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ερίπου τὸ ἔτος 800 π.Χ., στὸ τέταρτο βιβλίο τοῦ ποιήματος τῆς Ὀδύσσειας, ὁ
Ὅμηρος ἔγραψε: «Τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτα
κατευνηθέντα ἴδησθε, καὶ τότ’ ἔπειθ’ ὑμῖν μελέτω
κάρτος τε βίη τε, αὖθι δ’ ἔχειν μεμαῶτα καὶ ἐσσύμενόν περ ἀλύξαι».
«Κι ὅταν τὸν δεῖτε πιὰ πὼς πλάγιασε κι ὕπνος
βαθὺς τὸν πῆρε, χιμώντας μὲ καρδιὰ καὶ δύναμη
κρατᾶτε τον μὴ φύγει, ὅσο κι ἂν δέρνεται, ὅσο
πάλεμα κι ἂν κάνει νὰ γλιτώσει».
Ἡ φράση αὐτή, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου,
καταδεικνύει ὅτι ὑπῆρχαν διαφορετικὲς περίοδοι ὕπνου κατὰ τὸ 24ωρο, ποὺ ἐναλλάσσονταν
μὲ περιόδους ἐγρήγορσης. Παρόμοια κατανομὴ
τοῦ ὕπνου πέραν τῆς νύκτας περιγράφεται μέχρι
τὸ τέλος τοῦ 18ου αἰῶνα (“first and second sleep”
στὴ Μεσαιωνικὴ Ἀγγλία, “premier sommeil” στὴ
Γαλλία). Μὲ τὴ βιομηχανικὴ ἐπανάσταση, λόγῳ
κοινωνικῶν ἀνακατατάξεων, οἱ συνήθειες ὕπνου
στὶς Δυτικὲς κοινωνίες μεταβάλλονται καὶ ὁ ὕπνος
γίνεται κατ’ ἐξοχὴν νυκτερινός. Ὅμως, ὁ σύγχρονος τρόπος ζωῆς, ὄχι μόνο «ἀπαγορεύει» τὸν μεσημεριανὸ ὕπνο, ἀλλὰ συμβάλλει στὴν κακὴ ποιότητα καὶ στὴ μειωμένη διάρκεια τοῦ νυκτερινοῦ
ὕπνου, φαινόμενα ποὺ μὲ τὴ σειρά τους εὐωδώνουν τὴν ἡμερήσια ὑπνηλία, ποὺ συνδυάζεται μὲ
αὐξημένη καρδιαγγειακὴ νοσηρότητα καὶ θνησιμότητα. Σὲ ὁρισμένους πληθυσμούς, ἰδιαίτερα σὲ
γεωγραφικὰ πλάτη μὲ θερμὸ κλίμα, ὁ νυκτερινὸς
ὕπνος συμπορεύεται ἀκόμη καὶ σήμερα μὲ διαφο-

ρετικῆς διάρκειας μεσημεριανὸ ὕπνο. Γιὰ παράδειγμα, στὴν Ἰκαρία, ποὺ φημίζεται γιὰ τὴν μακροζωία τῶν κατοίκων της, ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος
εἶναι πολὺ διαδεδομένος τουλάχιστον μεταξύ τῶν
ὑπέργηρων.
Παρὰ τὴν ὕπαρξη δεδομένων ἀπὸ μελέτες παρατήρησης ὅτι ἡ μειωμένη διάρκεια τοῦ νυκτερινοῦ ὕπνου σχετίζεται μὲ ἀρνητικὲς συνέπειες γιὰ
τὴν καρδιαγγειακὴ ὑγεία, εἶναι ἀμφίβολο ἐὰν ὁ
μεσημεριανὸς ὕπνος συνοδεύεται ἀπὸ καρδιαγγειακὰ ὀφέλη. Πράγματι, διαφορετικὲς μελέτες
παρατήρησης ἔχουν καταδείξει ὅτι ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος αὐξάνει τὴν καρδιαγγειακὴ θνησιμότητα. Γιὰ παράδειγμα, ἡ αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης μετὰ ἀπὸ τὸ μεσημεριανὸ ὕπνο (early
afternoon blood pressure surge) ἔχει συσχετιστεῖ
μὲ τὴν αὔξηση τῶν ἀγγειακῶν ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων τὶς ἀπογευματινὲς ὧρες. Ἀντιθέτως, ὑπάρχουν μελέτες ποὺ προκρίνουν τὸν μεσημεριανὸ
ὕπνο ὡς εὐεργετικὸ γιὰ τὴν καρδιαγγειακὴ ὑγεία
λόγῳ ἐνδεχόμενης «ἀντι-στρεσογόνου» δράσης
του ἐν μέσῳ τῶν ἡμερήσιων δραστηριοτήτων.
