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Περίληψη:	Η	ύπαρξη	διαταραχών	του	ύπνου	συνιστά	μία	
συχνή	επιπλοκή	της	νόσου	του	Παρκινσον	(PD),	με	επιπτώ-
σεις	στην	ποιότητα	ζωής	των	ασθενών.	Η	πολυπαραμετρική	
μελέτη	ύπνου	ποσοτικοποιεί	 τις	παραμέτρους	 των	διατα-
ραχών	του	ύπνου	με	αντικειμενικό	τρόπο.	Η	υποκειμενική	
υπνηλία	φαίνεται	 να	 σχετίζεται	 με	 την	 PD,	ωστόσο	 η	 μέ-
τρηση	του	λανθάνοντα	χρόνου	έλευσης	του	ύπνου,	ενδέχε-
ται	να	μην	αποτελεί	το	κατάλληλο	εργαλείο	εκτίμησης	της	
υπνηλίας	στην	PD.	Οι	αφυπνίσεις	διάρκειας	>15	δευτερό-
λεπτα	ενδέχεται	να	είναι	αυξημένες	στην	PD	και	να	επηρε-
άζονται	από	τους	ντοπαμινεργικούς	παράγοντες.	Τα	στοι-
χεία	δεν	καταδεικνύουν	διαφορά	στα	στάδια	ύπνου	1	και	
2	μεταξύ	των	ασθενών	με	PD	και	των	μαρτύρων,	ενώ	όσον	
αφορά	στις	περιοδικές	κινήσεις	των	άκρων	κάποιες	έρευνες	
εντοπίζουν	αυξημένη	συχνότητα	εμφάνισης	στην	PD.	Τέλος	
δεν	 υπάρχουν	αξιόπιστα	 δεδομένα	που	 να	 υποστηρίζουν	
τη	σχέση	μεταξύ	αποφρακτικής	άπνοιας	ύπνου	και	PD.

Εισαγωγή

H	συχνότητα	των	διαταραχών	του	ύπνου	στους	ασθενείς	
με	νόσο	Πάρκινσον	(PD)	αναφέρεται	από	40-90%1.	Οι	διατα-
ραχές	ύπνου	είναι	συνήθεις	στην	PD	και	επηρεάζουν	δυσμε-
νώς	την	ποιότητα	ζωής	των	ασθενών2,3		αλλά	και	των	συντρό-
φων	και	φροντιστών	τους	αυξάνοντας	τον	καθημερινό	τους	
φόρτο.	Η	διαταραχή	της	καθημερινής	διαβίωσης	στα	πλαίσια	
της	οικογένειας	που	προκαλείται	από	διαταραχές	του	ύπνου	
μπορεί	να	είναι	ένας	παράγοντας	που	επηρεάζει	την	απόφα-
ση	για	εισαγωγή	των	ασθενών	σε	δομές	κλειστής	νοσηλείας.

Οι	 νυκτερινές	 διαταραχές	 του	 ύπνου	 που	 επηρεάζουν	
τους	 ασθενείς	 με	 PD	 περιλαμβάνουν	 αϋπνία,	 διαταραχές	
στην	 αναπνοή	 κατά	 τον	 ύπνο	 (όπως	 αποφρακτική	 άπνοια	
ύπνου),	διαταραχές	κίνησης	σχετιζόμενες	με	τον	ύπνο,	όπως	
το	 σύνδρομο	 ανήσυχων	 ποδιών	 (RLS),	 περιοδικές	 κινήσεις	
των	άκρων	κατά	τον	ύπνο	και	διαταραχή	συμπεριφοράς	κατά	
το	στάδιο	REM	του	ύπνου	(RBD)2,4.	Οι	ασθενείς	με	PD	εμφα-
νίζουν	επίσης	υπερβολική	υπνηλία	κατά	τη	διάρκεια	της	ημέ-
ρας	και	αυτό	μπορεί	να	οφείλεται	σε	ντοπαμινεργικά	φάρ-
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μακα,	κατάθλιψη	και	υπερυπνία	κεντρικής	προέλευσης,	
όχι	δευτερογενής	επί	νυκτερινών	διαταραχών	3-6.	Ωστό-
σο,	οι	αλληλεπιδράσεις	μεταξύ	PD	και	ύπνου	είναι	περί-
πλοκες,	επειδή	πολλές	από	τις	εκδηλώσεις	που	σχετίζο-
νται	με	τον	ύπνο	δεν	είναι	ειδικές	για	την	PD.

