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Ὕπνος καὶ καρδιαγγειακὴ ὑγεία.
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ὰν εἶστε ἕνας ἀπὸ αὐτούς, πού τὸ βράδυ - κατὰ τὴν
κατάκλιση - δυσκολεύεται νὰ κοιμηθεῖ (ἔχετε ἀνησυχία,
στριφογυρνᾶτε στὸ κρεβάτι σὰν σουβλάκι) ἤ σᾶς λείπει ὁ
ὕπνος γιατὶ κοιμᾶστε λίγο, γνωρίζετε πολὺ καλὰ ἀπὸ μόνοι
σας, ὅτι αὐτὸ ἐπιδρᾶ ἀρνητικὰ στὴν καθημερινή σας παραγωγικότητα, στὴν συγκέντρωση στὴν ἐργασία, στὴν ἔλλειψη
διάθεσης γιὰ ἄσκηση ἤ ἄλλες δραστηριότητες ἀναψυχῆς,
καὶ πολλὲς φορὲς συμβάλλει στὸν εὔκολο, καθημερινό,
συχνὰ ἀδικαιολόγητο, ἐκνευρισμό σας. Ὅμως, οἱ συνέπειες τῆς κακῆς ποιότητας ὕπνου ἔχουν πολὺ περισσότερες
ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴν σκοτεινή σας διάθεση. Οἱ τελευταῖες
ἔρευνες δείχνουν, ὅτι ὁ κακῆς ποιότητας ὕπνος ἔχει ἀρνητικὲς ἐπιδράσεις στὴν καρδιακὴ λειτουργία.
Τουλάχιστον ἕνας στοὺς 10 ἐνήλικες παραπονιέται γιὰ
χρόνια ἔλλειψη ὕπνου. Ἄν καὶ πολλοὶ ροκανίζουν τὸ παραδοσιακὸ 8ωρο τοῦ νυκτερινοῦ ὕπνου σὲ 5-6 ὧρες, λόγῳ
ἐπέκτασης τοῦ ὡραρίου ἐργασίας τους ἤ καθημερινῶν
ἀπαιτητικῶν κοινωνικῶν ὑποχρεώσεων, ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη
ὁμάδα, πού πάσχει ἀπὸ ἀϋπνία ἤ ἄλλες διαταραχὲς ὕπνου,
π.χ. ὑπνικὴ ἄπνοια, πού ἐπίσης ἐπιδροῦν ἀρνητικὰ στὴν ποιότητα τοῦ νυκτερινοῦ ὕπνου. Ἔχει γίνει ἀποδεκτό, ὅτι ἡ ἀπόκλιση τοῦ χρόνου ὕπνου, ἀπὸ τὸ παραδοσιακὰ ἀποδεκτὸ
χρονικὸ διάστημα τῶν 7-9 ὡρῶν, δημιουργεῖ προβλήματα,
ὅπως εἶναι ἡ παχυσαρκία, ἡ ὑπέρταση, ὁ σακχαρώδης
διαβήτης καὶ ἡ στεφανιαία νόσος. Ἡ βραχεία διάρκεια τοῦ
ὕπνου, λιγότερο ἀπὸ 6 ὧρες κάθε βράδυ, μπορεῖ νὰ εἶναι
ἀρκετὰ ἐπιβλαβὴς γιὰ τὴν καρδιά. Αὐτὸ ὀφείλεται τόσο στὴν
αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης στοὺς ἔχοντες μειωμένες
ὧρες νυκτερινοῦ ὕπνου, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐνεργοποίηση τοῦ
νευρικοῦ συστήματος, πού μὲ τὴ σειρά του πυροδοτεῖ μηχανισμοὺς χρόνιας φλεγμονῆς στὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα.
