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Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η στάση της ιατρικής κοινότητας απέναντι στο σύνδρομο αποφρακτικής
άπνοιας στον ύπνο (ΣΑΑΥ) έχει αλλάξει δραματικά. Έτσι, ενώ στο παρελθόν αποτελούσε
ένα «περίεργο» σύνδρομο με το οποίο ασχολούνταν μόνο γιατροί με ειδικότητα στα θέματα
παθολογίας του ύπνου, σήμερα αποτελεί ένα μείζονος σημασίας πρόβλημα δημόσιας υγείας,
καθώς διαπιστώνονται ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις ανθρώπων που πάσχουν από αυτό.

Α

ρχικά είχε εκτιμηθεί ότι η επίπτωση του ΣΑΑΥ στον
γενικό ενήλικο πληθυσμό ήταν περίπου 2%1. Η επέκταση του ορισμού των αναπνευστικών επεισοδίων
(breathing events), έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι
υπόπνοιες που προκαλούν ακόμα και σύντομες αφυπνίσεις,
είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση των ανθρώπων με
διάγνωση ΣΑΑΥ, γεγονός που έκανε δυσδιάκριτα σε ορισμένες περιπτώσεις τα όρια του παθολογικού
από τον φυσιολογικό ύπνο. Οι Young et
al. σε μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο
Νew England Journal of Medicine και
αφορούσε δημοσίους υπαλλήλους
της πολιτείας του Wisconsin, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μελέτη ύπνου,
εκτίμησαν ότι 1 στους 4 υπαλλήλους
(25%) ηλικίας μεταξύ 30-60 ετών παρουσίαζε περισσότερα από 5 αναπνευστικά επεισόδια ανά ώρα ύπνου. Το
παραπάνω ποσοστό ήταν τριπλάσιο (3
στους 4, 75%) μεταξύ των ανθρώπων
που ανέφεραν ροχαλητό2. Τα ποσοστά
που αναφέρονται στην American Sleep-Heart Health Study
(SHHS) δεν απέχουν πολύ από τα προηγούμενα. Το 20%
των ασθενών πάνω από 60 ετών παρουσίαζαν περισσότερα
από 15 επεισόδια ανά ώρα ύπνου και περισσότεροι από 50%
τουλάχιστον 5 επεισόδια ανά ώρα ύπνου3. Σε παρόμοια συμπεράσματα έχουν καταλήξει μερικές ακόμα καλά σχεδιασμένες
μελέτες4,5. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η άπνοια στον
ύπνο είναι αρκετά συχνή σε ηλικιωμένους ανθρώπους που
δεν παρουσιάζουν συμπτώματα που να σχετίζονται με αυτή6.
Το ερώτημα που τίθεται είναι: πρέπει όλοι οι ηλικιωμένοι με
διαταραχές της αναπνοής κατά τον ύπνο να θεραπεύονται,
με δεδομένο ότι σε ηλικίες μεγαλύτερες των 60 ετών αυτές
οι διαταραχές είναι πολύ συχνές;
Το ΣAΑΥ σχετίζεται με συμπτώματα τόσο κατά τη διάρκεια της
ημέρας, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με μείωση της
διανοητικής ικανότητας, αύξηση των τροχαίων και των εργατικών
ατυχημάτων και με αύξηση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας. Η
σχέση του ΣΑΑΥ με την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και κυρίως με
την υπέρταση, έχει καταδειχθεί από μεγάλο αριθμό μελετών7-13. Τα
τελευταία χρόνια μεγάλη πρόοδος έχει γίνει προς την πλευρά της
κατανόησης των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που κρύβονται
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πίσω από τη σχέση του ΣΑΑΥ με τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτή
η γνώση μπορεί να μας βοηθήσει να απαντήσουμε στο ερώτημα
ποιοι πραγματικά πρέπει να θεραπεύονται. Έχει προταθεί ότι οι κύκλοι
αποκορεσμού–αποκατάστασης της οξυγόνωσης κατά τη διάρκεια της
νύχτας, που αποτελούν χαρακτηριστικό όσων πάσχουν από ΣΑΑΥ,
μπορούν να ειδωθούν ως κύκλοι ισχαιμίας–επαναιμάτωσης. Το
αποτέλεσμα αυτής της κυκλικής διαδικασίας είναι η εισροή ελεύθερων ριζών οξυγόνου στα κύτταρα και η πρόκληση οξειδωτικού
stress. Το οξειδωτικό stress, μέσω της ενεργοποίησης κυττάρων προς
έκφραση φλεγμονωδών παραγόντων, δίνει έναυσμα σε μία
αθηρογόνο διαδικασία, που έχει ως αποτέλεσμα τη
βλάβη και δυσλειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων και την πρόκληση καρδιαγγειακών νόσων.
Η παραπάνω αλυσίδα γεγονότων ξεκινά από τα
πρώτα υποξικά επεισόδια που παρουσιάζουν οι
ασθενείς με ΣΑΑΥ, είναι πιθανότατα υπεύθυνη
για την αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα
και προηγείται κατά πολύ της εμφάνισης των
χαρακτηριστικών συμπτωμάτων του συνδρόμου.
Είναι δε μία χρονοβόρος αλληλουχία γεγονότων
που εξελίσσεται σε διάστημα αρκετών ετών14.
Αρκετές μελέτες σε ασθενείς με ΣΑΑΥ έχουν δείξει ότι, σε σύγκριση
με τον γενικό πληθυσμό, η θνητότητα από το σύνδρομο σταδιακά
μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας. Ο μέγιστος κίνδυνος στις μελέτες
αυτές αφορούσε ασθενείς μικρότερους από 50 ετών15–22. Ασθενείς
μεγαλύτεροι από 50 ετών με πολύ σοβαρό ΣΑΑΥ δεν παρουσίαζαν
αυξημένη θνητότητα σε σύγκριση με άτομα της ηλικίας τους στο γενικό
πληθυσμό. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο κίνδυνος υπέρτασης
ήταν αυξημένος σημαντικά μόνο στους νεότερους ασθενείς23.
Η προτεινόμενη θεωρία πρόκλησης καρδιαγγειακών νοσημάτων,
που αρχίζει από το οξειδωτικό stress και μέσω της ενδοθηλιακής
βλάβης φτάνει στη μη αναστρέψιμη καρδιαγγειακή βλάβη, σε συνδυασμό με το αναμφισβήτητο γεγονός ότι η θνητότητα του ΣΑΑΥ
μειώνεται σε στατιστικά μη σημαντικά επίπεδα μετά την ηλικία των
50 ετών, οδηγεί σε δύο συμπεράσματα που αφορούν στη διάγνωση
και τη θεραπεία του συνδρόμου: α) Με δεδομένο το γεγονός ότι
η μέση ηλικία των ασθενών που προσέρχονται στις κλινικές ύπνου
είναι περίπου τα 50 έτη, είναι φανερό ότι για πολλούς ασθενείς
που βρίσκονται σε ηλικία μέγιστου κινδύνου θνητότητας από το
σύνδρομο, η διάγνωση και η θεραπεία παρέχονται πολύ αργά. Γι’
αυτό και οι ασθενείς με ΣΑΑΥ θα πρέπει να διαγιγνώσκονται στη
μικρότερη δυνατή ηλικία, δηλαδή, με άλλα λόγια, ο στόχος θα