Η	ύπαρξη	σύνδεσης	μεταξύ	της	PD	και	ενός	αριθμού	
πρωτογενών	διαταραχών	του	ύπνου,	συμπεριλαμβανο-
μένης	της	αποφρακτικής	άπνοιας	κατά	τον	ύπνο	(OSA),	
του	RLS	και	της	RBD,	παραμένει	αμφισβητούμενο	ζήτη-
μα	με	συγκεχυμένα	στοιχεία	στην	επιστημονική	βιβλι-
ογραφία.	Οι	μηχανισμοί	διαταραχών	του	ύπνου	στους	
ασθενείς	περιλαμβάνουν	τη	δυσκαμψία	και	τη	βραδυ-
κινησία,	που	παρεμποδίζουν	την	περιστροφή	στο	κρε-
βάτι,	την	επίδραση	των	ντοπαμινεργικών	φαρμάκων,	τις	
μεταβολές,	που	σχετίζονται	με	την	ηλικία,	και	τις	αλλα-
γές	που	είναι	συνυφασμένες	με	την	ίδια	την	ασθένεια.	
Τα	 ντοπαμινεργικά	 φάρμακα	 είναι	 γνωστό	 ότι	 έχουν	
ιδιότητες	επαγωγής	ύπνου	σε	χαμηλές	δόσεις,	ενώ	πα-
ράλληλα	προωθούν	την	εγρήγορση	σε	υψηλές	δόσεις2. 

Οι	αλλαγές	στο	στέλεχος	εμφανίζονται	νωρίς	κατά	
τη	διάρκεια	της	PD,	επηρεάζοντας	τους	νευροδιαβιβα-
στές	που	παίζουν	ρόλο	στη	διέγερση	και	την	εγρήγορ-
ση.	 Υπάρχουν	 ενδείξεις	 εμπλοκής	 των	 ορεξινεργικών	
νευρώνων	 στο	 οπίσθιο	 τμήμα	 του	 πλαγίου	 υποθαλά-
μου	και	των	ντοπαμινεργικών	νευρώνων	της	κοιλιακής	
καλυπτρικής	περιοχής	στην	PD	7. 

Προκειμένου	να	αντιμετωπιστούν	καλύτερα	τα	προ-
βλήματα,	που	επηρεάζουν	τους	ασθενείς,	και	να	ανα-
πτυχθούν	 αποτελεσματικές	 στρατηγικές	 θεραπείας,	
πρέπει	 να	 γίνει	 κατανοητή	η	φύση	 των	προβλημάτων	
του	ύπνου	και	η	υποκείμενη	παθοφυσιολογία	στην	PD.	
Η	πολυπαραμετρική	μελέτη	ύπνου	(PSG)	θεωρείται	πως	
έχει	τη	μέγιστη	χρησιμότητα,	καθώς	παρέχει	μία	αντι-
κειμενική	μέτρηση	παραμέτρων	ύπνου.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η πολυπαραμε-
τρική μελέτη ύπνου σε έναν ασθενή με νόσο 
του Parkinson

Ο	πλήρης	PSG	έλεγχος	σε	ασθενείς	με	PD	πραγματο-
ποιείται	με	ένα	ψηφιακό	σύστημα	ύπνου	χρησιμοποιώ-
ντας	τη	διεθνή	τοποθέτηση	ηλεκτροδίων	10-20	C3-A2,	
C4-A1,	 O1-A2,	 O2-A1	 για	 καταγραφή	 ηλεκτροεγκεφα-
λογράμματος	 (ΗΕΓ),	 ηλεκτρομυογραφήματος	 (ΗΜΓ)	
ηλεκτροκαρδιογραφήματος	(ΗΚΓ),	αναπνευστικής	προ-
σπάθειας	(από	θωρακικές	και	κοιλιακές	αναπνευστικές	
κινήσεις),	οξυμετρίας,	θέσης	σώματος,	ροής	αέρα	(αι-
σθητήρας	ρινικής	πίεσης	και	θερμοκρασίας),	ήχου	ρο-
χαλητού,	ρυθμού	παλμών	και	κίνησης	των	άκρων8.

Υπερβολική ημερήσια υπνηλία (EDS)

Τέσσερις	μελέτες	διαπίστωσαν	ότι	η	EDS	ήταν	ση-
μαντικά	υψηλότερη	στους	ασθενείς	από	τους	μάρτυρες	
(50	-	66%	έναντι	2,9	-	12%)	8-11.

