε αλαζηξέςηκεο επηπηψζεηο. 

Γηαηεξψληαο έλα πνιχ ρακειφ επίπεδν νμπγφλνπ ζην αίκα κπνξεί λα ππνζηεί βιάβε ηφζν ε 

θαξδηά φζν θαη ν εγθέθαινο ηνπ αηφκνπ.
 
Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη έλα επίπεδν 

θνξεζκνχ ζε νμπγφλν ηνπιάρηζηνλ 89% γηα λα δηαηεξήζνπλ ηα θχηηαξα ηνπο πγηή. Ζ ηηκή 

ρακειφηεξνπ επίπεδν νμπγφλνπ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ πηζηεχεηαη φηη πξνθαιεί 

δεκηά. Δληνχηνηο, ηα θχηηαξα κπνξεί λα ππνζηνχλ βιάβε εάλ ηα επίπεδα ηνπ ρακεινχ 

    PaO2, mmHg         SaO2 (%)         Δπηπηψζεηο 

            100            97    θπζηνινγηθή (λένπο) 

             80            95  θπζηνινγηθή (ειηθησκέλνπο) 

             60            90       νξηαθή νμπγφλσζε 

             40            75               θπάλσζε 

             27            50             επηθίλδπλε 

             20            30               ζάλαηνο 
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νμπγφλνπ ζπκβαίλνπλ πνιιέο θνξέο. Δάλ ην επίπεδν νμπγφλνπ είλαη ρακειφ, ελδέρεηαη λα 

δεηεζεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζπκπιεξσκαηηθφ (επηπιένλ) νμπγφλν. 
26 

 

H παικηθή νμπκεηξία απνηειεί πιένλ έλα δηαδεδνκέλν ηξφπν παξαθνινχζεζεο ησλ 

αζζελψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζηελ εληαηηθή θξνληίδα φζν θαη ζηα ηκήκαηα γεληθήο 

θξνληίδαο.
25 

Ζ ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ παξαθνινχζεζεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

έγθαηξε αλίρλεπζε ηεο ππνμαηκίαο θαη ζηελ θαζνδήγεζε ηεο θαηάιιειεο νμπγνλνζεξαπείαο. 
25,28-30 

Ζ παικηθή νμπκεηξία είλαη απαξαίηεηε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξεί λα έρνπκε 

ππνμπγνλαηκία. πγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ηνπ παικηθνχ νμπκέηξνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε νμπγφλσζεο: 
28

 

 

 θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ ζην ζπίηη, 

 θαηά ηε δηάξθεηα ή ακέζσο κεηά ηελ άζθεζε, 

 ζε πηήζε ή ηαμίδη ζε κεγάιν πςφκεηξν, 
26

 

 ζηελ αλαηζζεζία, 
28,29

 

 ζην ζάιακν αλάλεςεο, 
29,31,32

 

 ζηε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο (ΜΔΘ), 
29,31

 

 ζε πεξίπησζε βαξηά λαξθσκέλνπ ή είλαη πηζαλφλ ππνμηθνχ αζζελνχο,
31

 

 ζηε λενγληθή θξνληίδα, 

 ζηε θξνληίδα έθηαθηεο αλάγθεο, 

 ζηε κε επεκβαηηθή δηαδεξκηθή βεκαηνδφηεζε, 

 ζηε ρεηξνπξγηθή κνλάδα, 
28

 

 ζηελ αλαπλεπζηηθή ηαηξηθή, 

 ζηελ πξφιεςε ηεο θαηαζηξνθηθήο επηπινθήο ηεο ηχθισζεο ιφγσ ηεο νπίζζηαο 

ηλνπιαζίαο,  

 θαηά ηε δηάξθεηα νηθηαθήο ζεξαπείαο ηνπ .Α.Α.Τ. 
23

 θαη άιισλ παζήζεσλ, 

 ζηελ παηδηαηξηθή, 

 ζε πεξηπηψζεηο επείγνπζαο πεξίζαιςε  
29

 θαη ζηελ κεηαθνξά ηνπ αζζελνχο κε ην 

αζζελνθφξν,  

 ζηνπο ζάιακνο ησλ αζζελψλ, 

 ζην ηκήκα ελδνζθνπήζεσλ,  

 ζην εξγαζηήξην κειέηεο χπλνπ, 
8,32

 

 ζην αηκνδπλακηθφ ηκήκα  
32

 

4.8  Υξήζε ηνπ παικηθνχ νμπκέηξνπ ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηνπ 

.Α.Α.Τ. 
 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, έρνπλ εκθαληζηεί δηάθνξεο 

θνξεηέο ζπζθεπέο γηα ηε δηάγλσζε ηεο άπλνηαο ζηνλ χπλν, κε ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο 

ηαιαηπσξίαο θαη ησλ εμφδσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εξγαζηεξηαθή πνιπππλνγξαθία. 
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Ζ παικηθή νμπκεηξία απνηειεί κηα ρακεινχ θφζηνπο θαη επξέσο δηαζέζηκε ελαιιαθηηθή 

επηινγή γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο άπλνηαο ζηνλ χπλν 
38-41,60

 θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηεο λφζνπ. 
40 

Έρνληαο
 
σο πιενλεθηήκαηα ηελ κεγάιε πξνζηηφηεηα, ην ρακειφ 

θφζηνο (νη εξεπλεηέο Bennet θαη Kinnear ηελ απνθαινχλ «sleep on the cheap» 
40 

), ηε 

δπλαηφηεηα επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ- εάλ απηφ είλαη απαξαίηεην- θαη ηε κεγάιε 

αθξίβεηα δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζε πιήζνο δηαγλσζηηθψλ κεηξήζεσλ 
38

 ζπκβάιινληαο 

ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ νξίδνληα ηνπ ηαηξηθνχ θφζκνπ.  

Μία αθφκε εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ρξήζε ηνπ παικηθνχ νμπκέηξνπ κπνξεί λα είλαη 

ζχκθσλα κε εξεπλεηέο, ε παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζεξαπείαο ηνπ .Α.Α.Τ. 

κέζσ ηεο κάζθαο CPAP ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ. 
23,38 

Ζ λπθηεξηλή παικηθή νμπκεηξία - κε ηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε πνζνζηηαία ηηκή ηνπ SpO2  θαη 

ν θαξδηαθφο ξπζκφο- έρεη εθαξκνζζεί θαηά ηνλ αξρηθφ έιεγρν, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο χπαξμεο δηαηαξαρψλ θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ αζζελψλ πνπ ρξήδνπλ πιήξνπο 

πνιπππλνγξαθίαο. 8 

ηα πξψηα ρξφληα ηεο πλεπκνληθήο ηαηξηθήο, ε παικηθή νμπκεηξία απνηεινχζε ην βαζηθφ 

κέζν γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ αζζελψλ κε ζχλδξνκν ηνπ Pickwick ή ζνβαξψλ ζπλδξφκσλ 

άπλνηαο χπλνπ, αληρλεχνληαο ηα επεηζφδηα απνθνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο- δειαδή πηψζε 

θαηά 3% ή 4% δηάξθεηαο άλσ ησλ 10 δεπηεξνιέπησλ- 
38

 πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηνλ 

χπλν. Σα επεηζφδηα απηά κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ εχθνια ζην δηάγξακκα ησλ  ηηκψλ ηνπ 

SpO2  ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ θαη κνηάδνπλ κε έλα «πξηνλσηφ δφληη» (saw-tooth), φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθεηαη.  

Με ηελ επξχηεξε ρξήζε ηεο λπθηεξηλήο πνιπζσκαηνγξαθίαο (NPSG), ε παικηθή 

νμπκεηξία έρεη δηαηεξήζεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο ζηελ εξκελεία ηνπ NPSG αιιά έρεη ράζεη 

ηελ ηδηφηεηά ηεο σο κνλαδηθή αληηθεηκεληθή δηαγλσζηηθή παξάκεηξν γηα επεηζφδηα 

αλαπλεπζηηθήο δηαηαξαρήο. 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε έξεπλα έρεη επηθεληξσζεί ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

λπρηεξηλήο παικηθήο νμπκεηξίαο σο εξγαιείν γηα ηνλ εληνπηζκφ αζζελψλ κε αλαπλεπζηηθή 

δπζιεηηνπξγία. χκθσλα κε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε εάλ ε 

παικηθή νμπκεηξία ζα κπνξνχζε λα ειέγμεη απνηειεζκαηηθά ηνπο αζζελείο γηα δηαηαξαρή 

ηεο αλαπλνήο ζηνλ χπλν- δίλνληαο επαξθή πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ- θαη ελδερνκέλσο ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο λα αληηθαηαζηήζεη ην NPSG.
  

Οη εξεπλεηέο Deegan θαη McNicholas κειέηεζαλ 250 Ηξιαλδνχο αζζελείο, νη νπνίνη 

ππνβιήζεθαλ ζε NPSG. Παξαηεξήζεθε φηη ζην έλα ηξίην απηψλ ησλ αζζελψλ, ην ηζηνξηθφ 

ησλ αζζελψλ θαη ηα δεδνκέλα ηεο παικηθήο νμπκεηξίαο ζα ήηαλ επαξθή γηα λα γίλεη κηα 

δηάγλσζε. ηα άιια δχν ηξίηα, κηα ηειηθή δηάγλσζε ζα κπνξνχζε λα θαζνξηζηεί κφλν κέζσ 

ηεο NPSG. 

Άιιεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν ελζαξξπληηθέο αλαθνξηθά κε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο  NPSG απφ ηελ λπρηεξηλή νμπκεηξία. Σν 1991, ν Cooper θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ, κειέηεζαλ κηα νκάδα 41 αζζελψλ- νη νπνίνη εκθάληδαλ ππνςία εκθάληζεο 

ππληθήο άπλνηαο- θαη  θαηέιεμαλ ζην γεγνλφο φηη ε επαηζζεζία θαη  ε αθξίβεηα ηνπ παικηθνχ 

νμπκέηξνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ δείθηε AHI. ηνπο αζζελείο κε AHI ≥ 25 επεηζνδίσλ αλά ψξα, 

ε επαηζζεζία ήηαλ 100% θαη ε αθξίβεηα 95%. ηνπο αζζελείο κε AHI ≥ 15 επεηζνδίσλ αλά 

ψξα, απηέο νη ηηκέο κεηψζεθαλ ζε 75% θαη 86%, αληίζηνηρα. ηελ θαηεγνξία ησλ αζζελψλ 

πνπ εκθάληζαλ  AHI ≥ 5 επεηζφδηα αλά ψξα, νη ηηκέο ειαηηψζεθαλ θη άιιν ζε 60% θαη 80% , 
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αληηζηνίρσο. Έηζη ινηπφλ, θαηάιεμαλ ζηελ άπνςε φηη ην ζθπγκηθφ νμχκεηξν είλαη έλα 

απνηειεζκαηηθφ δηαγλσζηηθφ εξγαιείν γηα ηηο πεξηπηψζεηο κέηξηαο έσο θαη ζνβαξήο κνξθήο 

άπλνηαο, ελψ δελ κπνξεί λα δηαγλψζεη κε κεγάιε αθξίβεηα πεξηπηψζεηο ήπηαο κνξθήο 

άπλνηαο. 

Σελ ίδηα ρξνληά, ν εξεπλεηήο Williams θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλέθεξαλ επαηζζεζία 78% 

θαη αθξίβεηα 100% ζηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ ζε αζζελείο κε AHI ≥ 10 επεηζφδηα αλά ψξα. 

Δπηπιένλ, νη εξεπλεηέο Rauscher θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ζεκεηψλνπλ επαηζζεζία 94% θαη 

αθξίβεηα 45% ζηε δηάγλσζε ηνπ .Α.Α.Τ. ζε αζζελείο κε AHI ≥ 10 επεηζφδηα αλά ψξα θαη 

επαηζζεζία 95% θαη αθξίβεηα 45% ζε αζζελείο κε AHI ≥ 20 επεηζφδηα αλά ψξα.
 40

 

Μηα πεξηεθηηθή αλαζθφπεζε ηεο πξφζθαηα δεκνζηεπκέλεο βηβιηνγξαθίαο βξήθε κηα 

επξεία πνηθηιία ζηελ αλαθεξφκελε επαηζζεζία θαη αθξίβεηα ηεο νμπκεηξίαο ζηε δηάγλσζε 

ηνπ .Α.Α.Τ, θπκαηλφκελε απφ 31-98% θαη 41-100% αληίζηνηρα.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.2) παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ κειεηψλ:  
23,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4.2  Δπαηζζεζία θαη αθξίβεηα ηεο παικηθήο νμπκεηξίαο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηάγλσζε ηνπ 

.Α.Α.Τ.  ζχγθξηζε κε ηελ NPSG: Απνηειέζκαηα απφ 11 δεκνζηεπκέλεο κειέηεο 
40

 

 

Πεξηζζφηεξν αηζηφδνμε αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηεο παικηθήο νμπκεηξίαο σο κηα 

αζθαιή θαη έγθπξε δηαγλσζηηθή κέζνδν, παξνπζηάδεηαη κηα πξφζθαηε κειέηε ζην Σνξφλην. 

Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γπηηθφ Ννζνθνκείν ηνπ Σνξφλην ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ 

Γηθηχνπ Τγείαο θαη ζην Ννζνθνκείν Mount Sinai, ην 2011. ηε κειέηε απηή ζπκκεηείραλ 

475 άηνκα, 217 άλδξεο θαη 258 γπλαίθεο, ειηθίαο 60 ± 11 εηψλ. Σα άηνκα απηά απνηεινχζαλ 

ρεηξνπξγεκέλνπο αζζελείο  ησλ λνζνθνκείσλ. Αληηθείκελν κειέηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο απνηέιεζε ν ζπζρεηηζκφο ηνπ δείθηε (ODI) θαη ηνπ ρξφλνπ φπνπ ηηκή ηνπ θνξεζκνχ 

ηνπ νμπγφλνπ ήηαλ ρακειφηεξε απφ 90% (cumulative time percentage CT90) - ζηνηρεία πνπ 

παξέρεη ην παικηθφ νμχκεηξν - κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε απλνηψλ-ππνπλνηψλ AHI, ν 

νπνίνο ππνινγίδεηαη κέζσ ηνπ πνιπζσκαηνγξαθήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ,  

πξαγκαηνπνηήζεθε ηαπηφρξνλε κέηξεζεο παικηθήο νμπκεηξίαο θαη μερσξηζηή κειέηε (PSG) 

κε ηε ρξήζε θνξεηνχ κεραλήκαηνο ζην ζπίηη. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαλαιηψλ πνπ 
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αθνξνχλ ηελ PSG, ρξεηάζηεθε εηδηθφ πξνζσπηθφ. Έπεηηα απφ κεηξήζεηο πνπ δηήξθεζαλ 

πεξίπνπ 6 ψξεο αλαιχζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηφζν ηεο πνιππλνγξαθίαο φζν θαη απιήο ηεο 

παικηθήο νμπκεηξίαο απφ εηδηθνχο αλαιπηέο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ηνλ πιήξε 

ζπζρεηηζκφ ηνπ δείθηε ODI θαη ηνπ CT90 κε ηνλ επίζεκα ππνινγηζζέληα δείθηε απλνηψλ 

AHI. ε ζχγθξηζε κε ην CT90, απεδείρζε πσο ν δείθηεο ODI ήηαλ θαιχηεξνο πξνγλσζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ ηηκή ηνπ AHI, φπσο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηα παξαθάησ 

δηαγξάκκαηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάζε ηε κέγηζηε αθξίβεηα, νη δείθηεο ODI > 5,  ODI > 15 θαη  ODI > 30 ήηαλ θαινί 

παξάγνληεο πξφβιεςεο γηα ηνπο δείθηεο AHI > 5,  AHI > 15 θαη  AHI > 30, αληίζηνηρα. Ο 

δείθηεο ODI>10 παξνπζίαζε πςειή επαηζζεζία (93%) θαη αθξίβεηα (75%) γηα ηελ 

αλίρλεπζε κέηξηαο θαη βαξηάο κνξθήο αλαπλεπζηηθήο δηαηαξαρήο. Ο δείθηεο ODI ν νπνίνο 

ππνινγίδεηαη απφ έλα λπθηεξηλφ νμχκεηξν πςειήο αλάιπζεο απνηειεί έλα επαίζζεην θαη 

εηδηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή αλίρλεπζε ησλ κε δηαγλσζκέλσλ αλαπλεπζηηθψλ 

δηαηαξαρψλ. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γξαθήκαηα ηεο 

έξεπλαο, ψζηε λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφο ν ζπζρεηηζκφο ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ.
60

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1. Κακπχιεο ηνπ δέθηε ιεηηνπξγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (Receiver Operating Characteristic, ROC) 

ηνπ δείθηε απνθνξεζκνχ νμπγφλνπ (ODI) γηα ηελ πξφβιεςε 

ησλ AHI> 5, AHI >15 θαη AHI >30. Ζ πεξηνρή θάησ απφ 

ηελ θακπχιε ROC ήηαλ 0.908 (CI: 0.880 έσο 0.936) γηα 

AHI> 5, 0.931 (CI: 0.909 έσο 0.952) γηα AHI >15 θαη 0.958 

(CI: 0.937 έσο 0.979) γηα AHI> 30. 
  60

 

 

Γηάγξακκα 2. Κακπχιεο ηνπ δέθηε ιεηηνπξγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (Receiver Operating Characteristic, ROC) 

ηνπ (CT90) γηα ηελ πξφβιεςε ησλ AHI> 5, AHI >15 θαη 

AHI >30. Ζ πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC ήηαλ 

0.792 (CI: 0.750 έσο 0.834) γηα AHI> 5, 0.818 (CI: 0.779 

έσο 0.858) γηα AHI >15 θαη 0.871 (CI: 0.830 έσο 0.913)γηα 

AHI> 30. 
  60
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Ζ δηαγλσζηηθή αθξίβεηα ηεο νμπκεηξίαο κπνξεί λα δηαθπβεπηεί πεξαηηέξσ κε ηελ επηινγή 

ελφο ιηγφηεξν αθξηβνχ εκπνξηθά δηαζέζηκνπ νμχκεηξνπ.  

Οη  επηζηήκνλεο ζην ζχλνιφ ηνπο πξνηείλνπλ έλα δηάγξακκα ξνήο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ 

θιηληθή ρξήζε ηεο παικηθήο νμπκεηξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο σο έλα εξγαιείν 

δηάγλσζεο ησλ δηαηαξαρψλ ηεο αλαπλνήο θαηά ηνλ χπλν (Δηθφλα 15).  

Γηάγξακκα 4. Ο άμνλαο Υ αληηπξνζσπεχεη ηνλ κέζν φξν ησλ ΑΖΗ θαη ODI. Ο άμνλαο Τ 

αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά ησλ ΑΖΗ θαη ODI (AHI-ODI). ηαλ ν κέζνο φξνο ησλ AHI θαη 

ODI είλαη ρακειφο (πεξίπνπ < 18), ε ODI ηείλεη λα ππεξεθηηκά ηελ AHI. ηαλ ν κέζνο φξνο 

είλαη πςειφο, ν ODI ηείλεη λα ππνηηκά ην AHI.
60

 

 

Γηάγξακκα 3. Ο δείθηεο απλνηψλ-ππνπλνηψλ (ΑΖΗ), νπνίνο πξνέθπςε κέζσ ηεο θνξεηήο 

πνιπζσκαηνγξαθίαο ζε ζχγθξηζε κε ην δείθηε ODI ηεο ηαπηφρξνλεο παικηθήο νμπκεηξίαο, κε 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε θαη 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο. R
2
 = 0.789,   AHI = 1.125 * ODI - 

0.196. 
60
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Δηθφλα 15. Γηάγξακκα γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θιηληθήο ρξήζεο ηεο λπρηεξηλήο παικηθήο νμπκεηξίαο σο 

ελαιιαθηηθή κέζνδν δηάγλσζεο ησλ δηαηαξαρψλ ηεο αλαπλνήο θαηά ηνλ χπλν. 
40 

 

πλνςίδνληαο, ε παικηθή νμπκεηξία κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ελαιιαθηηθφ εξγαιείν 

δηαινγήο γηα ηε δηάγλσζε ηνπ .Α.Α.Τ. θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα πξψηε εηθφλα ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο.
 40

 Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνθιεηζηνχλ 

πξνθαηαβνιηθά ππνςήθηα εμεηαδφκελα άηνκα, ηα νπνία δε ρξήδνπλ πεξαηηέξσ κειέηεο θαη 

λα αθνινπζήζνπλ πιήξε εξγαζηεξηαθή κειέηε αζζελείο κε βαξηέο πεξηπηψζεηο απλνηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Κεθάλαιο 5 

 

 

 

Πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο «SleepApnea» θαη ηεο 

ηζηνζειίδαο πξνβνιήο ησλ κεηξήζεσλ 

 

 
ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, παξέρεηαη κηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηφζν ηεο ζρεδίαζεο 

ηεο android εθαξκνγήο «SleepApnea», φζν θαη ηεο ππεξεζίαο «SleepApnea Doctor Care» 

κέζσ ηνπ νπνίνπ δίδεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ κεηξήζεσλ απφ 

εμνπζηνδνηεκέλν εηδηθφ ηαηξφ. Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ινηπφλ κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ 

android θαη πεξηγξαθνχλ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη εξγαιεία, ιακβάλεη ρψξα 

κηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ αξρψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη ηεο 

ηζηνζειίδαο. Σέινο, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζε εζεινληέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ θαη ε αμηνιφγεζε απηψλ. 

  

5.1  Πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο «SleepApnea» θαη  ηεο  ηζηνζειίδαο 

   

Σν ζχζηεκα αλίρλεπζεο ππλναπλντθψλ επεηζνδίσλ «SleepApnea», απνηειεί κηα 

θαηλνηφκα εθαξκνγή γηα θηλεηέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

Android. Ζ «SleepApnea» κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο βνεζεηηθφ εξγαιείν θαηά ηελ εμέηαζε 

ηεο λπρηεξηλήο παικηθήο νμπκεηξίαο, επηηξέπνληαο ηελ θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο εθηεινχκελεο κεηξήζεηο. Αλαιπηηθφηεξα, ε 

εθαξκνγή ιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ απφ ηε ζπζθεπή ηεο 

παικηθήο νμπκεηξίαο, κέζσ  Bluetooth,  θαη έπεηηα απφ επεμεξγαζία απηψλ, εθηηκά ηελ 

εθδήισζε ή κε επεηζνδίσλ απνθνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ηνπ 

εμεηαδφκελνπ.  

Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο πινπνηνχκελεο εθαξκνγήο επηηξέπεη ηελ επαλαιακβαλφκελε 

εθηέιεζε κεηξήζεσλ, γεγνλφο πνπ ζπκβάιεη ζηελ αζθαιέζηεξε  εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 

ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο. 

Δπηπιένλ, έρνληαο σο θχξην κέιεκα ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε 

ηελ πνξεία ηνπ αζζελνχο, δεκηνπξγήζεθε έλαο ηζηφηνπνο παξαθνινχζεζεο ησλ εμεηάζεσλ 

απφ εμεηδηθεπκέλν ηαηξφ. Ζ επηινγή ηνπ ηαηξνχ, απνηειεί απνθιεηζηηθά επηινγή ηνπ ρξήζηε, 

θαζψο είλαη εθείλνο πνπ παξέρεη ζηνλ ηαηξφ ηνλ θσδηθφ γηα ηελ πξνβνιή ησλ κεηξήζεσλ πνπ 
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ηνλ αθνξνχλ. Έηζη ινηπφλ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο ηαηξφο, έπεηηα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηε ζειίδα, έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία ησλ 

κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν αζζελήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, είλαη εθηθηή ε κειέηε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ε θαηαγξαθή κηαο δηάγλσζεο, πνπ αθνξά ηελ θάζε κέηξεζε μερσξηζηά.  

Ζ εθαξκνγή «SleepApnea» ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βνεζεηηθή ζπκβνιή ηεο ηζηνζειίδαο, 

απνηειεί έλα κέζν δηαινγήο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηάγλσζε ηνπ .Α.Α.Τ, δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθιεηζηνχλ πξνθαηαβνιηθά ππνςήθηα εμεηαδφκελα άηνκα, ηα νπνία δε 

ρξήδνπλ πεξαηηέξσ κειέηεο θαη λα αθνινπζήζνπλ πιήξε εξγαζηεξηαθή κειέηε αζζελείο κε 

πην βαξηέο κνξθέο απλνηψλ ζηνλ χπλν. Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο κε ηε ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο δχλαηαη λα παξαθνινπζεζεί ε πνξεία ηνπ αζζελνχο θαη θαηά ηε ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

5.2  Γηαγξάκκαηα  πεξηπηψζεσλ  ρξήζεο ηεο  εθαξκνγήο «SleepApnea» θαη 

ηεο ηζηνζειίδαο 

 

Ζ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ρξήζεο (use case analysis) ή αλάιπζε επξσζηίαο (robustness 

analysis) απνηειεί κία κέζνδν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα 

ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο. 
50 

 

Παξαθάησ, αθνινπζνχλ δχν δηαγξάκκαηα ρξήζεο: Σν πξψην δηάγξακκα αθνξά ηελ 

πεξίπησζε ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο (Δηθφλα 16) θαη ην δεχηεξν (Δηθφλα 17) ηελ πεξίπησζε 

ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο, κέζσ ηεο νπνίαο ν γηαηξφο δχλαηαη λα εμεηάζεη κε ιεπηνκέξεηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη δηάγλσζε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη ε δηαρείξηζε ηφζν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε, φζν θαη απηψλ ηνπ γηαηξνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ. 
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Δηθφλα 16.  Διάγραμμα περίπτωςησ χρήςησ εφαρμογήσ SleepApnea.
51
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Δηθφλα 17.  Διάγραμμα περίπτωςησ χρήςησ τησ ιςτοςελίδασ. 
51
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5.3  Το  λειτουργικό ςύςτημα του Android   
 

Σν Android απνηειεί ην πην επξέσο δηαδεδνκέλν ινγηζκηθφ ζηνλ θφζκν 
54

 θαη απνηειεί 

πξντφλ ηεο εηαηξείαο Αndroid Inc. . 
20,52  

Ζ Αndroid Inc. ηδξχζεθε ζην Palo Alto of California, 

U.S απφ ηνπο Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears θαη Chris White ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2003, 

ππφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Google Inc. Γχν ρξφληα αξγφηεξα (Ηνχιηνο 2005), ε εηαηξεία 

εμαγνξάζζεθε απφ ηελ Google Inc. γηα πεξίπνπ 50 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 
52  

Βαζηζκέλν ζην ιεηηνπξγηθφ Linux, ην Android ππνζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ 

ζπζθεπέο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ νζφλεο αθήο φπσο ηα έμππλα ηειέθσλα (smart phones), ηα 

ηάκπιεη (tablets), έμππλεο ηειενξάζεηο (Android TV), απηνθίλεηα (Android Auto),  θαη 

ξνιφγηα ρεηξφο (Android Wear). Παξφιν πνπ ν ζθνπφο αλάπηπμήο ηνπ αθνξά ζπζθεπέο κε 

νζφλε αθήο, ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζε θνλζφιεο παηρληδηψλ, ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο 

κεραλέο, Ζ/Τ (π.ρ. ην HP Slate 21) θαη ζε άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. 
 

