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Η θεραπεία των απνοιών κατά τη διάρκεια του ύπνου 
μειώνει τη βλαπτική επίδραση αυτών των επεισοδίων. 
Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μία ανασκόπηση των 

κλινικών μελετών που αφορούν στην αποτελεσματικότητα των 
διαφόρων μορφών θεραπείας της OSA και CSA σε ασθενείς με 
καρδιακή ανεπάρκεια και, παράλληλα, προτείνεται ένας τρόπος 
προσέγγισης, εκτίμησης και θεραπείας των διαταραχών του 
ύπνου σε αυτούς τους ασθενείς.

Επιπολασμός της άπνοιας του ύπνου σε ασθενείς με 
καρδιακή ανεπάρκεια

Η άπνοια του ύπνου και η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνές νόσοι 
που προσβάλλουν το 10% και 2% του πληθυσμού αντίστοιχα. Αν 
και δεν υπάρχουν αναφορές για τον επιπολασμό της άπνοιας του 
ύπνου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια 
υπό αγωγή βάσει των τελευταίων οδηγιών, από τα μέχρι σήμερα 
βιβλιογραφικά δεδομένα γίνεται σαφές ότι η άπνοια του ύπνου είναι 
περισσότερο συχνή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια σε σχέση με 
άτομα φυσιολογικά. Η επίδραση των νέων θεραπειών για την καρδι-
ακή ανεπάρκεια στον επιπολασμό της άπνοιας του ύπνου σε αυτούς 
τους ασθενείς πρέπει να διερευνηθεί. Τα στοιχεία, που προέρχονται 
από τυχαίο δείγμα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια ή από ασθενείς 
με καρδιακή ανεπάρκεια που απευθύνονται σε κλινικές ύπνου, δεί-
χνουν ότι οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που πάσχουν κυρίως 
από OSA ανέρχονται σε ποσοστό 11–38% και αυτοί που πάσχουν 
κυρίως από CSA ανέρχονται σε 33–42 %. Οι παράγοντες κινδύνου 
για OSA σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια είναι το άρρεν φύλο, 
η παχυσαρκία (στους άνδρες) και η ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών 
(στις γυναίκες), ενώ για CSA το άρρεν φύλο, η ηλικία μεγαλύτερη 

των 60 ετών, η κολπική μαρμαρυγή και η τιμή PaCO2 ≤38 mmHg 
σε ηρεμία. Επιπρόσθετα, στοιχεία από την Sleep Heart Health Study 
δείχνουν ότι οι ασθενείς με OSA παρουσιάζουν 2,2 φορές μεγαλύτερη 
πιθανότητα να πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια σε σχέση με μη 
πάσχοντες.

Αποφρακτική άπνοια του ύπνου σε ασθενείς με 
καρδιακή ανεπάρκεια

Παθοφυσιολογία
Η ισχυρή εισπνευστική προσπάθεια έναντι αποφραγμένου αερα-

γωγού κατά τη διάρκεια των αποφρακτικών απνοιών και υποπνοιών 
στον ύπνο δημιουργεί μεγάλη αρνητική ενδοθωρακική πίεση, η οποία 
αυξάνει τη διατοιχωματική πίεση της αριστερής κοιλίας και, κατ’ επέ-
κταση, το μεταφορτίο της. Η αρνητική πίεση, επιπρόσθετα, αυξάνει 
τη φλεβική επιστροφή και προκαλεί διάταση της δεξιάς κοιλίας και 
μετατόπιση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος προς τα αριστερά κατά 
τη διαστολή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μειωμένη πλήρωση της 
αριστερής κοιλίας και τη μείωση του όγκου παλμού. Η διαλείπουσα 
υποξία κατά την αποφρακτική άπνοια είναι δυνατόν να επηρεάσει 
τη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου και να μειώσει την καρδιακή 
παροχή έμμεσα μέσω αύξησης της πίεσης στην πνευμονική αρτηρία. 
Σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο μπορεί να οδηγήσει σε ισχαιμία του 
μυοκαρδίου. Η διαλείπουσα άπνοια, που ακολουθείται από υποξία, 
κατακράτηση CO2 και αφύπνιση, αυξάνει τον τόνο του συμπαθητικού 
και οδηγεί σε οξείες αυξήσεις της συστηματικής αρτηριακής πίεσης. Η 
νέκρωση των μυοκαρδιακών κυττάρων, η απευαισθητοποίηση των 
β αδρενεργικών υποδοχέων και οι καρδιακές αρρυθμίες οδηγούν 
σε χρόνιες αυξήσεις της συστηματικής αρτηριακής πίεσης. Αυτό το 
καρδιαγγειακό stress που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Η αποφρακτική και η κεντρική άπνοια κατά τη διάρκεια του ύπνου (obstructive 
sleep apnea, OSA και central sleep apnea, CSA αντίστοιχα) είναι συχνές σε 
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και μπορεί να οδηγήσουν σε επιδείνωση 
της κατάστασης της υγείας τους, καθώς εκθέτουν την καρδιά σε επεισόδια 
διαλείπουσας υποξίας, αύξησης του προφορτίου και του μεταφορτίου, διέγερσης 
του συμπαθητικού και δυσλειτουργίας του αγγειακού ενδοθηλίου. 

Ανασκόπηση
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έχει επιπτώσεις που διατηρούνται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η αυξημένη συμπαθητική και μει-
ωμένη παρασυμπαθητική δράση στην καρδιακή συχνότητα και την 
αρτηριακή πίεση.

Η OSA μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του αγγειακού εν-
δοθηλίου και αθηρωμάτωση. Για παράδειγμα, οι ασθενείς με OSA 
παρουσιάζουν σημεία αυξημένου οξειδωτικού stress, δυσλειτουργία 
αγγειακού ενδοθηλίου, διαταραχή της ενδοθηλιακά διαμεσολαβού-
μενης αγγειοδιαστολής και σημεία πρώιμης αθηρωμάτωσης στις 
καρωτίδες, ανεξάρτητα από γνωστούς παράγοντες κινδύνου.

