


Yoga και διαταραχές ύπνου



Τι είναι ο ύπνος;

Είναι μια φυσιολογική διαδικασία 
αναζωογόνησης του οργανισμού, 
που επηρεάζει 

• την καθημερινή λειτουργικότητα 

• τη σωματική και διανοητική υγεία του 
ανθρώπου



Κατά τη διάρκειά του ύπνου σημειώνεται:

•προσωρινή μεταβολή της συνείδησης του εξωτερικού 
κόσμου

•μείωση της μυϊκής δραστηριότητας
του μεταβολισμού
της ανταπόκρισης σε ερεθίσματα



Φάσεις του ύπνου

Διάρκεια ενός 
κύκλου=
1½ ώρα

Βέλτιστη 
διάρκεια ύπνου= 

6+ κύκλοι = 8 ώρες

NREM: Non Rapid Eye Movement
Χωρίς Όνειρα

1ο στάδιο: Υπνηλία
2ο στάδιο: Ελαφρύς ύπνος

3ο – 4ο στάδιο: Βαθύς ύπνος

REM: Rapid Eye Movement 
Με Όνειρα

Ελάχιστη 
διάρκεια ύπνου= 
4 κύκλοι = 6 ώρες



Φάσεις NREM

2η φάση Ελαφρύς ύπνος:

• 50% του κύκλου του 
ύπνου

• Αδρανείς οφθαλμοί

• Μείωση θερμοκρασίας 
του σώματος

• Μείωση καρδιακού 
ρυθμού

3η & 4η φάση Βαθύς ύπνος:

• Ακίνητοι οφθαλμοί

• Χαλαρωμένοι μύες 

• Δύσκολη αφύπνιση

• Σε περίπτωση 
αφύπνισης έντονο 
αίσθημα του 
αποπροσανατολισμού

• Όσο συνεχίζεται ο ύπνος 
η διάρκειά του μικραίνει

1η φάση Υπνηλία:

• Τα πρώτα 5’-10’

• Εύκολη αφύπνιση

• Αργή κίνηση ματιών

• Μειωμένη μυϊκή 
δραστηριότητα



Περίοδος REM

Η πρώτη περίοδος 
λαμβάνει χώρα
70’ – 90’ μετά την 
έναρξη του ύπνου

Οι κινήσεις των 
οφθαλμών είναι ταχείες

Οι μύες των άκρων 
προσωρινά 
παραλύουν

Ο εγκέφαλος είναι εξίσου 
ενεργός, εάν όχι 

περισσότερο, απ' ό,τι 
κατά τη διάρκεια της 

εγρήγορσης

Οι πρώτοι κύκλοι 
ύπνου 

περιλαμβάνουν 
σχετικά βραχείες 
περιόδους ύπνου 

REM

Προς το τέλος της 
νύχτας ο ύπνος REM 
καταλαμβάνει πολύ 

μεγαλύτερο μέρος κάθε 
κύκλου του ύπνου



Ο ΠΟΥ έχει ανακηρύξει την 
έλλειψη ύπνου ως επιδημία στις 

βιομηχανικές χώρες.



Μερικές από τις πιο γνωστές διαταραχές του ύπνου:

Αϋπνία

Αδυναμία εισόδου 
στην 3η & 4η φάση 
του ύπνου

Διακοπτόμενος 
ύπνος

Υπνική Άπνοια



Μερικές Αιτίες

Στρες Άγχος Νυκτουρία

Χρόνιος 
πόνος

Σύνδρομο 
Ανήσυχου 
ποδιού

Κατάθλιψη/ 
Ψυχικές 

διαταραχές



Είναι μια διαταραχή που συμβαίνει κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου, 
όπου διακόπτεται η αναπνοή (άπνοια) μεταξύ επεισοδίων με έντονο ροχαλητό.

Η διάρκεια αυτών των επεισοδίων είναι 10-15 δευτερόλεπτα ή και περισσότερο.

