
Hội chứng ngưng thở khi ngủ và biến cố tim mạch (tháng 8/ 2016). 

Bệnh mạch vành: Có nhiều bằng chứng cho thấy mối liên quan giữa tình 

trạng nghiêm trọng của hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ với nguy cơ mắc 

biến cố tim mạch mà cụ thể bệnh mạch vành, mối liên quan này độc lập với tình 

trạng béo phì và các yếu tố nguy cơ khác. Đối với bệnh nhân bệnh mạch vành, mắc 

phối hợp hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ (OSA obstructive sleep apnea) là 

một yếu tố tiên lượng nghèo nàn. Kết quả  này có thể liên quan trung gian qua sự 

phối hợp giữa OSA và nhiều yếu tố nguy cơ mạch máu bao gồm tăng huyết áp, 

giảm HDL, tăng CRP, tăng homocystein, tăng đường máu và tình trạng đề kháng 

insulin/ đái tháo đường. 

Tăng nồng độ Troponin Hs huyết thanh cũng phối hợp cùng với tăng mức độ 

nghiêm trọng của OSA (xác đinh vởi chỉ số giảm ngưng thở AHI- apnea hypopnea 

index) cũng như tình trạng giảm oxy ban đêm (Bão hòa oxy lúc ngủ < 90%), gợi ý  

gia tăng mức độ nghiêm trọng OSA có thể dẫn đến tổn thương cơ tim từ từ. Dấu 

hiệu xơ vữa dưới lâm sàng như vôi hóa động mạch vành là một dấu hiệu biến cố 

tim mạch chính cũng tăng song hành cùng với sự gia tăng mức độ nặng của hội 

chứng OSA. 

Bằng chứng lâm sàng:  Nghiên cứu hồi cứu, thuần tập trên quần thể rộng 

với 1551 bệnh nhân nam theo dõi trung bình 10 năm bằng ghi đa ký giấc ngủ 

(polysomnography) đã chỉ ra nguy cơ mắc bệnh tim mạch phối hợp kèm OSA. 

Biến cố tim mạch trong nghiên cứu bao gồm nhồi máu cơ tim, hội chứng vành cấp, 

và đột quỵ não. Tăng tỉ lệ biến cố tim mạch tử vong và không tử vong ở nhóm 

bệnh nhân có hội chứng OSA nặng (AHI trung bình 43 biến cố ngưng thở/h ngủ) 

không điều trị  so với bệnh nhân có hội chứng OSA nhẹ - trung bình, ngủ ngáy, và 

dân số khỏe mạnh tham gia nghiên cứu, thậm chí sau khi điều chỉnh biến nhiễu. 

Tuy nhiên, cần ghi nhớ rằng những phát hiện này mới chỉ là những gợi ý nhưng 

chưa đưa ra được quan hệ nhân quả. 



OSA  có thể dẫn đến tình trạng mất bù ở những người đã có bệnh mạch vành 

trước đó. Trong một nghiên cứu hồi cứu thuần tập theo dõi đa ký giấc ngủ ở 89 

bệnh nhân liên tiếp có can thiệp mạch vành qua da do hội chứng động mạch vành 

cấp (53 ca nhồi máu cơ tim và 36 ca đau ngực không ổn định) nhận thấy có 51 ca 

có OSA chiếm tỉ lệ 57%, với định nghĩa OSA  khi AHI ≥ 10 biến cố ngưng thở/h 

ngủ. Trong thời gian theo dõi trung bình 227 ngày, tỉ lệ biến cố tim mạch chính (tử 

vong tim mạch, tái nhồi máu cơ tim, tái thông mạch thủ phạm) ở nhóm bệnh nhân 

có OSA hơn so với nhóm không có OSA. (HR 11,6, 95% CI 2.2 – 62.2) 

Trong khi các bằng chứng trên ủng hộ về mối liên quan giữa không điều trị, 

OSA nghiêm trọng và tiến triển của các biến cố tim mạch chính (nhồi máu cơ tim, 

hội chứng mạch vành cấp), và ngược lại vấn đề này cũng có thể đúng, đó là nhồi 

máu cơ tim có thể phối hợp với diễn biến xấu của rối loạn nhịp thở trong giấc ngủ. 