Τὰ ἀντίθετα ἀποτελέσματα στὶς μελέτες παρατήρησης, γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι ἐπωφελὴς ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος, ὀφείλονται σὲ διαφορετικοὺς παράγοντες, ὅπως ἡ ἀμφίδρομη συσχέτιση μεταξὺ
καρδιαγγειακῆς νόσου καὶ ὕπνου καὶ ἡ προΰπαρξη καρδιαγγειακῆς νόσου ποὺ προδιαθέτει γιὰ
μεσημεριανὴ κατάκλιση πέραν τοῦ νυκτερινοῦ
ὕπνου (π.χ. ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἢ
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στεφανιαία νόσο). Ἐπίσης, διαφορὲς στὸ σχεδιασμὸ τῶν μελετῶν καὶ στὴ γεωγραφικὴ θέση ποὺ
γίνονται οἱ μελέτες ἐνδεχόμενα νὰ ἐπιτείνουν τὴν
ὕπαρξη διχογνωμίας. Τέλος, τὸ φῦλο καὶ ἡ ἡλικία
φαίνεται νὰ ἀποτελοῦν ἐπιπρόσθετους παράγοντες σύγχυσης, ὅπως ἐπίσης ἡ ἀδυναμία ὁλοκληρωμένης ἐκτίμησης τοῦ ὕπνου κατὰ τὴ διάρκεια
τοῦ 24ώρου (τὸ ἐὰν δηλαδὴ ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος
συνδυάζεται μὲ κακῆς ποιότητας ἢ μειωμένης διάρκειας νυκτερινὸ ὕπνο).
Συγκεκαλυμμένα χαρακτηριστικὰ τοῦ μεσημεριανοῦ ὕπνου
Ἡ ὁλοκληρωμένη ἀποτύπωση τοῦ μεσημεριανοῦ ὕπνου θὰ πρέπει νὰ περιλαμβάνει ποσοτικοποίηση. Κοιμᾶται κάποιος κάθε μεσημέρι, τὶς περισσότερες ἡμέρες τῆς ἑβδομάδας, περιστασιακὰ
ἢ ποτέ. Πολλὲς μελέτες δὲν λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τὸ
χαρακτηριστικὸ αὐτὸ καὶ ἁπλῶς ἀρκοῦνται στὴ
διχοτόμηση «ναὶ/ὄχι» στὸν μεσημεριανὸ ὕπνο. Σημαντικὴ φαίνεται νὰ εἶναι ἡ διάρκεια τοῦ μεσημεριανοῦ ὕπνου, ποὺ σὲ μερικὲς μελέτες κατηγοριοποιεῖται σὲ κάτω τῶν 30 λεπτῶν, 30 λεπτὰ μὲ
1 ὥρα, 1 ὥρα μὲ 2 ὧρες ἢ πάνω ἀπὸ 2 ὧρες. Ἐπίσης, ἐὰν ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος ἀναφέρεται χωρὶς
πληροφορίες γιὰ τὴν ποιότητα καὶ διάρκεια τοῦ
νυκτερινοῦ ὕπνου, ἡ κλινικὴ σημασία τοῦ πρώτου
εἶναι δύσκολο νὰ καθοριστεῖ.
Σύνοψη μελετῶν
Ἡ ἐπίδραση τοῦ μεσημεριανοῦ ὕπνου στὴν
καρδιαγγειακὴ πρόγνωση ἐξαρτᾶται ἀπὸ γεωγραφικὰ χαρακτηριστικὰ ἢ γενικότερες συνήθειες τρόπου ζωῆς. Οἱ περισσότερες μελέτες σὲ Μεσογειακὲς χῶρες παρουσιάζουν τὸν μεσημεριανὸ
ὕπνο ὡς εὐεργετικὸ , ἐνῶ ἀναφορὲς ἀπὸ χῶρες τῆς
Ἀμερικῆς καὶ τὴν Ἰαπωνία παρουσιάζουν τὸν μεσημεριανὸ ὕπνο ὡς παράγοντα καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου. Οἱ περισσότερες μελέτες δὲν παραθέτουν ὁλοκληρωμένα δεδομένα γιὰ τὸ πόσο ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος εἶναι καθημερινός, ποιὰ εἶναι
ἡ διάρκειά του καὶ ἂν ὁ νυκτερινὸς ὕπνος κάθε
ἐξεταζόμενου εἶναι ποιοτικὰ καὶ ποσοτικὰ ἐπαρκής. Ἐπίσης, στὶς περισσότερες μελέτες ἡ ἐκτίμηση
τοῦ μεσημεριανοῦ ὕπνου εἶναι ὑποκειμενική, δεδομένου ὅτι γίνεται μέσῳ ἐρωτηματολογίων καὶ