Κλινικές επιπτώσεις
Υπάρχουν στοιχεία ότι η OSA αυξάνει τον 

κίνδυνο για θανατηφόρα και μη καρδιαγγειακά 
συμβάματα. Οι Martin και συν. μελέτησαν πρό-
σφατα για 10 χρόνια (σε μία μη τυχαιοποιημένη 
προοπτική μελέτη) άτομα από μία κλινική ύπνου 
και δείγμα ατόμων από την κοινότητα, που δεν 
έπασχαν από OSA. Οι ασθενείς που έπασχαν 
από σοβαρή OSA (δείκτης άπνοιας- υπόπνοιας, 
Apnea-Hypopnea Index (AHI) ≥30 ανά ώρα 
ύπνου) είχαν κατά 2,9 φορές μεγαλύτερο κίνδυ-
νο για θανατηφόρα καρδιαγγειακά συμβάματα 
και κατά 3,2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για 
μη θανατηφόρα καρδιαγγειακά συμβάματα, 
συμπεριλαμβανομένων των ισχαιμικών καρ-
διακών επεισοδίων και των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, μετά 
από συνυπολογισμό των υπόλοιπων γνωστών παραγόντων κινδύνου. 
Οι ασθενείς με σοβαρή OSA που βρίσκονταν σε αγωγή με CPAP δε 
διέφεραν από άποψη κινδύνου από τα υγιή άτομα. Τα παραπάνω 
ευρήματα είναι ενδεικτικά για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι ασθε-
νείς που πάσχουν από OSA, αλλά λόγω της μη τυχαιοποίησης των 
ασθενών δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα. 
Δεν υπάρχουν μελέτες που να εξετάζουν την επίδραση της OSA, 
όταν παραμένει για πολύ χρόνο χωρίς θεραπεία, στον καρδιαγγειακό 
κίνδυνο ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.

Θεραπεία OSA στην καρδιακή ανεπάρκεια
Η μοναδική θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρ-

κεια που πάσχουν από OSA η οποία έχει μελετηθεί σε κλινικές μελέτες 
είναι η ρινική CPAP. Σε αυτούς τους ασθενείς, η CPAP διορθώνει την 
OSA και τη συνοδό υποξαιμία, μειώνει την καρδιακή συχνότητα κατά 
τη διάρκεια της νύχτας, την αρτηριακή πίεση και το μεταφορτίο της 
αριστερής κοιλίας, ενώ παράλληλα βελτιώνει τον έλεγχο της συχνό-
τητας και της πίεσης από το νευρικό σύστημα μέσω βελτίωσης των 
αντανακλαστικών μηχανισμών. Η χρόνια εφαρμογή CPAP σε αυτούς 
τους ασθενείς βελτιώνει συνολικά την καρδιαγγειακή λειτουργία.

Oι Malone και συν. μελέτησαν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και 
OSA πριν και μετά τη θεραπεία με CPAP και κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι ένας μήνας θεραπεία με CPAP αυξάνει το μέσο κλάσμα εξώθησης 
της αριστερής κοιλίας (Left Ventricular Ejection Fraction, LVEF) από 
37 σε 49% και βελτιώνει τη λειτουργική κατάσταση το ασθενούς 
(New York Heart Association, NYHA functional class). Οι Kaneko και 
συν. μελέτησαν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και OSA και τους 
τυχαιοποίησαν ώστε να λάβουν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή 
για την καρδιακή τους ανεπάρκεια με ή χωρίς την προσθήκη CPAP 
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όσοι έλαβαν CPAP χρησιμοποιούσαν τη 
συσκευή κατά μέσο όρο για 6,2 ώρες ανά νύχτα, σε μέση πίεση 8,9 
cmH2O για ένα μήνα. Οι ασθενείς αυτοί παρουσίασαν 9% βελτίωση 
του LVEF (από 25±3 σε 34±2%, p<0,001) και μείωση της συστολικής 
αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της ημέρας (από 126±6 σε 116±5 

mmHg, p<0,02). Η βελτίωση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από την 
ομάδα ελέγχου. Οι ασθενείς αυτοί, παραδόξως, παρά τη μέτρια προς 
σοβαρή OSA, είχαν στην κλίμακα υπνηλίας του Epworth (Epworth 
Sleepiness Scale, ESS) κατά μέσο όρο 6 έως 7 βαθμούς υπνηλί-
ας, γεγονός που αποτελεί ένδειξη απουσίας σημαντικής ημερήσιας 
υπνηλίας. Οι Usui και συν. έδειξαν ότι η θεραπεία με CPAP μείωσε 
την αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της ημέρας και συνολικά την 
αγγειοσυσπαστική δράση του συμπαθητικού. Επιπρόσθετα, οι Ryan 
και συν. έδειξαν ότι η θεραπεία με CPAP ασθενών που πάσχουν από 
καρδιακή ανεπάρκεια και OSA μείωσε σημαντικά τη συχνότητα των 
νυχτερινών πρώιμων κοιλιακών συστολών.

Στη μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη μελέτη μέ-
χρι σήμερα, οι Mansfield και συν. μελέτησαν 
την επίδραση της θεραπείας με CPAP για 3 
μήνες σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και 
OSA. Κριτήριο εισαγωγής στη μελέτη ήταν οι 
ασθενείς να παρουσιάζουν ημερήσια υπνηλία 
(μέσο ESS score 9 με 11), ενώ έπασχαν από 
ηπιότερη δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας 
(μέσο LEVF 38%) και OSA (μέσο AHI 25/ώρα) 
σε σχέση με τους ασθενείς που είχαν μελετηθεί 
από τους Kaneko και συν. Οι ασθενείς που 
έλαβαν θεραπεία με CPAP (μέση χρήση 5,6±0,4 
ώρες/νύχτα) το LVEF αυξήθηκε (από 38±3 σε 
43±0%, p=0,04) και τα επίπεδα νορεπινεφρίνης 
στα ούρα κατά τη διάρκεια της νύχτας μειώθηκαν 

(p=0,036). Τα παραπάνω συνοδεύτηκαν από βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής των ασθενών (που εκτιμήθηκε με το ερωτηματολόγιο Short 
Form-36) και της αναφερόμενης ημερήσιας υπνηλίας, αλλά χωρίς 
σημαντική αλλαγή της αρτηριακής πίεσης. 

Η μικρότερη αύξηση του LVEF σε σχέση με τη μελέτη των Kaneko 
και συν., η οποία μάλιστα δε συνοδεύτηκε από αλλαγή της αρτηριακής 
πίεσης, αποδίδεται πιθανότατα στην ηπιότερη καρδιακή ανεπάρκεια 
και OSA. Η μακρόχρονη επίδραση της θεραπείας της OSA στον επι-
πολασμό των καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια δεν έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα.