Điều này được chỉ ra trong nghiên cứu thuần tập hồi cứu  theo dõi 5 năm với 2721 

bệnh nhân có tuổi trung bình 62, không phát hiện bệnh tim mạch trước đó. Có 57 

bệnh nhân chiếm tỉ lệ 2% có nhồi máu cơ tim.  Phân tích chỉ số AHI cho thấy có 

6.37 biến cố hô hấp/ giờ ngủ ở nhóm có nhồi máu cơ tim so với 2.71 biến cố hô 

hấp/ giờ ngủ ở nhóm không có nhồi máu cơ tim. Điều này cũng chưa xác định 

được liệu có phải gia tăng biến cố nhồi máu cơ tim do tăng biến cố tắc nghẽn tại 

chỗ hay trung tâm hay những bệnh nhân có tiến triển nhồi máu cơ tim hoặc suy tim 

gây tăng tỉ lệ biến cố tắc nghẽn tại chỗ hay trung tâm. 

Ảnh hưởng của điều trị: Các dữ liệu từ nghiên cứu quan sát gợi ý điều trị 

OSA bằng thở áp lực dương liên tục CPAP (continuous positive airway pressure) 

giảm tần suất biến cố tim mạch  bao gồm các biến cố bệnh mạch vành.  

Nghiên cứu hồi cứu thuần tập theo dõi 1651 người nam giới theo dõi trung 

bình 10 năm bằng đa ký giấc ngủ. Biến cố tim mạch bao gồm nhồi máu cơ tim, hội 

chứng động mạch vành cấp và đột quỵ. Bệnh nhân có hội chứng OSA được điều trị 

bằng CPAP (AHI trung bình 42 biến cố ngừng thở/h ngủ trước liệu pháp) có tỉ lệ 



biến cố tim mạch tử vong và không tử vong thấp hơn  so với bệnh nhân OSA nặng 

không điều trị (AHI 43 biến cố / giờ ngủ). Trên thực tế, tỉ lệ biến cố tim mạch tử 

vong và không tử vong ở bệnh nhân OSA được điều trị CPAP không khác biệt có ý 

nghĩa so với nhóm không bị OSA.  

Một nghiên cứu thuần tập khác theo dõi 449 bệnh nhân OSA nhẹ và trung 

bình trong 6 năm với tiêu chí biến cố tim mạch lớn như nhồi máu cơ tim,  đột quỵ 

hoặc hội chứng mạch vành cấp cần can thiệp. Nhóm bệnh nhân OSA điều trị bằng 

CPAP dường như giảm tỉ lệ biến cố tim mạch hơn so với nhóm không được điều 

trị (HR 0,3, 95% CI 0,21 – 0,62). Điểm giới hạn quan trọng của nghiên cứu này đó 

là các bệnh nhân tuyển lựa có OSA nhẹ và trung bình, do vậy không thể xác định 

được liệu pháp có lợi ích cho bệnh nhân có OSA nhẹ hay trung bình hay cả hai. 

Bên cạnh đó, giới hạn của những nghiên cứu này đó là thiết kế nghiên cứu 

không ngẫu nhiên và có khả năng những người tham gia nghiên cứu không liên 

quan đến CPAP ở nhóm tăng nguy cơ tim mạch do được tuyển lựa từ chương trình 

tư vấn điều trị thay đổi lối sống hoặc các khía cạnh khác. 

Lợi ích tiềm ẩn giảm biến cố tim mạch của  liệu pháp điều trị OSA vẫn chưa 

được khẳng định qua các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. Phần lớn, các thử 

nghiệm ngẫu nhiên của liệu pháp thở áp lực dương ở bệnh nhân OSA đều là nghiên 

cứu ngắn hạn và chưa xác định được kết cục liên quan đến bệnh tim mạch vành. 

Một ngoại lệ là một thử nghiệm đa trung tâm ngẫu nhiên với 725 bệnh nhân không 

có tiền sử bệnh về tim mạch có OSA nặng (AHI ≥20 sự kiện mỗi giờ) và không có 

buồn ngủ ban ngày (thang điểm buồn ngủ Epworth [ESS]  ≤10 điểm) được phân 

ngẫu nhiên được điều trị CPAP hoặc không có sự can thiệp tích cực. Sau thời gian 

theo dõi trung bình 4 năm, không có khác biệt đáng kể về tỷ lệ tăng huyết áp hoặc 

