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1. Εἰσαγωγὴ

H

ἐπιδιωκόμενη ἀρτηριακὴ πίεση (ΑΠ)
μὲ τὴν ἐφαρμοζόμενη ὑγιεινοδιαιτητικὴ
ἀγωγὴ ἢ/καὶ τὴ χορηγούμενη ἀντιυπερτασικὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ ἀποτέλεσε διαχρονικὰ πεδίο ἔντονης ἔρευνας καὶ προβληματισμοῦ.
Στὸ δόγμα «ὅσο χαμηλότερα τόσο καλύτερα»
ἐναντιώθηκε ἡ ὑπόθεση τῆς «καμπύλης J» καὶ τὸ
νέο δόγμα «ὅσο νωρίτερα τόσο καλύτερα».
Ἐπίσημες συστάσεις σχετικὰ μὲ τὸν ἐπιδιωκόμενο στόχο γιὰ τὰ ἐπίπεδα τῆς ΑΠ, διαβαθμισμένες ἀνὰ κατηγορία σύστασης (I, IIa, IIb ἢ C)
καὶ ἐπίπεδο ἀπόδειξης (A, B ἢ C), διατυπώνονται
καταρχὴν στὶς τρέχουσες κατευθυντήριες ὁδηγίες γιὰ τὴν ὑπέρταση, ποὺ ἐκδόθηκαν τὸ 2013
ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Ὑπέρτασης (ESH)
σὲ συνεργασία μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία (ESC).1 Ἡ δημοσίευση, ὡστόσο, τὸ
2015 τῆς μελέτης SPRINT (Systolic blood PRessure
INtervention Trial) ἦρθε νὰ «ταράξει τὰ νερά»,
καθὼς ἡ ἐπίτευξη χαμηλότερων στόχων ΑΠ, ἀπὸ
αὐτοὺς ποὺ προτείνουν οἱ ὁδηγίες ESH/ESC τοῦ
2013, σχετίστηκε μὲ μειωμένα καρδιαγγειακὰ
συμβάματα καὶ ὁλικὴ θνητότητα.2 Ἔτσι, οἱ πρόσφατες ὁδηγίες γιὰ τὴν καρδιαγγειακὴ πρόληψη
ποὺ ἐκδόθηκαν τὸ 2016 ἀπὸ τὴν ESC σὲ συνεργασία μὲ ἄλλες σχετικὲς Ἑταιρεῖες ἐπαναδιατυπώνουν ἢ/καὶ ἐπανακαθορίζουν μερικῶς τοὺς ἐπιδιωκόμενους στόχους γιὰ τὴν ΑΠ, λαμβάνοντας ὑπ’
ὄψιν καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης SPRINT.3
Στὸ παρὸν κείμενο γίνεται μιὰ ἀνασκόπηση