Αποτέλεσμα:

• Ανεπαρκής λήψη οξυγόνου 

• Κακής ποιότητας ύπνος

• Υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας 

• Δημιουργία αρτηριακής υπέρτασης, καρδιακής ανεπάρκειας, εμφράγματος του μυοκαρδίου και 
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. 

Υπνική  Άπνοια



Είδη Υπνικής  Άπνοιας

Κεντρική:

• Οι αεραγωγοί μπορεί να 
παραμένουν ανοικτοί

• Το διάφραγμα και οι 
θωρακικοί μύες σταματούν 
να εργάζονται

Αποτέλεσμα: Παύση της  
αναπνοής

Αιτία: Βαριά καρδιακή   
ανεπάρκεια

Αποφρακτική:

Η πλήρης σύμπτωση των τοιχωμάτων 
των αεραγωγών διακόπτει την αναπνοή 
τελείως.

Όσο διαρκεί η άπνοια αυξάνονται οι 
αναπνευστικές προσπάθειες.

Ο ύπνος διαταράσσεται προσωρινά και ο 
πάσχων, από ένα βαθύ στάδιο ύπνου 
"αφυπνίζεται" σ’ ένα ελαφρύτερο.

Κάθε φορά που σταματάει η αναπνοή, 
το οξυγόνο στο αίμα μειώνεται. 

Αποτέλεσμα: Δημιουργία αρτηριακής  
υπέρτασης



Παράγοντες που επηρεάζουν τον ύπνο:

Ηλιακό φως

Κάπνισμα

Τεχνητό φως/ Οθόνες
Περιβάλλον

Ψυχολογία



Θερμοκρασία

Αναπνοή

Ήχος Wifi

Διατροφή



Διεγερτικές 
Ουσίες



Καταπραϋντικές 
Ουσίες

Αλκοόλ

Βαλεριάνα



Ποιοτικό
ς Ύπνος

Ρουτίνα 
Ύπνου

Σωματική 
άσκηση

Yoga

Δημιουργία 
κατάλληλου 
περιβάλλο-

ντος

Διατροφή

Αποφυγή 
έκθεσης σε 
μπλε φως 
τουλάχιστον 
2 ώρες πριν



Ρουτίνα Ύπνου

Χαμηλός 
φωτισμός

2 – 3 ώρες πριν τον ύπνο

Απαλή 
μουσική

Διάβασμα 
ανάλαφρου 
βιβλίου

Ζεστό 
μπάνιο

Ποιοτικός 
χρόνος με 
σύντροφο/ 
οικογένεια

Τακτοποίηση 
χώρου

Οργάνωση 
επόμενης 
ημέρας

Τεχνικές 
χαλάρωσης



Επαρκής σωματική 
άσκηση μέσα στη 
διάρκεια της ημέρας 
τονώνει το σώμα και 
επιφέρει την απαραίτητη 
κόπωση.

Κατάλληλο Περιβάλλον:
• Όχι ηλεκτρομανγητικές 

παρεμβολές.
• Χαμηλός και ερυθρός φωτισμός.

• Τακτοποιημένος χώρος.
• Κατάλληλο στρώμα/ μαξιλάρι.

• Δροσερό δωμάτιο
• Σκοτάδι
• Σιωπή

Διατροφή:
• Ελαφρύ γεύμα 
τουλάχιστον 2 ώρες 

πριν.
• Επαρκής 

ενυδάτωση χωρίς 
υπερβολή.

