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Σκοπός
Στους αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς, ο επιπολασµός
του Συνδρόµου Απνοιών Ύπνου (ΣΑΥ) είναι
ιδιαίτερα αυξηµένος και κυµαίνεται από 30% έως
80%. Το ερωτηµατολόγιο του Βερολίνου και η
κλίµακα Epworth χρησιµοποιούνται ευρέως στο
γενικό πληθυσµό για τη διάγνωση του ΣΑΥ. Σκοπός
της παρούσας µελέτης ήταν να αξιολογηθεί η
χρήση των δύο ερωτηµατολογίων σε
αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς.
Ασθενείς και µέθοδος
Τριάντα επτά αιµοκαθαιρόµενοι ασθενείς (23
άνδρες) συµµετείχαν στη µελέτη. Την επόµενη
ηµέρα µίας µεσοβδοµαδιαίας καθορισµένης
συνεδρίας αιµοκάθαρσης και αφού συµπλήρωσαν
το ερωτηµατολόγιο του Βερολίνου και την κλίµακα
Epworth υποβλήθηκαν σε πλήρη πολυ-υπνογραφία
µε τη συσκευή SOMNOscreenTM (SOMNOmedics
& co GmbH, Germany).
Αποτελέσµατα
Η µέση ηλικία των συµµετεχόντων στη µελέτη ήταν
τα 57,8±12,4 έτη και ο µέσος AHI (ApneaHypopnea Index) τα 30±23,5 επεισόδια ανά ώρα
ύπνου. Με βάση το ερωτηµατολόγιο του Βερολίνου,
οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο οµάδες, χαµηλού
(19 ασθενείς) και υψηλού κινδύνου (18 ασθενείς)
για ΣΑΥ. Οι δύο οµάδες δεν παρουσίαζαν
στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς τον ΑΗΙ.
Με βάση την κλίµακα Epworth, οι ασθενείς
χωρίστηκαν σε 3 οµάδες βαρύτητας της ηµερήσιας
υπνηλίας τους: σε αυτούς που δεν εµφάνιζαν
υπνηλία (24 ασθενείς), σε αυτούς που εµφάνιζαν
µέτριου βαθµού υπνηλία (5 ασθενείς) και τέλος σε
αυτούς που εµφάνιζαν σηµαντικού βαθµού υπνηλία
(8 ασθενείς). Οι τρεις οµάδες δεν παρουσίαζαν
στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς τον ΑΗΙ.
Συµπεράσµατα
Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης
φανερώνουν ότι το ερωτηµατολόγιο του Βερολίνου
και η κλίµακα Epworth δεν αποτελούν αξιόπιστα
ε ρ γ α λ ε ί α γ ι α τ η δ ι ά γ ν ω σ η τ ο υ Σ ΑΥ σ ε
αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι
1. Ροχαλίζετε;
α. Ναι, β. Όχι, γ. Δεν ξέρω

ναι= 1

2. Το ροχαλητό σας είναι:
α. Λίγο ηχηρότερο από την αναπνοή, β. Όσο η οµιλία,
γ. Δυνατότερο από την οµιλία, ε. Πολύ δυνατότερο

γήδ=1

3. Πόσο συχνά ροχαλίζετε;
α. Σχεδόν πάντα, β. 3-4/εβδ, γ. 1-2/εβδ, δ. 1-2/µήνα, ε. Σχεδόν ποτέ

αήβ=1

4. Το ροχαλητό σας ενοχλεί τους άλλους;
α. Ναι, β. Όχι, γ. Δεν ξέρω

α=1

5. Παρατήρησε ποτέ κανείς ότι σταµατά η αναπνοή σας στον ύπνου;
α. Σχεδόν πάντα, β. 3-4/εβδ, γ. 1-2/εβδ, δ. 1-2/µήνα, ε. Σχεδόν ποτέ

αήβ=1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ
6. Πόσο συχνά νιώθετε κόπωση αµέσως µετά τον ύπνο;
α. Σχεδόν πάντα, β. 3-4/εβδ, γ. 1-2/εβδ, δ. 1-2/µήνα, ε. Σχεδόν ποτέ

αήβ=1

7. Αισθάνεστε κουρασµένος στη διάρκεια της ηµέρας;
α. Σχεδόν πάντα, β. 3-4/εβδ, γ. 1-2/εβδ, δ. 1-2/µήνα, ε. Σχεδόν ποτέ

αήβ=1

8. Γλαρώσατε ποτέ ή αποκοιµηθήκατε ενώ οδηγούσατε;
α. Ναι, β. Όχι

α=1

9. Εάν ΝΑΙ πόσο συχνά συµβαίνει αυτό;
α. Σχεδόν πάντα, β. 3-4/εβδ, γ. 1-2/εβδ, δ. 1-2/µήνα, ε. Σχεδόν ποτέ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ
10. Αρτηριακή υπέρταση;
11. ΒΜΙ>30 kg/m2

Εικόνα 1. Ερωτηµατολόγιο του Βερολίνου. (Η κατηγορία Ι είναι
θετική εάν το συνολικό άθροισµα είναι ≥2, η κατηγορία ΙΙ εάν είναι
≥2 και η κατηγορία ΙΙΙ εάν υπάρχει υπέρταση ή ΒΜΙ>30 kg/m2.
Εάν υπάρχουν περισσότερες από 2 κατηγορίες µε θετικό score ο
ασθενής είναι υψηλού κινδύνου να πάσχει από ΣΑΥ).

ΑΗΙ

Χαµηλού κινδύνου
20,7±15,3

Υψηλού κινδύνου
37,8±30,4

Πίνακας 1. Οι δύο οµάδες χαµηλού και υψηλού κινδύνου για
εµφάνιση του ΣΑΥ σύµφωνα µε το ερωτηµατολόγιο του
Βερολίνου. (p=ns)

Υπάρχει πιθανότητα να αποκοιµηθεί για λίγο:
Όταν βλέπει ειδήσεις ή έργο στην τηλεόραση
Όταν κάθεται και διαβάζει
Όταν παρακολουθεί θέατρο, εκκλησία, κ.α.
Όταν ταξιδεύει
Όταν πλαγιάζει το απόγευµα
Όταν κάθεται και µιλάει
Όταν κάθεται χωρίς να κάνει κάτι µετά από γεύµα χωρίς αλκοόλ
Όταν οδηγεί και σταµατά (στα φανάρια)

Εικόνα 2. Κλίµακα Epworth. (Ο ασθενής βαθµολογεί την
πιθανότητα να αποκοιµηθεί σε κάθε µία από τις παραπάνω
καταστάσεις από 0=καµία πιθανότητα έως 3=µεγάλη πιθανότητα.
Συνολικό score ≥9 φανερώνει µεγάλη πιθανότητα ο ασθενής να
πάσχει από ΣΑΥ).

Χωρίς υπνηλία
(1-6)
ΑΗΙ
30,3±23,5

Μέτριου βαθµού
υπνηλία (7-8)
25,2±7,4

Σηµαντικού βαθµού
υπνηλία (>9)
32,3±31,2

Πίνακας 2. Οι τρεις οµάδες βαρύτητα της ηµερήσιας υπνηλίας
σύµφωνα µε την κλίµακα Epworth. (p=ns)
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