τοῦ θέματος, παραθέτοντας τὶς συστάσεις τῶν
Εὐρωπαϊκῶν κατευθυντήριων ὁδηγιῶν, ἀλλὰ καὶ
ἐπιχειρώντας μιὰ κριτικὴ παρουσίαση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς μελέτης SPRINT.
2. Συστάσεις κατευθυντήριων ὁδηγιῶν ESH/ESC
τοῦ 2013
Ἑνιαῖος στόχος γιὰ τὴν συστολικὴ ΑΠ
(ΣΑΠ) <140 mmHg προτείνεται στὶς ὁδηγίες ESH/
ESC τοῦ 2013 γιὰ ὅλους τοὺς ὑπερτασικούς, ἀνεξαρτήτως καρδιαγγειακοῦ κινδύνου (κατηγορία
σύστασης I ἢ IIa, ἐπίπεδο ἀπόδειξης A ἢ B ἀνάλογα μὲ τὴν κατηγορία ἀσθενῶν, π.χ. διαβητικοί,
νεφροπαθεῖς κλπ). Ἐξαίρεση ἀποτελοῦν οἱ ἡλικιωμένοι καὶ πιθανῶς οἱ ἀσθενεῖς μὲ ἔκδηλη πρωτεϊνουρία (βλέπε παρακάτω).
Ἀναφορικὰ μὲ τὴ διαστολικὴ ΑΠ (ΔΑΠ), ὁ
προτεινόμενος στόχος εἶναι <90 mmHg, μὲ ἐξαίρεση τοὺς διαβητικοὺς στοὺς ὁποίους συστήνεται
ΔΑΠ <85 mmHg (κατηγορία σύστασης I, ἐπίπεδο
ἀπόδειξης Α).
Ἡ συλλογιστικὴ σχετικὰ μὲ τὸν προτεινόμενο στόχο γιὰ τὴν ΑΠ στὶς ἐπιμέρους κατηγορίες
ἀσθενῶν ἀναλύεται στὴ συνέχεια.
Ὑπερτασικοὶ χαμηλοῦ-μετρίου καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου
Σὲ τρεῖς μελέτες,4-6 ἡ μείωση τῆς ΣΑΠ <140
mmHg σχετίστηκε μὲ σημαντικὴ μείωση τῶν
καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων συγκριτικὰ μὲ τὴν
ὁμάδα ἐλέγχου στὴν ὁποία ἡ ἐπιτευχθεῖσα ΣΑΠ
ἦταν >140 mmHg. Παρ’ ὅτι σὲ δύο ἀπὸ αὐτὲς τὶς
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μελέτες ὁ καρδιαγγειακὸς κίνδυνος στὴν ὁμάδα
μὲ τὴ λιγότερο ἐντατικὴ ἀγωγὴ ἦταν ὑψηλὸς
(10ετής καρδιαγγειακὴ νοσηρότητα καὶ θνητότητα >20%),5,6 πρόσφατη ὑπο-ανάλυση τῆς μελέτης FEVER (Felodipine EVEnt Reduction) ἔδειξε
ὅτι ἡ μείωση τῆς ΣΑΠ <140 mmHg συνοδευόταν
ἀπὸ βελτίωση τῆς καρδιαγγειακῆς ἔκβασης καὶ
σὲ ἀσθενεῖς μὲ μικρότερο (<20%) καρδιαγγειακὸ
κίνδυνο (χωρὶς ἱστορικὸ σακχαρώδους διαβήτη ἢ
καρδιαγγειακῆς νόσου).7 Ἔτσι, ὁ προτεινόμενος
στόχος γιὰ τὴν ΑΠ εἶναι <140/90 mmHg (κατηγορία σύστασης I, ἐπίπεδο ἀπόδειξης Β).
Ὑπερτασικοὶ ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου
Ἡ ἀναθεώρηση τὸν ὁδηγιῶν τὸ 2009,8 μετὰ
ἀπὸ ἐκτεταμένη ἀνασκόπηση τυχαιοποιημένων
μελετῶν,9 ἐπισήμανε ὅτι δὲν ὑπάρχουν οὐσιαστικὰ στοιχεῖα ποὺ νὰ δικαιολογοῦν τὴν μείωση τῆς
ΑΠ <130/80 mmHg σὲ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη
διαβήτη ἢ ἱστορικὸ καρδιαγγειακῆς ἢ νεφρικῆς
νόσου (ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου).
- Ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ μείωση τῆς ΑΠ συνδέεται μὲ σημαντικὴ μείωση τῶν καρδιαγγειακῶν
συμβαμάτων σὲ διαβητικοὺς ἀσθενεῖς, σὲ καμία
ἀπὸ τὶς σχετικὲς μελέτες ἡ ΣΑΠ δὲν μειώθηκε
<130 mmHg.7,10,11-15 Ἡ μόνη μελέτη διαβητικῶν,
στὴν ὁποία ἐπιτεύχθηκαν τιμὲς ΣΑΠ ἐλαφρῶς χαμηλότερες ἀπὸ 130 mmHg, ἦταν ἡ μελέτη ABCD,
μιὰ μικρὴ μελέτη στὴν ὁποία τὰ καρδιαγγειακὰ
συμβάματα (ἕνα δευτερεῦον καταληκτικὸ σημεῖο
μόνο) δὲν ἦταν σταθερὰ μειωμένα.16 Ἡ σαφῶς
μεγαλύτερη μελέτη ACCORD (Action to Control
CardiOvascular Risk in Diabetes) ἀπέτυχε νὰ
δείξει σημαντικὴ μείωση στὴν ἐπίπτωση τῶν μείζονων καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων σὲ διαβητικοῦς, τῶν ὁποίων ἡ μέση ΣΑΠ μειώθηκε στὸ ἐπίπεδο τῶν 119 mmHg, σὲ σύγκριση μὲ ἀσθενεῖς τῶν
ὁποίων ἡ μέση ΣΑΠ παρέμεινε στὸ ἐπίπεδο τῶν