Κεντρική άπνοια του ύπνου και καρδιακή 
ανεπάρκεια

Παθοφυσιολογία
Στην καρδιακή ανεπάρκεια, η CSA σχετίζεται με τη χρόνια υποκα-

πνία. Η υποκαπνία με τη σειρά της σχετίζεται με τις αυξημένες πιέσεις 
πλήρωσης της αριστερής κοιλίας, τον αυξημένο τελοδιαστολικό 
όγκο της, την πνευμονική συμφόρηση (που μπορεί να προκαλέσει 
υπεραερισμό μέσω της διέγερσης των ερεθιστικών υποδοχέων του 
πνευμονικού παρεγχύματος) και την αύξηση της ευαισθησίας των 
κεντρικών και περιφερικών χημειοϋποδοχέων. Οι κεντρικές άπνοιες 
οφείλονται στον υπεραερισμό που προκαλεί πτώση της PCO2 σε επίπεδα 
κατώτερα του απνοϊκού ορίου. Όταν υπάρχει αυξημένη ευαισθησία 
των χημειοϋποδοχέων, η αναπνευστική αντίδραση (στην πτώση του 
SaO2 και την άνοδο της PCO2 που προκαλεί η άπνοια), προκαλεί μέσω 
υπεραερισμού πτώση της PCO2 κάτω από το απνοϊκό όριο. 

Έτσι, ο ασθενής οδηγείται σε έναν κυκλικό αερισμό που περιλαμβάνει 
περιόδους άπνοιας και περιόδους υπεραερισμού (υπεραερισμός  
μείωση PCO2  άπνοια  αύξηση PCO2  υπεραερισμός). Όπως 
και η OSA, η CSA προκαλεί διαλείπουσα νυχτερινή υποξαιμία και 
αυξομειώσεις του τόνου του συμπαθητικού και της αρτηριακής πίε-
σης. Σε αντίθεση πάντως με την OSA, δε συνοδεύεται από αρνητικές 
ενδοθωρακικές πιέσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η CSA να επηρεάζει 
το προφορτίο και το μεταφορτίο της αριστερής κοιλίας λιγότερο από 
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την OSA. Η δραστηριότητα του συμπαθητικού είναι μεγαλύτερη κατά 
τη διάρκεια του ύπνου, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, στους 
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και CSA σε σχέση με αυτούς που 
δεν παρουσιάζουν άπνοιες.

Κλινικές επιπτώσεις
Έχει αναφερθεί σε δύο μελέτες ότι η CSA σε ασθενείς με καρδιακή 

ανεπάρκεια αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για θάνατο 
από τη νόσο ή μεταμόσχευση καρδίας. Στις μελέτες αυτές, οι ασθε-
νείς λάμβαναν β-αναστολείς σε ποσοστό 0% και 22% αντίστοιχα. Η 
αύξηση της χρήσης των β-αναστολέων στη θεραπεία της καρδιακής 
ανεπάρκειας ίσως να έχει επηρεάσει τα παραπάνω αποτελέσματα.

Ένας μηχανισμός μέσω του οποίου η CSA θα μπορούσε να μειώσει 
την επιβίωση είναι μέσω της αύξησης της δραστηριότητας του συμπαθη-
τικού. Οι β-αναστολείς μειώνουν τη δραστηριότητα του συμπαθητικού 
και αυξάνουν την επιβίωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια σε 
διάφορες μελέτες στις οποίες δεν είχε διερευνηθεί η παρουσία CSA. 
Στη μελέτη CANPAP (Canadian Continuous Positive Airway Pressure 
for Treatment of Central Sleep Apnea in Heart Failure, θεραπεία 
με CPAP της CSA στην καρδιακή ανεπάρκεια) φάνηκε σημαντική 
μείωση της θνητότητας και της συχνότητας των μεταμοσχεύσεων 
καρδιάς σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και CSA που είχαν 
τεθεί σε θεραπεία με CPAP (από 20 σε 4 ανά 100 άτομα-έτη μεταξύ 
του 1998 και 2004, p=0,003). Αυτή η μείωση των περιστατικών με 
κακή έκβαση σχετίζεται και με την ευρύτερη χρήση β-αναστολέων 
κατά την εισαγωγή στη μελέτη. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι όταν 
πραγματοποιήθηκαν οι μελέτες που ασχολούνται με την επίπτωση 
της CSA στη νοσηρότητα και τη θνητότητα των ασθενών με καρδιακή 
ανεπάρκεια δεν είχε γίνει δημοφιλής η αγωγή με σπιρονολακτόνη και 
β-αναστολείς. Έτσι, τα συμπεράσματά τους δεν μπορούν να αναχθούν 
εύκολα σε ασθενείς που λαμβάνουν σύγχρονη θεραπευτική αγωγή 
για την καρδιακή τους ανεπάρκεια.

Θεραπεία CSA στην καρδιακή ανεπάρκεια
Η CSA οφείλεται κυρίως στην καρδιακή ανεπάρκεια και γι’ αυτό 

αγωγή πρώτης γραμμής είναι η βελτιστοποίηση της αγωγής για την 
καρδιακή ανεπάρκεια. Υπάρχουν αναφορές περιστατικών αντιμε-
τώπισης με επιτυχία της CSA σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 
μόνο με την εντατικοποίηση της αγωγής της. Σε μη τυχαιοποιημένες 
μελέτες, η θεραπεία με συγχρονισμένη βηματοδότηση βελτίωσε 
την καρδιακή λειτουργία και βοήθησε στην αντιμετώπιση της CSA. 
Επιπρόσθετα, η μεταμόσχευση καρδιάς επιδρά θεραπευτικά στην 
CSA. Από τα παραπάνω, λοιπόν, φαίνεται ότι η βελτιστοποίηση της 
αγωγής για την καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί πράγματι να βοηθήσει 
στην αντιμετώπιση της CSA.