Οι	 Shpirer	 και	 συν9	 δε	 διαπίστωσαν	 διαφορά	 στο	
στάδιο	ή	στη	διάρκεια	της	νόσου	μεταξύ	των	ασθενών	
με	ή	χωρίς	EDS.	Οι	ασθενείς	με	EDS	τείνουν	να	έχουν	
αυξημένο	 ποσοστό	 ύπνου	 βραδέων	 κυμάτων	 (SWS),	
υψηλότερο	 δείκτη	 άπνοιας-υπόπνοιας	 (AHI)	 και	 υψη-
λότερο	 περιοδικό	 δείκτη	 κίνησης	 ποδιού	 (PLMI).	Μία	
μεμονωμένη	μικρή	μελέτη	δεν	ανέφερε	σημαντική	δι-
αφορά	 στη	 βαθμολογία	 της	 Epworth	 Sleepiness	 Scale	
(ESS)	μεταξύ	ασθενών	με	PD,	που	δεν	είχαν	υποβληθεί	
σε	θεραπεία,	και	ομάδας	ελέγχου12.

Η	 υποκειμενική	 υπνηλία	 στην	 PD	 έχει	 επιβεβαιω-
θεί	 στην	 πλειοψηφία	 των	 μελετών	 περιπτωσιολογι-
κού	ελέγχου	και	θα	πρέπει	 να	αντιμετωπιστεί	ως	 ένα	
ζήτημα	ποιότητας	ζωής	σε	ασθενείς	με	PD.	Καμία	από	
τις	 μελέτες	 δεν	 αφορούσε	 το	 σύμπτωμα	 κόπωσης	 ή	
δυσκολίας	στην	έναρξη	ή	τη	διατήρηση	εκούσιων	δρα-
στηριοτήτων,	οι	οποίες	θα	μπορούσαν	να	συμβάλουν	
στο	αίσθημα	υπνηλίας.	Ωστόσο,	έχει	αναφερθεί	υψηλή	
συχνότητα	της	EDS	χρησιμοποιώντας	διαφορετικές	κλί-
μακες	για	τη	μέτρηση	της	υπνηλίας13,14.

Υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας με 
χρήση του λανθάνοντα χρόνου έλευσης του 
ύπνου (MSLT)

Τρεις	μελέτες	δε	διαπίστωσαν	διαφορά	στην	ανώ-
μαλη	υπνηλία	κατά	τη	διάρκεια	της	ημέρας	μεταξύ	των	
ασθενών	και	της	ομάδας	ελέγχου8,9,15.

Οι	 Rye	 και	 συν15	 ανέφεραν	 ότι	 ο	 μέσος	 λανθάνων	
χρόνος	έλευσης	του	ύπνου	(MSL)	δε	συσχετίζεται	με	το	
επίπεδο	αναπηρίας,	τη	διάρκεια	της	νόσου	ή	τη	χρήση	
φαρμάκων.	Είναι	ενδιαφέρον	ότι	οι	ερευνητές	βρήκαν	
αντίστροφη	σχέση	μεταξύ	του	MSL	και	του	συνολικού	
χρόνου	ύπνου,	του	ποσοστού	του	ύπνου	σταδίου	1	και	
της	επάρκειας	του	ύπνου.	Οι	ασθενείς	που	είχαν	μεγα-
λύτερη	δυσκολία	να	κοιμούνται	τη	νύχτα	χρειάστηκαν	
επίσης	περισσότερο	χρόνο	για	να	κοιμηθούν	κατά	τη	δι-
άρκεια	της	ημέρας.	Οι	τιμές	MSLT	για	ασθενείς	που	δεν	
έλαβαν	φαρμακευτική	 αγωγή	 δε	 διέφεραν	 σημαντικά	
από	ασθενείς	υπό	αγωγή,	αν	και	οι	ασθενείς	που	έλα-
βαν	σελεγιλίνη	έτειναν	να	έχουν	αυξημένη	υπνηλία.	Οι	
Shpirer	και	συν9	επίσης	δε	διαπίστωσαν	διαφορά	στην	
MSLT	μεταξύ	των	ασθενών	που	έλαβαν	μόνο	L-dopa	και	
εκείνων	 που	 έλαβαν	 θεραπεία	 με	 συνδυασμό	 L-dopa	
και	 ντοπαμινεργικών	 αγωνιστών.	 Τα	 ευρήματα	 του	
MSLT	δεν	αντανακλούν	τις	αναφορές	ασθενών	για	υπο-
κειμενική	υπνηλία.	Παρόλο	που	ο	MSLT	είναι	χρήσιμος	
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για	τη	μέτρηση	της	υπνηλίας	στην	άπνοια	ύπνου	και	τη	
ναρκοληψία,	 μπορεί	 να	μην	 είναι	 κατάλληλος	 για	 την	
ανίχνευση	της	υπνηλίας	που	εμφανίζεται	στην	PD,	ιδι-
αίτερα	επειδή	οι	αυξημένοι	λανθάνοντες	χρόνοι	ύπνου	
μπορεί	 να	 υποδεικνύουν	 προβλήματα	 σχετικά	 με	 την	
έναρξη	του	ύπνου	στην	PD.

