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Έ

χει κατ’ επανάληψη αποτυπωθεί ένα μωσαϊκό
παθοφυσιολογικών μηχανισμών, που πυροδοτούνται από τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια
αποφρακτικών απνοιών και συνοδεύονται με αύξηση
των καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως η υπέρταση,
οι αρρυθμίες, η στεφανιαία νόσος και η καρδιακή
ανεπάρκεια. Επίσης, οι πάσχοντες από διαφορετικά
καρδιαγγειακά νοσήματα έχουν σημαντικά αυξημένο
επιπολασμό υπνικής άπνοιας, σε σχέση με άτομα
που δεν πάσχουν από καρδιαγγειακή νόσο. Στη συσχέτιση μεταξύ αποφρακτικής υπνικής άπνοιας και
καρδιαγγειακών συμβάντων όλα ξεκίνησαν από μια
Ισπανική μελέτη παρατήρησης, που δημοσιεύτηκε
στο Lancet, το 2005, από το Marin και συνεργάτες,1
η οποία έδειξε ότι οι πάσχοντες από αποφρακτική
υπνική άπνοια είχαν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο
από τους μη πάσχοντες και μάλιστα όσο σοβαρότερη ήταν η υπνική άπνοια τόσο χειρότερη ήταν η
έκβαση, που αποτελούνταν από θανατηφόρα και
μη θανατηφόρα καρδιαγγειακά επεισόδια. Στην ίδια
μελέτη παρατήρησης, οι θεραπευόμενοι με CPAP,
που αποτελεί την αιτιολογική θεραπεία της υπνικής
άπνοιας, είχαν τον ίδιο σχεδόν κίνδυνο θανατηφόρων και μη θανατηφόρων επεισοδίων, σε σχέση με
τους μη πάσχοντες από υπνική άπνοια. Η ίδια ομάδα
των Ισπανών μελετητών του 2005, συνεργάστηκε
με άλλα 13 κέντρα μελέτης ύπνου στην Ισπανία, με
σκοπό τη διενέργεια μια τυχαιοποιημένης μελέτης
στην υπνική άπνοια με χρήση ή μη χρήση CPAP. 2
Στα κριτήρια στρατολόγησης ασθενών συμπερι-

λήφθηκαν ενήλικες μέχρι 70 έτη, χωρίς ημερήσια
υπνηλία και βαρύτητα υπνικής άπνοιας, ενδιάμεση ή
σοβαρή, ενώ ταυτόχρονα αποκλείστηκαν ασθενείς
με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Το καταληκτικό
σημείο ήταν η επίπτωση των νέων περιστατικών
υπέρτασης ή καρδιαγγειακών επεισοδίων και φάνηκε
ότι δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των 2 ομάδων (με
ή χωρίς CPAP). Αξιολογώντας μαζί τις δυο ισπανικές μελέτες,1,2 είδαμε ότι η μελέτη παρατήρησης
δείχνει ότι η υπνική άπνοια αυξάνει τον κίνδυνο θανατηφόρων και μη θανατηφόρων καρδιαγγειακών
επεισοδίων, ανεξάρτητα από παράγοντες σύγχυσης
και, επίσης, ότι η CPAP μειώνει αυτόν τον κίνδυνο.
Από την άλλη πλευρά, η τυχαιοποιημένη μελέτη
που ακολούθησε δεν έδειξε ευμενές αποτέλεσμα
της CPAP σε ασθενείς με υπνική άπνοια, αλλά ο
σχεδιασμός (για λόγους βιοηθικής) περιορίστηκε
σε ασθενείς χωρίς ημερήσια υπνηλία. Τα δεδομένα
αυτά δεν υποστηρίζουν τη χρήση CPAP σε ασθενείς
με υπνική άπνοια, χωρίς ημερήσια υπνηλία, για τη
μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.