Ειδικές θεραπείες για την κεντρική άπνοια του ύπνου σε 
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Διεγερτικά του αναπνευστικού
Η θεοφυλλίνη προκαλεί αύξηση της αναπνευστικής ώσης και 

βελτιώνει τη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου μέσω ανταγωνισμού 
της αδενοσίνης. Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη που αφορούσε σε 15 
ασθενείς με σταθερή καρδιακή ανεπάρκεια και CSA, χορηγήθηκε 
θεοφυλλίνη για 5 ημέρες η οποία, ενώ βελτίωσε τον AHI, δε βελτί-
ωσε το LEVF. Η θεοφυλλίνη είχε στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί για 
τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας σε οξείες καταστάσεις, αλλά 
δε χρησιμοποιείται πλέον καθώς αυξάνει την πιθανότητα καρδιακών 
αρρυθμιών και ξαφνικών θανάτων. 

Η ακεταζολαμίδη αναστέλλει το ένζυμο καρβονική ανυδράση και 
προκαλεί μεταβολική οξέωση, η οποία διεγείρει το αναπνευστικό 
κέντρο. Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη, χορηγήθηκε για μικρό χρονικό 
διάστημα ακεταζολαμίδη σε 12 ασθενείς με CSA και καρδιακή ανε-
πάρκεια. Οι ασθενείς που έλαβαν ακεταζολαμίδη εμφάνισαν μείωση 
του ΑΗΙ κατά 38% της ημερήσιας υπνηλίας και της κόπωσης. Η χορή-
γησή της, όμως, δεν μπορεί να συστηθεί γιατί δεν έχουν μελετηθεί οι 
επιπτώσεις από τη χρήση της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Βηματοδότηση υπερκερασμού του ρυθμού του κόλπου
Οι Garrigue και συν. έδειξαν σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη, που 

αφορούσε σε ασθενείς με βραδυαρρυθμία χωρίς καρδιακή ανεπάρ-
κεια, ότι η βηματοδότηση υπερκερασμού του ρυθμού του κόλπου 
κατά 15 παλμούς ανά λεπτό πάνω από το βασικό ενδογενή καρδιακό 
ρυθμό μείωσε κατά 50% τόσο τις κεντρικές όσο και τις αποφρακτι-
κές άπνοιες και υπόπνοιες. Ο πιο πιθανός μηχανισμός μείωσης των 
κεντρικών απνοιών είναι μέσω αύξησης της καρδιακής παροχής και 
μείωσης της πνευμονικής συμφόρησης, ενώ δεν είναι ξεκάθαρος ο 
μηχανισμός μείωσης των αποφρακτικών απνοιών. Σε τρεις τυχαιοποι-
ημένες μελέτες που ακολούθησαν σε ασθενείς με OSA, αλλά χωρίς 
καρδιακή ανεπάρκεια, η βηματοδότηση υπερκερασμού του ρυθμού 
δεν επηρέασε τον ΑΗΙ. 

Επιπρόσθετα, η τοποθέτηση βηματοδότη σε ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια που δεν έχουν άλλη ένδειξη σε βάθος χρόνου μπορεί να 
έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση των ασθενών προκαλώντας 
αρρυθμίες. Οι OSA και CSA δεν αποτελούν ένδειξη τοποθέτησης 
βηματοδότη.

Οξυγόνο
Μικρές τυχαιοποιημένες μελέτες με διάρκεια από 1 νύχτα έως 

1 μήνα έχουν δείξει ότι η οξυγονοθεραπεία κατά τη διάρκεια της 
νύχτας μειώνει κατά 50% τον ΑΗΙ σε ασθενείς με CSA και καρδιακή 
ανεπάρκεια. Οι Staniforth και συν. βρήκαν ότι η οξυγονοθεραπεία 
για ένα μήνα μείωσε τη νυχτερινή έκκριση της νορεπινεφρίνης στα 
ούρα, αλλά δεν είχε καμία επίδραση στην τιμή της νορεπινεφρίνης 
στο πλάσμα κατά τη διάρκεια της ημέρας, του νατριουρητικού πεπτι-
δίου του εγκεφάλου (Brain Natriuretic Peptide, BNP), στην υπνηλία 
και στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη 
των Andreas και συν. αναφέρεται ότι η χορήγηση οξυγόνου σε 22 
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια κατά τη διάρκεια της νύχτας για 7 
ημέρες βελτίωσε τη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου και την αναπνευ-
στική τους λειτουργία, χωρίς, όμως, να έχει επίδραση στην ποιότητα 
ζωής τους. Οι Arzt και συν. σε 10 διαδοχικούς ασθενείς χορήγησαν 
οξυγόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ έθεσαν τους επόμενους 
16 σε θεραπεία με CPAP με πιέσεις 8 με 10 cmH2O για 3 μήνες. Και 
οι δύο ομάδες ασθενών παρουσίασαν μείωση του ΑΗΙ κατά 67%, 
αλλά μόνο όσοι έλαβαν CPAP είχαν βελτίωση της αναπνευστικής 
τους λειτουργίας και του LVEF. Καμία παρέμβαση δεν είχε επίδραση 
στην κατανάλωση οξυγόνου στη μέγιστη άσκηση.

Εικόνα 1. Αντιμε
τώπιση της άπνοιας 
του ύπνου με συ
σκευή CPAP και ρινική 
μάσκα.



10

Αν και το οξυγόνο βελτιώνει την CSA σε ασθενείς με καρδιακή ανε-
πάρκεια και μειώνει τη νυχτερινή δραστηριότητα του συμπαθητικού, 
δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι βελτιώνει την καρδιαγ-
γειακή λειτουργία ή την κλινική έκβαση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να μην έχει επίσημη ένδειξη για τη θεραπεία της CSA σε ασθενείς με 
καρδιακή ανεπάρκεια. Επιπρόσθετα, η χορήγηση οξυγόνου μπορεί 
λόγω υπεροξυγόνωσης να προκαλέσει την παραγωγή ελευθέρων 
ριζών οξυγόνου και να επιδεινώσει το οξειδωτικό stress. Οι αρνητικές 
αιμοδυναμικές επιπτώσεις του οξειδωτικού stress είναι η αύξηση της 
αντίστασης των αγγείων, της αρτηριακής πίεσης και της πίεσης πλήρω-
σης της αριστερής κοιλίας, που έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της 
καρδιακής παροχής. Αυτές οι επιπτώσεις είναι μερικά αναστρέψιμες με 
την ενδαγγειακή έγχυση βιταμίνης C, με τις γνωστές αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες. Για τους πιο πάνω λόγους, απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες 
που να διευκρινίζουν το ρόλο του οξυγόνου στην κλινική έκβαση 
ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και CSA.
Διοξείδιο του άνθρακα