Αφυπνίσεις

Οι	Diederich	και	συν16	δεν	ανέδειξαν	διαφορά	στον	
αριθμό	των	αφυπνίσεων	διάρκειας	<15	δευτερόλεπτα,	
αλλά	οι	ασθενείς	είχαν	σημαντικά	μεγαλύτερο	αριθμό	
αφυπνίσεων	 διάρκειας	 >15	 δευτερόλεπτα	 ανεξάρτη-
τα	 από	 τον	 AHI.	Μία	 PSG	 μελέτη	 διάρκειας	 2	 νυχτών	
δεν	κατέδειξε	επίσης	σημαντική	διαφορά	στον	αριθμό	
των	αφυπνίσεων	διάρκειας	<15	δευτερόλεπτα	μεταξύ	
ασθενών	και	ομάδας	ελέγχου	σε	οποιαδήποτε	νύχτα17. 
Μία	άλλη	μελέτη	διάρκειας	2	νυχτών	ανίχνευσε	αυξη-
μένο	αριθμό	αφυπνίσεων	διάρκειας	>15	δευτερόλεπτα	
σε	ασθενείς	με	PD18.

Οι	Wailke	και	συν19	παρατήρησαν	σημαντική	διαφο-
ρά	στις	αφυπνίσεις	διάρκειας	>15	δευτερόλεπτα	μετα-
ξύ	των	ασθενών	με	ΡD	χωρίς	αγωγή	και	των	μαρτύρων,	
αλλά	όχι	μεταξύ	των	ασθενών	με	αγωγή	και	των	μαρ-
τύρων.	Μία	μελέτη	9	de	novo	ασθενών	ανέδειξε	ότι	ο	
αριθμός	των	αφυπνίσεων	διάρκειας	>15	δευτερόλεπτα	
αυξήθηκε	σημαντικά	μετά	την	έναρξη	της	θεραπείας	20.

Συνολικός χρόνος ύπνου

Ο	συνολικός	 χρόνος	ύπνου	 (TST)	βρέθηκε	 να	 είναι	
μικρότερος	σε	ασθενείς	με	PD	σε	διάφορες	μελέτες8-10.
Οι	Wailke	και	συν19	κατέδειξαν	σημαντικά	μειωμένο	TST	
σε	ασθενείς	υπό	L-dopa	έναντι	μαρτύρων	 (306	έναντι	
385	min,	p<0.001),	αλλά	όχι	μεταξύ	ασθενών	χωρίς	ντο-
παμινεργική	 φαρμακευτική	 αγωγή	 και	 μαρτύρων.	 Οι	
Yong	και	συν8	επίσης	διαπίστωσαν	ότι	ο	μειωμένος	TST	
συσχετίστηκε	σημαντικά	με	αυξημένη	δόση	L-dopa.	Αλ-
λες	μελέτες	δεν	ανιχνεύουν	καμία	σημαντική	διαφορά	
στην	TST	μεταξύ	ασθενών	και	μαρτύρων.15,16,18,20,21		

Οι	 Brunner	 και	 συν,20	 εξετάζοντας	 de	 novo	 ασθε-
νείς,	δε	διαπίστωσαν	σημαντική	διαφορά	στον	TST	πριν	
ή	μετά	 την	έναρξη	 της	 ντοπαμινεργικής	θεραπείας	σε	
ασθενείς	σε	σύγκριση	με	τους	μάρτυρες.	Είναι	σημαντι-
κό	ότι	καμία	από	τις	μελέτες	δεν	αξιολόγησε	το	συνολι-
κό	χρόνο	ύπνου	24	ωρών.	

