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3. Μελέτη SPRINT (Systolic blood PRessure
INtervention Trial)

Η

μελέτη SPRINT χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὸ
Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς (US National
Heart, Lung, and Blood Institute; NHLBI), δημοσιεύτηκε τὸ 20151 καὶ ἴσως ἀποτελέσει ὁρόσημο
στὴ θεραπεία τῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης, ἐπηρεάζοντας διάφορες πλευρὲς στὴν ἀντιμετώπιση τῆς
ὑπέρτασης στὴν κλινικὴ πράξη. Ἡ προσεκτικὴ
ἑρμηνεία καὶ ἐφαρμογὴ τῶν συμπερασμάτων της
εἶναι συνεπῶς σημαντική.
Ἡ μελέτη συμπεριέλαβε 9.361 ἄτομα ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, ἡλικίας >50 ἐτῶν
(μέση ἡλικία 67,9 ἔτη), χωρὶς ἱστορικὸ σακχαρώδη διαβήτη ἢ ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου, μὲ ΣΑΠ 130-180 mmHg, ποὺ τυχαιοποιήθηκαν νὰ λάβουν ἀντιυπερτασικὴ ἀγωγὴ μὲ στόχο
ΣΑΠ <140 mmHg (καθιερωμένη θεραπεία) ἢ
ΣΑΠ <120 mmHg (ἐντατικοποιημένη θεραπεία).
Τὸ πρωτεῦον σύνθετο καταληκτικὸ σημεῖο ἦταν
ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, ἄλλο ὀξὺ στεφανιαῖο
σύνδρομο, ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, ὀξεῖα
μὴ-ἀντιρροπούμενη καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἢ θάνατος καρδιαγγειακῆς αἰτιολογίας. Δευτερεύοντα
καταληκτικὰ σημεῖα ἀποτέλεσαν τὰ ἐπιμέρους
καταληκτικὰ σημεῖα τοῦ πρωτεύοντος σύνθετου
καταληκτικοῦ σημείου, ἡ ὁλικὴ θνητότητα καθὼς
καὶ ὁ συνδυασμὸς τοῦ πρωτεύοντος καταληκτικοῦ σημείου μὲ τὴν ὁλικὴ θνητότητα. Κατὰ τὴν
ἀρχικὴ ἀξιολόγηση τῶν ἀσθενῶν (baseline), ἡ

μέση ΑΠ ἦταν 139.7/78.0 mmHg στὸ σκέλος τῆς
καθιερωμένης θεραπείας καὶ 139.7/78.2 mmHg
στὸ σκέλος τῆς ἐντατικοποιημένης θεραπείας. Στὸ
πρῶτο ἔτος παρακολούθησης, ἡ μέση ΑΠ ἦταν
136.2/76.3 mmHg στὸ σκέλος τῆς καθιερωμένης
θεραπείας καὶ 121.4/68.7 mmHg στὸ σκέλος τῆς
ἐντατικοποιημένης θεραπείας. Ἡ μελέτη διακόπηκε πρόωρα μετὰ ἀπὸ διάμεση παρακολούθηση 3,26 ἔτη (ἀντὶ τῆς προβλεπόμενης 5ετοῦς παρακολούθησης), λόγῳ τῆς σημαντικὰ μικρότερης
ἐτήσιας συχνότητας ἐμφάνισης τοῦ πρωτεύοντος
σύνθετου καταληκτικοῦ σημείου στὴν ὁμάδα
τῆς ἐντατικοποιημένης θεραπείας [1.65% ἔναντι
2.19%, λόγος ἐπιπτώσεων (hazard ratio) 0.75 μὲ
95% διάστημα ἐμπιστοσύνης 0.64-0.89, p<0.001].