các biến cố tim mạch (bao gồm nhồi máu không tử vong, đột quỵ không tử vong, 

đột quỵ thoáng qua, nhập viện vì đau thắt ngực không ổn định hoặc rối loạn nhịp 

tim, hoặc tử vong tim mạch) ở những bệnh nhân điều trị bằng CPAP, so với nhóm 



chứng (tỷ lệ mật độ phát sinh 0.83, 95% CI 0,63-1,1). Nhưng một phân tích hậu 

định (post hoc analyse) gợi ý rằng liệu pháp CPAP đã làm giảm huyết áp và tim 

mạch sự kiện ở những bệnh nhân tuân thủ CPAP ít nhất bốn giờ mỗi đêm 

Thử nghiệm lớn nhất gần đây (nghiên cứu SAVE) được thực hiện ngẫu 

nhiên áp dụng liệu pháp CPAP kết hợp với điều trị kinh điển so sánh với nhóm 

điều trị kinh điển đơn thuần (giáo dục liệu pháp và thay đổi lối sống). Nghiên cứu 

theo dõi trong 3.7 năm, tuyển lựa với 2717 bệnh nhân có OSA trung bình – nghiêm 

trọng kèm theo có bệnh lý tim mạch. Kết quả cho thấy hội chứng OSA được kiểm 

soát tương đương ở 2 nhóm, nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa biến cố tim 

mạch chính. Tuy nhiên do nghiên cứu loại trừ các bệnh nhân được lợi ích nhất từ 

điều trị thở CPAP như bệnh nhân OSA buồn ngủ và tỉ lệ tuân thủ điều trị thấp 

(3,3h / đêm) nên có thể làm hạn chế lợi ích tiềm năng của liệu pháp. Trong khi lợi 

ích tim mạch chưa được chứng minh, CPAP vẫn nên được áp dụng vì những lợi 

ích không tim mạch (cải thiện triệu chứng và chất lượng cuộc sống) đặc biệt đối 

với những bệnh nhân OSA trung bình – nặng. 

Nguồn: Up to date. 
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CPAP in obstructive sleep apnea does not reduce cardiovascular 
events (August 2016) Whether continuous positive airway pressure 

(CPAP) therapy can reduce the increased risk of cardiovascular morbidity 

and mortality associated with obstructive sleep apnea (OSA) is unknown. 

The largest trial to address this issue randomized 2717 patients with 

moderate to severe OSA and established cardiovascular disease to CPAP 

therapy plus usual care or usual care alone (eg, education, risk factor 

modification) and followed patients for 3.7 years [18]. Despite adequate 

control of OSA, there was no difference in cardiovascular events (eg, 

cardiovascular deaths, myocardial infarction, or stroke). However, the 

exclusion of patients who are among the most likely to benefit from CPAP 

(eg, patients with “sleepy” OSA) and a low adherence rate to therapy 

(mean was 3.3 hours per night) may have limited the potential benefit from 

this therapy. While the cardiovascular benefits are unproven, CPAP should 

be administered for the associated noncardiovascular benefits (eg, 

improvement in symptoms and quality of life) and should remain the 

mainstay of therapy for patients with moderate to severe OSA 

CORONARY HEART DISEASE — There is increasing evidence that 

severe (but probably not mild) OSA is associated with an increased risk for 

cardiovascular events related to coronary heart disease, independent of 

obesity and other shared risk factors, and that comorbid OSA is a risk 

factor for worse outcomes in patients with established coronary heart 

disease. This effect may be mediated by the association between OSA and 

multiple vascular risk factors, including hypertension, decreased high 

density lipoproteins [62], increased C-reactive protein [63,64], increased 

homocysteine [63], elevated blood glucose [65,66], and 

insulin resistance/diabetes mellitus [65]. 
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Concentrations of high-sensitivity troponin-I have been associated with 

increasing severity of OSA (defined by the apnea hypopnea index [AHI]) as 

well as nocturnal hypoxia (percentage sleep time <90 percent oxygen 

saturation), suggesting that increasing OSA burden may result in low-grade 

myocardial injury [67]. Subclinical markers of atherosclerosis such as 

coronary artery calcification, a predictor of major adverse cardiovascular 

events, have also been associated with increasing OSA severity. 

Clinical evidence — The range of cardiovascular morbidity associated 

with OSA was demonstrated by a large, prospective, cohort study that 

followed 1651 men for a mean of 10 years following polysomnography [10]. 

Patients with untreated, severe OSA (mean AHI of 43 events per hour of 

sleep) had a higher incidence of fatal and nonfatal cardiovascular events 

than untreated patients with mild-moderate OSA, simple snorers, and 

healthy participants, even after adjustment for confounding variables. 

Cardiovascular events included myocardial infarction, acute coronary 

syndrome, and stroke. 

These findings have been supported by numerous subsequent studies that 

also found an increased risk of cardiovascular events (including mortality) 

among patients with untreated, severe OSA, compared with patients 

without OSA [6,7,68-70].It is important to keep in mind that such an 

association suggests but does not necessarily indicate a causal 

relationship. 