Η αύξηση της PCO2 σε επίπεδα μεγαλύτερα του ουδού άπνοιας, 
είτε με την αύξηση του εισπνεόμενου CO2, είτε με την αύξηση του 
νεκρού χώρου, εξαφανίζει την CSA σε ασθενείς με καρδιακή ανε-
πάρκεια. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν δεδομένα που να δείχνουν 
ότι αυτό συνοδεύεται από βελτίωση της κλινικής έκβασης αυτών 
των ασθενών. Είναι, επίσης, γνωστό ότι η αύξηση της PCO2 μπορεί 
να οδηγήσει σε αύξηση της δραστηριότητας του συμπαθητικού. Για 
τους παραπάνω λόγους, δε συνιστάται η αύξηση της PCO2 με εισπνοή 
εμπλουτισμένου σε CO2 μείγματος ή με εισπνοή μέσω μάσκας που 
προκαλεί αύξηση του νεκρού χώρου σε ασθενείς που πάσχουν από 
καρδιακή ανεπάρκεια και CSA.

CPAP
Η CPAP μειώνει τη διατοιχωματική πίεση και το μεταφόρτιο της 

αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια μέσω αύξησης 
της ενδοθωρακικής πίεσης. Επίσης, μειώνει το προφόρτιο της αριστε-
ρής κοιλίας μέσω της μείωσης του τελοδιαστολικού όγκου και της 
τελοδιαστολικής πίεσης. Η άμεση επίδραση της CPAP στην καρδιακή 
παροχή ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια σε εγρήγορση εξαρτάται 
από το προφόρτιο και τον καρδιακό ρυθμό. Σε ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια και υψηλή πίεση πλήρωσης της αριστερής κοιλίας (π.χ. 
≥12 mmHg) η CPAP σε πιέσεις 5 – 10 cmH2O προκαλεί αύξηση της 
καρδιακής παροχής, ενώ σε ασθενείς με χαμηλή πίεση πλήρωσης της 
αριστερής κοιλίας (π.χ. < 12 mmHg) ή κολπική μαρμαρυγή προκαλεί 

μείωση της καρδιακής παροχής. Δεν είναι, όμως, γνωστή η αιμοδυ-
ναμική επίδραση της CPAP μετά από χρόνια χρήσης σε ασθενείς με 
καρδιακή ανεπάρκεια, CSA και χαμηλή πίεση πλήρωσης της αριστε-
ρής κοιλίας ή κολπική μαρμαρυγή. Καθώς η CSA στους ασθενείς με 
καρδιακή ανεπάρκεια σχετίζεται με αυξημένη πίεση πλήρωσης της 
αριστερής κοιλίας, η CPAP έχει εφαρμοστεί σε αυτούς τους ασθενείς 
για τη βελτίωση των αιμοδυναμικών παραμέτρων τους.

Η επίδραση της CPAP στην CSA σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρ-
κεια δεν είναι ξεκάθαρη γιατί υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον 
τρόπο εφαρμογής της. Σε τυχαιοποιημένες μελέτες στις οποίες είχε 
εφαρμοστεί CPAP κατά τη διάρκεια της νύχτας για 1 βράδυ έως 2 
εβδομάδες χαμηλές πιέσεις (5 – 7,5 cmH2O), η CSA δεν παρουσίασε 
ουσιαστική βελτίωση. Σε ασθενείς που προηγήθηκε εγκλιματισμός σε 
υψηλότερες πιέσεις CPAP για 2 με 7 ημέρες και χρησιμοποιήθηκαν 
για τη θεραπεία πιέσεις 8–12,5 cmH2O, η συχνότητα των κεντρικών 
απνοιών και υποπνοιών έπεσε κατά 50–67% μετά από 2 έως 12 
εβδομάδες.

Σε μικρές μελέτες που είχαν διάρκεια από 1 έως 3 μήνες χρη-
σιμοποιήθηκε CPAP μετά από σταδιακή τιτλοποίηση της πίεσης 

για τη θεραπεία της CSA. Τα αποτελέσματά τους ήταν μείωση των 
κεντρικών απνοιών, αύξηση της PCO2 και βελτίωση της καρδιοανα-
πνευστικής λειτουργίας (αύξηση της LVEF, αύξηση της μυϊκής ισχύος 
των εισπνευστικών μυών, μείωση της λειτουργικής ανεπάρκειας της 
μιτροειδούς βαλβίδας, μείωση των νυχτερινών και ημερήσιων επι-
πέδων νορεπινεφρίνης και μείωση των ημερήσιων συγκεντρώσεων 
νατριουρητικού πεπτιδίου των κόλπων στο πλάσμα). Οι μεταβολές 
στις παραπάνω παραμέτρους συνοδεύτηκαν από σημαντική βελτίω-
ση των συμπτωμάτων καρδιακής ανεπάρκειας των ασθενών. Σε μία 
μελέτη θεραπείας με CPAP 29 ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια που 
εμφάνιζαν CSA και 37 ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια χωρίς CSA 
(ΑΗΙ ≥15 και ΑΗΙ <15 αντίστοιχα), φάνηκε ότι η CPAP δεν επηρέασε 
το LVEF και το δείκτη θνητότητας – μεταμοσχεύσεων στους ασθενείς 
χωρίς CSA. Αντίθετα, στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και CSA 
παρατηρήθηκε βελτίωση του LVEF μετά από θεραπεία 3 μηνών και 
τάση μείωσης του δείκτη θνητότητας – μεταμοσχεύσεων στην περίοδο 
παρακολούθησης (μέση παρακολούθηση 2,2 έτη) (p =0,059). Στους 
ασθενείς που συμμορφώθηκαν πλήρως με την CPAP η μείωση του 
δείκτη θνητότητας – μεταμοσχεύσεων ήταν στατιστικά σημαντική (p 
=0,017).