Σημαντικὰ μικρότερη στὴν ὁμάδα τῆς ἐντατικοποιημένης θεραπείας ἦταν ἐπίσης καὶ ἡ ἐτήσια
συχνότητα ἐμφάνισης καρδιακῆς ἀνεπάρκειας
(λόγος ἐπιπτώσεων 0.62 μὲ 95% διάστημα ἐμπιστοσύνης 0.45-0.84, p=0.002), ἡ ἐτήσια θνητότητα ἀπὸ καρδιαγγειακὸ αἴτιο (λόγος ἐπιπτώσεων
0.57 μὲ 95% διάστημα ἐμπιστοσύνης 0.38-0.85,
p=0.005), καθὼς καὶ ἡ ὁλικὴ ἐτήσια θνητότητα
(λόγος ἐπιπτώσεων 0.73 μὲ 95% διάστημα ἐμπιστοσύνης 0.60-0.90, p=0.003). Μὲ ἄλλα λόγια, σὲ
ὅσους ἔλαβαν ἐντατικοποιημένη θεραπεία διαπιστώθηκε κατὰ 25% μικρότερος σχετικὸς κίνδυνος
μείζονων καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων, κατὰ
38% μικρότερος σχετικὸς κίνδυνος ἐμφάνισης
ὀξείας καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, κατὰ 43% μικρότερος σχετικὸς κίνδυνος καρδιαγγειακοῦ θανάτου καὶ κατὰ 27% μικρότερος σχετικὸς κίνδυνος
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θανάτου ἀπὸ κάθε αἰτία. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀσθενῶν,
ποὺ ἀπαιτεῖται νὰ λάβει ἐντατικοποιημένη θεραπεία, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ σὲ βάθος χρόνου, 3.26
ἔτη, 1 συμβὰν τοῦ πρωτεύοντος καταληκτικοῦ
σημείου, εἶναι 61, γιὰ τὴν πρόληψη ἑνός θανάτου κάθε αἰτίας εἶναι 90 καὶ γιὰ τὴν πρόληψη
ἑνός καρδιαγγειακοῦ θανάτου εἶναι 172. Ὡστόσο, στὴν ὁμάδα τῆς ἐντατικοποιημένης θεραπείας
σημαντικὰ μεγαλύτερη ἦταν ἡ συνολικὴ συχνότητα ἐμφάνισης σοβαρῶν ἀνεπιθύμητων συμβαμάτων (λόγος ἐπιπτώσεων 1.88, p<0.001), καθὼς
καὶ οἱ ἐπιμέρους συχνότητες ἐμφάνισης ὑπότασης (λόγος ἐπιπτώσεων 2.52, p<0.001), συγκοπῆς
(λόγος ἐπιπτώσεων 2.15, p=0.006), ἠλεκτρολυτικῶν διαταραχῶν (λόγος ἐπιπτώσεων 1.58, p=0.05)
καὶ ὀξείας νεφρικῆς βλάβης ἢ ἀνεπάρκειας (λόγος
ἐπιπτώσεων 3.14, p<0.001) ἀλλὰ ὄχι καὶ τραυματικῶν πτώσεων (λόγος ἐπιπτώσεων 1.99, p=0.21)
ἢ βραδυκαρδίας (λόγος ἐπιπτώσεων 1.28, p=0.44).
Στὴ συνολικὴ διάρκεια παρακολούθησης, ἡ μέση
ΣΑΠ ἦταν 134.6 mmHg στὸ σκέλος τῆς καθιερωμένης θεραπείας καὶ 121.5 mmHg στὸ σκέλος τῆς
ἐντατικοποιημένης θεραπείας, ὁ δὲ μέσος ἀριθμὸς
ἀντιυπερτασικῶν φαρμάκων, ποὺ χορηγήθηκαν,
1.8 καὶ 2.8, ἀντίστοιχα.
Εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι στὴ μελέτη SPRINT ἡ ΔΑΠ εἶχε πολὺ μικρὴ ἐπίδραση στὴ
λήψη ἀποφάσεων.1 Συγκεκριμένα, στὴν ὁμάδα τῆς
ἐντατικῆς ρύθμισης τῆς ΑΠ ἡ θεραπεία ἐνισχυόταν μέχρι τὴν ἐπίτευξη στόχου ΣΑΠ <120 mmHg
ἢ μέχρι ὁ ἐρευνητὴς νὰ ἀποφασίσει μὴ ἐνίσχυση
ἢ μείωση τῆς θεραπείας, ὅπως, π.χ. σὲ ἐμφάνιση
συμπτωμάτων (π.χ. συμπτωματικῆς ὀρθοστατικῆς
ὑπότασης) ἢ ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν σχετιζόμενων μὲ τὴ θεραπεία (μὲ ΣΑΠ >120 mmHg) ἢ σὲ
μείωση τῆς ΣΑΠ <100 mmHg. Ἡ μείωση τῆς ΔΑΠ
μὲ τὴ θεραπεία, ἀκόμη καὶ στὴν περίπτωση ποὺ
ἦταν μεγάλη, ἀγνοήθηκε. Μοναδικὴ περίπτωση
ἀξιολόγησης τῆς ΔΑΠ, στὴ μελέτη SPRINT, ἦταν
σὲ περίπτωση ἐπίτευξης στόχου ΣΑΠ, ἀλλὰ μὲ τὴ
ΔΑΠ ≥100 mmHg σὲ μιὰ ἐπίσκεψη ἢ ≥90 mmHg
σὲ 2 διαδοχικὲς ἐπισκέψεις, ὁπότε καὶ ἀποφασιζόταν τιτλοποίηση θεραπείας μὲ στόχο ΔΑΠ <90
mmHg.
Ἀξίζει, ἐπίσης, νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὴ μελέτη
SPRINT οἱ ἀποφάσεις γιὰ τιτλοποίηση τῆς φαρμακευτικῆς θεραπείας βασίστηκαν σὲ μετρήσεις
ΑΠ στὸ ἰατρεῖο, οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν
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μὲ τὴ χρήση πιστοποιημένου ἐπαγγελματικοῦ
αὐτόματου (ἠλεκτρονικοῦ) πιεσόμετρου βραχίονα (Omron HEM-907XL).1 Μετὰ ἀπὸ ἀναμονὴ
τοῦ ἀσθενῆ σὲ καθιστὴ θέση, σὲ συνθῆκες ἠρεμίας γιὰ 5 λεπτά, ἡ συσκευὴ προγραμματίστηκε,
ὥστε μὲ τὴν ἐνεργοποίησή της νὰ πραγματοποιεῖ
3 αὐτόματες μετρήσεις μὲ μεσοδιάστημα 1 λεπτοῦ
μεταξύ τους καὶ νὰ ὑπολογίζει τὸν μέσο ὅρο. Τὸ
ἰατρονοσηλευτικὸ προσωπικό, ἀφοῦ ἐξηγοῦσε
στὸν ἀσθενῆ τὴ διαδικασία τῆς μέτρησης τῆς ΑΠ,
ἔβγαινε ἀπὸ τὸ δωμάτιο. Συνεπῶς, οἱ μετρήσεις
τῆς ΑΠ ἦσαν αὐτόματες, τριπλὲς καὶ χωρὶς τὴν
παρουσία ἰατρονοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ.
Ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη
Ἂν καὶ ἡ μελέτη SPRINT δὲν περιέλαβε ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη, εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ
σημειωθεῖ, ὅτι προκαταρκτικὰ δεδομένα δείχνουν
ὅτι τὸ 38% τῶν συμμετεχόντων πληροῦσε κριτήρια προδιαβήτη (γλυκόζη νηστείας 100-125 mg/
dl) καὶ περίπου τὸ 15% ἀνέπτυξε διαβήτη στὴ διάρκεια τῆς μελέτης (μὴ δημοσιευμένα δεδομένα).
Ἡ ἀνάλυση τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν ἀναμένεται νὰ
διαφωτίσει τὸ ἐρώτημα σχετικὰ μὲ τὴ σημασία
τῆς ἐντατικῆς ρύθμισης τῆς ΑΠ στοὺς διαβητικοὺς
ὑπερτασικούς.