133 mmHg.17 Ἔτσι, ὁ προτεινόμενος στόχος γιὰ
τὴν ΑΠ στοὺς διαβητικοὺς εἶναι <140/85 mmHg
(κατηγορία σύστασης I, ἐπίπεδο ἀπόδειξης Α)
(ἰδανικὲς τιμὲς γιὰ τὴ ΔΑΠ 80-85 mmHg).
- Ἀσθενεῖς μὲ ἱστορικὸ καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων
Σὲ δύο μελέτες ἀσθενῶν μὲ ἱστορικὸ ἀγγεια-
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κοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου,18,19 ἡ ἐπιθετικὴ μείωση τῆς ΑΠ συνδέθηκε μὲ σημαντικὴ μείωση τῶν
ἐγκεφαλικῶν καὶ τῶν λοιπῶν καρδιαγγειακῶν
συμβαμάτων, ὅμως δὲν ἐπιτεύχθηκαν τιμὲς ΣΑΠ
<130 mmHg. Σὲ μιὰ τρίτη σαφῶς μεγαλύτερη μελέτη σύγκρισης ὁμάδων μὲ βάση τὴν ἐπιτευχθεῖσα
ΣΑΠ (136 ἔναντι 140 mmHg) δὲν βρέθηκαν σημαντικὲς διαφορὲς στὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα.20
Σὲ διάφορες μελέτες ἀσθενῶν μὲ ἱστορικὸ στεφανιαίας νόσου κατέστησαν ἐφικτὲς τιμὲς ΣΑΠ <130
mmHg μέσῳ ἐντατικῆς ἀγωγῆς, τὰ ἀποτελέσματα
ὅμως ὡς πρὸς τὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα ἦσαν
ἀντιφατικά.21-25 Ἔτσι, ὁ προτεινόμενος στόχος γιὰ
τὴν ΑΠ στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ἐγκατεστημένη καρδιαγγειακὴ νόσο εἶναι <140/90 mmHg (κατηγορία
σύστασης IIa, ἐπίπεδο ἀπόδειξης B).
- Ἀσθενεῖς μὲ νεφρικὴ νόσο
Σὲ ἀσθενεῖς μὲ χρόνια νεφρικὴ νόσο (ΧΝΝ),
μὲ ἢ χωρὶς διαβήτη, δυὸ εἶναι οἱ στόχοι τῆς θεραπείας: (1) ἡ πρόληψη τῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων (ἡ πιὸ συχνὴ ἐπιπλοκὴ τῆς ΧΝΝ) καὶ (2)
ἡ πρόληψη ἢ ἡ καθυστέρηση τῆς περαιτέρω ἐπιδείνωσης τῆς νεφρικῆς λειτουργίας. Δυστυχῶς, τὰ
στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὸν στόχο γιὰ τὴν ΑΠ, ποὺ
πρέπει νὰ ἐπιτευχθεῖ σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς,
εἶναι λιγοστὰ καὶ ἀντικρουόμενα.26 Σὲ τρεῖς μελέτες τυχαιοποίησης ἀσθενῶν μὲ ΧΝΝ (στὴν μεγάλη πλειοψηφία τους χωρὶς διαβήτη) δὲν ὑπῆρξαν
σημαντικὲς διαφορὲς ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐκδήλωση
νεφρικῆς νόσου τελικοῦ σταδίου ἢ θανάτου μεταξὺ τῆς ὁμάδας στὴν ὁποία ἐτέθη χαμηλότερος
στόχος ΣΑΠ (125-130 mmHg) καὶ τῆς ὁμάδας μὲ
ὑψηλότερο στόχο ΣΑΠ (<140 mmHg).27-29 Μόνο
μετὰ ἀπὸ μακρὰ περίοδο παρακολούθησης, διαπιστώθηκε (στὶς δύο ἀπὸ αὐτὲς τὶς μελέτες) τάση
πρὸς μικρότερη ἐπίπτωση καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ἐντατικότερη μείωση
τῆς ΑΠ, κυρίως σὲ αὐτοὺς ποὺ παρουσίαζαν πρωτεϊνουρία.30,31
Οἱ δύο μεγάλες μελέτες ἀσθενῶν μὲ διαβητικὴ νεφροπάθεια δὲν παρέχουν πληροφορίες γιὰ
τὸ ὑποτιθέμενο ὄφελος τῆς μείωσης τῆς ΣΑΠ <130
mmHg, καθὼς ὁ μέσος ὅρος ἐπιτευχθείσας ΣΑΠ
στὶς δύο αὐτὲς μελέτες ἦταν 140 καὶ 143 mmHg,
ἀντίστοιχα.32,33 Μόνο σὲ μιὰ πρόσφατη μελέτη,
ποὺ ἀφοροῦσε σὲ παιδιά, ὑπῆρξε μείωση στὰ νεφρικὰ συμβάματα [δηλαδὴ στὴ μείωση τοῦ ρυθ-
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μοῦ σπειραματικῆς διήθησης (GFR) καὶ στὴν ἐμφάνιση τελικοῦ σταδίου νεφρικῆς νόσου] σὲ ὅσα
παιδιὰ τυχαιοποιήθηκαν σὲ χαμηλότερο στόχο
ΑΠ (κάτω ἀπὸ τὸ 50ο ἑκατοστημόριο) συγκριτικὰ μὲ ὅσα τυχαιοποιήθηκαν σὲ ὑψηλότερο στόχο
ΑΠ (πάνω ἀπὸ τὸ 50ο ἑκατοστημόριο).34 Βασικὸς περιορισμὸς τῆς μελέτης ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἐν λόγῳ τιμὲς ΑΠ στὰ παιδιὰ δὲν εἶναι