Συνολικά, οι μελέτες που προαναφέρθηκαν δείχνουν ότι η CPAP 
βελτιώνει την καρδιαγγειακή λειτουργία σε ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια και CSA, αλλά μόνο στις περιπτώσεις που οι πιέσεις 
τιτλοποιούνται σταδιακά, φτάνουν σε επίπεδα 8 – 12,5 cmH2O και 
συνοδεύονται από μείωση του ΑΗΙ. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι 
η CPAP βελτιώνει την καρδιαγγειακή λειτουργία με την πάροδο του 
χρόνου, κυρίως μέσω μείωσης των καρδιαγγειακών επιπτώσεων της 
CSA. Βέβαια, λόγω του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων στις με-
λέτες και λόγω της μη χρήσης των β-αναστολέων τη χρονική περίοδο 
διεξαγωγής τους, τα αποτελέσματά τους μπορεί να μην ανάγονται σε 
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και σύγχρονη βέλτιστη φαρμα-
κευτική αγωγή. Αυτός ήταν ο λόγος σχεδιασμού και διεξαγωγής της 
πολυκεντρικής μελέτης CANPAP που ως σκοπό είχε να διερευνήσει 
την επίδραση της CPAP στην CSA, τη νοσηρότητα, τη θνητότητα και την 
καρδιαγγειακή λειτουργία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και CSA 
που λαμβάνουν συγχρόνως κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Στην CANPAP μελετήθηκαν 258 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 
(LVEF <40%) και CSA (ΑΗΙ ≥15 ανά ώρα ύπνου και > 50% κεντρικές 
άπνοιες). Τυχαιοποιήθηκαν ώστε οι 128 τέθηκαν σε θεραπεία με CPAP, 
ενώ οι υπόλοιποι 130 αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων επιβεβαίωσε προηγούμενα ευρήματα και έδειξε ότι 
η CPAP βελτιώνει την CSA, βελτιώνει τη νυχτερινή οξυγόνωση και το 

Εικόνα 2. Συσκευή CPAP σε μοντέλο.
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LVEF και μειώνει τη συγκέντρωση της νορεπινεφρίνης στο πλάσμα. Τα 
παραπάνω αποτελέσματα διατηρούνται όταν η CPAP χρησιμοποιείται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον για 2 έτη). Επιπρόσθετα, η 
CPAP αυξάνει την απόσταση που διανύουν οι ασθενείς στη δοκιμασία 
εξάλεπτης βάδισης. Υπήρχαν όμως και αποτελέσματα που ήταν λιγότερο 
ενθαρρυντικά σε σχέση με τις προηγούμενες μελέτες. Για παράδειγμα, 
η αύξηση κατά 2,2% στο LVEF ήταν μικρότερο από το 7,7% που είχε 
αναφερθεί σε προηγούμενη τυχαιοποιημένη μελέτη. Η διαφορά αυτή 
μπορεί να αποδοθεί στη χαμηλότερη CPAP (8–9 έναντι 10 cmH2O), 
στη μικρότερη συνολικά χρήση της συσκευής (4,3 έναντι 5,9 ώρες την 
ημέρα), στο υψηλότερο αρχικό LVEF (24,5% έναντι 20%) ή πιθανά 
στο μεγαλύτερο αριθμό ασθενών που λάμβαναν β–αναστολείς σε 
σχέση με τις προηγούμενες μελέτες (77% έναντι 20%). Ένας μηχανι-
σμός με τον οποίο η CPAP δρα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 
είναι μέσω μείωσης της δραστηριότητας του συμπαθητικού και έτσι 
οι β–αναστολείς ίσως επιτελούν μέρος του θεραπευτικού έργου της 
CPAP σε αυτούς του ασθενείς. Αν και η μελέτη CANPAP έδειξε ότι 
η CPAP βελτιώνει την CSA, αλλά αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό 
το LVEF, εντούτοις η αύξηση αυτή είναι συγκρίσιμη της αύξησης που 
προκαλεί η χορήγηση των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου, 
που, όπως έχει φανεί σε αρκετές μελέτες, μείωσαν τη θνητότητα σε 
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

Αν και η CPAP βελτιώνει την CSA και την καρδιαγγειακή λειτουργία, 
δεν είχε στατιστικά σημαντικά επίδραση στο χρόνο που μεσολάβησε 
μέχρι τη μεταμόσχευση, (32 έναντι 32 περιπτώσεων, p= 0,54), στον 
αριθμό των νοσηλειών ή την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η ανάλυ-
ση επιβίωσης έδειξε αρχικά μία τάση που ευνοούσε τους πρώτους 
18 μήνες την ομάδα ελέγχου (p= 0,02), η οποία αναστράφηκε τους 
υπόλοιπους 18 μήνες υπέρ της ομάδας CPAP (p= 0,06). Φαίνεται 
ότι η CPAP αρχικά προκαλεί επιδείνωση σε μερικά άτομα, ενώ έχει 
θετικό αποτέλεσμα η χρόνια χρήση CPAP σε κάποια άλλα. Η μελέτη 
διακόπηκε πρόωρα λόγω της αρχικά δυσμενούς επίπτωσης στην 
ομάδα ασθενών με CPAP. Μία πολύ μεγαλύτερη μελέτη απαιτείται 
για να πιστοποιηθεί αν η βελτίωση των φυσιολογικών παραμέτρων 
που προκαλεί η χρήση CPAP συνοδεύεται από βελτίωση των κλινικών 
αποτελεσμάτων. Η CANPAP δεν είχε τη δυνατότητα να αποδείξει με 
σαφήνεια ότι η CPAP βελτιώνει την επιβίωση των ασθενών που μελε-
τήθηκαν, ενώ τα μέχρι σήμερα δεδομένα δε δίνουν τη δυνατότητα να 
υποστηρίξουμε τη χρήση CPAP σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 
και CSA με σκοπό τη βελτίωση της επιβίωσής τους. Η λεπτομερής 
εξέταση των δεδομένων της μελέτης CANPAP μπορεί να βοηθήσει 
στον προσδιορισμό των ασθενών στους οποίους η χρήση CPAP έχει 
τα καλύτερα αποτελέσματα.