• Η έκθεση σε οθόνες και μπλε 
φως σταματά 2 ώρες πριν τον 

ύπνο.
• Blue Light Blockers

• Λάμπες με κόκκινο φως
• Λάμπες πυρακτώσεως (όχι LED)



YOGA

Σωματική άσκηση

• Κόπωση
• Απομάκρυνση 

σωματικής έντασης
• Stretching

Τεχνικές αναπνοών

• Αύξηση ζωτικής ικανότητας
• Έλεγχος αναπνοής
• Συγκέντρωση του νου
• Βελτίωση της αναπνοής
• Χαλάρωση/ Γαλήνη/ Ηρεμία

Yoga Nidra

• Σωματική χαλάρωση
• Μείωση του στρες
• 20’ = 3 ώρες ύπνου

Διαλογισμός

• Παύση των 
διακυμάνσεων του νου

• Μείωση στρες και 
άγχους

• Κυριαρχούν τα κύματα 
Θ του εγκεφάλου που 
σχετίζονται με τη 
χαλάρωση



Pranayama
Nadhi 

sodhana

Dirga

Διαφραγματική
Brahmari

Kapalabhati



Asanas
Ακριβώς πριν τον ύπνο:

Διπλώσεις 
Στροφές κορμού







Όνειρα γλυκά



Πηγές - Έρευνες

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3667430/
The effect of yoga on sleep quality and insomnia in women with sleep 
problems: a systematic review and meta-analysis | BMC Psychiatry | Full Text
(PDF) Impact of long term Yoga practice on sleep quality and quality of life in 
the elderly
Efficacy of Yoga and Pranayama on Sleep Disorders | SpringerLink
Efficacy of an Eight-Week Yoga Intervention on Symptoms of Restless Legs 
Syndrome (RLS): A Pilot Study
Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών – Neyrologos.gr
The Effect of Yoga on Stress, Anxiety, and Depression in Women
Exploring the therapeutic effects of yoga and its ability to increase quality of 
life
(PDF) How does yoga reduce stress? A systematic review of mechanisms of 
change and guide to future inquiry
Effects of Yoga on Stress Management in Healthy Adults: A Systematic Review
Yoga for anxiety and depression - Harvard Health

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3667430/
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-020-02566-4
https://www.researchgate.net/publication/237060920_Impact_of_long_term_Yoga_practice_on_sleep_quality_and_quality_of_life_in_the_elderly
https://link.springer.com/article/10.1007/s41782-019-00072-6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3673587/?fbclid=IwAR3FLB6C1X4MTApeasDHD6wG3NiDIY-gV4s9OqynJYqWVjRlv1hHVme7e5g
https://neyrologos.gr/syndromo-anisyxwn-podiwn/?fbclid=IwAR03xqxA5zJwIPXlttKEmV8KNXucbLXnW1IBq5DUV7TLMYEgiJMsGS9GpxA
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5843960/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3193654/
https://www.researchgate.net/publication/270652630_How_does_yoga_reduce_stress_A_systematic_review_of_mechanisms_of_change_and_guide_to_future_inquiry
https://www.researchgate.net/publication/51167513_Effects_of_Yoga_on_Stress_Management_in_Healthy_Adults_A_Systematic_Review
https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/yoga-for-anxiety-and-depression


Πηγές - Έρευνες

Yoga for People With Chronic Pain in a Community-Based Setting: A Feasibility 
and Pilot RCT
Perspectives on Yoga Inputs in the Management of Chronic Pain
Yoga for pain relief - Harvard Health
Yoga and meditation reduce chronic pain: Participants in an eight-week 
mindfulness-based stress reduction course reported significant improvement in 
levels of pain, depression and disability – ScienceDaily
Νυκτουρία - Ιωάννης Μπουζαλάς Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
Άπνοια στον ύπνο: τι είναι - πώς θεραπεύεται
Sleepless in America

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6689911/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2936076/
https://www.health.harvard.edu/alternative-and-complementary-medicine/yoga-for-pain-relief
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/10/201001133227.htm
https://bouzalas.gr/nyktoyria/
https://www.metropolitan-hospital.gr/el/metropolitan-blog/1089-%CE%AC%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%8D%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9
https://video.nationalgeographic.com/video/sleepless-in-america


Ευχαριστούμε