καθορίζεται μόνο μιὰ φορὰ (στὴν ἀρχὴ) ἀκόμη
καὶ σὲ μελέτες μὲ διάρκεια παρακολούθησης ἄνω
τῆς δεκαετίας. Ἐπιπρόσθετος περιορισμὸς τῶν με-
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λετῶν εἶναι ἡ ἀδυναμία διόρθωσης γιὰ παράγοντες σύγχυσης, ὅπως οἱ διαταραχὲς τῆς ἀναπνοῆς
στὸν ὕπνο (π.χ. ὑπνικὴ ἄπνοια) καὶ ἡ συνύπαρξη καρδιαγγειακῶν συννοσηροτήτων ἢ ἄλλων
κλινικὰ σημαντικῶν νόσων (π.χ. καρκίνος), ποὺ
συνδυάζονται μὲ ἡμερήσια ὑπνηλία καὶ αὐξημένη
συχνότητα μεσημεριανοῦ ὕπνου. Γιὰ παράδειγμα,
οἱ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἔχουν συμ
πτώματα ὅπως ἀδυναμία, μειωμένη ἀνοχὴ στὴν
κόπωση καὶ πάσχουν συχνὰ ἀπὸ σύνδρομο ὑπνικῆς ἄπνοιας, φαινόμενα ποὺ ξεχωριστὰ ἢ σὲ συνδυασμὸ προδιαθέτουν σὲ μεσημεριανὸ ὕπνο συχνότερα ἀπὸ ἄτομα χωρὶς καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Πέραν τῶν περιορισμῶν στὶς μελέτες, ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος ἐνδεχομένως ἔχει δυσμενεῖς ἐπιδράσεις στὴν καρδιαγγειακὴ ὑγεία. Οἱ ἄνδρες ἔχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο σὲ σχέση μὲ τὶς γυναῖκες,
ὅταν συνηθίζουν τὸν μεσημεριανὸ ὕπνο, ἂν καὶ οἱ
περισσότερες μελέτες ἔχουν γίνει σὲ ἡλικιωμένους,
ὅπου τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης εἶναι σαφῶς μεγαλύτερο στὶς γυναῖκες σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄνδρες.
Ποιὰ ἡ κλινικὴ σύσταση;
Ὁ κλινικὸς ἰατρὸς δὲν μπορεῖ νὰ κάνει καμία
ἀσφαλῆ σύσταση γιὰ τὸν μεσημεριανὸ ὕπνο. Τὸ
ἱστορικὸ ὕπνου θὰ πρέπει νὰ λαμβάνεται σὲ κάθε
ἀσθενῆ καὶ πρωτίστως ὀφείλει νὰ ἐπικεντρώνεται
στὸν νυκτερινὸ ὕπνο. Τὸ ἐὰν κάποιος κοιμᾶται
συστηματικὰ τὸ μεσημέρι, ἴσως βοηθήσει περαιτέρω τὴν κλινικὴ ἀξιολόγηση, γιατί καταφατικὴ
ἀπάντηση τοῦ ἀσθενοῦς μπορεῖ νὰ σηματοδοτεῖ:
α. ὑποκείμενη ἡμερήσια ὑπνηλία
β. μειωμένη φυσικὴ δραστηριότητα
γ. κακῆς ποιότητας νυκτερινὸ ὕπνο (π.χ. ὑπνικὴ ἄπνοια)
δ. ἀνεπαρκῆ ἀγωγὴ στὴν δευτερογενῆ καρδιαγγειακὴ πρόληψη ἢ ἐπιδείνωση τῆς ὑποκείμενης
καρδιαγγειακῆς νόσου
Ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος δὲν ἀποτελεῖ παράγοντα καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, ἀλλὰ συσχετίζεται (δείκτης) μὲ ὑποκείμενη καρδιαγγειακὴ ἢ
συστηματικὴ νόσο. Παρὰ ταῦτα, ὁ μεσημεριανὸς
ὕπνος – μὲ βάση τὰ δεδομένα ἀπὸ τὶς ἐπιδημιολογικὲς μελέτες – ἀπέχει ἀπὸ τὸ νὰ θεωρεῖται ἀνεξάρτητος δείκτης κινδύνου, διότι ἡ συνήθεια αὐτὴ
θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται καὶ ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς ἐθιμικῆς κουλτούρας κάθε λαοῦ καὶ τῶν μεθοδολογικῶν περιορισμῶν ποὺ ἐμπεριέχονται στὰ μέχρι
σήμερα ἐπιδημιολογικὰ δεδομένα.