Άλλες μορφές θετικής πίεσης των αεραγωγών
Σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια έχουν χρησιμοποιηθεί δύο 

ακόμα μορφές εφαρμογής θετικής πίεσης στους αεραγωγούς α) ο 
αερισμός πίεσης δύο επιπέδων (BiPAP) με υποχρεωτικές αναπνοές και 
ρύθμιση spontaneous timed και β) assisted servo-ventilation, ASV. 
Η τελευταία μορφή αερισμού παρέχει 4–5 cmH2O εκπνευστική και 8 
cmH2O τελοεισπνευστική πίεση κατά τη διάρκεια ήρεμης αναπνοής. 
Όταν ανιχνεύεται κεντρική άπνοια, η εισπνευστική πίεση αυξάνεται έως 
και 15 cmH2O για τη διατήρηση του κατά λεπτό αερισμού στο 90% 
του μέσου αερισμού του ασθενή. Και στους δύο τύπους αερισμού, 
οι κεντρικές άπνοιες αντιμετωπίζονται με την εισπνευστική πίεση που 
προκαλεί η ανίχνευση της διακοπής της ροής του αέρα από τον ανα-
πνευστήρα. Εξαιτίας του γεγονότος ότι και οι δύο συσκευές δίνουν 
ελάχιστες εισπνευστικές πιέσεις κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής 
αναπνοής και εκπνευστική πίεση που δεν ξεπερνά τα 4–5 cmH2O 
κατά τη διάρκεια των απνοιών, η μέση πίεση στους αεραγωγούς είναι 
χαμηλότερη από πίεση CPAP 8–12,5 cmH2O.

Οι Teschler και συν. συνέκριναν την επίδραση μίας νύχτας θεραπείας 
με 1) οξυγόνο (2 L/min), 2) CPAP (μέση πίεση 9 cmH2O), 3) BiPAP 
(μέση πίεση 13,5/5,2 cmH2O) και 4) ASV (μέση πίεση 7–9 cmH2O) 
στη CSA και την ποιότητα του ύπνου για 5 συνεχόμενες νύχτες, με 
τυχαία σειρά παρεμβάσεων, σε 14 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. 
Ο ΑΗΙ μειώθηκε από 45 (αρχική μελέτη), σε 28 (με οξυγόνο), 27 
(με CPAP), 16 (με BiPAP) και 15 (με ASV). Βελτίωση της ποιότητας 
ύπνου σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική του ύπνου και την αύξηση του 
ύπνου βραδέων κυμάτων και του ύπνου REM παρατηρήθηκε μόνο 
στους ασθενείς που έλαβαν ASV. Δεν εκτιμήθηκαν καρδιαγγειακές 
παράμετροι κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Μόνο δύο μελέτες έχουν συγκρίνει τους δύο τρόπους αερισμού 
θετικής πίεσης για τη θεραπεία της CSA σε ασθενείς με καρδιακή ανε-
πάρκεια και είχαν διάρκεια μεγαλύτερη της μίας νύχτας. Στην πρώτη 
μελέτη, οι Kohnlein και συν. βρήκαν ότι η BiPAP (μέση πίεση 8,5/3 
cmH2O) και η CPAP (μέση πίεση 8,5 cmH2O) προκάλεσαν σημαντική 
βελτίωση της CSA, της ποιότητας του ύπνου και της ημερήσιας κό-
πωσης σε 16 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και CSA, μετά από 
2 εβδομάδες αγωγής, αλλά δεν εκτιμήθηκε η καρδιακή λειτουργία. 
Οι Phillipe και συν. βρήκαν ότι και ο ASV και η CPAP (μέση πίεση 8 
cmH2O) μείωσαν τις κεντρικές άπνοιες σε 25 ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια, αλλά μόνο ο ASV διόρθωσε πλήρως τη CSA σε 6 μήνες 
(ΑΗΙ < 10/ώρα). Η μέτρηση του LEVF ήταν διαθέσιμη μόνο σε 13 από 
τους ασθενείς που μελετήθηκαν. Στην ομάδα του ASV παρατηρήθηκε 
σημαντική αύξηση του LVEF, αλλά όχι στην ομάδα της CPAP. Παρ’ 
όλα αυτά, επειδή η πίεση της CPAP ήταν μικρότερη αυτής που είχε 
αποτελεσματικά χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και δεν έγινε ανάλυση 
των αποτελεσμάτων με βάση τη διάρκεια θεραπείας, δεν μπορεί να 
εξαχθεί με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι ο ASV βελτιώνει το LVEF 
περισσότερο από την CPAP.

Οι Pepperell και συν. πραγματοποίησαν μία τυχαιοποιημένη μελέτη, 
συγκρίνοντας την επίδραση του θεραπευτικού και υποθεραπευτικού 
ASV σε 30 ασθενείς με σταθερή καρδιακή ανεπάρκεια και CSA για 1 
μήνα. Στο θεραπευτικό ASV χρησιμοποιήθηκαν εισπνευστικές πιέσεις 
8,0 έως 15,0 cmH2O και στον υποθεραπευτικό ASV 2,5 έως 4,5 cmH2O. 
Με το θεραπευτικό ASV μειώθηκαν σημαντικά τα νυχτερινά επίπεδα 
μεταδρεναλίνης στα ούρα και τα ημερήσια επίπεδα BNP, όπως και 
η ημερήσια υπνηλία σε σχέση με τον υποθεραπευτικό ASV. Όμως, 
επειδή η μελέτη δεν προέβλεπε επανάληψη της πολυυπνογραφίας, 
δεν έγινε δυνατή η εκτίμηση της επίδρασης του ASV στον ΑΗΙ και την 
ποιότητα του ύπνου των ασθενών. Επίσης, σε αντίθεση με τα απο-
τελέσματα των Philippe και συν., δε βρέθηκε επίδραση στο LVEF. Η 
διαφορά ανάμεσα στον ASV και τη CPAP σε ό,τι αφορά το LVEF είναι 
πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι ο ASV παρέχει μικρότερη μέση 
πίεση στους αεραγωγούς και η αριστερή κοιλία δεν αποφορτίζεται στο 
βαθμό που να βελτιώνεται η συστολική της λειτουργία.

Δεν είναι ακόμα αρκετά τα στοιχεία για να στηρίξουμε τη χρήση 
των διαφόρων μορφών θετικής πίεσης για τη θεραπεία της CSA σε 
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς δεν έχει φανεί η βελτίωση 
της καρδιακής λειτουργίας να αποτελεί σταθερό εύρημα στις μέχρι 
τώρα μελέτες. Επίσης, δεν έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλες τυχαιο-
ποιημένες παρατεταμένης διάρκειας μελέτες. Παρόλα αυτά, έχει φανεί 
ότι σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και CSA, η καρδιαγγειακή 
λειτουργία βελτιώθηκε μόνο σε όσους βελτιώθηκε η CSA. Από τις 
διαθέσιμες μορφές εφαρμογής θετικής πίεσης, αυτή που έχει φανεί 
να βελτιώνει περισσότερο την CSA είναι ο ASV και γι’ αυτό είναι η 
προτεινόμενη μορφή αερισμού που πρέπει να εξεταστεί σε μεγάλες 
κλινικές μελέτες με σκοπό να εκτιμηθεί καλύτερα η θετική του επί-
δραση στην καρδιαγγειακή λειτουργία.