Ἄρθρο σύνταξης, τὸ ὁποῖο δημοσιεύθηκε στὸ
ἴδιο τεῦχος μὲ τὴ μελέτη SPRINT2, συνέκρινε τὰ
ἀποτελέσματα τῆς SPRINT μὲ αὐτὰ τῆς μελέτης
ACCORD, στὴν ὁποία, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, ἡ μείωση στὴν ἐπίπτωση τῶν μείζονων
καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων σὲ διαβητικούς,
τῶν ὁποίων ἡ μέση ΣΑΠ μειώθηκε στὸ ἐπίπεδο
τῶν 119 mmHg, ἂν καὶ ὑπαρκτή, δὲν ἦταν στατιστικὰ σημαντική, σὲ σύγκριση μὲ ἀσθενεῖς τῶν
ὁποίων ἡ μέση ΣΑΠ παρέμεινε στὸ ἐπίπεδο τῶν
133 mmHg.3 Τὰ ἀποτελέσματα καὶ τῶν 2 μελετῶν
ἦταν πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση ἀναφορικὰ μὲ τὴν
ἔκβαση τῶν ἀσθενῶν, μὲ τὴν κύρια διαφορὰ στὴ
στατιστικὴ σημαντικότητα νὰ ἀποδίδεται σὲ μικρότερη στατιστικὴ ἰσχὺ τῆς μελέτης ACCORD
καὶ στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ πρωταρχικὸ καταληκτικὸ
σημεῖο της περιέλαβε μεγαλύτερο ποσοστὸ ἐπεισοδίων, ποὺ σχετίζονται λιγότερο μὲ τὴ μείωση
τῆς ΑΠ.2 Εἶναι, ἐπίσης, ἐνδιαφέρον, ὅτι ὑποαναλύσεις καθὼς καὶ νεότερα δεδομένα ἀπὸ τὴ μελέτη ACCORD ἔδειξαν ὅτι: (1) ἡ ἐντατικὴ ρύθμιση τῆς ΑΠ ὁδήγησε σὲ σημαντικὴ μείωση τῶν
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ἀγγειακῶν ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων σὲ διαβητικοὺς ἀσθενεῖς χωρὶς νεφροπάθεια,4 (2) σημαντικὴ
μείωση τοῦ πρωταρχικοῦ καταληκτικοῦ σημείου
παρατηρήθηκε σὲ μακροχρόνια παρακολούθηση
στὴν ὁμάδα τῆς ἐντατικῆς ρύθμισης τῆς ΑΠ5 καὶ
(3) ἡ ἐντατικὴ ρύθμιση τῆς ΑΠ ἢ τῆς γλυκαιμίας
ὁδήγησε σὲ βελτίωση τῆς καρδιαγγειακῆς ἔκβασης
χωρὶς ἐπιπρόσθετο ὄφελος ἀπὸ τὴ συνδυασμένη
ἐντατικὴ ρύθμιση καὶ τῶν δυὸ παραγόντων.6
Ἡλικιωμένοι ὑπερτασικοὶ
Τὸ 2016 δημοσιεύτηκε ἡ ὑπομελέτη τῆς
SPRINT, ποὺ ἀφορᾶ στὴν ὑπο-ομάδα τῶν
ἀσθενῶν ἡλικίας ≥75 ἐτῶν (2.636 ἄτομα, μέση
ἡλικία 79,9 ἔτη, 37.9% γυναῖκες, διάμεση παρακολούθηση 3,14 ἔτη).7 Κατὰ τὴν ἀρχικὴ ἀξιολόγηση τῶν ἀσθενῶν (baseline), ἡ μέση ΑΠ ἦταν
141.6/70.9 mmHg στὸ σκέλος τῆς καθιερωμένης θεραπείας καὶ 141.6/71.5 mmHg στὸ σκέλος
τῆς ἐντατικοποιημένης θεραπείας. Στὴ συνολικὴ διάρκεια παρακολούθησης, ἡ μέση ΑΠ ἦταν
134.8/67.2 mmHg στὸ σκέλος τῆς καθιερωμένης
θεραπείας καὶ 123.4/62.0 mmHg στὸ σκέλος τῆς
ἐντατικοποιημένης θεραπείας. Στὴν ὁμάδα τῆς