συγκρίσιμες μὲ αὐτὲς τῶν ἐνηλίκων. Στὴ μελέτη
ACCORD, οἱ ἀσθενεῖς μὲ φυσιολογικὸ ἐκτιμώμενο GFR (eGFR), ποὺ κατατάχθηκαν στὸ σκέλος
ἐντατικότερης μείωσης τῆς ΑΠ (119/67 ἔναντι
134/73 mmHg), παρουσίασαν διπλάσιο κίνδυνο
ἐμφάνισης eGFR <30 ml/min/1.73m2.17 Ἐπιπλέον,
πρόσφατες μετα-αναλύσεις, ποὺ ἐξέτασαν διαφορετικοὺς στόχους μείωσης τῆς ΑΠ σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ΧΝΝ, ἀπέτυχαν νὰ ἀποδείξουν κάποιο σαφὲς
ὄφελος ὅσον ἀφορᾶ στὰ καρδιαγγειακὰ καὶ νεφρικὰ συμβάματα ἀπὸ τὴν ἐπίτευξη χαμηλότερων
στόχων ΑΠ.35,36
Ἔτσι, ὁ προτεινόμενος στόχος γιὰ τὴν ΑΠ
στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΧΝΝ εἶναι <140/90 mmHg
(κατηγορία σύστασης IIa, ἐπίπεδο ἀπόδειξης B).
Ὡστόσο, στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ἔκδηλη πρωτεϊνουρία
τιμὲς ΣΑΠ <130 mmHg μποροῦν νὰ ἐπιδιωχθοῦν,
μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ παρακολουθοῦνται
στενὰ πιθανὲς μεταβολὲς τοῦ eGFR (κατηγορία
σύστασης IIb, ἐπίπεδο ἀπόδειξης B).
Ἡλικιωμένοι ὑπερτασικοὶ
Στὸ σημαντικὸ ἀριθμὸ τυχαιοποιημένων μελετῶν χορήγησης ἀντιυπερτασικῆς ἀγωγῆς σὲ
ἡλικιωμένους (συμπεριλαμβανομένης καὶ μελέτης
μὲ ἀσθενεῖς ἡλικίας 80 ἐτῶν ἢ καὶ περισσότερο),37
ἀπὸ ὅπου προκύπτει βελτίωση τῆς καρδιαγγειακῆς ἔκβασης μὲ τὴ μείωση τῆς ΑΠ, ἡ μέση ἐπιτευχθεῖσα ΣΑΠ ποτὲ δὲν ἦταν σὲ ἐπίπεδα <140
mmHg.9 Ἀντίστροφα, δύο πρόσφατες Ἰαπωνικὲς
μελέτες σύγκρισης ἐντατικῆς ἔναντι λιγότερο
ἐντατικῆς θεραπείας ἀπέτυχαν νὰ δείξουν περισσότερα ὀφέλη ἀπὸ τὴ μείωση τῆς μέσης ΣΑΠ
σὲ ἐπίπεδα 136 καὶ 137 mmHg ἔναντι μείωσης σὲ
ἐπίπεδα 145 καὶ 142 mmHg, ἀντίστοιχα.38,39 Ἀντίθετα, ὑπο-ανάλυση τῆς μελέτης FEVER, ποὺ ἀφοροῦσε σὲ ἡλικιωμένους, ἔδειξε μείωση τῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων ἀπὸ τὴ μείωση τῆς ΣΑΠ
σὲ ἐπίπεδα μόλις κάτω ἀπὸ 140 mmHg (συγκριτικὰ μὲ αὐτὰ τῶν 145 mmHg).7
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Οἱ ὁδηγίες ESH/ESC τοῦ 2013 καταλήγουν νὰ
προτείνουν τὰ ἑξῆς: (1) σὲ ἡλικιωμένους ὑπερτασικοὺς ἡλικίας <80 ἐτῶν μὲ ΣΑΠ ≥160 mmHg συστήνεται μείωση τῆς ΣΑΠ σὲ τιμὲς μεταξὺ 150 καὶ
140 mmHg (κατηγορία σύστασης I, ἐπίπεδο ἀπόδειξης Α) ἢ καὶ <140 mmHg ἐπὶ καλῆς φυσικῆς
κατάστασης (κατηγορία σύστασης IIb, ἐπίπεδο
ἀπόδειξης C), ὁ δὲ στόχος τῆς ΣΑΠ θὰ πρέπει νὰ
ἐξατομικεύεται σὲ «εὔθραυστους» ἡλικιωμένους
(κατηγορία σύστασης IIb, ἐπίπεδο ἀπόδειξης C),
(2) σὲ ὑπερτασικοὺς ἡλικίας >80 ἐτῶν μὲ ΣΑΠ
≥160 mmHg προτείνεται μείωση τῆς ΣΑΠ σὲ τιμὲς
μεταξὺ 150 καὶ 140 mmHg, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση
ὅτι εἶναι σὲ καλὴ σωματικὴ καὶ διανοητικὴ κατάσταση (κατηγορία σύστασης I, ἐπίπεδο ἀπόδειξης
Β) καὶ (3) ὁ στόχος γιὰ τὴ ΔΑΠ εἶναι <90 mmHg
(κατηγορία σύστασης I, ἐπίπεδο ἀπόδειξης Α).
Τὸ δόγμα “ὅσο χαμηλότερα τόσο καλύτερα” ἔναντι τῆς ὑπόθεσης τῆς καμπύλης J
Ἡ ἀντίληψη ὅτι ὅσο χαμηλότερη εἶναι ἡ ἐπιτευχθεῖσα ΣΑΠ καὶ ΔΑΠ τόσο καλύτερη εἶναι ἡ
ἔκβαση τῶν ἀσθενῶν στηρίζεται στὴν ἄμεση συσχέτιση μεταξὺ τῶν ἐπιπέδων τῆς ΑΠ καὶ τῶν
καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων, τουλάχιστον ἕως
τὸ ἐπίπεδο 115/75 mmHg, ὅπως προέκυψε ἀπὸ μετα-ανάλυση 1 ἑκατομμυρίου ἀτόμων χωρὶς καρδιαγγειακὴ νόσο, ποὺ παρακολουθήθηκαν περίπου