Συμπεράσματα

Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι η OSA και η CSA 
συμμετέχουν στην επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας. Η συνεχής 
εξέλιξη στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας καθιστά αναγκαία 
τη συνεχή επανεκτίμηση της επίπτωσης, των παθοφυσιολογικών 
συνεπειών και του πιθανού οφέλους από την αντιμετώπιση των δια-
ταραχών της αναπνοής στον ύπνο.

Λόγω της ανάπτυξης ισχυρών αρνητικών ενδοθωρακικών πιέσεων 
κατά τη διάρκεια επεισοδίων αποφρακτικής άπνοιας σε ασθενείς με 
OSA, η αρνητική επίδραση στην καρδιακή λειτουργία είναι μεγαλύ-
τερη σε σύγκριση με την CSA. Γι’ αυτό το λόγο και η θεραπεία της 
OSA είναι πιθανόν να μειώσει την επίπτωση των θανατηφόρων και μη 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 
σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τη θεραπεία της CSA. Βέβαια, 
δεν υπάρχουν μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες που εκτιμούν την 
επίδραση της μακροχρόνιας θεραπείας στην καρδιαγγειακή νοσηρό-
τητα και θνητότητα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. 

Στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και OSA που εμφανίζουν 
ημερήσια υπνηλία, η θεραπεία της OSA μειώνει την υπνηλία και βελ-
τιώνει την ποιότητα ζωής. Έτσι, σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 
και OSA, η παρουσία ημερήσιας υπνηλίας πρέπει να αποτελεί ένδειξη 
θεραπείας με CPAP. Οι Barbe και συν. έδειξαν σε μία τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη με placebo μελέτη σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, 
χωρίς ημερήσια υπνηλία και OSA με ΑΗΙ>30, ότι η θεραπεία με CPAP 
δε βελτίωσε τη νευροφυσιολογική και καρδιαγγειακή λειτουργία. Δεν 
είναι, λοιπόν, βέβαιο ότι η θεραπεία της OSA σε ασθενείς χωρίς υπνηλία 
θα έχει σημαντική επίδραση στην κλινική έκβαση των ασθενών.

Σε αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες έχει φανεί ότι η θεραπεία της 
OSA σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια χωρίς ημερήσια υπνηλία 
έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, της δραστη-
ριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και της συχνότητας 
των νυχτερινών έκτακτων κοιλιακών συστολών, καθώς και τη βελτίωση 
του LVEF. Οι μελέτες αυτές, όμως, είχαν διάρκεια 1 μήνα και δεν είναι 
σε θέση να επιβεβαιώσουν τη μακροχρόνια επίδραση της θεραπείας. 
Επιπρόσθετα, αν και η θεραπεία της OSA των ασθενών με καρδιακή 
ανεπάρκεια έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της καρδιακής λει-
τουργίας, δεν αποτελεί ένδειξη για αγωγή, καθώς υπάρχουν αρκετά 
φαρμακευτικά σκευάσματα που, αν και προκαλούν βελτίωση της 
καρδιακής λειτουργίας, δε βελτιώνουν τη νοσηρότητα και τη θνητότητα 
ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες 
μελέτες πρέπει να διεξαχθούν σε ασθενείς με OSA και καρδιακή 
ανεπάρκεια, χωρίς ημερήσια υπνηλία, για να απαντηθεί το ερώτημα 
αν η θεραπεία της OSA έχει θετική επίδραση στη νοσηρότητα και τη 
θνητότητα των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.

Οι ασθενείς που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια και CSA 
σπάνια παρουσιάζουν ημερήσια υπνηλία. Δεν υπάρχουν δεδομένα 
ότι η θεραπεία της CSA με τη χορήγηση οξυγόνου ή με θετική πίεση 
στους αεραγωγούς, όπως και αν εφαρμόζεται, έχει επίδραση στην 
υπνηλία. Αν και η μελέτη CANPAP έδειξε ότι η CPAP δρα θετικά στην 
CSA και βελτιώνει την καρδιακή λειτουργία ασθενών με καρδιακή 
ανεπάρκεια, δεν απέδειξε μείωση της θνητότητας ή της νοσηρότητας. 
Τα δεδομένα, λοιπόν, δεν υποστηρίζουν τη χρήση CPAP σε ασθενείς 
με CSA και καρδιακή ανεπάρκεια με σκοπό την παράταση της ζωής 
των ασθενών.

Αν και η μελέτη CANPAP δεν έδειξε κάποια επίδραση της CPAP στην 
επιβίωση των ασθενών, το δείγμα των 258 ασθενών ήταν πιθανότατα 
αρκετά μικρό για να την αναδείξει. Σε άλλες μελέτες που αφορούσαν 
σε φαρμακευτικές παρεμβάσεις συμμετείχαν χιλιάδες ασθενείς για 
να φανεί η θετική τους επίδραση στη νοσηρότητα και τη θνητότητα 
ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Γι’ αυτό και είναι πιθανό, όταν 

γίνουν μελέτες σε δείγμα ασθενών αρκετά μεγάλο, η θεραπεία με 
οξυγόνο, CPAP ή άλλους τρόπους εφαρμογής θετικής πίεσης στους 
αεραγωγούς, να αποδειχθεί ότι παρέχει κλινικά σημαντικά οφέλη. Η 
CPAP βελτιώνει την καρδιακή λειτουργία των ασθενών που πάσχουν 
από καρδιακή ανεπάρκεια και CSA μόνο όταν βελτιώνει την CSA. 
Αυτό το δεδομένο ίσως αποτελεί το κλειδί στην επιλογή της βέλτιστης 
θεραπευτικής παρέμβασης. Μέχρι να υπάρξουν δεδομένα από μεγα-
λύτερες μελέτες, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ως έλεγχο ρουτίνας 
των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια τον έλεγχο για διαταραχές της 
αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου, εκτός και αν παρουσιάζουν 
συμβατά συμπτώματα.
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