Ζ πξψηε παξνπζίαζε ηεο πιαηθφξκαο Android πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 

2007, καδί κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο ίδξπζεο ηνπ νξγαληζκνχ Open Handset Alliance, κηαο 

θνηλνπξαμίαο 48 ηειεπηθνηλσληαθψλ εηαηξηψλ, εηαηξεηψλ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη θαηαζθεπήο 

hardware, νη νπνίεο είλαη αθηεξσκέλεο ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε αλνηρηψλ πξνηχπσλ ζηηο 

ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο.
 54  

Ζ
 
πξψηε θηλεηή ζπζθεπή πνπ δηαηεξνχζε ην ινγηζκηθφ 

Android ήηαλ ε ζπζθεπή HTC Dream, ηεο νκψλπκεο εηαηξείαο, θαη δηαηέζεθε ζηελ αγνξά 

ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2008. 
20

 

Σν Android απνηειεί έλα είλαη αλνηρηνχ θψδηθα ιεηηνπξγηθφ θαη ε  Google δεκνζίεπζε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θψδηθά ηνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο Apache License, κηαο ειεχζεξεο 

άδεηαο ινγηζκηθνχ.
 20,54

 Απηφ επηηξέπεη ηελ δσξεάλ επεμεξγαζία ηνπ ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη 

ηε δσξεάλ δεκνζίεπζή ηνπ απφ ηηο δηάθνξεο εηαηξείεο θαηαζθεπήο θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 
20 

 Δπηπιένλ, επηηξέπεη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ κε ηελ 

ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Java, ειέγρνληαο ηελ ζπζθεπή κέζσ βηβιηνζεθψλ 

ινγηζκηθνχ αλεπηπγκέλσλ απφ ηελ Google. 
54

 Με ηε ρξήζε ηεο δηθήο ηνπ εξγαιεηνζήθεο 

αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ (Android Software Development Kit SDK) 
20

 παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πξσηνπνξηαθψλ εθαξκνγψλ. 

Ο φξνο Android έρεη ειιεληθή πξνέιεπζε, θαζψο πξνέξρεηαη απφ ηε ζχλζεηε ειιεληθή 

ιέμε αλδξν-εηδέο. Σν πξψην ζπλζεηηθφ ηεο ιέμεο ζεκαίλεη ηνλ άλδξα ή ηνλ άλζξσπν ελψ ην 

δεχηεξν ζπλζεηηθφ –εηδέο ζεκαίλεη θάπνην είδνο. πλεπψο, ε έλλνηα πνπ δίδεηαη ζηε ιέμε 

Android είλαη ην «Αλδξνεηδέο» ζπκβνιίδνληαο ην ξνκπφη κε αλζξψπηλε κνξθή, ζθέςε πνπ 

απεηθνλίδεηαη θαη ζην ινγφηππν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. 
53 

«Σν ινγφηππν γηα ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android είλαη έλα ξνκπφη ζε ρξψκα πξάζηλνπ κήινπ θαη ζρεδηάζηεθε 

απφ ηε γξαθίζηξηα Ηξίλα Μπιφθ.»  (Δηθφλα 18) 
54 
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                                                 Δηθφλα 18.   Σν ινγφηππν ηνπ Android 
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Ζ ηειεπηαία έθδνζε Android  θαιείηαη Android 7.1.2 Nougat. 

 

5.3.1  Αρχιτεκτονική του Android   
 

Σν ινγηζκηθφ Android απνηειείηαη απφ νξηζκέλεο ζπληζηψζεο ινγηζκηθνχ, νη νπνίεο 

ζπληεινχλ έλα εληαίν θαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα. πσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα (Δηθφλα 19), ην Android κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηέζζεξα επίπεδα θαη 5 νκάδεο 

ζπληζησζψλ: Σν Linux Kernel , ηηο κεηξηθέο βηβιηνζήθεο (Native Libraries), ην Android 

Runtime, ην Application Framework θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο (System 

Applications). Ζ πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο πεξηγξάθεηαη μεθηλψληαο απφ ηα θαηψηεξα 

πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα: 
 

Linux Kernel
 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ην Android βαζίδεηαη ζην ιεηηνπξγηθφ Linux γηα 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ drivers ηεο ζπζθεπήο, 

ηεο κλήκεο, ησλ δηεξγαζηψλ, θαζψο θαη ηεο δηθηχσζεο, δειαδή ηε δηαρείξηζε ησλ δηεπαθψλ 

δηθηχνπ πνπ δηαζέηεη θάζε ζπζθεπή. 
53 

 

 

 

Native Libraries 
 

ην επφκελν επίπεδν, ζπλαληνχκε ηηο βηβιηνζήθεο. Οη βηβιηνζήθεο ηνπ Android είλαη 

γξακκέλεο ζηηο γιψζζεο C θαη C++ ( γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ), θαη δχλαληαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζσ θαηάιιεινπ interface ηεο  Java.  

Οη θπξηφηεξεο βηβιηνζήθεο είλαη νη εμήο: 

 

 Surface Manager: γηα ηε δεκηνπξγία παξαζχξσλ αιιά θαη (2D) θαη (3D) 

δηαζηάζεσλ 
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 Media Framework: γηα ηελ αλαπαξαγσγή αξρείσλ πνιπκέζσλ (π.ρ.MP3) 

 SQLite : γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο SQL βάζεο δεδνκέλσλ 

 WebKit : γηα ηελ ππνζηήξημε θπιινκεηξεηψλ (browsers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Δηθφλα 19.   Αξρηηεθηνληθή  ζπζηήκαηνο Android  
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Android Runtime 

 

Αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηεο αξρηηεθηνληθήο πξνο ηα πάλσ, ζπλαληάκε ην Android 

Runtime. Σν Android Runtime απνηειείηαη απφ ηελ εηθνληθή ζπζθεπή Dalvik θαη 

βηβιηνζήθεο ππξήλα Java. Οη βηβιηνζήθεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηεπαθή ησλ εθαξκνγψλ 

Java κε ην πεξηβάιινλ ηεο ζπζθεπήο ζηελ νπνία εθηεινχληαη, ελψ ε Dalvik Virtual Machine 

είλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία εθηειέζηκσλ αξρείσλ ησλ εθαξκνγψλ κε ζθνπφ ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Application Framework 

 

Σν Application Framework παξέρεη ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ. 

Μεξηθέο απφ ηα πην βαζηθέο νληφηεηεο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Application Framework 

θαηαγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

 View System: Δπηηξέπεη ηε ρξήζε θνπκπηψλ, ιηζηψλ, πιαηζίσλ θεηκέλνπ θιπ. 

 Content Providers:  Δπηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε πφξνπο άιισλ εθαξκνγψλ 

 Resourse Manager: Δπηηξέπεη ζηηο εθαξκνγέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πφξνπο 

φπσο γξαθηθά θαη αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Notification Manager: Δπηηξέπεη ηε δηαρείξηζε κελπκάησλ ζην status bar, φπσο 

εηζεξρφκελα κελχκαηα θιπ. 

 Activity Manager: Γηαρεηξίδεηαη ηνλ θχθιν δσήο ησλ εθαξκνγψλ θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζε πξνεγνχκελεο θαηαζηάζεηο ηνπο 

 

Applications 

 

ην πςειφηεξν επίπεδν ηεο αξρηηεθηνληθήο βξίζθνληαη νη εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο ( 

System Applications). To Android πεξηιακβάλεη θάπνηεο βαζηθέο εθαξκνγέο φπσο είλαη ν 

browser, απνζηνιή θαη ιήςε SMS, πξνβνιή ραξηψλ, GPS, παηρλίδηα, εκεξνιφγην δηαρείξηζε 

επαθψλ θαη πνιιέο άιιεο. 

 

5.3.2  Βαςικά χαρακτηριςτικά του Android  
 

Οξηζκέλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ Android παξαηίζεληαη 

παξαθάησ: 

 Απνζήθεπζε Γεδνκέλσλ: δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ κέζσ ηεο  βάζεο 

δεδνκέλσλ SQLite  

 Λεηηνπξγίεο Οζφλεο: πξνζαξκνγή ζε πνιιέο αλαιχζεηο νζφλεο 

 πλδεζηκφηεηα: ππνζηήξημε πνηθηιίαο ηερλνινγηψλ ζπλδεζηκφηεηαο φπσο  3G, 4G, 

CDMA, EV-DO, Bluetooth, NFC,  Wi-Fi θ.α. 

 Απνζηνιή κελπκάησλ: ππνζηήξημε αληαιιαγήο SMS θαη MMS 

 Πεξηήγεζε ζηνλ Ιζηφ : πεξηήγεζε ζηνλ ηζηφ δηαζέηνληαο θπιινκεηξεηή βαζηζκέλν 

ζηελ αλνηρηή ηερλνινγία WebKit, ελψ ππάξρνπλ θη άιινη θπιινκεηξεηέο δηαζέζηκνη 

απφ ην Google play. 

 Τπνζηήξημε Java: κεηαγιψηηηζε ινγηζκηθνχ γξακκέλν ζηελ Java θαη εθηέιεζή ηνπ 

ζηελ εηθνληθή κεραλή Dalvik 

https://el.wikipedia.org/wiki/SMS
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Multimedia_Messaging_Service&action=edit&redlink=1
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 Δπηπιένλ ππνζηήξημε πιηθνχ: ζπλεξγαζία κε θάκεξεο ζηαηηθήο ή θηλνχκελεο 

εηθφλαο, νζφλεο αθήο, GPS, αηζζεηήξεο επηηάρπλζεο, καγλεηφκεηξα, δηζδηάζηαηνπο 

θαζψο θαη ηξηζδηάζηαηνπο επηηαρπληέο γξαθηθψλ. 

 Τπνζηήξημε Πνιπκέζσλ: ππνζηήξημε ησλ αθφινπζσλ κνξθψλ ήρνπ, ζηαηηθήο θαη 

θηλνχκελεο εηθφλαο: H.263, H.264 (ζε 3GP ή MP4 container), MPEG-4 SP, AMR, 

AMR-WB, AAC, HE-AAC, MP3, MIDI, OGG Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF, 

BMP 

 Πεξηβάιινλ Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ: δηαζεζηκφηεηα ελφο πξνζνκνησηή ζπζθεπήο, 

εξγαιείσλ γηα δηφξζσζε ζθαικάησλ, κλήκεο θαη εξγαιείσλ αλάιπζεο ηεο απφδνζεο 

ηνπ εθηειέζηκνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ελφο επηπξφζζεηνπ γηα ην Android Studio. 

 Αγνξά θαη Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγψλ: άκεζε κεηαθφξησζε θαη εγθαηάζηαζε ελφο 

θαηαιφγνπ εθαξκνγψλ, ηνπ Google Play κέζσ αζχξκαησλ θαλαιηψλ, ρσξίο ηε ρξήζε 

ππνινγηζηή 

 Οζφλε Αθήο Πνιιαπιψλ εκείσλ: ππνζηήξημε νζνλψλ αθήο πνιιαπιψλ ζεκείσλ  
54

 

5.5  Προγράμματα  και  Εργαλεία  που χρηςιμοποιήθηκαν 
  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πξνγξάκκαηα θαη εξγαιεία πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, φζν θαη ηε 

δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο. 

Ζ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο Android Studio. Γηα ηε ζρεδίαζε ησλ νζνλψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξγαιεία 

ηoπ Material design (θσδηθφ φλνκα: quantum paper), έλα ζχλνιν ζρεδηαζηηθψλ θαλφλσλ 

(design language) πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Google θαη αλαθνηλψζεθε γηα πξψηε θνξά ζην 

ζπλέδξην Google I/O ζηηο 25 Ηνπλίνπ, 2014. 
59

 

Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Bootstrap «SB 

Admin», κηα ζπιινγή εξγαιείσλ αλνηρηνχ θψδηθα (ειεχζεξν ινγηζκηθφ) δεκηνπξγίαο 

ηζηνζειίδσλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ.  

Δπηπιένλ, γηα ηηο αλάγθεο απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ηηο κεηξήζεηο, ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελνχο, ηα ζηνηρεία ηνπ ηαηξνχ θαη ηελ 

ηαπηνπνίεζε θαηά ηε ζχλδεζε ζηελ εθαξκνγή αιιά θαη ηελ ηζηνζειίδα, επηιέρζεθε ε 

δεκηνπξγία κηαο δηαδηθηπαθήο βάζεο δεδνκέλσλ.  

Οινθιεξψλνληαο, γηα ηε ιήςε ησλ κεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην παικηθφ νμχκεηξν « 

PMP
4
 OxyPro», ην νπνίν αλήθεη ζηνλ εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ ηνπ «Δξγαζηεξίνπ 

Ζιεθηξνληθήο Τγείαο θαη Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο» πνπ δηαζέηεη ην Σκήκα Μεραληθψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ.   

 ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηα αλαθεξζέληα εξγαιεία: 
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5.5.1   Android Studio 

 

5.5.1.1   Τι είναι το Android Studio 

 

To Android Studio είλαη ην επίζεκν 
56

  νινθιεξσκέλν πξνγξακκαηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ (integrated development environment, IDE) αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ζηελ 

πιαηθφξκα Android. Αλαθνηλψζεθε ζηηο 16 Μαΐνπ 2013 ζε ζπλέδξην ηεο  Google I/O απφ 

ηελ Google Product Manager, Katherine Chou. Σν Android Studio είλαη δηαζέζηκν ζην θνηλφ 

εληειψο δσξεάλ ππφ ηελ άδεηα Apache License 2.0.  Βαζηζκέλν ζην ινγηζκηθφ ηεο 

JetBrains' IntelliJ IDEA, ην Android Studio  ζρεδηάζηεθε απνθιεηζηηθά γηα πξνγξακκαηηζκφ 

ζε Android . Δίλαη δηαζέζηκν γηα Windows, Mac OS X θαη Linux, ελψ αληηθαηέζηεζε ηα 

Δξγαιεία Αλάπηπμεο Android ηνπ Eclipse IDE (Android Development Tools, ADT) θαη πήξε 

ηε ζέζε ηνπ σο θχξην IDE ηεο Google. 
55 

  

 

 

 

 
 

                                         Δηθφλα 20.   Λνγφηππν ηνπ Android Studio IDE 
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Δηθφλα 21.   Android Studio IDE 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/Android
https://el.wikipedia.org/wiki/Google_I/O
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_Apache&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Windows
https://el.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://el.wikipedia.org/wiki/Linux
https://el.wikipedia.org/wiki/Google
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5.5.1.2  Χαρακτηριςτικά του Android Studio IDE 

 

To Android Studio φπσο πξναλαθέξζεθε ρξεζηκνπνηεί σο βάζε ην IntelliJ IDEA γεγνλφο 

πνπ ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θιεξνλνκήζεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Αο δνχκε κεξηθά 

απφ απηά: 

 πνιιαπιά βνεζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία ηνπ θψδηθα (έμππλε 

επεμεξγαζία, code re-factoring) 
62

 

 ππνζηήξημε Gradle 
56,62

 θαη Maven  

 πνιχ ηαρχηεξνο ζρεδηαζκφο ζπγθξηηηθά κε ην Eclipse 
62

 

 ηζρπξφο ζρεδηαζηήο δηεπαθήο ρξήζηε κε drag-n-drop θαη ππνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ 

δηαηάμεσλ θαη κεγεζψλ νζφλεο 
63

 

 αλάιπζε ηνπ Lint tool 

 πξνεπηζθφπεζε φισλ ησλ ηχπσλ θαη πξνζαλαηνιηζκψλ νζνλψλ θαη δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ γηα φιεο ηηο ζπζθεπέο Android (Smartphones, Smart watches , 

Smart TV's )  
62

 

 ελζσκαησκέλε ππνζηήξημε ηεο πιαηθφξκαο Cloud Google, ε νπνία ελζσκαηψλεη ην 

Google Cloud Messaging θαη App Engine σο server-side ζπζηαηηθά  

 ελζσκαησκέλν ζχζηεκα θαηαγξαθήο LogCat, ην νπνίν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

αλαδήηεζεο θαη εθαξκνγήο δηάθνξσλ θίιηξσλ εκθάληζεο  

 ρξήζε πξνηχπσλ θψδηθα (Code templates) γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά  

 ππνζηήξημε  εθηέιεζεο θαη απνζθαικάησζεο εμνκνησηψλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαζψο 

θαη πξαγκαηηθψλ ζπζθεπψλ  
63

 

 ελζσκαησκέλν εξγαιείν απνζθαικάησζεο Dalvik Debug Monitor Server (DDMS) 
62,63

 

 πξφηππα block θψδηθα πνπ επηηξέπνπλ ηελ ζχλδεζε κε ην Git Hub ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θψδηθαο, ν νπνίνο βξίζθεηαη online  

 ππνζηήξημε C++  

 ελζσκαησκέλα εξγαιεία γηα ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο , ηεο ρξεζηηθφηεηαο θαη ηεο 

ζπκβαηφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ  

 άκεζε εθηέιεζε ηνπ θψδηθα έπεηηα απφ αιιαγέο, ρσξίο λα δεκηνπξγεζεί θαηλνχξην 

εθηειέζηκν APK (Tα αξρεία .apk απνηεινχλ εθηειέζηκα αξρεία εγθαηάζηαζεο 

εθαξκνγψλ Android) θαη πνιιά άιια. 
56

 

5.5.1.3  Δομή Android Project 

 

Κάζε project ζην Android Studio πεξηέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο ελφηεηεο κε αξρεία πεγαίνπ 

θψδηθα θαη αξρεία πφξσλ. Οη ηχπνη ελνηήησλ πεξηιακβάλνπλ: 

 εθαξκνγέο android 

 βηβιηνζήθεο 

 Google App Engine 
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Απφ πξνεπηινγή, ην Android Studio εκθαλίδεη ηα αξρεία ηνπ project, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 22. Απηή ε πξνβνιή νξγαλψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν εμαζθαιίδνληαο γξήγνξε 

πξφζβαζε ζηα βαζηθά αξρεία ηνπ project. ια ηα αξρεία δεκηνπξγίαο είλαη νξαηά ζην επάλσ 

επίπεδν θάησ απφ ηα Scripts Gradle θαη θάζε ελφηεηα εθαξκνγψλ πεξηέρεη ηνπο αθφινπζνπο 

θαθέινπο: 

 manifests: Πεξηιακβάλεη ην αξρείν AndroidManifest.xml  

 java: Πεξηιακβάλεη ηνπο πεγαίνπο θψδηθεο ζε Java, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θψδηθα ειέγρνπ JUnit 

 res: Πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο κε-πεγαίνπο πφξνπο, φπσο ηα XML layout, ηα UI 

strings θαη ηηο εηθφλεο bitmap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Δηθφλα 22.   Δκθάληζε ησλ αξρείσλ ηνπ project 
56 

 

Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο πξνβνιήο ησλ αξρείσλ ηνπ project ψζηε 

λα πξαγκαηνπνηεζεί εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο. Γηα 

παξάδεηγκα, επηιέγνληαο ηελ πξνβνιή Problems, εκθαλίδνληαη ζπλδέζεηο ζηα αξρεία 

πξνέιεπζεο πνπ πεξηέρνπλ αλαγλσξηζκέλα ζθάικαηα θσδηθνπνίεζεο θαη ζχληαμεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα απνπζία κηα εηηθέηαο θιεηζίκαηνο ζε έλα XML layout. 
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                           Δηθφλα 23.   Δκθάληζε ησλ αξρείσλ ηνπ project πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνην ζθάικα 
56 

 

5.5.1.4  Περιβάλλον διεπαφήσ χρήςτη (User Interface) 

 

Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε απνηειείηαη απφ έμη επηκέξνπο ζηνηρεία, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθφλα 24: 

1. ην επάλσ κέξνο ηεο νζφλεο βξίζθεηαη ε γξακκή εξγαιείσλ (toolbar ). Δδψ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα εθηειέζεη έλα επξχ θάζκα ελεξγεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο εθθίλεζεο ησλ εξγαιείσλ Android 

2. Ζ γξακκή πινήγεζεο (navigation bar), ε νπνία επηηξέπεη ηελ πεξηήγεζε ζην 

project θαη ην άλνηγκα ησλ αξρείσλ γηα επεμεξγαζία  

3. Σν παξάζπξν ηνπ πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο (editor window) είλαη εθεί φπνπ 

δεκηνπξγείηαη θαη ηξνπνπνηείηαη ν θψδηθαο. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ αξρείνπ, ν 

επεμεξγαζηήο κπνξεί λα αιιάμεη. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ πξνβνιή ελφο αξρείνπ 

δηακφξθσζεο, ν επεμεξγαζηήο εκθαλίδεη ηνλ επεμεξγαζηή δηάηαμεο. 

4. Σν παξάζπξν γξακκήο εξγαιείσλ (tool window bar) πνπ εθηείλεηαη γχξσ απφ ην 

εμσηεξηθφ ηνπ παξαζχξνπ IDE θαη πεξηέρεη ηα θνπκπηά πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

επέθηαζε ή ηελ ζχκπηπμε κεκνλσκέλσλ παξαζχξσλ εξγαιείσλ. 

5. Σα παξάζπξα εξγαιείσλ (tool windows), ηα νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δηαρείξηζεο ελφο project, αλαδήηεζεο, ειέγρνπ εθδφζεσλ θαη πνιιά άιια. Σα 

παξάζπξα απηά δχλαληαη λα επεθηείλνληαη ή λα ζπκπηχζζνληαη 

6. Ζ κπάξα θαηάζηαζεο (status bar), ε νπνία εκθαλίδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ project 

ζαο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ IDE, θαζψο θαη ηπρφλ πξνεηδνπνηήζεηο ή κελχκαηα 
56
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                                                  Δηθφλα 24.   ηνηρεία πεξηβάιινληνο δηεπαθήο ρξήζηε 
56 

 

5.5.2   Βootstrap «SB Admin» 

 

Σν Bootstrap είλαη κηα ζπιινγή εξγαιείσλ αλνηρηνχ θψδηθα (Διεχζεξν ινγηζκηθφ) θαη 

παξέρεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Πεξηέρεη πξφηππεο 

θφξκεο, θνπκπηά, πινήγεζε θαη άιια ζηνηρεία δηεπαθήο βαζηζκέλα ζε θψδηθα HTML θαη 

CSS, θαζψο θαη πξναηξεηηθέο επεθηάζεηο ζε JavaScript.  

Σν Bootstrap, ην νπνίν αξρηθά νλνκάζηεθε Twitter Blueprint, αλαπηχρζεθε απφ ηνπο 

Mark Otto θαη Jacob Thornton ζην Twitter σο έλα framework γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

ζπλέπεηαο ζηα εζσηεξηθά εξγαιεία. Γηα πξψηε θνξά θπθινθφξεζε σο έξγν αλνηρηνχ θψδηθα 

ζηηο 19 Απγνχζηνπ 2011. Έλαλ ρξφλν αξγφηεξα, ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2012 θπθινθφξεζε ην 

Bootstrap 2, ζην νπνίν πξνζηέζεθε έλα ζχζηεκα ζρεδίαζεο πιέγκαηνο κε απφθξηζε δψδεθα 

ζηειψλ, ελζσκαησκέλε ππνζηήξημε γηα ηνπο Glyphicons, δηάθνξα λέα εμαξηήκαηα, θαζψο 

θαη αιιαγέο ζε πνιιά απφ ηα ππάξρνληα ζηνηρεία. ηηο 19 Απγνχζηνπ 2013 θπθινθφξεζε ην 

Bootstrap 3, ην νπνίν αλαζρεδίαζε ζηνηρεία γηα ηε  ρξήζε ηνπ επίπεδνπ ζρεδηαζκνχ θαη κηα 

πξψηε θηλεηή πξνζέγγηζε. ηηο 29 Οθησβξίνπ 2014, ν Mark Otto αλαθνίλσζε φηη ην 

Bootstrap 4 ήηαλ ζε εμέιημε.  Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ Bootstrap 4 θπθινθφξεζε ζηηο 19 

Απγνχζηνπ 2015. 
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Σν Bootstrap είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ θαη ζπκβαηφ κε φινπο ηνπο θπιινκεηξεηέο 

(browsers). Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία κηαο web εθαξκνγήο κε απιφ ηξφπν ρσξίο λα ππάξρεη ε 

αλεζπρία γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο.  

Γηαζέηεη έλα ζχλνιν θχιισλ κνξθνπνίεζεο (stylesheets) πνπ παξέρνπλ βαζηθνχο 

νξηζκνχο κνξθνπνίεζεο γηα φια ηα βαζηθά ζπζηαηηθά HTML. Απηά παξέρνπλ κηα 

νκνηφκνξθε, κνληέξλα εκθάληζε γηα ηε κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, πηλάθσλ θαη ζηνηρείσλ 

θφξκαο.  

Δπηπιένλ, δηαζέηεη πνιιά ζηνηρεία JavaScript ζε κηα κνξθή jQuery plugin, ηα νπνία 

δίλνπλ πξφζζεηε δηεπαθή ρξήζηε κε ζηνηρεία φπσο παξάζπξα δηαιφγνπ θαη επεμεγήζεηο. 

Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο νξηζκέλσλ πθηζηάκελσλ 

ζηνηρείσλ ηεο δηαζχλδεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηαο ιεηηνπξγίαο απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο 

γηα πεδία εηζαγσγήο. ηελ έθδνζε 2.0, ππνζηεξίδνληαη ηα αθφινπζα JavaScript plugins: 

Modal, Dropdown, Scrollspy, Tab, Tooltip, Popover, Alert, Button, Collapse, Carousel θαη 

Typeahead. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην Bootstrap ζε κηα ζειίδα HTML, ν ζρεδηαζηήο θάλεη 

ιήςε ην CSS Bootstrap θαη δηαηεξεί κηα ζχλδεζε ζην αξρείν HTML. Αλ ν πξνγξακκαηηζηήο 

ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηνηρεία JavaScript, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη καδί κε ηε 

βηβιηνζήθε jQuery ζην έγγξαθν HTML. 
57

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 25) θαίλεηαη ε ηακπιέηα Βootstrap «SB Admin», ε νπνία 

επηιέρζεθε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ζειίδαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Δηθφλα 25.   Βootstrap «SB Admin» template 
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5.5.3   Διαδικτυακή Βάςη Δεδομένων 
 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή αιιά θαη ηελ ηζηνζειίδα, επηιέρζεθε ε δεκηνπξγία κηαο βάζεο 

δεδνκέλσλ δηαδηθηπαθά, ε νπνία νλνκάδεηαη «sleepapnea».  

Γηθαίσκα πξφζβαζεο ζηε βάζε δηαζέηεη κφλν ν δηαρεηξηζηήο, ν νπνίνο δεζκεχεηαη κε 

ππεπζπλφηεηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο.  

Χο κέζν αιιειεπίδξαζεο κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (ΓΒΜ) 

MySQL ρξεζηκνπνηείηαη ην πεξηβάιινλ phpMyAdmin. Παξαθάησ (Δηθφλα 26) παξαηίζεηαη 

έλα ζηηγκηφηππν ηνπ πεξηβάιινληνο phpMyAdmin, φπνπ απεηθνλίδνληαη νη ππάξρνληεο 

πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Αλαιπηηθφηεξα, δεκηνπξγήζεθαλ 5 πίλαθεο, νη νπνίνη 

αθνξνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ ηαηξνχ, ηηο απαληήζεηο ηνπ αζζελνχο ζην δηαγλσζηηθφ 

εξσηεκαηνιφγην ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ζην εξσηεκαηνιφγην MOS, ηηο κεηξήζεηο ηεο παικηθήο 

νμπκεηξίαο θαη ηέινο ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελνχο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ππεξεζίεο ηνπ okeanos 

web server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 26.   ηηγκηφηππν απφ ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ  «sleepapnea». 
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5.5.4   Οξύμετρο OxyPro 
 

Σν  PMP
4
 Oxy Pro Oximeter, ηεο εηαηξείαο «Card Guard», είλαη κία αζχξκαηε 

θσηνειεθηξηθή ζπζθεπή ζρεδηαζκέλε γηα ηελ κέηξεζε ησλ επηπέδσλ θνξεζκνχ ηνπ 

νμπγφλνπ ζην αίκα, θαζψο θαη ησλ θαξδηαθψλ παικψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

πξνζάξηεζε ηνπ αηζζεηήξα ζην δάθηπιν, φπνπ ην νμχκεηξν πεξλά κηα δέζκε θφθθηλνπ θαη 

ππέξπζξνπ θσηφο κέζσ ελφο παιιφκελνπ ηξηρνεηδνχο ζηξψκαηνο. Με ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αλαινγίαο ηνπ θφθθηλνπ πξνο ηνπ ππέξπζξνπ θσηφο πνπ έρεη κεηαβηβαζηεί ζην αίκα, 

πξνθχπηεη ν θνξεζκφο ηνπ νμπγφλνπ ηνπ αίκαηνο. Ηζρπξφ πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπζθεπήο, απνηειεί ε δπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ ηνπ κε άιιε ζπζθεπή θαη ε απνζηνιή ησλ 

κεηξήζεσλ ζε απηή, θαζψο δηαζέηεη Bluetooth. 