OSA may also exacerbate pre-existing coronary artery disease [71,72]. In a 

prospective cohort study, polysomnography was performed on 89 

consecutive patients who had undergone a percutaneous coronary 

intervention for acute coronary syndrome (53 with acute myocardial 

infarction and 36 with unstable angina) [71]. OSA (defined as AHI ≥10 
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events per hour of sleep) was detected in 51 patients (57 percent). During 

a mean follow up of 227 days, the incidence of major adverse cardiac 

events (cardiac death, reinfarction, target vessel revascularization) was 

higher among patients with OSA than those without OSA (adjusted hazard 

ratio [HR] 11.6, 95% CI 2.2-62.2). 

While the evidence above supports the association between untreated, 

severe OSA and the development of adverse cardiovascular events (eg, 

myocardial infarction, acute coronary syndrome), the reverse may also be 

true; that is, myocardial infarction may be associated with worsening of 

sleep-disordered breathing. This was demonstrated by a prospective cohort 

study of 2721 individuals (mean age 62 years) without known 

cardiovascular disease who were followed for a mean of five years, which 

included polysomnography performed at baseline and at five years [73]. 

Fifty-seven subjects (2 percent) had a myocardial infarction during the 

study. The adjusted AHI increased a mean of 6.37 respiratory events per 

hour of sleep among those who had a myocardial infarction, compared with 

only 2.71 respiratory events per hour of sleep among those who had not 

had a myocardial infarction. It was not determined whether the increased 

respiratory event rate among individuals who had a myocardial infarction 

only was due to an increase in obstructive events, central events, or both, 

although, among patients who developed either a myocardial infarction or 

heart failure, the rates of both obstructive and central respiratory events 

increased. 

Impact of treatment — Observational data suggest that treatment of OSA 

with positive airway pressure may reduce the incidence of cardiovascular 

events, including events related to coronary artery disease [10,72,74,75]. 

Some of the larger studies supporting this effect include the following: 
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●A prospective cohort study followed 1651 men for a mean of 10 years 

following polysomnography [10]. Patients with OSA who were treated 

with CPAP (mean AHI of 42 events per hour of sleep prior to therapy) 

had a lower incidence of fatal and nonfatal cardiovascular events than 

patients with untreated, severe OSA (mean AHI of 43 events per hour 

of sleep). In fact, the incidence of fatal and nonfatal cardiovascular 

events among patients treated with CPAP did not differ significantly 

from that in individuals without OSA. Cardiovascular events included 

myocardial infarction, acute coronary syndrome, and stroke. 

●A prospective cohort study followed 449 patients with mild or 

moderate OSA for a median of six years [74]. Treatment of OSA 

(primarily CPAP) was associated with a reduction of the likelihood of a 

cardiovascular event (adjusted HR 0.36, 95% CI 0.21-0.62), compared 

with no treatment. Cardiovascular events were defined as myocardial 

infarction, stroke, or acute coronary syndrome requiring a 

revascularization procedure. An important limitation of this study was 

that combining patients with mild and moderate OSA made it 

impossible to determine whether treatment benefited only patients with 

moderate OSA, mild OSA, or both. 

A limitation of these studies is the nonrandomized design and the 

possibility that those who were not adherent with CPAP represent a group 

at increased cardiovascular risk due to engaging in unhealthy lifestyle 

behaviors or nonadherence with other aspects of their medical care. 

The potential benefit of OSA therapy on reducing cardiovascular events 

has not yet been confirmed in randomized trials. For the most part, 

randomized trials of positive airway pressure therapy in patients with OSA 

have been short-term studies that have not measured endpoints related to 
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coronary heart disease. One exception was a multicenter randomized trial 

in which 725 patients without a history of cardiovascular events who had 

moderate to severe OSA (AHI ≥20 events per hour) and no daytime 

sleepiness (Epworth sleepiness scale [ESS] score ≤10) were randomly 

assigned to receive CPAP therapy or no active intervention [11]. After a 

median follow-up of four years, there was no significant difference in the 

rate of systemic hypertension or cardiovascular events (including nonfatal 

myocardial infarction, nonfatal stroke, transient ischemic attack, 

hospitalization for unstable angina or arrhythmia, or cardiovascular death) 

in patients treated with CPAP, compared with controls (incidence density 

ratio 0.83, 95% CI 0.63-1.1). A post-hoc analysis suggested that CPAP 

therapy did reduce hypertension and cardiovascular events in those 

patients who adhered to CPAP for at least four hours per night 
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