Αποδοτικότητα ύπνου

Οι	Happe	και	συν17	μέτρησαν	την	υποκειμενική	απο-
δοτικότητα	 του	 ύπνου	 για	 14	 ημέρες	 σε	 17	 ασθενείς	

και	62	μάρτυρες.	Η	αποδοτικότητα	του	ύπνου	βαθμο-
λογήθηκε	σημαντικά	 χαμηλότερα	στους	ασθενείς	από	
ότι	στους	μάρτυρες.	Στη	συνέχεια,	οι	ασθενείς	εμφάνι-
σαν	μειωμένη	αντικειμενική	αποδοτικότητα	ύπνου	σε	2	
νύχτες	PSG	παρακολούθησης,	αν	και	οι	ασθενείς	και	οι	
μάρτυρες	υπερεκτιμήθηκαν		ως	προς	την	αποδοτικότη-
τα	του	ύπνου	και	για	τις	δύο	νύχτες.	Δύο	άλλες	μελέτες	
παρείχαν	 επίσης	 στοιχεία	 υποστήριξης	 της	 χαμηλότε-
ρης	επάρκειας	ύπνου	σε	ασθενείς	με	PD	σε	σύγκριση	
με	τους	μάρτυρες.8,9	Ωστόσο,	3	μελέτες	δεν	κατέδειξαν	
σημαντική	διαφορά.16,20,21

Φάσεις ύπνου

Μόνο	μία	μελέτη8	 διαπίστωσε	ότι	 το	ποσοστό	 της	
φάσης	 1	 του	 ύπνου	 αυξήθηκε	 σε	 ασθενείς	 με	 PD	 σε	
σύγκριση	με	τους	μάρτυρες,	ενώ	άλλες	3	δεν	κατέδει-
ξαν	 σημαντική	 διαφορά.9,10,21	 Τέσσερις	 μελέτες	 δε	 δι-
απίστωσαν	διαφορά	στο	ποσοστό	του	ύπνου	σταδίου	
2	μεταξύ	ασθενών	και	ομάδας	ελέγχου,8,10,20,21	ενώ	μία	
μελέτη	διαπίστωσε	ότι	ο	ύπνος	σταδίου	2	ήταν	μεγα-
λύτερης	διάρκειας	στην	ομάδα	ελέγχου.9	Πέντε	μελέτες	
δε	διαπίστωσαν	σημαντική	διαφορά	στο	ποσοστό	SWS	
μεταξύ	ασθενών	και	ομάδας	ελέγχου.8-10,20,21

Οι	Wailke	 και	 συν19	 βρήκαν	 ότι	 οι	 ασθενείς	 με	 PD	
τόσο	υπό	αγωγή	με	ντοπαμινεργικά	φάρμακα,	όσο	και	
χωρίς,	έχουν	μειωμένο	SWS	σε	σύγκριση	με	τους	μάρτυ-
ρες.	Οι	Diederich	και	συν16	κατέγραψαν	αυξημένο	SWS	
στους	ασθενείς	με	PD,	αν	και	οι	μάρτυρες	είχαν	υποψία	
συνδρόμου	άπνοιας	κατά	τον	ύπνο,	το	οποίο	μπορεί	να	
μειώσει	τον	SWS	καθυστερώντας	την	έλευση	του	SWS	ή	
προκαλώντας	έξοδο	από	τον	SWS	με	κάθε	αφύπνιση.22

Το	ποσοστό	του	ύπνου	REM	ήταν	σημαντικά	μικρό-
τερο	σε	ασθενείς	με	PD	σε	σύγκριση	με	τους	μάρτυρες	
σε	3	μελέτες	(8,2%	-	10%	έναντι	16,4%	-17,1%)8,9,11	

Αλλες	5	μελέτες	δε	διαπίστωσαν	διαφορά	στο	ποσο-
στό	του	συνολικού	χρόνου	ύπνου	REM	μεταξύ	ασθενών	
και	μαρτύρων.9,16,19-21

Διαταραχή συμπεριφοράς σταδίου REM του 
ύπνου

Το	1997,	η	αναθεωρημένη	διεθνής	ταξινόμηση	των	
διαταραχών	 ύπνου	 (ICSD-R),	 δήλωσε	 ότι	 η	 διάγνωση	
του	RBD	θα	μπορούσε	να	γίνει	κλινικά.23	Τα	διαγνωστι-
κά	κριτήρια	τροποποιήθηκαν	στην	έκδοση	2005	της	Διε-
θνούς	Κατηγοριοποίησης	Διαταραχών	του	Υπνου	(ICSD-
2)	έτσι	ώστε	η	πολυμετρική	καταγραφή	ύπνου	να	είναι	
απαραίτητη	 για	 την	 επιβεβαίωση	 της	 διάγνωσης.24	 Ο	
ύπνος	REM	χωρίς	ατονία	πρέπει	να	αποδειχθεί	με	ηλε-
κτρομυογραφικά	(ΗΜΓ)	ευρήματα.	