 

 

 

 

Δηθφλα 27. Λνγφηππν εηαηξείαο Card Guard 
69

 

 

5.5.4.1  Τοποθέτηςη του οξύμετρου Oxy Pro 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ αηζζεηήξα, αιιά θαη φιε ε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κεγάιε επθνιία θαη επρξεζηία.  

 Αξρηθά, ν εμεηαδφκελνο πξνζαξκφδεη ηε ζπζθεπή ζηαζεξνπνηψληαο ηνλ ηκάληα γχξσ απφ 

ην ρέξη ηνπ φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 28. ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηεί ηνλ αηζζεηήξα ζηελ 

άθξε ηνπ δαθηχινπ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 28. Σνπνζέηεζε αηζζεηήξα Oxy Pro 
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 Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αηζζεηήξα ν αζζελήο ζα πξέπεη λα πηέζεη ζηα ζεκεία 1 θαη 2 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Δηθφλα 29 θαη λα εθαξκφζεη ην δάθηπιν ζην ζεκείν 3 ηνπ 

αθξνδέθηε., αθήλνληαο ηα ζεκεία 1 θαη 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 29. Σνπνζέηεζε αηζζεηήξα Oxy Pro
70 

 

Έπεηηα, παηψληαο ην αξηζηεξφ θνπκπί (start button), αθνχ εκθαληζηεί ε νζφλε 

θαισζνξίζκαηνο ζεηξά έρεη ε απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Δηθφλα 

30). Με ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ πνπ βξίζθεηαη ζηα δεμηά, ηεξκαηίδεηαη ε κέηξεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 30. Απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παικηθήο νμπκεηξίαο  

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 
70
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5.6  Λεπτομερήσ ανάλυςη εφαρμογήσ «SleepApnea» 
 

Ζ εθαξκνγή «SleepApnea» απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν, ην νπνίν πξνζθέξεηαη γηα ηελ 

αλίρλεπζε ππλναπλντθψλ επεηζνδίσλ κέζσ ηεο θαηαγξαθήο επεηζνδίσλ απνθνξεζκνχ ηεο 

αηκνζθαηξίλεο ηνπ νμπγφλνπ ζην αίκα. Πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξα εχρξεζηε θαη απιή 

εθαξκνγή, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά ειθπζηηθή σο ελαιιαθηηθή δηαγλσζηηθή επηινγή. 

Απεπζχλεηαη ζε θάζε ειηθηαθή νκάδα θαη ησλ δχν θχισλ θαη παξέρεη αθξηβή θαη αμηφπηζηε 

κέηξεζε κε ζθνπφ ηε πξψηκε δηάγλσζε ηνπ .Α.Α.Τ .  

Με ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο: 

1. Οη ρξήζηεο- αζζελείο κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ, λα πξνβάινπλ θαη λα ζηέιλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεψλ ηνπο ζε θάπνην εηδηθφ ηαηξφ ηεο επηινγήο ηνπο 

2. Ο εηδηθφο ηαηξφο κπνξεί λα πξνβάιεη θαη λα αλαιχζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εμεηάζεσλ ησλ αζζελψλ ηνπ, ψζηε λα παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο 

θαη αλάινγα λα αληηδξά. 

 

5.6.1  Είςοδοσ ςτην εφαρμογή «SleepApnea» 
 

Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο «SleepApnea» ν ρξήζηεο επηιέγεη ην εηθνλίδην             απφ 

ην κελνχ Δθαξκνγψλ. 

Δκθαλίδεηαη ε νζφλε ππνδνρήο κε ην επίζεκν ινγφηππν ηεο εθαξκνγήο 
58

 (Δηθφλα 31). 

Παηψληαο ζην θνπκπί «Δίζνδνο» πξαγκαηνπνηείηαη κεηάβαζε ζηελ νζφλε εηζφδνπ (Δηθφλα 

32), φπνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ηα ζηνηρεία εηζφδνπ πνπ ηνλ αθνξνχλ.   

ην ζεκείν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηαπηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί κε απηά πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε 

είζνδνο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζεο ζηελ 

εθαξκνγή πξνυπνζέηεη ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Δάλ, ν ρξήζηεο πξνζπαζήζεη λα 

εθθηλήζεη κηα δηαδηθαζία ειιείςεη ζχλδεζεο, εκθαλίδεηαη ζρεηηθή νζφλε πνπ ηνλ πξνηξέπεη 

λα ζπλδεζεί.  

ηελ πεξίπησζε φπνπ ν ρξήζηεο δελ έρεη δεκηνπξγήζεη θάπνην ινγαξηαζκφ ζηελ 

εθαξκνγή, θαζψο είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ππεξεζία, παηψληαο ζηελ 

επηινγή «Γελ είζαη κέινο; Δγγξαθή ηψξα» κεηαθέξεηαη ζηελ νζφλε εγγξαθήο (Δηθφλα 33) 

ηελ νπνία ζα δνχκε αλαιπηηθά παξαθάησ.  

Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο λένπ θσδηθνχ ζην e-mail ηνπ ρξήζηε, ζε 

πεξίπησζε πνπ μέραζε ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο ηνπ. 
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5.6.2  Εγγραφή  ςτην εφαρμογή «SleepApnea» 
 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο λένπ ινγαξηαζκνχ ζηελ εθαξκνγή, απνηειεί κηα ζχληνκε 

θαη εχθνιε δηαδηθαζία. Πεξηιακβάλεη δεκηνπξγία ελφο νλφκαηνο ρξήζηε θαη ελφο θσδηθνχ, 

ηα νπνία αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ραξαθηήξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην φλνκα 

ρξήζηε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 1 γξάκκα (a-z) ή (A-Z) ή έλαλ αξηζκφ (0-9), 

κεγέζνπο 5-8 ραξαθηήξσλ, ελψ αληίζηνηρα ν θσδηθφο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ 1 γξάκκα (a-z) ή (A-Z) θαη έλαλ αξηζκφ (0-9), κεγέζνπο 5-8 ραξαθηήξσλ.  

Παηψληαο ην θνπκπί «Δγγξαθή» πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο χπαξμεο ινγαξηαζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ίδην φλνκα ρξήζηε. ηελ πεξίπησζε απηή, εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα ζην 

ρξήζηε πνπ ηνλ πξνηξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα άιιν φλνκα ρξήζηε.  

Δάλ πάιη ν ρξήζηεο πάηεζε θαηά ιάζνο ηελ επηινγή γηα δεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνχ, 

επηιέγνληαο «Έρεηο εγγξαθεί; χλδεζε», επηζηξέθεη ζηελ νζφλε εηζφδνπ. 

Έπεηηα απφ επηηπρή πξνζπάζεηα ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ, εκθαλίδεηαη κηα λέα νζφλε 

(Δηθφλα 35), φπνπ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα εηζάγεη θάπνηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ ηνλ 

αθνξνχλ, φπσο εκεξνκελία γέλλεζεο, θηιά, χςνο, θχιν, e-mail θαη πεξίκεηξνο ιαηκνχ. Σα 

Δηθφλα 31 .   Ζ νζφλε ππνδνρήο κε ην 

ινγφηππν ηεο εθαξκνγήο «SleepApnea» 

Δηθφλα 32.  Ζ νζφλε εηζφδνπ ζηελ 

εθαξκνγή «SleepApnea»                     
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ζηνηρεία απηά θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηνπ 

αζζελνχο απφ ηνλ γηαηξφ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

          

 

 

Δηθφλα  34 .   Ζ νζφλε  εηζαγσγήο κε 

έγθπξσλ ζηνηρείσλ εγγξαθήο 

Δηθφλα 33 .   Ζ νζφλε  εγγξαθήο ζηελ 

εθαξκνγή «SleepApnea» 
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Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αθνινπζνχλ επίζεο έιεγρν εγθπξφηεηαο αιιά θαη έιεγρν θελνχ 

πεδίνπ, φπσο θαη θάζε πεδίν εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ζηελ εθαξκνγή. Μεηά ηελ επηηπρή 

ππνβνιή ησλ πξνζσπηθψλ απηψλ δεδνκέλσλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νκάδαο θηλδχλνπ πνπ αλήθεη ν 

αζζελήο (ρακεινχ/πςεινχ). Ζ εθηίκεζε ηεο νκάδαο επηηπγράλεηαη έπεηηα απφ ππνινγηζκφ 

ησλ βαζκψλ πνπ ζπγθέληξσζε ν αζζελήο, αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

δεκηνπξγήζεθε ζπλάξηεζε, ε νπνία αθνινπζεί ηνλ αιγφξηζκν ππνινγηζκνχ γηα ην 

εξσηεκαηνιφγην ηνπ Βεξνιίλνπ φπσο παξνπζηάζηεθε ζην θεθάιαην 2.  Παηψληαο ην θνπκπί 

«Οινθιήξσζε Πξνθίι Υξήζηε», αλαδχεηαη έλα παξάζπξν πνπ ελεκεξψλεη ηνλ αζζελή γηα 

ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη θαη νινθιεξψλεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνχ. ην 

ζεκείν απηφ, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην ρξήζηε έρνπλ ζηαιεί θαη 

απνζεθεπηεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Σψξα, ν ρξήζηεο είλαη έηνηκνο λα εηζέιζεη ζηε εθαξκνγή. Αθνχ, εηζάγεη ηα ζηνηρεία 

εηζφδνπ θαη απηά θξηζνχλ έγθπξα, πξαγκαηνπνηείηαη είζνδνο θαη εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ 

νζφλε (Δηθφλα 37): 

 

 

 

Δηθφλα 35 .   Ζ νζφλε εηζαγσγήο πξνζσπηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ εγγξαθή 

Δηθφλα 36.  Ζ νζφλε ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ θαηά ηελ εγγξαθή 
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5.6.3  Καλωςόριςμα  ςτην εφαρμογή «SleepApnea» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην ζεκείν απηφ, ν ρξήζηεο έρεη θαηαθέξεη λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ δχλαηαη λα ηνπ πξνζθέξεη. Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην 

επάλσ αξηζηεξά, ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πεξηήγεζεο ζην κελνχ. πσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

παξαπάλσ εηθφλα (Δηθφλα 38), νη επηινγέο ηνπ αθνξνχλ: 

 ηελ έλαξμε λέαο κέηξεζεο παικηθήο νμπκεηξίαο, 

 ηελ πξνβνιή ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ, 

 ηελ πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, ηα νπνία κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη, 

 ηελ πξνβνιή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην .Α.Α.Τ. αιιά θαη ρξήζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα πηζαλέο απνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο, 

 ηελ ζπκπιήξσζε επηπιένλ δηαγλσζηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ (Κξηηήξην MOS), 

 ηε δεκηνπξγία, αιιά θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θσδηθνχ πνπ αθνξά ηνλ γηαηξφ, 

 ηελ έμνδν απφ ηελ εθαξκνγή 

ηελ θνξπθή ηνπ κελνχ εκθαλίδεηαη ην φλνκα θαη ην e-mail ηνπ ρξήζηε, ηα νπνία 

αλαθηψληαη απφ ηε δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ. 

Δηθφλα 37.  Ζ νζφλε θαισζνξίζκαηνο ζηελ 

εθαξκνγή 

Δηθφλα 38.  Ζ νζφλε κε αλαδπφκελν κελνχ 

επηινγψλ 



83 
 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί κηα ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηηο θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηεο 

εθαξκνγήο φπσο είλαη ε κέηξεζε, αιιά θαη ε πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ 

κέζσ ηνπ ηζηνξηθνχ. 

5.6.3.1  Μέτρηςη  παλμικήσ οξυμετρίασ 

 

Δπηιέγνληαο απφ ην αλαδπφκελν κελνχ ηελ επηινγή «Μέηξεζε», εκθαλίδεηαη ε νζφλε 

πνπ αθνξά ηε κέηξεζε, ε νπνία απνηειεί ηελ θχξηα ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο (Δηθφλα 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο κέηξεζεο  απνηειεί ν ζπγρξνληζκφο (pairing) ηεο θηλεηήο 

ζπζθεπήο android κε ην παικηθφ νμχκεηξν «PMP
4
 Oxy Pro». Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπληνληζκνχ δηακνξθψλεηαη ε ζπζθεπή θαηαγξαθήο, ψζηε λα ζηέιλεη ηα δεδνκέλα ζην 

ζπγθεθξηκέλν θηλεηφ θαη φρη ζε θάπνην άιιν. Πεγαίλνληαο ζην κελνχ ηνπ θηλεηνχ 

«Ρπζκίζεηο-> Bluetooth» ν ρξήζηεο επηιέγεη «Αλαδήηεζε γηα ζπζθεπέο». ηε ζπλέρεηα, 

εηζάγεη ηε ζπζθεπή θαηαγξαθήο ζε δηαδηθαζία pairing. ηε ιίζηα δηαζέζηκσλ ζπζθεπψλ 

Bluetooth ζα εκθαληζηεί ην φλνκα ηεο αληίζηνηρεο ζπζθεπήο, ηελ επηιέγεη θαη ακέζσο κεηά 

δεηείηαη ν θσδηθφο ηεο ζπζθεπήο. Ο θσδηθφο απηφο αλαθέξεηαη ζην manual ηνπ εθάζηνηε 

νμχκεηξνπ.  Σέινο, ν ρξήζηεο επηιέγεη επηζηξνθή, ψζηε λα επηζηξέςεη ζηελ εθαξκνγή 

«SleepApnea».  