ἐντατικοποιημένης θεραπείας διαπιστώθηκε σημαντικὰ μικρότερη ἐτήσια συχνότητα ἐμφάνισης
τοῦ πρωτεύοντος σύνθετου καταληκτικοῦ σημείου (λόγος ἐπιπτώσεων 0.66 μὲ 95% διάστημα
ἐμπιστοσύνης 0.51-0.85, p=0.001), σημαντικὰ μικρότερη ἐτήσια συχνότητα ἐμφάνισης καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας (λόγος ἐπιπτώσεων 0.62 μὲ 95% διάστημα ἐμπιστοσύνης 0.40-0.95, p=0.03), καθὼς
καὶ σημαντικὰ μικρότερη ὁλικὴ ἐτήσια θνητότητα (λόγος ἐπιπτώσεων 0.67 μὲ 95% διάστημα
ἐμπιστοσύνης 0.49-0.91, p=0.009). Μὲ ἄλλα λόγια,
σὲ ὅσους ἔλαβαν ἐντατικοποιημένη θεραπεία, διαπιστώθηκε κατὰ 34% μικρότερος σχετικὸς κίνδυνος μείζονων καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων,
κατὰ 38% μικρότερος σχετικὸς κίνδυνος ἐμφάνισης καρδιακῆς ἀνεπάρκειας καὶ κατὰ 33% μικρότερος σχετικὸς κίνδυνος θανάτου ἀπὸ κάθε
αἰτία. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀσθενῶν, ποὺ ἀπαιτεῖται νὰ
λάβει ἐντατικοποιημένη θεραπεία, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ σὲ βάθος χρόνου, 3.14 ἔτη, 1 συμβὰν τοῦ
πρωτεύοντος καταληκτικοῦ σημείου, εἶναι 27 καὶ
γιὰ τὴν πρόληψη ἑνός θανάτου κάθε αἰτίας εἶναι
41. Συγκριτικὰ μὲ τὴν ὁμάδα τῆς καθιερωμένης
θεραπείας, στὴν ὁμάδα τῆς ἐντατικοποιημένης
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θεραπείας δὲν διαπιστώθηκε στατιστικὰ σημαντικὴ διαφορὰ στὴ συνολικὴ συχνότητα ἐμφάνισης σοβαρῶν ἀνεπιθύμητων συμβαμάτων (λόγος
ἐπιπτώσεων 0.99, μὲ 95% διάστημα ἐμπιστοσύνης
0.89-1.11, p=0.90) οὔτε στὶς ἐπιμέρους συχνότητες
ἐμφάνισης ὑπότασης (λόγος ἐπιπτώσεων 1.71, μὲ
95% διάστημα ἐμπιστοσύνης 0.97-3.09), συγκοπῆς (λόγος ἐπιπτώσεων 1.23, μὲ 95% διάστημα
ἐμπιστοσύνης 0.76-2.00), ἠλεκτρολυτικῶν διαταραχῶν (λόγος ἐπιπτώσεων 1.51, μὲ 95% διάστημα
ἐμπιστοσύνης 0.99-2.33), ὀξείας νεφρικῆς βλάβης
ἢ ἀνεπάρκειας (λόγος ἐπιπτώσεων 1.41, μὲ 95%
διάστημα ἐμπιστοσύνης 0.98-2.04) καὶ τραυματικῶν πτώσεων (λόγος ἐπιπτώσεων 0.91, μὲ 95% διάστημα ἐμπιστοσύνης 0.65-1.29). O μέσος ἀριθμὸς
ἀντιυπερτασικῶν φαρμάκων ποὺ χορηγήθηκαν
ἦταν κατὰ 1 μεγαλύτερος στὴν ὁμάδα τῆς ἐντατικοποιημένης θεραπείας.
Ἐπανεκτίμηση τῶν θεραπευτικῶν στόχων μὲ
βάση τὰ ἀποτελέσματα τῆς SPRINT: ὑπὲρ καὶ
κατά.