Οι	Yong	και	συν8	δεν	μπόρεσαν	να	αναδείξουν	την	



ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2017, Τόμος 13, Τεύχος 122

RBD	σύμφωνα	με	 τα	 κριτήρια	 ICSD-2	 σε	 οποιονδήπο-
τε	από	τους	συμμετέχοντες		στην	έρευνά	τους,	με	ΗΜΓ	
καταγραφές	από	το	σιαγώνα	και	τα	άκρα.	Οι	Shpirer	και	
συν9	σημείωσαν	ότι	το		7%	των	ασθενών	με	PD	είχε	τόσο	
αυξημένη	τονική	ΗΜΓ	δραστηριότητα	κατά	τη	διάρκεια	
του	ύπνου	REM	όσο	και	ιστορικό	νυκτερινής	σύγχυσης,	
η	οποία	μπορεί	να	ήταν	επαρκής	για	τη	διάγνωση	του	
RBD	σύμφωνα	με	τα	κριτήρια	του	ISCD.	

Σε	μία	μελέτη	33	ασθενών	με	PD,	το	ένα	τρίτο	ικα-
νοποίησε	 τα	 PSG	 κριτήρια	 για	 RBD,	 τόσο	 με	 απουσία	
ατονίας	σιαγώνος,	όσο	και	με	σύνθετη	κινητική	συμπε-
ριφορά	στον	ύπνο	REM,	σε	σύγκριση	με	 κανένα	μάρ-
τυρα.25	Επιπλέον,	οι	ασθενείς	με	PD	είχαν	χαμηλότερο	
ποσοστό	ατονίας	ύπνου	REM	από	ότι	η	ομάδα	ελέγχου	
(60,1%	έναντι	 93,2%,	p=0.003).	Από	 τους	29	ασθενείς	
που	συμμετείχαν	στη	συνέντευξη,	 και	 οι	 5,	που	 είχαν	
ένα	τυπικό	RBD	ιστορικό,	πληρούσαν	τα	PSG	κριτήρια.	
Οι	Eisensehr	και	συν26	βρήκαν	PSG-διαγνωσμένο	RBD	σε	
47%	των	ασθενών	με	PD	σε	σχέση	με	1,8%	των	ασθενών	
που	δεν	είχαν	PD	(p<0.0001).	Τρεις	από	τους	4	ασθενείς	
με	PD	και	οι	4	από	τους	5	μάρτυρες	με	κλινικά	διαγνω-
σμένο	RBD	σύμφωνα	με	το	 ICSD-R	πληρούσαν	επίσης	
τα	κριτήρια	για	μία	PSG	διάγνωση.	

Οι	 Garcia-Borreguero	 και	 συν12	 παρακολούθησαν	
12	ασθενείς	με	PSG	καταγραφές	πριν	και	μετά	την	έναρ-
ξη	της	L-dopa	σε	σύγκριση	με	μάρτυρες.	Στη	συνέχεια,	
οκτώ	ασθενείς	απογαλακτίστηκαν	από	 την	 L-dopa	 και	
η	PSG	επαναλήφθηκε.	Αρχικά,	κανένας	από	τους	ασθε-
νείς	δεν	είχε	RBD.	Κατά	τη	δεύτερη	PSG	μελέτη,	5	ασθε-
νείς	είχαν	αναπτύξει	κλινική	RBD.	Οι	ασθενείς	που	δεν	
είχαν	υποβληθεί	σε	θεραπεία	 είχαν	μειωμένο	φασικό	
τίναγμα	 κατά	 τη	 διάρκεια	 του	ύπνου	REM	έναντι	 των	
μαρτύρων	 (p<0.01).	 Δεν	 ανιχνεύθηκε	 καμία	 διαφορά	
στην	 ΗΜΓ	 δραστηριότητα	 μεταξύ	 των	 ασθενών	 που	
υποβλήθηκαν	 σε	 θεραπεία	 και	 των	 μαρτύρων	 κατά	
τον	ύπνο	REM.	Μετά	τη	διακοπή	της	L-dopa,	μειώθηκε	
το	REM	φασικό	 τίναγμα,	 ενώ	η	 τονική	δραστηριότητα	
παρουσίασε	μη	σημαντική	αύξηση.	Οι	ερευνητές	υπέ-
θεσαν	ότι	οι	αλλαγές	στην	τονική	δραστηριότητα	κατά	
τη	διάρκεια	του	ύπνου	REM	θα	μπορούσαν	να	αντανα-
κλούν	την	πρόοδο	της	νόσου.