14 χρόνια.40 Βάσει αὐτῶν τῶν εὑρημάτων, θεωρήθηκε ὅτι ἡ ἄμεση σχέση μεταξὺ τῶν ἐπιπέδων τῆς
ΑΠ καὶ τῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων ὑπάρχει καὶ ὅταν ἡ πτώση τῆς ΑΠ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴ
χορήγηση φαρμάκων, τὰ δὲ εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα τῆς μείωσης τῆς ΑΠ μποροῦν νὰ ἰσχύουν
καὶ γιὰ ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς μὲ καρδιαγγειακὴ νόσο. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν
ὑπάρχουν μελέτες σχεδιασμένες γιὰ νὰ ἐξετάσουν
αὐτὴ τὴ συλλογιστική, τὰ μόνα διαθέσιμα στοιχεῖα, ποὺ νὰ ὑποστηρίζουν τὸ δόγμα “ὅσο χαμηλότερη εἶναι ἡ ΑΠ τόσο καλύτερα”, προέρχονται
ἀπὸ μετα-αναλύσεις τυχαιοποιημένων μελετῶν,
ποὺ δείχνουν ὅτι ἡ μείωση τῆς ΣΑΠ σὲ μέση τιμὴ
126 mmHg συγκριτικὰ μὲ 131 mmHg παρουσίασε
ἀναλογικά τα ἴδια ὀφέλη μὲ ἀντίστοιχη μείωση
τῆς ΣΑΠ σὲ μέση τιμὴ 140 mmHg συγκριτικὰ μὲ
145 mmHg.41 Πρόκειται, ὡστόσο, γιὰ ἀναδρομικὲς ἀναλύσεις, στὶς ὁποῖες ὁ διαχωρισμὸς τῶν
ἀσθενῶν σὲ κατηγορίες ἀνάλογα μὲ τὴν ΑΠ δὲν
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ὑπῆρχε στὸν ἀρχικὸ σχεδιασμὸ τυχαιοποίησης
τῶν ἀσθενῶν.
Ἡ ὑπόθεση τῆς καμπύλης J ὑποστηρίζει ὅτι
ναὶ μὲν ἡ πτώση τῆς ΑΠ συνοδεύεται ἀπὸ βελτίωση τῆς καρδιαγγειακῆς νοσηρότητας καὶ θνητότητας, αὐτὸ ὅμως ἰσχύει μέχρι ἕνα σημεῖο καθ’
ὅτι περαιτέρω μείωση τῆς ΑΠ ὁδηγεῖ στὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀποτελέσματα. Αὐτὴ ἡ ὑπόθεση
εἶναι ἀρκετὰ δημοφιλὴς γιὰ διάφορους λόγους:
(1) ἡ κοινὴ λογικὴ ὑποδεικνύει ὅτι θὰ πρέπει νὰ
ὑπάρχει ἕνα κατώτατο ὅριο τῆς ΑΠ, κάτω ἀπὸ τὸ
ὁποῖο ἡ ἐπιβίωση εἶναι μειωμένη, (2) ἀπὸ τὴ φυσιολογία γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχει ἕνα κατώτατο
(καὶ ἕνα ἀνώτατο) ὅριο ΑΠ, μέχρι τὸ ὁποῖο ἐπιτυγχάνεται ἡ αὐτορρύθμιση τῆς αἱμάτωσης τῶν
διαφόρων ὀργάνων, ὅριο τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ μεταβληθεῖ πρὸς τὰ πάνω σὲ περίπτωση ἀγγειακῆς
νόσου καὶ (3) ὑπάρχει καὶ ἡ παλαιὰ πεποίθηση,
ὅτι ἡ αὐξημένη ΑΠ ἀποτελεῖ ἀντιρροπιστικὸ μηχανισμὸ γιὰ τὴ διατήρηση τῆς αἱμάτωσης τῶν ὀργάνων (ἡ «οὐσιώδης» φύση τῆς ὑπέρτασης).42 Ἡ
σωστὴ διερεύνηση τῆς ὑπόθεσης τῆς καμπύλης J
ἀπαιτεῖ τὴν τυχαιοποιημένη σύγκριση τριῶν στόχων γιὰ τὴν ΑΠ. Αὐτὴ ἐπιχειρήθηκε μόνο στὴ μελέτη HOT, ἀλλὰ σὲ ἀσθενεῖς χαμηλοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου καὶ στοχεύοντας μόνο τὴ ΔΑΠ.11
Λόγῳ τῆς ἔλλειψης ἄμεσων ἀποδείξεων, ἐπιχειρήθηκε ἔμμεση συσχέτιση τῆς ἔκβασης τῶν ἀσθενῶν
μὲ τὴν ἐπιτευχθεῖσα ΑΠ.42 Ἀπὸ τὴν ἀνασκόπηση
σχετικῶν μελετῶν προκύπτουν ἀντικρουόμενα
ἀποτελέσματα σχετικὰ μὲ τὴν ὑπαρξη43,44 ἢ μὴ11,45,46
τῆς καμπύλης J, ἐνῶ σὲ μερικὲς μελέτες καμπύλη J
παρατηρήθηκε ἀκόμα καὶ σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἔλαβαν εἰκονικὸ φάρμακο.47,48 Ἐπιπλέον, δύο μελέτες
σύγκρισης, ἐπιθετικότερης ἔναντι λιγότερο ἐπιθετικῆς μείωσης τῆς LDL, μὲ τὴ χρήση στατινῶν,
διαπίστωσαν καμπύλη J μεταξὺ ἐπιπέδων ΑΠ
καὶ ἀνεπιθύμητων καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων,
παρ’ ὅτι τὸ πρωτόκολλο δὲν περιλάμβανε παρέμβαση μείωσης τῆς ΑΠ.49,50 Ἡ προσέγγιση αὐτὴ διερεύνησης τῆς ὕπαρξης καμπύλης J ἔχει προφανεῖς