Ἡ ἀνακοίνωση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς
SPRINT βρῆκε ἔνθερμους ὑποστηρικτὲς τῆς ἀντίληψης ὅτι τὰ εὑρήματά της πρέπει νὰ τύχουν ἄμεσης ἐφαρμογῆς στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὑπέρτασης
στὴν κλινικὴ πράξη ἀλλὰ καὶ πιὸ συγκρατημένες
ἀπόψεις ἢ ἀκόμη καὶ πολέμιους, ποὺ συνιστοῦν
πολὺ προσεκτικὴ ἑρμηνεία τῶν ἀποτελεσμάτων
πρὶν τὴν ὅποια ἀλλαγὴ στὴν τρέχουσα στρατηγικὴ ἀντιμετώπισης τῆς ὑπέρτασης.
- Ὑπὲρ
Κάποιοι εἰδικοὶ θεωροῦν ὅτι ἡ ἐντατικὴ ρύθμιση τῆς ΑΠ (στόχος ΣΑΠ <120 mmHg) ἀπαιτεῖ
ἄμεση ἐφαρμογή, τουλάχιστον γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς
μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν συμμετεχόντων στὴ μελέτη SPRINT (>50 ἐτῶν μὲ μεγάλο καρδιαγγεια
κὸ κίνδυνο).1,8 Στὸ εὔλογο ἐρώτημα, ἂν ὁ στόχος
αὐτὸς μπορεῖ νὰ ἐπεκταθεῖ σὲ ἄλλες κατηγορίες
ὑπερτασικῶν, ὅπως, π.χ. σὲ ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς μέσου καρδιαγγειακοῦ κινδύνου ἢ σὲ νεότερους ἀσθενεῖς, ἀπαντοῦν ὅτι ἡ υἱοθέτηση ἐλαστικότερου στόχου σὲ ἄτομα μέσου κινδύνου
ἢ μεγάλου κινδύνου ἀλλὰ ἡλικίας <50 ἐτῶν, ὁ
ὁποῖος θὰ πρέπει νὰ γίνει αὐστηρὸς μόνον ὅταν ὁ
κίνδυνος ἢ ἀντίστοιχα ἡ ἡλικία αὐξηθεῖ, δὲν συμβαδίζει μὲ τὴ λογικὴ τῆς ἀποτελεσματικῆς πρωτογενοῦς πρόληψης.8 Ἀναγνωρίζουν, πάντως, ὅτι
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τὸ θέμα ἀναμένεται νὰ ἀποτελέσει ἀντικείμενο
διαλόγου.8
Στὴν ἐπιχειρηματολογία τους προσθέτουν,
ἐπίσης, ὅτι τὸ κύριο εὕρημα τῆς μελέτης SPRINT
ἐνισχύεται ἀπὸ πρόσφατες μετα-αναλύσεις μεγάλων τυχαιοποιημένων ἐλεγχόμενων μελετῶν ἔκβασης σὲ ἀσθενεῖς μὲ μεγάλο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο (>120 μελέτες μὲ >600.000 συμμετέχοντες),
ποὺ ἔδειξαν σημαντικὸ καρδιαγγειακὸ ὄφελος
ἀπὸ τὴν ἐντατικὴ ρύθμιση τῆς ΑΠ, μὲ μείωση τοῦ
σχετικοῦ κινδύνου ἀναλογικὰ μὲ τὴ μείωση τῆς
ΣΑΠ σὲ ἐπίπεδα <130 mmHg.8-11 Καταλήγουν νὰ
θεωροῦν ὅτι ἡ μελέτη SPRINT ἀποτελεῖ σήμερα
τὴν ἰσχυρότερη καὶ μεθοδολογικὰ καταλληλότερα σχεδιασμένη τυχαιοποιημένη μελέτη ἐπιβίωσης γιὰ τὸ ὄφελος τῆς ἐντατικῆς ρύθμισης τῆς ΑΠ,
ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώνει τὰ ἀποτελέσματα πολλῶν
προηγούμενων μελετῶν ἐξεταζόμενων μὲ μεθοδολογία μετα-ανάλυσης.8
Ἀναφορικὰ μὲ τὸ ρόλο τῆς ΔΑΠ, ἀξίζει νὰ