Η	έρευνα	των	Amulf	και	συν27	κατέδειξε	ότι	η	υπνη-
λία	σχετίζεται	με	την	ιδιοπαθή	RBD	και	αποτελεί	προ-
γνωστικό	 παράγοντα	 ταχύτερης	 μετατροπής	 σε	 παρ-
κινσονισμό	 και	 άνοια,	 υποδεικνύοντας	 ότι	 αποτελεί	
πρώιμο	 δείκτη	 νευρωνικής	 απώλειας	 στα	 συστήματα	
διέγερσης	 του	 εγκεφάλου.	 Επίσης	 οι	 Rolisnki	 και	 συν	
κατέληξαν	 στο	 συμπέρασμα	 ότι	 είναι	 δυνατό	 να	 ανι-
χνευθεί	η	βλάβη	της	μνήμης	που	σχετίζεται	με	την	PD	
σε	άτομα	με	RBD,	κατάσταση	που	συνδέεται	με	υψηλό	
κίνδυνο	εμφάνισης	PD.	Επομένως	δύναται	να	χρησιμο-
ποιηθεί	ως	πρώιμος	δείκτης	επέλευσης	του	παρκινσο-
νισμού.28

Περιοδικές κινήσεις κάτω άκρων κατά τον 
ύπνο

Εξι	 PSG	 μελέτες	 μέτρησαν	 τις	 περιοδικές	 κινήσεις	
των	κάτω	άκρων	κατά	τον	ύπνο	(PLMS).	Σε	όλες	τις	με-
λέτες,	οι	ασθενείς	και	οι	μάρτυρες	είχαν	αντίστοιχη	ηλι-
κία.	Πέντε	μελέτες	δεν	έδειξαν	σημαντική	διαφορά	στο	
δείκτη	περιοδικών	κινήσεων	των	κάτω	άκρων	(PLMI)	με-
ταξύ	των	ασθενών	και	των	μαρτύρων.8-10,12,21	Οι	Cochen	
de	Cock	και	συν10	δεν	μπόρεσαν	να	αποδείξουν	καμία	
διαφορά	μεταξύ	 των	μη	 επιλεγμένων	ασθενών	με	PD	
και	των	ασθενών	με	διαταραχές	του	ύπνου.		Αντίθετα,	
οι	Maria	και	συν11	διαπίστωσαν	ότι	οι	ασθενείς	με	PD	
είχαν	σημαντικά	περισσότερες	PLMS	από	τους	μάρτυ-
ρες	(5,9/h	έναντι	3,2/h,	p=0.009).	Οι	Diederich	και	συν16	

επίσης	παρατήρησαν	ότι	οι	ασθενείς	έτειναν	να	έχουν	
υψηλότερο	PLMΙ	από	τους	μάρτυρες.

Απνοια ύπνου στην PD

Δύο	μελέτες	δεν	έδειξαν	διαφορά	στον	AHI	μεταξύ	
ασθενών	 και	 μαρτύρων.8,29	 Μία	 ασιατική	 μελέτη	 δι-
απίστωσε	OSA	στο	49,1%	των	ασθενών	με	PD	και	στο	
65,7%	των	μαρτύρων,	αν	και	η	διαφορά	δεν	είχε	στα-
τιστική	 σημασία.8	 Ο	 μέσος	 δείκτης	 κεντρικής	 άπνοιας	
ήταν	κλινικά	μη	σημαντικός	και	στις	δύο	ομάδες.	Μία	
άλλη	μελέτη	δε	διαπίστωσε	διαφορές	στον	αριθμό	των	
απνοιών	ή	τον	ελάχιστο	κορεσμό	οξυγόνου	μεταξύ	των	
ασθενών	και	των	μαρτύρων.18

Οι	Cochen	de	Cock	και	συν10	διαπίστωσαν	ότι	η	OSA	
ήταν	πιο	συχνή	στους	μάρτυρες	από	ότι	στους	ασθενείς	
(40%	έναντι	27%,	p<0.002)	παρότι	ο	AHI	ήταν	μεγαλύ-
τερος	μεταξύ	των	ασθενών	με	παράπονα	σχετικά	με	τον	
ύπνο,	όταν	συγκρίθηκαν	με	μη	επιλεγμένους	ασθενείς	
με	PD.	Ο	ελάχιστος	κορεσμός	οξυγόνου	ήταν	χαμηλότε-
ρος	στους	μάρτυρες.	