Φεύγοντας από την Ισπανία και ταξιδεύοντας
Βόρεια προς τη Σουηδία, σε μελέτη παρατήρησης
φάνηκε ότι οι ασθενείς με υπνική άπνοια είχαν περίπου
5-πλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν στεφανιαία νόσο, σε
σχέση με ασθενείς χωρίς υπνική άπνοια, σε διάρκεια
παρακολούθησης 7-8 ετών.3 Η ίδια Σουηδική ομάδα,
αποφάσισε να κάνει μια τυχαιοποιημένη μελέτη σε
ασθενείς με πρόσφατη στεφανιαία επαναγγείωση, που
έπασχαν συγχρόνως από υπνική άπνοια αποφρακτικού
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τύπου. Το καταληκτικό σημείο ήταν νέα επαναγγείωση,
έμφραγμα, εγκεφαλικό ή καρδιαγγειακός θάνατος,
ενώ η μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν πάνω
από 1 έτος.4 Όπως και στην προηγούμενη μελέτη από
την Ισπανία, στη Σουηδική τυχαιοποιημένη μελέτη, σε
ασθενείς που δεν είχαν ημερήσια υπνηλία, η CPAP
δεν κατάφερε να μειώσει το σύνθετο καταληκτικό
σημείο καρδιαγγειακού ενδιαφέροντος.
Στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα τυχαιοποιημένη
μελέτη (SAVE), σε ασθενείς με αποφρακτική υπνική
άπνοια, χωρίς ημερήσια υπνηλία και ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου,5 έγινε ξανά τυχαιοποίηση σε
CPAP ή όχι CPAP. Ένα θέμα, που πρέπει να τονιστεί,
είναι η κακή συμμόρφωση με τη CPAP, που στο τέλος της μελέτης ήταν περίπου 3 ώρες ανά νύχτα. Σε
αυτήν την τυχαιοποιημένη προσπάθεια οι ασθενείς
δευτερογενούς πρόληψης που έλαβαν CPAP δεν τα
πήγαν καλύτερα σε όρους συμβάντων, σε σχέση
με αυτούς που δεν πήραν CPAP.
Σε άλλη μελέτη παρατήρησης ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια που έγινε στον Καναδά, αυτοί με
υπνική άπνοια, που έλαβαν CPAP, είχαν την καλύτερη
πρόγνωση σε σχέση με ασθενείς που είχαν υπνική
άπνοια και δεν έλαβαν CPAP.6 Το επόμενο χρονικό
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διάστημα, στο πλαίσιο της καρδιακής ανεπάρκειας,
η μελέτη ADVENT-HF7, που περιλαμβάνει ασθενείς
με κεντρικού και περιφερικού τύπου άπνοιες, ίσως
να έχει διαφορετικά αποτελέσματα, σε σχέση με την
SERVE-HF, που περιέλαβε ασθενείς με αποκλειστικά
κεντρικού τύπου άπνοια και τελικά είχε απογοητευτικά
αποτελέσματα για τους ασθενείς που έλαβαν θετική
πίεση αεραγωγού κατά τον ύπνο.8
Ως συμπέρασμα, γιατί υπάρχουν διαφορετικά
αποτελέσματα μεταξύ μελετών παρατήρησης και
τυχαιοποιημένων μελετών;
1) Διότι οι τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν μικρή
στατιστική δύναμη, όμως ακόμη και η SAVE, που ήταν
μια μεγάλη μελέτη, απέτυχε να δείξει “κάτι το ευμενές”
σε αυτούς που έλαβαν CPAP, 2) οι τυχαιοποιημένες
μελέτες είχαν μόνο ασθενείς χωρίς ημερήσια υπνηλία
και έτσι δικαιολογείται η κακή συμμόρφωση στην
CPAP, 3) τα αποτελέσματα των τυχαιοποιημένων
μελετών ίσως να ήταν διαφορετικά, αν συμπεριλαμβάνονταν αποκλειστικά ασθενείς με ημερήσια
υπνηλία, αλλά αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ, και 5)
είναι πολύ πιθανό ότι η CPAP δεν μπορεί να προκαλέσει ανάσχεση της καρδιαγγειακής βλάβης, που
ήδη έχει επιφέρει η υπνική άπνοια. ■
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