πρέπει να είναι οι νέοι ασθενείς χωρίς υπνηλία. Κάτι τέτοιο μπορεί
να επιτευχθεί με screening ατόμων που ανήκουν σε καλά αναγνωρισμένες ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι παχύσαρκοι, οι
υπερτασικοί και οι απόγονοι ασθενών με ΣΑΑΥ. β) Οι παραπάνω
διαπιστώσεις οδηγούν επίσης στο συμπέρασμα ότι, σε αντίθεση με
τους νεότερους ασθενείς στους οποίους η διάγνωση και η θεραπεία
θα πρέπει να μη βασίζονται στα συμπτώματα, στους ηλικιωμένους
η προσέγγιση θα πρέπει να είναι διαφορετική. Στους ηλικιωμένους
ασθενείς θα πρέπει να προτείνεται θεραπεία με βάση την εμμονή των
συμπτωμάτων και όχι μόνο βάσει των εργαστηριακών μετρήσεων.
Αν οι ηλικιωμένοι ασθενείς δεν εμφανίζουν συμπτώματα, ίσως η
θεραπεία να μην είναι απαραίτητη.
Συμπερασματικά, το ΣΑΑΥ εμφανίζει μεγάλη επίπτωση στο γενικό
πληθυσμό και σχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα. Η υιοθέτηση ενός
καλά σχεδιασμένου συστήματος ανίχνευσης περιπτώσεων ΣΑΑΥ
κατά το δυνατόν νωρίτερα και η θεραπεία των ηλικιωμένων μόνο
μετά από προσεκτική συνεκτίμηση των συμπτωμάτων τους, θα έχει
ως αποτέλεσμα την καλύτερη φροντίδα των ασθενών και τον έλεγχο
του συνολικού κόστους της παρεχόμενης φροντίδας.
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