Σψξα ινηπφλ, ε έλαξμε ηεο κέηξεζεο είλαη εθηθηή. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν ρξήζηεο ζα 

πξέπεη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην παικηθφ νμχκεηξν - αθνχ πξψηα ην έρεη ηνπνζεηήζεη ζηελ 

Δηθφλα 38.  Ζ νζφλε ηεο κέηξεζεο 

 

Δηθφλα 39.  Ζ νζφλε ηεο κέηξεζεο κε 

πξνηξνπή γηα ελεξγνπνίεζε ησλ Bluetooth 
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άθξε ηνπ δαρηχινπ ηνπ - θαη ζηε ζπλέρεηα λα παηήζεη ην θνπκπί «Έλαξμε Μέηξεζεο». 

Αλακέλεη γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα κέρξη λα ιεθζνχλ ηα δεδνκέλα θαη μεθηλά ε δηαδηθαζία ηεο 

κέηξεζεο (Δηθφλα 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ηε ιήςε ησλ κεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη πξνβνιή ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηελ 

νζφλε ηνπ θηλεηνχ. Ο ρξήζηεο δχλαηαη λα παξαθνινπζεί ηελ κέηξεζε φπνπ αλαγξάθνληαη νη 

ηηκέο πνπ αθνξνχλ ηνλ θνξεζκφ ηνπ νμπγφλνπ θαη ηνπ θαξδηαθνχ παικνχ, αξηζηεξά θαη 

δεμηά αληίζηνηρα. Παξάιιεια, απφ ηελ έλαξμε έσο θαη ηε ιήμε ηεο κέηξεζεο, έρεη ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία έλα ρξνλφκεηξν, ην νπνίν δείρλεη ηε δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο.  

Σα ζηνηρεία ηεο κέηξεζεο απνζεθεχνληαη ζε αξρεία .txt κέζσ ηεο εθαξκνγήο, ηα ζηνηρεία 

ησλ νπνίσλ ζηέιλνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ θάζε 2 ιεπηά. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ απνθεχγεηαη ε κεγάιε θαηαλάισζε κλήκεο ηεο εθαξκνγήο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν.  

(Παξάξηεκα I) 

Ο εμεηαδφκελνο έρνληαο αθνινπζήζεη ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, είλαη πηα έηνηκνο λα 

θνηκεζεί θαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο κειέηεο ηνπ χπλνπ ηνπ.  

Καηά ηελ αθχπληζε ην πξσί, ν εμεηαδφκελνο παηψληαο ην θνπκπί «Σεξκαηηζκφο 

Μέηξεζεο», ζέηεη ζε ηεξκαηηζκφ ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο. 

Δηθφλα 40.  Ζ νζφλε ηεο έλαξμεο ηεο κέηξεζεο 
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5.6.3.2  Προβολή ιςτορικού μετρήςεων 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κέηξεζεο, είλαη δπλαηή ε πξνβνιή ησλ θαηαγξαθψλ κέζσ ηεο 

επηινγήο ηεο «Πξνβνιήο Ιζηνξηθνχ». 

H ιεηηνπξγία απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα αληιεί ηηο κεηξήζεηο απφ ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ θαη έπεηηα λα ηηο εκθαλίδεη ζηελ νζφλε. Έηζη, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαηξέμεη ζηε ιίζηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη (Δηθφλα 41) θαη λα δεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ θαηαγξαθψλ. Σα δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα ηνπ ηζηνξηθνχ 

αθνξνχλ:  

 ηελ εκεξνκελία θαη 

 ηελ ψξα έλαξμεο ηεο κέηξεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μηα αθφκε επηινγή ηνπ ρξήζηε, είλαη απηή ηεο δηαγξαθήο κηαο κέηξεζεο. Γηα λα ην 

πεηχρεη απηφ, ζα πξέπεη λα παηήζεη πάλσ ζην κπιε εηθνλίδην κε ην X. Παηψληαο ην θνπκπί 

απηφ, αλαδχεηαη έλα παξάζπξν επηθνηλσλίαο κε ην ρξήζηε, φπνπ εξσηάηαη αλ είλαη βέβαηνο 

γηα ηελ ελέξγεηα πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη. Με ηελ απάληεζε «Γηαγξαθή» ε 

ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε δηαγξάθεηαη ηφζν απφ ηελ εθαξκνγή φζν θαη απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ.  

Δπηπιένλ, είλαη εθηθηή ε πιήξεο εθθαζάξηζε ηνπ ηζηνξηθνχ παηψληαο ηελ επηινγή 

«Δπηινγή φισλ» θαη έπεηηα ην θνπκπί «Γηαγξαθή».  

 Δηθφλα 41.  Ζ νζφλε ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ 

κεηξήζεσλ 
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ηελ πεξίπησζε φπνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία κέηξεζε, είηε έρνπλ δηαγξαθεί 

φιεο νη κεηξήζεηο, εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα ζηελ νζφλε ελεκεξψλνληάο ην ρξήζηε πσο ν 

θαηάινγνο είλαη θελφο. 

Δπηιέγνληαο ην κπιε εηθνλίδην κε ηνλ θαηάινγν πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάζε κέηξεζε ηεο 

ιίζηαο, ν αζζελήο εξσηάηαη αλ επηζπκεί λα πξνβάιεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κέηξεζεο. Με ηελ απάληεζε «Πξνβνιή», κεηαβαίλεη ζηελ νζφλε ησλ «Απνηειεζκάησλ» 

(Δηθφλα 42).  

Ζ νζφλε απηή απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: 

 ηα απνηειέζκαηα  

 ηα γξαθήκαηα (Δηθφλα 43) 

 ηε δηάγλσζε ηνπ ηαηξνχ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε (Δηθφλα 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3.2.1  Προβολή αποτελεςμάτων μετρήςεων 

 

 

Σα απνηειέζκαηα, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε είλαη ηα εμήο: 

 ην πιήζνο ησλ επεηζνδίσλ απνθνξεζκνχ (ν ππνινγηζκφο ησλ επεηζνδίσλ 

παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα II), 

 Δηθφλα 42.  Ζ νζφλε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο κέηξεζεο 

Δηθφλα 43.  Ζ νζφλε ησλ γξαθεκάησλ 

ηεο κέηξεζεο 
Δηθφλα 44.  Ζ νζφλε ηεο δηάγλσζεο 

ηεο κέηξεζεο απφ ην γηαηξφ  
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 ε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα (ζε ιεπηά) ησλ επεηζνδίσλ απνθνξεζκνχ, 

 ε ειάρηζηε, ε κέγηζηε ηηκή θαη ν κέζνο φξνο ησλ κεηξήζεσλ ηνπ πνζνζηηαίνπ 

θνξεζκνχ ηνπ νμπγφλνπ,  

 ε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα (ζε ιεπηά) φπνπ ν θνξεζκφο ηνπ νμπγφλνπ είρε ηηκή 

κηθξφηεξε ηνπ 88%, 

 ε ειάρηζηε, ε κέγηζηε ηηκή θαη ν κέζνο φξνο ησλ θαξδηαθψλ παικψλ 

 

5.6.3.2.2  Προβολή γραφημάτων μετρήςεων 

 

Άιιν έλα πνιχηηκν εξγαιείν ηεο εθαξκνγήο είλαη ε εμαγσγή γξαθεκάησλ. Ζ ιεηηνπξγία 

απηή έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζεη γξαθήκαηα ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ηνπ 

πνζνζηηαίνπ θνξεζκνχ ηνπ νμπγφλνπ θαη ησλ θαξδηαθψλ παικψλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο 

ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ βαζηθφ εξγαιείν, δηφηη πξνζθέξεη ζην ρξήζηε 

νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα 

επθνιφηεξα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη ηελ πξφνδν ηεο κέζα ζην ρξφλν. 

 

Σν γξάθεκα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Άμνλαο-x (x-axis):   άμνλαο x ζπκβνιίδεη ηε δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο ζε 

δεπηεξφιεπηα (s)  

 Άμνλαο-y (y-axis): ηνλ άμνλα y είλαη ηνπνζεηεκέλεο νη ηηκέο ηνπ θνξεζκνχ ηνπ 

νμπγφλνπ θαη ησλ θαξδηαθψλ παικψλ ζην θάζε δηάγξακκα αληίζηνηρα, νη νπνίεο 

έρνπλ αλαθηεζεί απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 Σα ζεκεία ησλ κεηξήζεσλ: Οη γξακκέο πνπ θαίλνληαη ζην  γξάθεκα απνηεινχλ 

ζπλερή έλσζε ησλ ζεκείσλ ησλ κεηξήζεσλ. 

 

Μηα πνιχ ρξήζηκε ηδηφηεηα ησλ γξαθεκάησλ είλαη απηή ηεο κεγέζπλζεο. Κάλνληαο zoom 

in, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη ιεπηνκέξεηα ηα γξαθήκαηα. Ζ 

επηινγή απηή, είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκε, ιφγσ ηεο χπαξμεο ηεξάζηηνπ πιήζνπο ησλ ζεκείσλ. 

 

5.6.6.3.3  Προβολή διάγνωςησ μετρήςεων 

  

Σέινο, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο πξνβνιήο ησλ απνηειεζκάησλ πξνζθέξεη ηελ πξνβνιή ηεο 

εθηίκεζεο ηνπ ηαηξνχ ηνπ αζζελνχο. ε απηή ηελ νζφλε, εκθαλίδεηαη ην φλνκα ηνπ ηαηξνχ 

θαη ε δηάγλσζε (Δηθφλα 44), ηελ νπνία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε. Έηζη ινηπφλ, ν αζζελήο ελεκεξψλεηαη απφ ην γηαηξφ πνπ ηνλ 

παξαθνινπζεί γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. Ο γηαηξφο κειεηά ιεπηνκεξψο ηα 

απνηειέζκαηα, ηα γξαθήκαηα, αιιά θαη ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ αζζελνχο, ε νπνία 

πξνθχπηεη ηφζν απφ ηηο απαληήζεηο ζηα δηαγλσζηηθά εξσηεκαηνιφγηα, φζν θαη απφ ηα 

πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ έρεη εηζάγεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ν αζζελήο. Έρνληαο ζηε δηάζεζή 

ηνπ φια απηά ηα απαξαίηεηα γηα ηε δηάγλσζε ζηνηρεία, απνθιείεη ή ζπκβνπιεχεη ηνλ αζζελή 

γηα ζπκκεηνρή ζε εξγαζηεξηαθή κειέηε χπλνπ.  
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Δθηφο απφ δηαγλσζηηθφ εξγαιείν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε εθηίκεζε ηνπ γηαηξνχ κπνξεί 

λα αθνξά αθφκε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ αζζελνχο, θαηά ηε ζεξαπεπηηθή 

αγσγή, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηήο. 

ε πεξίπησζε φπνπ ν γηαηξφο δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αθφκε δηάγλσζε γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε, ν αζζελήο ελεκεξψλεηαη κε αλάινγν κήλπκα ζηε νζφλε (Δηθφλα 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.7  Σύντομη ανάλυςη τησ ιςτοςελίδασ   
 

ην ζεκείν απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ππεξεζία «SleepApnea 

Doctor Care».  

Μέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εηδηθφ ηαηξφ λα 

παξαθνινπζεί απνκαθξπζκέλα ηνλ αζζελή ηνπ θαη λα είλαη ελήκεξνο γηα ηελ εμέιημε ηεο 

πγείαο ηνπ. Απνηειεί ηε ζπνπδαηφηεξε ίζσο δπλαηφηεηα πνπ ζπλνδεχεη ηελ εθαξκνγή, θαζψο 

είλαη ν κφλνο έγθπξνο ηξφπνο γηα αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δπηδηψθνληαο ηελ απνθπγή 

ζθαικάησλ θαη παξαθηλδπλεπκέλσλ εθηηκήζεσλ απφ ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή, επηιέρζεθε ε 

πινπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο κέζσ ηεο νπνίαο ν εμνπζηνδνηεκέλνο ηαηξφο δχλαηαη λα 

Δηθφλα 45.  Ζ νζφλε ηεο δηάγλσζεο ηεο 

κέηξεζεο απφ ην γηαηξφ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αθφκε δηάγλσζε . 
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απνζηείιεη ηε δηάγλσζή ηνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, κέζσ ηεο νπνίαο ζα ηε ιάβεη ν αζζελήο 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Γηα ηελ είζνδν ζηηο ππεξεζίεο ηεο ζειίδαο ν ηαηξφο ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη ηνλ 

ζχλδεζκν: http://83.212.105.46/index1.html ζην θπιινκεηξεηή πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. Ζ 

ζειίδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξε επθνιία ζηε ρξήζε ηεο θαη είλαη ζπκβαηή κε φινπο 

ηνπο θπιινκεηξεηέο. 

Αθνχ παηήζεη «Enter», εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ (ή ηνπ ηάκπιεη ηνπ) 

ε παξαθάησ νζφλε (Δηθφλα 46) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έρνληαο πξνεγεζεί εγγξαθή ζηελ ηζηνζειίδα, ν γηαηξφο κεηαβαίλεη ζηε ζειίδα εηζφδνπ, 

φπνπ ζα πξέπεη λα εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ γηα λα ζπλδεζεί σο ρξήζηεο ζηε ζειίδα. 

Παηψληαο ην θνπκπί «Δίζνδνο» θαη έρνληαο πιεθηξνινγήζεη ζσζηά ηα ζηνηρεία εηζφδνπ, 

ν γηαηξφο ζπλδέεηαη πιένλ σο ρξήζηεο ζηε ζειίδα (Δηθφλα 47). Παξαηεξνχκε πσο ζην 

επάλσ κέξνο ζηα δεμηά εκθαλίδεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ηαηξνχ. Απηή ε δπλαηφηεηα 

παξακέλεη ελεξγή θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζεο ηνπ γηαηξνχ ζηε ζειίδα. 

Σψξα πηα, κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζε απηή θαη λα δεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ησλ 

αζζελψλ ηνπ.  