Δύο	άλλες	μελέτες	διαπίστωσαν	ότι	ο	AHI	ήταν	υψη-
λότερος	στους	ασθενείς	από	ό,τι	στους	μάρτυρες	(7,9-
12,2	έναντι	2,7-5,7).9,11	Οι	Maria	και	συν11	διαπίστωσαν	
ότι	10	από	τους	15	(66,6%)	ασθενείς	με	PD	είχαν	διατα-
ραγμένη	αναπνοή	ύπνου,	εκ	των	οποίων	9	είχαν	μέτρια	
OSA	και	1	είχε	κεντρική	άπνοια	ύπνου	(CSA).	Οι	μάρτυ-
ρες	είχαν	σημαντικά	μεγαλύτερο	ελάχιστο	και	διάμεσο	
κορεσμό	 οξυγόνου	 σε	 σύγκριση	 με	 τους	 ασθενείς.	 Οι	
Shpirer	και	συν9	βρήκαν	πως	το	37%	των	ασθενών	με	
PD	είχαν	OSA	σε	σύγκριση	με	13%	στους	μάρτυρες.	

Οι	 Diederich	 και	 συν16	 ανίχνευσαν	 λιγότερα	 συμ-
βάντα	OSA	σε	ασθενείς	με	PD	από	ό,τι	στους	μάρτυρες	
(1,48	έναντι	3,57).	Οι	ασθενείς	με	PD	έτειναν	να	έχουν	
ίδια	αναλογία	OSA,	CSA	και	μικτή	άπνοια	ύπνου,	ενώ	οι	
μάρτυρες	είχαν	πολύ	μεγαλύτερη	αναλογία	CSA.	Τόσο	
οι	ελάχιστοι	όσο	και	οι	μέσοι	κορεσμοί	οξυγόνου	ήταν	
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σημαντικά	χαμηλότεροι	στους	μάρτυρες	από	ό,τι	στους	
ασθενείς.16		Σε	άλλη	έρευνα	εξήχθη	το	συμπέρασμα	ότι	
η	OSA	σχετίζεται	με	τόσο	με	υπνηλία,	όσο	και	με	γνω-
στική	 δυσλειτουργία	 σε	 ασθενείς	 με	 PD,	 υποδεικνύο-
ντας	ότι	η	OSA	μπορεί	να	ασκεί	μία	αναστρέψιμη	συ-
νεισφορά	σε	αυτά	τα	μη	κινητικά	συμπτώματα	της	PD.30

Συμπέρασμα

Η	υποκειμενική	υπνηλία	στην	PD	έχει	επιβεβαιωθεί	
στην	πλειονότητα	των	μελετών.	Παρόλο	που	ο	MSLT	δεν	
αναδεικνύει	αυξημένη	υπνηλία	σε	ασθενείς	με	PD,	μπο-
ρεί	να	μην	είναι	επαρκές	τεστ	υπνηλίας	στην	PD,	όπου	
ο	 χρόνος	ως	 την	 έλευση	 του	ύπνου	 τείνει	 να	αυξάνε-
ται.	Η	πλειοψηφία	των	μελετών	δε	δείχνει	αύξηση	των	
αφυπνίσεων	διάρκειας	<15	δευτερόλεπτα	στους	ασθε-
νείς	με	PD.	Οι	αφυπνίσεις	διάρκειας	>15	δευτερόλεπτα	
μπορεί	να	είναι	αυξημένες	στην	PD	και	να	επηρεάζονται	
από	 τους	 ντοπαμινεργικούς	 παράγοντες.	 Τα	 στοιχεία	
δεν	καταδεικνύουν	διαφορά	στα	στάδια	ύπνου	1	και	2	
και	στα	SWS	μεταξύ	των	ασθενών	με	PD	και	των	μαρτύ-
ρων.	Τέλος	δεν	υπάρχουν	αξιόπιστα	δεδομένα	που	να	
υποστηρίζουν	τη	σχέση	μεταξύ	OSA	και	PD.	
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