Ἡ συσχέτιση τῶν πολλῶν ὡρῶν νυκτερινοῦ ὕπνου (περισσότερο ἀπὸ 9 ὧρες κάθε βράδυ) μὲ τὰ καρδιαγγειακὰ
νοσήματα δὲν εἶναι τόσο ἐμφανὴς ὅσο μὲ τὶς λίγες ὧρες
ὕπνου, ποὺ ἀναφέραμε προηγούμενα. Ὑπάρχουν, ὅμως,
ἐνδείξεις μεγαλύτερης σκληρότητας τῶν ἀγγείων σὲ αὐτοὺς
πού κοιμοῦνται πολλὲς ὧρες, σὲ σχέση μὲ αὐτοὺς ποὺ κοιμοῦνται τὸ παραδοσιακὸ 8ωρο. Βέβαια, αὐτὸ τὸ φαινόμενο
μπορεῖ νὰ ὀφείλεται στὸ ὅτι, αὐτοὶ πού κοιμοῦνται πολλὲς
ὧρες, ἔχουν ἤδη κακὸ ἐπίπεδο καρδιαγγειακῆς ὑγείας καὶ
νοιώθουν χρονίως ἕνα ἔλλειμμα ὕπνου καί, ἴσως, οἱ πολλὲς
ὧρες ὕπνου δὲν εἶναι αὐτὲς πού πυροδοτοῦν τὴν κακή τους
καρδιαγγειακὴ ὑγεία. Ὅμως, δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀγνοοῦμε
ἐπιπρόσθετες συσχετίσεις τῶν πολλῶν ὡρῶν νυκτερινοῦ
ὕπνου μὲ τὴν καρδιαγγειακὴ ὑγεία. Πράγματι, ὅποιος κοιμᾶται
πολλὲς ὧρες τὸ βράδυ ἔχει λιγότερες καθημερινὲς δραστη-

ριότητες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνεται πιὸ εὔκολα παχύσαρκος.
Ὅμως ἡ παχυσαρκία δὲν ἀποτελεῖ μόνο ἔμμεσο ἀποτέλεσμα τῶν πολλῶν ὡρῶν νυκτερινοῦ ὕπνου, ἐφόσον ἡ
καθημερινὴ δραστηριοποίηση περιορίζεται, ἀλλὰ ἔχει συσχέτιση καὶ μὲ τὶς λίγες ὧρες ὕπνου. Ὑπάρχουν διαφορετικὲς
θεωρίες, πού ὑποστηρίζουν τὴν αὔξηση τῆς παχυσαρκίας
μὲ τὶς λίγες ὧρες ὕπνου. Ἡ πρώτη ἐξ’ αὐτῶν ὑποστηρίζει, ὅτι
αὐτοὶ πού κοιμοῦνται λίγες ὧρες κάθε βράδυ τρῶνε κατὰ
βάση περισσότερο, σὲ σχέση μὲ αὐτοὺς ποὺ κοιμοῦνται
σὲ «φυσιολογικὰ» ἐπίπεδα. Πράγματι, οἱ λίγες ὧρες ὕπνου
ἐνεργοποιοῦν τὸ νευρικὸ σύστημα καὶ διαφορετικὲς περιοχὲς τοῦ ἐγκεφάλου, πού περιλαμβάνουν τὰ κέντρα πού
ρυθμίζουν τὴν ἐπιθυμία γιὰ φαγητὸ καὶ τὴν διάθεση γιὰ
ἐπιλογὴ διαφορετικῶν εἰδῶν φαγητοῦ. Ὑπάρχουν, πράγματι,
μελέτες, πού ὑποστηρίζουν ὅτι αὐτοὶ ποὺ κοιμοῦνται λίγες
ὧρες τρῶνε λιγότερα λαχανικὰ καὶ προτιμοῦν περισσότερο
τὰ γλυκὰ καὶ τὶς λιπαρὲς τροφές. Τέλος, αὐτοὶ ποὺ κοιμοῦνται
λίγες ὧρες, συνήθως ἔχουν ἡμερήσια κόπωση καὶ δύσκολα
συμμετέχουν σὲ δραστηριότητες ἄσκησης. Ὡς ἀποτέλεσμα,
στεροῦνται τόσο τῶν εὐεργετικῶν συνεπειῶν τῆς ἄσκησης
στὸ καρδιαγγειακὸ ὅσο καὶ τῆς ἀπώλειας, μέσῳ ἄσκησης,
μέρους τῶν προσλαμβανόμενων θερμίδων, πού, ὅπως
εἴπαμε, εἶναι συχνὰ πολλὲς (λιπαρὲς τροφές).