περιορισμούς: (1) μετατρέπει τυχαιοποιημένες μελέτες σὲ μελέτες παρατήρησης, (2) ὁ ἀριθμὸς τῶν
ἀσθενῶν καὶ τῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων
στὰ χαμηλότερα ἐπίπεδα τῆς ΑΠ εἶναι συνήθως
πολὺ μικρός, (3) οἱ ἀσθενεῖς στὰ χαμηλότερα ἐπίπεδα ΑΠ εἶναι συνήθως ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου καὶ συνεπῶς, παρὰ τὶς στατιστικὲς διορ-
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θώσεις, δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλειστεῖ ἡ ἀντίστροφη
αἰτιότητα καὶ (4) τὸ ναδὶρ τῶν τιμῶν τῆς ΣΑΠ
καὶ τῆς ΔΑΠ (τιμὲς κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὁ κίνδυνος ἀρχίζει νὰ αὐξάνεται) εἶναι ἐξαιρετικὰ διαφορετικὸ ἀπὸ μελέτη σὲ μελέτη, ἀκόμα καὶ ὅταν ὁ
ἀρχικὸς καρδιαγγειακὸς κίνδυνος εἶναι παρόμοιος.42 Ἐξάλλου, ὑπάρχουν μελέτες ποὺ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ καμπύλη J πιθανὸν νὰ ὑφίσταται προκειμένου γιὰ τὰ στεφανιαῖα ἀλλὰ ὄχι καὶ γιὰ τὰ
ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, εὕρημα ὡστόσο
μὴ σταθερὸ στὶς μελέτες αὐτές.51-55 Οἱ προαναφερθέντες περιορισμοὶ σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο διερεύνησης τῆς καμπύλης J ἰσχύουν ἐπιπλέον καὶ στὶς
σχετικὲς μετα-αναλύσεις.56 Σὲ κάθε περίπτωση,
πρέπει νὰ ἐξεταστεῖ, ἐὰν ὁ ὑποκείμενος ὑψηλὸς
κίνδυνος τοῦ ἀσθενοῦς εἶναι περισσότερο σημαντικὸς ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ μείωση τῆς ΑΠ. Ἐν
κατακλεῖδι, ἡ ὑπόθεση τῆς καμπύλης J ἀποτελεῖ
ἕνα σημαντικὸ ζήτημα μὲ παθοφυσιολογικὸ ὑπόβαθρο, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ διερευνηθεῖ μὲ κατάλληλα σχεδιασμένες μελέτες.
Στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὸ στόχο γιὰ τὴν ΑΠ ἀπὸ μελέτες ποὺ ἐξετάζουν βλάβες στὰ ὄργανα-στόχους
Οἱ μελέτες ποὺ χρησιμοποιοῦν ὡς τελικὸ
σημεῖο τὴ βλάβη σὲ ὄργανα-στόχους, ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ τὴν ὑπέρταση, πρέπει νὰ ἀξιολογοῦνται μὲ προσοχή, καθὼς συχνὰ στεροῦνται
ἐπαρκοῦς στατιστικῆς ἰσχῦος γιὰ ἀσφαλῆ ἐκτίμηση τῆς ἐπίδρασης ἐπὶ τῶν καρδιαγγειακῶν
συμβαμάτων, ἐνῶ ὑπόκεινται καὶ στὴν ἐπίδραση
τοῦ παράγοντα «τύχη». Παραδείγματος χάριν,
μελέτη 1.100 μὴ-διαβητικῶν ὑπερτασικῶν, ποὺ
παρακολουθήθηκαν γιὰ 2 χρόνια, ἔδειξε μείωση
τῆς ἐπίπτωσης τῆς ἠλεκτροκαρδιογραφικῆς ὑπερτροφίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας στὸ σκέλος τοῦ
αὐστηρότερου ἐλέγχου (132/77 mmHg) ἔναντι
τοῦ σκέλους τοῦ ἐλαστικότερου ἐλέγχου (136/79
mmHg) τῆς ΑΠ μὲ παράλληλη μείωση τῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων (ἂν καὶ ὑπῆρχαν μόνο
40 σκληρὰ καταληκτικὰ συμβάματα).57 Ἀντίθετα,
ἡ μελέτη ROADMAP (Randomized Olmesartan
And Diabetes MicroAlbuminuria Prevention), ἐπὶ
διαβητικῶν ἀσθενῶν, ἔδειξε μὲν μείωση στὴν ἐπίπτωση τῆς νεοεμφανιζόμενης μικρολευκωματινουρίας στὸ σκέλος τῆς ἐντατικότερης θεραπείας
(ὀλμεσαρτάνη ἔναντι εἰκονικοῦ φαρμάκου) ἀλλὰ
παράλληλα ὑψηλότερη ἐπίπτωση καρδιαγγεια-
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Πίνακας 1. Ἐπιδιωκόμενος στόχος ΑΠ στοὺς ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς μὲ βάση
τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες ESH/ESC τοῦ 2013.
Συστάσεις