 

 

 

 

Δηθφλα 46.  Ζ νζφλε ηεο ππεξεζίαο SleepApnea Doctor Care 

 

http://83.212.105.46/index1.html
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Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, ζα πξέπεη λα παηήζεη είηε ζην θνπκπί «Δπηινγή Αζζελνχο» είηε 

ζηελ «Δπηινγή Αζζελνχο» απφ ην κελνχ πνπ βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά. ηε ζπλέρεηα 

εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε (Δηθφλα 48), φπνπ ν γηαηξφο ζα πξέπεη λα εηζάγεη ηνλ θσδηθφ 

πνπ αθνξά ηνλ αζζελή ηνπ. Ο θσδηθφο απηφο παξέρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αζζελή ζηνλ 

ηαηξφ κε φπνην ηξφπν επηιέμεη ν αζζελήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 47.  Ζ αξρηθή νζφλε έπεηηα απφ ζχλδεζε ηνπ γηαηξνχ ζηε ζειίδα 

 

Δηθφλα 48.  Ζ νζφλε επηινγήο αζζελνχο 
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Έπεηηα απφ ηελ επηηπρεκέλε ηαπηνπνίεζε ηνπ θσδηθνχ κέζσ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, 

εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ αζζελνχο, θαζψο θαη νη απαληήζεηο ηνπ 

ζην δηαγλσζηηθφ εξσηεκαηνιφγην MOS. Σα ζηνηρεία απηά αλαθηψληαη απφ ηε βάζε 

δενκέλσλ (Δηθφλα 49).   

Με ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ν γηαηξφο ζρεκαηίδεη κηα αξρηθή εηθφλα γηα ηνλ 

αζζελή ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δλ ζπλερεία, έρεη ελεξγνπνηεζεί ε επηινγή «Ιζηνξηθφ Αζζελνχο». Δπηιέγνληαο ηελ 

πξνβνιή ηνπ ηζηνξηθνχ φπνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ην ζχλνιν ησλ κεηξήζεσλ πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ν αζζελήο, ν γηαηξφο κπνξεί λα δεη φιεο ηηο κεηξήζεηο θαη λα επηιέμεη απηή 

πνπ ζέιεη λα εμεηάζεη (Δηθφλα 50). Παηψληαο πάλσ ζε κηα κέηξεζε κεηαβαίλεη ζηελ θαξηέια 

ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 49.  Ζ νζφλε πξνθίι ηνπ αζζελνχο 
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Ζ θαξηέια ησλ απνηειεζκάησλ παξέρεη ζηνλ γηαηξφ πιεξνθνξίεο ίδηεο κε απηέο πνπ 

θαίλνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ρξήζηε αλαθνξηθά κε ηηο κεηξήζεηο. ην θάησ κέξνο ηεο 

ζειίδαο απηήο ππάξρεη πεδίν θεηκέλνπ (Δηθφλα 51), φπνπ ν γηαηξφο κπνξεί λα 

πιεθηξνινγήζεη ηελ δηάγλσζή ηνπ κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα. ην επάλσ κέξνο 

ηνπ πιαηζίνπ θεηκέλνπ ππελζπκίδεηαη ζηνλ ηαηξφ εάλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ήδε δηάγλσζε 

γηα ηελ παξνχζα κέηξεζε. ε πεξίπησζε φπνπ έρεη ήδε απνζηείιεη δηάγλσζε πνπ αθνξά ηε 

ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε, εκθαλίδεηαη αλάινγε ππελζχκηζε θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

αλαλέσζήο ηεο εάλ ην επηζπκεί. Παηψληαο ην θνπκπί «Απνζηνιή Γηάγλσζεο» ή «Αιιαγή 

Γηάγλσζεο» αληίζηνηρα, ην θείκελν απνζεθεχεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. ηελ πνξεία, ην 

ζπγθεθξηκέλν θείκελν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αζζελνχο κέζσ ηεο εθαξκνγήο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 50.  Ζ νζφλε κε ην ηζηνξηθφ ησλ κεηξήζεσλ  ηνπ αζζελνχο 

 

Δηθφλα 51.  Ζ νζφλε θαηαγξαθήο θαη απνζηνιήο ηεο δηάγλσζεο απφ ηνλ ηαηξφ 
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Αθνχ ν ηαηξφο έρεη νινθιεξψζεη ηελ πεξηήγεζή ηνπ ζηε ζειίδα, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη έμνδν. Γηα ηελ έμνδν ηνπ, ζα πξέπεη λα παηήζεη επάλσ ζην βειάθη πνπ 

βξίζθεηαη δίπια ζην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ επάλσ δεμηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαδχεηαη ε 

επηινγή «Έμνδνο» απφ ηε ζειίδα. 

5.8  Καταγραφή και ανάλυςη των αποτελεςμάτων των 

πειραματικών μετρήςεων  
 

Γηα ηε δνθηκή ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο αθξίβεηαο ηεο 

ελαιιαθηηθήο δηαγλσζηηθήο κεζφδνπ πνπ αθνξά ηε λπρηεξηλή παικηθή νμπκεηξία, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ζε εζεινληέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ηνπο. 

Σν δείγκα ησλ εζεινληψλ είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν, θαζψο απνηειείηαη κφιηο απφ 3 άηνκα.  

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηηο νινλχθηηεο 

κεηξήζεηο ζηα άηνκα απηά. Σέινο, αθνινπζεί αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, κε ζθνπφ λα 

απνθιεηζηνχλ ηα άηνκα πνπ δε ρξήδνπλ πνιπζσκαηνγξαθηθήο κειέηεο ή λα  παξαπεκθζνχλ 

ζε εξγαζηεξηαθή κειέηε άηνκα κε ππνςία εθδήισζεο ηεο λφζνπ. 

 

5.8.1  Καταγραφή των αποτελεςμάτων των πειραματικών μετρήςεων 

 

1
νο

 εμεηαδφκελνο: Ο  πξψηνο εμεηαδφκελνο είλαη γπλαίθα ειηθίαο 25 εηψλ θαη αλήθεη ζηελ 

νκάδα ρακεινχ θηλδχλνπ εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ ζπκπιήξσζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ.  Σν άηνκν απηφ, πξαγκαηνπνίεζε κηα νινλχθηηα 

κέηξεζε δηάξθεηαο πεξίπνπ 6 σξψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο απηήο, θαζψο θαη ηα 

πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ ηελ αθνξνχλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 52. Πξνζσπηθά ζηνηρεία 1
νπ

 εμεηαδφκελνπ 
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Απνηειέζκαηα κέηξεζεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαθήκαηα κέηξεζεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 53. Απνηειέζκαηα κέηξεζεο 1
νπ

 εμεηαδφκελνπ, φπσο θαίλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα  

 

Δηθφλα 54. Γξάθεκα φπνπ απεηθνλίδνληαη νη ζπλερείο κεηξήζεηο ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο ηνπ 

νμπγφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ηνπ 1
νπ

 εμεηαδφκελνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα  
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2
νο

 εμεηαδφκελνο: Ο  δεχηεξνο εμεηαδφκελνο είλαη επίζεο γπλαίθα ειηθίαο 63 εηψλ θαη 

αλήθεη ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ.  Σν άηνκν απηφ, πξαγκαηνπνίεζε κηα 

νινλχθηηα κέηξεζε δηάξθεηαο πεξίπνπ 4,5 σξψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο απηήο, 

θαζψο θαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ ηελ αθνξνχλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 56. Πξνζσπηθά ζηνηρεία 2
νπ

 εμεηαδφκελνπ 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 55. Γξάθεκα φπνπ απεηθνλίδνληαη νη ζπλερείο κεηξήζεηο ηνπ θαξδηαθνχ παικνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ηνπ 

1
νπ

 εμεηαδφκελνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα  
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Απνηειέζκαηα κέηξεζεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαθήκαηα κέηξεζεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 57. Απνηειέζκαηα κέηξεζεο 2
νπ

 εμεηαδφκελνπ, φπσο θαίλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα  

 

Δηθφλα 58. Γξάθεκα φπνπ απεηθνλίδνληαη νη ζπλερείο κεηξήζεηο ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο ηνπ 

νμπγφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ηνπ 2
νπ

 εμεηαδφκελνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα  
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3
νο

 εμεηαδφκελνο: Ο  ηξίηνο εμεηαδφκελνο είλαη επίζεο γπλαίθα ειηθίαο 57 εηψλ θαη αλήθεη 

ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ.  Σν άηνκν απηφ, πξαγκαηνπνίεζε κηα 

νινλχθηηα κέηξεζε δηάξθεηαο πεξίπνπ 5,5 σξψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο απηήο, 

θαζψο θαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ ηελ αθνξνχλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

 

    Δηθφλα 60. Πξνζσπηθά ζηνηρεία 3
νπ

 εμεηαδφκελνπ 

 

 

 

Δηθφλα 59. Γξάθεκα φπνπ απεηθνλίδνληαη νη ζπλερείο κεηξήζεηο ηνπ θαξδηαθνχ παικνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

χπλνπ ηνπ 2
νπ

 εμεηαδφκελνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα  
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Απνηειέζκαηα κέηξεζεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαθήκαηα κέηξεζεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 61. Απνηειέζκαηα κέηξεζεο 3
νπ

 εμεηαδφκελνπ, φπσο θαίλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα  

 

Δηθφλα 62. Γξάθεκα φπνπ απεηθνλίδνληαη νη ζπλερείο κεηξήζεηο ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο ηνπ 

νμπγφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ηνπ 3
νπ

 εμεηαδφκελνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα  
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5.8.2  Ανάλυςη των αποτελεςμάτων των πειραματικών μετρήςεων 
 

1
νο

 εμεηαδφκελνο: Ο πξψηνο εμεηαδφκελνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ρακεινχ θηλδχλνπ, φπσο 

απηφ πξνέθπςε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ. 

Ζ κέηξεζε ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζε δείρλεη έλα άηνκν κε απφιπηα θπζηνινγηθφ χπλν. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ηνπ, ν θνξεζκφο δελ έπεζε θαζφινπ θάησ απφ ην 88% θαη ν 

εμεηαδφκελνο δελ παξνπζίαζε θαλέλα επεηζφδην απνθνξεζκνχ ηνπ νμπγφλνπ ηνπ αίκαηνο. Οη 

ηηκέο ηνπ θνξεζκνχ ηνπ νμπγφλνπ είλαη απνιχησο θπζηνινγηθέο (> 96 %) . Ο δείθηεο ODI 

ινηπφλ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη κεδεληθφο, άξα θαη ν δείθηεο AHI ζα έρεη έσο θαη 

κεδεληθή ηηκή.  

πκπεξαζκαηηθά, ν εμεηαδφκελνο 1 ζα κπνξνχζε λα απνθιεηζηεί απφ ηελ εξγαζηεξηαθή 

κειέηε χπλνπ, θαζψο δελ ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα καξηπξά ηελ ππνςία φηη πάζρεη 

απφ ην .Α.Α.Τ. . 

 

2
νο

 εμεηαδφκελνο: Ο δεχηεξνο εμεηαδφκελνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο 

απηφ πξνέθπςε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ. 

Ζ κέηξεζε ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζε δείρλεη έλα άηνκν κε αξθεηά αλήζπρν χπλν. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ηνπ, ν θνξεζκφο έπεζε γηα 6 ιεπηά θαη 38 δεπηεξφιεπηα  θάησ απφ ην 

88% (ππνμπγνλαηκία) θαη ν εμεηαδφκελνο παξνπζίαζε 15 επεηζφδηα απνθνξεζκνχ ηνπ 

νμπγφλνπ ηνπ αίκαηνο. Σα επεηζφδηα ηνπ απνθνξεζκνχ ηνπ νμπγφλνπ δηήξθεζαλ 6 ιεπηά θαη 

40 δεπηεξφιεπηα . Ο δείθηεο ODI ινηπφλ ζηελ πεξίπησζε απηή ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

       ODI = 15(επεηζφδηα απνθνξεζκνχ) / 4,27 (δηάξθεηα κέηξεζεο ζε ψξεο) = 3,51 < 5 

Δηθφλα 63. Γξάθεκα φπνπ απεηθνλίδνληαη νη ζπλερείο κεηξήζεηο ηνπ θαξδηαθνχ παικνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ηνπ 3
νπ

 

εμεηαδφκελνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα  
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ΑΖΗ= 1.125 * ODI - 0.196= 1.125* 3,51 – 0.196= 3,75 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο ην νπνίν ιήθζεθε κέζσ ησλ απαληήζεσλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ην Κξηηήξην MOS, αιιά θαη ηελ ηηκή ηνπ δείθηε 

απνθνξεζκνχ,  δε θαίλεηαη ν εμεηαδφκελνο λα λνζεί απφ ην .Α.Α.Τ. Παξφια απηά ζχκθσλα 

κε ηελ πξνηξνπή έκπεηξνπ πλεπκνλνιφγνπ θαιφ ζα ήηαλ ν ζπγθεθξηκέλνο εμεηαδφκελνο λα 

αθνινπζήζεη πεξεηαίξσ κειέηε ζην εξγαζηήξην χπλνπ, θαζψο πάληα ε εμέηαζε κε ηε ρξήζε 

ηνπ παικηθνχ νμχκεηξνπ παξνπζηάδεη θάπνηα απφθιηζε ζπγθξηηηθά κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο. 

Έηζη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο πσο ν αζζελήο βξίζθεηαη θνληά ζην φξην εκθάληζεο .Α.Α.Τ. 

ήπηαο κνξθήο, θξίλεηαη θαιφ λα παξαπεκθζεί ζε επηπιένλ εμέηαζε. 

 

3
νο

 εμεηαδφκελνο: Ο δεχηεξνο εμεηαδφκελνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο 

απηφ πξνέθπςε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ. 