Ἡ μικρὴ διάρκεια τοῦ νυκτερινοῦ ὕπνου (ἔλλειψη ὕπνου)
δὲν εἶναι τὸ ἴδιο πρᾶγμα μὲ τὴν ἀϋπνία. Ἡ ἀϋπνία (insomnia)
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εἶναι ἡ δυσκολία πού ἔχει κάποιος νὰ πέσει γιὰ ὕπνο ἤ νὰ
διατηρήσει τὸν ὕπνο του. Ἡ συχνότητα τῆς ἀϋπνίας εἶναι
ἐξαιρετικὰ μεγάλη καὶ ὑπολογίζεται ὅτι ἕνας στοὺς τρεῖς, σὲ
κάποια περίοδο τῆς ζωῆς του, βιώνει αὐτὴν τὴ διαταραχή.
Ἐπιπρόσθετα, ἕνα μέρος αὐτῶν πού πάσχουν ἀπὸ ἀϋπνία
χαρακτηρίζονται, ἐπίσης, ἀπὸ ὑπερδιέγερση (ὑπερένταση)
καὶ διάγουν μία περίοδο τῆς ζωῆς τους μὲ ἐκσεσημασμένο
ἄγχος (stress). Ἄρα, λοιπόν, ἡ ἀϋπνία μπορεῖ νὰ πυροδοτήσει μία περίεργη μορφὴ ὑπέρτασης, πού παρουσιάζεται
σὲ μικρὴ χρονικὴ περίοδο, συσχετιζόμενη μὲ τὴν ἀϋπνία.
Συνήθως ἡ ὑπέρταση αὐτὴ ὑποχωρεῖ μὲ τὴν ἀπόσυρση τῆς
ἀϋπνίας. Βέβαια, ἂν ἡ περίοδος τῆς ἀϋπνίας εἶναι σημαντικῆς διάρκειας, γιὰ πολλοὺς μῆνες ἤ χρόνια, τότε ἡ ὑπέρταση
δὲν ὑποχωρεῖ ἀκόμη καὶ ὅταν ἡ ἀϋπνία «διορθωθεῖ». Ἐκτὸς
τῆς ὑπέρτασης, ἡ ἀϋπνία, μὲ τὴν συνδυαζόμενη ὑπερένταση
στὴν καθημερινότητα, μπορεῖ νὰ πυροδοτήσει καρδιαγγεια
κὰ ἐπεισόδια ὀφειλόμενα τόσο σὲ σπασμὸ (σημαντικὴ συστολὴ) τῶν ἀγγείων, ὅσο καὶ σὲ χρόνια φθορά τους.
Σὲ προηγούμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας (τόμος 17,
τεῦχος 194, σελ. 83-84), εἶχα ἐκτεταμένα ἀναφερθεῖ σὲ μία
ἄλλη διαταραχὴ τοῦ ὕπνου, τὴν ὑπνικὴ ἄπνοια. Πρόκειται
γιὰ διαταραχὴ τῆς ἀναπνοῆς στὸν ὕπνο, πού συνδυάζεται
μὲ κατακερματισμὸ τοῦ ὕπνου. Ὁ ὕπνος στὴν κατάσταση
αὐτὴ δὲν εἶναι ἀναζωογονητικὸς (μὴ ξεκούραστος), ἐπειδὴ
εἶναι ἐπιφανειακὸς (μὴ βαθὺς ὕπνος). Ἐπίσης, συνήθως
οἱ πάσχοντες ροχαλίζουν καὶ σταματᾶ κατὰ διαστήματα
ἡ ἀναπνευστική τους λειτουργία. Τὸ πρωί, ὁ πάσχων ἀπὸ
ὑπνικὴ ἄπνοια νοιώθει εὔκολη κόπωση, μειωμένη συγκέντρωση στὴν ἐργασία του, πονοκέφαλο καὶ παρουσιάζει
ὑπνηλία σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας. Ἕνας βασικὸς κίνδυνος αὐτῶν πού πάσχουν ἀπὸ σύνδρομο ὑπνικῆς ἄπνοιας
εἶναι ἡ πρόκληση τροχαίων ἀτυχημάτων, ἀκριβῶς λόγῳ
αὐτῆς τῆς ὑπνηλίας («τούς παίρνει ὁ ὕπνος στὸ τιμόνι»).
Ὅμως, ἡ υπνικὴ ἄπνοια ἀποτελεῖ τὴ διαταραχὴ τοῦ ὕπνου
πού συσχετίζεται περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη διαταραχὴ τοῦ
ὕπνου μὲ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση καὶ καρδιαγγειακὰ ἐπεισόδια
(ἐμφράγματα καὶ ἐγκεφαλικά).
Ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος εἶναι στὸ DNA τοῦ Ἕλληνα
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καὶ ἔχει περιγραφεῖ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ὀδύσσεια τοῦ
Ὁμήρου. Βέβαια, ὁ σύγχρονος τρόπος ζωῆς ἔχει ἀλλάξει τὶς
συνήθειες τοῦ ὕπνου καὶ πλέον δὲν εἶναι τόσο συχνός, ἂν καὶ
σὲ ὁρισμένες περιοχὲς ὅπως ἡ Ἱκαρία, πού φημίζεται γιὰ τὴν
μακροζωία τῶν κατοίκων της, παραμένει πολὺ δημοφιλής.
Ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος, ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδας, εἶναι πολὺ
συχνὸς καὶ σὲ ἄλλα μεσογειακὰ κράτη. Πολὺ πρόσφατα,
στὴν Ἱσπανικὴ πόλη Ador (κοντὰ στὴ Valencia), ἡ διακοπὴ
τῶν ἐργασιῶν γιὰ μεσημεριανὸ ὕπνο, ἀπὸ τὶς 2 ἕως τὶς 5, ἔχει
πλέον θεσμοθετηθεῖ. Βέβαια, ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος (siesta)
ἔχει βαθιὰ τὶς ρίζες του στὸ Μεξικὸ καὶ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς
Κεντρικῆς Ἀμερικῆς μὲ ζεστὸ κλῖμα.
Ὡς πρώτη παρατήρηση, ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος δὲν
μπορεῖ νὰ ὑποκαταστήσει τὴ μειωμένη διάρκεια, τὸν βραχείας διάρκειας νυκτερινὸ ὕπνο. Μάλιστα, γιὰ κάποιους ἐρευνητές, ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος ἀποτελεῖ ἕνα δείκτη κακῆς
ποιότητας ἤ διάρκειας νυκτερινοῦ ὕπνου. Τὸ καίριο ἐρώτημα,
ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἀρκετοὺς ἐρευνητὲς ἀνὰ τὴν ὑφήλιο,
εἶναι ἐὰν ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος εἶναι ἐπωφελὴς ἤ ὄχι γιὰ
τὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα. Ἄν καὶ τὰ δεδομένα εἶναι ἀντικρουόμενα, ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος φαίνεται περισσότερο
νὰ ὀφείλεται σὲ κακὴ καρδιαγγειακὴ ὑγεία, παρὰ νὰ ἀποτελεῖ τὸ αἴτιο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καρδιοπαθειῶν. Κάποιος πού
κοιμᾶται τὸ μεσημέρι μπορεῖ νὰ ἔχει μειωμένες ἐφεδρεῖες καί,
ἴσως, ἤδη πάσχει ἀπὸ καρδιαγγειακὸ νόσημα. Ἀλλά, γιὰ νὰ
μὴν φοβηθοῦν οἱ διάγοντες μεσημεριανὸ ὕπνο, ὅτι μπορεῖ
νὰ ἔχουν καρδιοπάθεια, θὰ πρέπει νὰ ποῦμε, ὅτι οἱ περισσότεροι πού κοιμοῦνται τὸ μεσημέρι ἁπλᾶ ἔχουν συνηθίσει νὰ
τό κάνουν. Δὲ θὰ ἔλεγα ὅτι αὐτοὶ πού κοιμοῦνται τὸ μεσημέρι
θὰ πρέπει νὰ σταματήσουν νὰ τό κάνουν. Ὁ περιορισμένης
διάρκειας μεσημεριανὸς ὕπνος (30-45 λεπτῶν) δὲν συσχετίζεται μὲ κακὴ καρδιαγγειακὴ ὑγεία.
Ὡς ἐπιμύθιο, ὁ νυκτερινὸς ὕπνος διάρκειας 7-8 ὡρῶν
συνδυάζεται μὲ καλὴ καρδιαγγειακὴ ὑγεία καὶ προάγει τὴν
γενικότερη εὐεξία. Ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος σὲ καμία περίπτωση δὲν ἀναπληρώνει τὶς εὐεργετικὲς συνέπειες ποιοτικοῦ
νυκτερινοῦ ὕπνου.