Κατηγορία
σύστασης

Ἐπίπεδο
ἀπόδειξης

ΣΑΠ <140 mmHg προτείνεται στοὺς ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς
χαμηλοῦ-μετρίου καρδιαγγειακοῦ κινδύνου.

I

B

ΣΑΠ <140 mmHg προτείνεται στοὺς ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς
μὲ σακχαρώδη διαβήτη.

I

A

ΣΑΠ <140 mmHg θὰ πρέπει νὰ ἐπιδιώκεται στοὺς ὑπερτασικοὺς
ἀσθενεῖς μὲ ἱστορικὸ ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου ἢ
παροδικοῦ ἰσχαιμικοῦ ἐπεισοδίου.

ΙΙa

B

ΣΑΠ <140 mmHg θὰ πρέπει νὰ ἐπιδιώκεται στοὺς ὑπερτασικοὺς
ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο.

ΙΙa

B

ΣΑΠ <140 mmHg θὰ πρέπει νὰ ἐπιδιώκεται στοὺς ὑπερτασικοὺς
ἀσθενεῖς μὲ χρόνια νεφρικὴ νόσο.

ΙΙa

B

I

A

IIb

C

ΣΑΠ 140-150 mmHg προτείνεται στοὺς ἡλικιωμένους ὑπερτασικοὺς
ἡλικίας >80 ἐτῶν καλῆς φυσικῆς καὶ διανοητικῆς κατάστασης
μὲ ΣΑΠ ≥160 mmHg.

I

B

ΔΑΠ <90 mmHg προτείνεται σὲ ὅλους τοὺς ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς
μὲ ἐξαίρεση τοὺς ὑπερτασικοὺς μὲ σακχαρώδη διαβήτη
στοὺς ὁποίους προτείνεται ΔΑΠ <85 mmHg. ΔΑΠ 80-85 mmHg
εἶναι ἀσφαλὴς καὶ καλὰ ἀνεκτή.

I

A

ΣΑΠ 140-150 mmHg προτείνεται στοὺς ἡλικιωμένους ὑπερτασικοὺς
ἡλικίας <80 ἐτῶν μὲ ΣΑΠ ≥160 mmHg.
ΣΑΠ <140 mmHg θὰ μποροῦσε νὰ συστηθεῖ στοὺς ἡλικιωμένους
ὑπερτασικοὺς ἡλικίας <80 ἐτῶν καλῆς φυσικῆς κατάστασης.
Ὁ στόχος τῆς ΣΑΠ θὰ πρέπει νὰ ἐξατομικεύεται βάσει ἀνοχῆς
στὴ θεραπεία στοὺς «εὔθραυστους» ἡλικιωμένους ὑπερτασικούς.