Ζ κέηξεζε ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζε δείρλεη έλα άηνκν κε αξθεηά αλήζπρν χπλν. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ηνπ, ν θνξεζκφο έπεζε γηα 273 ιεπηά θαη 37 δεπηεξφιεπηα  θάησ απφ 

ην 88% (ππνμπγνλαηκία) θαη ν εμεηαδφκελνο παξνπζίαζε 136 επεηζφδηα απνθνξεζκνχ ηνπ 

νμπγφλνπ ηνπ αίκαηνο. Σα επεηζφδηα ηνπ απνθνξεζκνχ ηνπ νμπγφλνπ δηήξθεζαλ 56 ιεπηά 

θαη 30 δεπηεξφιεπηα . Ο δείθηεο ODI ινηπφλ ζηελ πεξίπησζε απηή ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

       ODI = 136(επεηζφδηα απνθνξεζκνχ) / 5,34 (δηάξθεηα κέηξεζεο ζε ψξεο) = 25,46 < 30 

 

     ΑΖΗ= 1.125 * ODI - 0.196= 1.125* 25,46 – 0.196= 28,44 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο ην νπνίν ιήθζεθε κέζσ ησλ απαληήζεσλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ην Κξηηήξην MOS, αιιά θαη ηελ ηηκή ηνπ δείθηε 

απνθνξεζκνχ,  ν εμεηαδφκελνο πνιχ πηζαλψο λα λνζεί απφ ην .Α.Α.Τ. Με βάζε ηνλ 

ππνινγηζζέληα δείθηε ν αζζελήο έρεη κέηξηαο πξνο βαξηάο κνξθήο αλαπλεπζηηθή 

δπζιεηηνπξγία. χκθσλα θαη κε ηελ πξνηξνπή έκπεηξνπ πλεπκνλνιφγνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε πεξεηαίξσ κειέηε ζην εξγαζηήξην χπλνπ, γηα ηελ νξηζηηθή δηάγλσζε ηεο 

ππληθήο άπλνηαο.  
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Μειινληηθέο επεθηάζεηο 

 

Αλ θαη ε εθαξκνγή «SleepApnea», θαζψο θαη ε ηζηνζειίδα πνπ ηε ζπλνδεχεη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε επρξεζηία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα, ζίγνπξα επηδέρνληαη 

βειηησηηθέο παξεκβάζεηο. Τπάξρνπλ πεξηζψξηα εμέιημεο θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηφζν σο 

πξνο ην επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεηαη ζην ρξήζηε, φζν θαη σο πξνο ηελ 

αλίρλεπζε ππλναπλντθψλ επεηζνδίσλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα.  

Μεξηθέο κειινληηθέο επεθηάζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 
 

 Ηρνγξάθεζε ηνπ ξνραιεηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ηνπ αζζελνχο: Ηδηαίηεξα 

ρξήζηκνο θαληάδεη ν ζπλδπαζκφο ηεο θαηακέηξεζεο ησλ επεηζνδίσλ απνθνξεζκνχ 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ παικηθνχ νμπκέηξνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή θαη ηεο 

πηζαλήο ερνγξάθεζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. Έρνληαο σο 

γλψκνλα ηελ χπαξμε έληνλνπ ξνραιεηνχ  σο θχξην ζχκπησκα ηεο λφζνπ, ζα ήηαλ 

ζεκαληηθά επνηθνδνκεηηθή ε δηαζηαχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ παικηθνχ 

νμπκέηξνπ θαη ηεο αλάιπζεο ηεο ερεηηθήο θαηαγξαθήο. Με ηελ κεηαηξνπή ηνπ 

ερεηηθνχ αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ, ζα κπνξνχζαλ λα ππνινγηζηνχλ ηα 

επεηζφδηα δηαθνπήο ηεο αλαπλνήο θαη ε δηάξθεηα απηψλ, κε απνηέιεζκα λα 

νδεγεζνχκε ζε αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εθδήισζε θαηλνκέλσλ άπλνηαο 

ζηνλ χπλν. 

 Μειέηε REM Φάζεο: Γλσξίδνληαο κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο πσο ηα 

πεξηζζφηεξα ππλναπλντθά επεηζφδηα ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο REM Φάζεο 

ηνπ χπλνπ, ε κειέηε κέζσ ησλ γξαθεκάησλ ηνπ θαξδηαθνχ παικνχ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θάζεσλ REM,  ζα έδηλε κεγαιχηεξε αμηνπηζηία ζηα απνηειέζκαηα θαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ή φρη ησλ επεηζνδίσλ άπλνηαο. 

 Απνζήθεπζε ησλ κεηξήζεσλ ζηελ εθαξκνγή ειιείςεη ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν: 

Έλα θχξην κεηνλέθηεκα ηεο πινπνηνχκελεο εθαξκνγήο, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζε 

πεξίπησζε φπνπ δελ ππάξρεη ή ραζεί ε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο, ηα δεδνκέλα ράλνληαη, θαζψο δελ κπνξνχλ λα 

απνζηαινχλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Έηζη ινηπφλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε απνζήθεπζε 

ησλ κεηξήζεσλ ζηελ εθαξκνγή θαη ε χπαξμε ηεο δπλαηφηεηαο απνζηνιήο απηψλ 

κφιηο απνθαηαζηαζεί ην ζθάικα ηεο ζχλδεζεο. 

 Πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηνζειίδα: Αλαθνξηθά κε ηελ 

ηζηνζειίδα, ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ηφζν ην πεξηβάιινλ πεξηήγεζεο φζν θαη νη 

επηινγέο πνπ πξνζθέξεη. Θα ήηαλ ρξήζηκε ε δπλαηφηεηα αιιαγήο- επεμεξγαζίαο ηνπ 

πξνθίι ηνπ ηαηξνχ, θαζψο απηφ δελ είλαη δπλαηφ ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε. 

Δπηπιένλ, ηα γξαθήκαηα ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ, 

ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ζπλνδεχνληαη απφ επηινγή κεγέζπλζεο γηα θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Δλεκέξσζε ηνπ αζζελή γηα δηάγλσζε απφ ηνλ ηαηξφ: πσο έρεη παξαηεξεζεί θαη 

ζηελ αλάιπζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο θαηά ηελ πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ κεηξήζεσλ, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάιεη ηε δηάγλσζε ηνπ ηαηξνχ 
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εθφζνλ απηή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. εκαληηθή βειηίσζε ζα απνηεινχζε ε 

ελεκέξσζε ηνπ αζζελή κέζσ ελφο ερεηηθνχ κελχκαηνο ή ελφο αλαδπφκελνπ 

παξαζχξνπ δηαιφγνπ, κφιηο ν ηαηξφο απνζηείιεη ηε δηάγλσζή ηνπ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ρξήζηεο δε ζα ρξεηάδεηαη λα ειέγρεη ζπλέρεηα γηα 

ηπρφλ δηαγλψζεηο, αιιά ζα αλακέλεη ηελ δηαδξαζηηθή ελεκέξσζή ηνπ απφ ηελ 

εθαξκνγή.  
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Παξάξηεκα I 

 

Απφζπαζκα απφ ην αξρείν Metrisi_Fragment.java φπνπ γίλεηαη ε ιήςε ησλ κεηξήζεσλ 

θαη ε απνζήθεπζε απηψλ ζε αξρεία .txt. Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ηξία αξρεία .txt, έλα φπνπ απνζεθεχνληαη νη κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

θνξεζκφ ηνπ νμπγφλνπ (output[0] ) , έλα δεχηεξν πνπ αθνξά ηηο κεηξήζεηο ηνπ θαξδηαθνχ 

παικνχ (output[1] ) θαη έλα φπνπ θαηαγξάθεηαη ε ηξέρνπζα ψξα (curTime).  

private  FileOutputStream fOut,fOut1,fOut2 ; 

public  static String  file0="file0.txt", file1 = "file1.txt", file2 = 

"file2.txt"; 

 

Σν ηκήκα ηνπ θψδηθα απηνχ επαλαιακβάλεηαη θάζε δεπηεξφιεπην, θαζψο ιακβάλεηαη λέα 

κέηξεζε απφ ην νμχκεηξν. 

data1=String.valueOf(output[0]) +"\n"; 

data2=String.valueOf(output[1]) +"\n"; 

timedata= String.valueOf(curTime) +"\n"; 

 

if(x) { 

    start_time = String.valueOf(curTime); 

    simpleChronometer.start(); 

    x = false; 

} 

 

try { 

 

    fOut = getActivity().openFileOutput(file0, Context.MODE_APPEND); 

    fOut.write(data1.getBytes()); 

    fOut.close(); 

 

} 

 

 

catch (Exception e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

} 

 

 

try { 

 

    fOut1 = getActivity().openFileOutput(file1, Context.MODE_APPEND); 

    fOut1.write(data2.getBytes()); 

    fOut1.close(); 

} 

 

 

catch (Exception e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 
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    e.printStackTrace(); 

} 

 

 

try { 

 

    fOut2 = getActivity().openFileOutput(file2, Context.MODE_APPEND); 

    fOut2.write(timedata.getBytes()); 

    fOut2.close(); 

} 

 

 

catch (Exception e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

} 

 

ην παξαθάησ ηκήκα ηνπ θψδηθα ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην ίδην .java αξρείν 

παξνπζηάδεηαη ε απνζηνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηξηψλ αξρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ αλά 2 

ιεπηά (120 δεπηεξφιεπηα). Μεηά ηελ απνζηνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ηα 

αξρεία αδεηάδνπλ, ψζηε λα είλαη έηνηκα λα δερζνχλ λέεο εηζαγσγέο.  

Runnable r =       new Runnable() { 

 

    @Override 

    public void run() { 

 

        try { 

 

            FileInputStream fin0 = getActivity().openFileInput(file0); 

            int c0; 

            String temp0 = ""; 

            while ((c0 = fin0.read()) != -1) { 

                temp0 = temp0 + Character.toString((char) c0); 

            } 

 

 

            FileInputStream fin1 = getActivity().openFileInput(file1); 

            int c1; 

            String temp1 = ""; 

            while ((c1 = fin1.read()) != -1) { 

                temp1 = temp1 + Character.toString((char) c1); 

            } 

 

 

            FileInputStream fin2 = getActivity().openFileInput(file2); 

            int c2; 

            String temp2 = ""; 

            while ((c2 = fin2.read()) != -1) { 

                temp2 = temp2 + Character.toString((char) c2); 

            } 

 

            

 

            Response.Listener<String> responseListener = new 

Response.Listener<String>() { 
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                @Override 

                public void onResponse(String response) { 

 

                } 

            }; 

 

 

            MetrisiRequest metriseis = new MetrisiRequest(Login.username, 

temp0, temp1, temp2, date, start_time,stop_time,duration,hravg_string, 

                    spo2avg_string, spo2min_string, spo2max_string, 

hrmin_string, hrmax_string, responseListener); 

 

            RequestQueue queue = Volley.newRequestQueue(getActivity()); 

            queue.add(metriseis); 

 

 

            fOut = getActivity().openFileOutput(file0, 0); 

            fOut1 = getActivity().openFileOutput(file1, 0); 

            fOut2 = getActivity().openFileOutput(file2, 0); 

 

        } catch (Exception e) { 

 

        } 

 

        new Handler().postDelayed(this, 120000); 

 

    } 

}; 

 

 

new Handler().postDelayed(r, 120000); 
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Παξάξηεκα II 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ηκήκα ηνπ θψδηθα πνπ πεξηέρεηαη ζην αξρείν 

AndroidFragment_Graphs.java θαη αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επεηζνδίσλ απνθνξεζκνχ. 

Αθνχ αλαθηεζεί ην πεξηερφκελν ησλ αξρείσλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ, ην νπνίν είλαη ζε 

κνξθή String, δηαβάδεηαη γξακκή-γξακκή αθαηξψληαο ηελ αιιαγή γξακκήο ε νπνία είρε 

πξνζηεζεί. ηελ πεξίπησζε ηνπ αξρείνπ πνπ πεξηέρεη ηηο κεηξήζεηο ηνπ θνξεζκνχ ηνπ 

νμπγφλνπ, θάζε ηηκή πνπ δηαβάδεηαη πξνζηίζεηαη ζε κία θελή ιίζηα (list) . Με ηε ρξήζε ηεο 

ιίζηαο απηήο ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ 120 πξνεγνχκελσλ ηηκψλ ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο 

πνπ δηαβάδεηαη θαη ζπγθξίλεηαη θάζε θνξά κε ηελ ηξέρνπζα ηηκή. ε πεξίπησζε φπνπ ε 

δηαθνξά ηνπο είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε κε 4, δειαδή έρεη ζεκεησζεί πηψζε θαηά 4%, 

απμάλεηαη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο apokoresmos και μετράται η διάρκεια του επειςοδίου. 

HRArray1 = History_Fragment.HRArray; 

SpO2Array1 = History_Fragment.SpO2Array; 

 

 

hr = HRArray1[History_Fragment.pos]; 

sp = SpO2Array1[History_Fragment.pos]; 

 

 

String[] lines = hr.split("\\r?\\n"); 

String[] lines1 = sp.split("\\r?\\n"); 

 

 list = new ArrayList<Integer>(); 

 

list.clear(); 

 

int n = 1, t = 0; 

 

k = 0; 

 

for (String line : lines) { 

    a = line; 

    a1 = Integer.parseInt(a); 

 

    entries1.add(new Entry(a1, t)); 

    labels.add(String.valueOf(t)); 

    t++; 

} 

 

for (String line : lines1) { 

    a2 = line; 

    a0 = Integer.parseInt(a2); 

 

    list.add(a0); 

 

    sum = sum + a0; 
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    if(k==119) 

    { 

        average= sum/120; 

    } 

 

 

    if (k > 119) { 

        sum = sum - list.get(counter); 

        average = sum /120; 

        counter++; 

    } 

 

    if (k >= 119) 

    { 

 

        elegxos(); 

    } 

 

 

 

    if (a0 < 88) { 

        duration_88++; 

    } 

 

    entries0.add(new Entry(a0, k)); 

    k++; 

 

} 

 

 

public void elegxos() 

{ 

           if (average - a0 >= 4) 

           { 

               metritis++; 

               System.out.println(sum); 

               if(metritis==10) 

               { 

                   apokoresmos++; 

 

               } 

           } 

 

           else 

           { 

               duration=duration + metritis; 

               metritis=0; 

           } 

 

} 
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