ΑΠ: Ἀρτηριακὴ Πίεση, ΔΑΠ: Διαστολικὴ ΑΠ, ΣΑΠ: Συστολικὴ ΑΠ, ESC: Εὐρωπαϊκὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία,
ESH: Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Ὑπέρτασης.

κῶν ἐπεισοδίων.58 Τὰ ἀποτελέσματα καὶ στὶς δύο
μελέτες ἐνδέχεται νὰ ὀφείλονται στὴν ἐπίδραση
τῆς τύχης λόγῳ τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ τῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων. Ἀκόμη καὶ μεγάλες μελέτες, ποὺ συσχέτισαν τὴν ἐπιτευχθεῖσα ΑΠ ἀφενὸς
μὲ τὶς βλάβες στὰ ὄργανα-στόχους καὶ ἀφετέρου

μὲ τὰ συμβάματα, δείχνουν διάσταση στὰ ἐπιμέρους ἀποτελέσματα. Εἰδικότερα, στὴ μελέτη LIFE
(Losartan Intervention For Endpoint Reduction in
Hypertensives) ἡ ὑποχώρηση τῆς ὑπερτροφίας τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας συσχετίστηκε γραμμικὰ μὲ τὴ
φαρμακευτικὴ μείωση τῆς ΑΠ (ὅσο χαμηλότερη
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ἡ ΑΠ τόσο τὸ καλύτερο)59, ἐνῶ τὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα συσχετίστηκαν μὲ καμπύλη J μὲ
τὴν ἐπιτευχθεῖσα ΑΠ.44 Στὴ μελέτη ONTARGET
(ONngoing Telmisartan Alone and in combination
with Ramipril Global Endpoint Trial) ἡ ἐπίτευξη
χαμηλότερης ΑΠ μὲ τὸ συνδυασμὸ τελμισαρτάνης-ραμιπρίλης σχετίστηκε μὲ μείωση τῆς πρωτεϊνουρίας ἀλλὰ καὶ μὲ αὐξημένο κίνδυνο ὀξείας νεφρικῆς ἀνεπάρκειας καὶ παρόμοιο κίνδυνο
καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων.60
Στόχος γιὰ τὴν ΑΠ ἀνάλογα μὲ τὸ εἶδος τῶν μετρήσεων: μετρήσεις ἰατρείου ἔναντι μετρήσεων
στὸ σπίτι ἢ/καὶ μὲ 24ωρη καταγραφὴ
Δὲν ὑπάρχουν ἄμεσες ἐνδείξεις ἀπὸ τυχαιοποιημένες μελέτες ἔκβασης σχετικὰ μὲ τὸ στόχο
γιὰ τὴν ΑΠ ἐκτὸς ἰατρείου (μετρήσεις στὸ σπίτι
ἢ/καὶ μὲ 24ωρη καταγραφή),61 ἐνῶ ὑπάρχουν κάποια στοιχεῖα, ὅτι ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὴν ΑΠ ἰατρείου δὲν εἶναι τόσο σημαντική, ὅταν ἡ ΑΠ ἰατρείου
μειώνεται ἀποτελεσματικά.62 Οἱ μετρήσεις τῆς ΑΠ
ἐκτὸς ἰατρείου θὰ πρέπει πάντα νὰ συναξιολογοῦνται μὲ τὶς μετρήσεις στὸ ἰατρεῖο. Ἀξιοσημείωτο
εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι ἡ προσαρμογὴ τῆς ἀντιυπερτασικῆς θεραπείας, μὲ βάση τὴν 24ωρη καταγραφὴ τῆς ΑΠ ἢ τὶς μετρήσεις τῆς ΑΠ στὸ σπίτι, ὁδήγησε σὲ λιγότερο ἐπιθετικὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ
χωρὶς ὅμως σημαντικὴ διαφορὰ στὶς βλάβες ὀργάνων-στόχων63-65 ἢ στὸ κόστος τῆς θεραπείας.64,65
Σύνοψη τῶν συστάσεων σχετικὰ μὲ τὸ στόχο γιὰ
τὴν ΑΠ
Οἱ συστάσεις τῶν κατευθυντήριων ὁδηγιῶν
ESH/ESC τοῦ 2013 σχετικὰ μὲ τὸν ἐπιδιωκόμενο
στόχο γιὰ τὴν ΑΠ, διαβαθμισμένες ἀνὰ κατηγορία σύστασης (I, IIa, IIb ἢ C) καὶ ἐπίπεδο ἀπόδειξης (A, B ἢ C), συνοψίζονται στὸν Πίνακα 1.
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