ἀναφερθεῖ, ὅτι ἡ 7η ἀναφορὰ τῆς Ἐπιτροπῆς JNC
τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς (ΗΠΑ)
γιὰ τὴν ὑπέρταση (Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment
of High Blood Pressure) πρότεινε τὸ 2003, ὅτι «σὲ
ἄτομα >50 ἐτῶν ἡ ΣΑΠ >140 mmHg ἀποτελεῖ σημαντικὰ ἰσχυρότερο παράγοντα καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου συγκριτικὰ μὲ τὴ ΔΑΠ».12 Ἐξάλλου, ἡ
μεμονωμένη διαστολικὴ ὑπέρταση εἶναι ἐξαιρετικὰ σπάνια. Ἔτσι, κάποιοι θεωροῦν ὅτι ἡ πρωταρχικὴ σημασία τῆς ΣΑΠ, ὡς κύριου στόχου τῆς
θεραπευτικῆς στρατηγικῆς σὲ ὑπερτασικὰ ἄτομα
>50 ἐτῶν, θὰ πρέπει νὰ ἐνσωματωθεῖ σὲ πρακτικὲς κατευθυντήριες ὁδηγίες.8 Ἐντούτοις, ξεχωριστὴ ἀνάλυση τῶν δεδομένων τῆς SPRINT, μὲ βάση
τὴν ἐπιτευχθεῖσα ΔΑΠ, βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη.
Γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς
μελέτης SPRINT, στὴν καθημερινὴ κλινικὴ πράξη,
ἀπαιτεῖται ἡ υἱοθέτηση τῆς ἀντίστοιχης μεθοδολογίας μέτρησης τῆς ΑΠ στὸ ἰατρεῖο. Ὅπως στὴ
μελέτη SPRINT, ἔτσι καὶ σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς μεγάλες μελέτες ἐπιβίωσης στὴν ὑπέρταση, τὰ τελευταῖα 25 χρόνια οἱ μετρήσεις τῆς ΑΠ ἔγιναν
μὲ αὐτόματα ἠλεκτρονικὰ πιεσόμετρα βραχίονα.3,13-18 Ὡστόσο, οἱ αὐτόματες μετρήσεις στὸ ἰατρεῖο ἀπουσίᾳ ἰατρονοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ
(ὅπως στὴν SPRINT) ὁδηγοῦν σὲ τιμὲς ΑΠ κατὰ
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περίπου 5 mmHg χαμηλότερες συγκριτικὰ μὲ τὶς
κλασικὲς μετρήσεις στὸ ἰατρεῖο, μὲ ἀκουστικά.19
Λόγῳ τῶν χαμηλότερων τιμῶν ΑΠ, ποὺ προκύπτουν μὲ τὴ μέθοδο αὐτή, τὸ διαγνωστικὸ ὅριο
γιὰ τὴ διάγνωση τῆς ὑπέρτασης στὸ ἰατρεῖο δὲν
μπορεῖ νὰ εἶναι πλέον 140/90 mmHg, ὅπως μὲ
τὶς κλασικὲς μετρήσεις, ἀλλὰ 135/85 mmHg.20 Οἱ
αὐτόματες μετρήσεις πάντως ὑπερέχουν τῶν κλασικῶν μετρήσεων, καθὼς μειώνουν τὸ φαινόμενο
τῆς «λευκῆς μπλούζας» καὶ σχετίζονται καλύτερα
μὲ τὴν 24ωρη καταγραφὴ ΑΠ καὶ μὲ δεῖκτες βλάβης ὀργάνων-στόχων.19
- Κατὰ
Ἡ κριτική ποὺ δέχεται ἡ μελέτη SPRINT, συνίσταται κυρίως στὸ γεγονὸς ὅτι «τερμάτισε σὲ
χρόνo sprint» γιὰ μελέτη, σχεδὸν 2 χρόνια νωρίτερα, καὶ μάλιστα χωρὶς ἡ ἴδια ἡ μελέτη νὰ πετυχαίνει τὸ στόχο ποὺ προτείνει, δηλαδὴ ΣΑΠ <120
mmHg.1,21 Πῶς εἶναι λοιπὸν δυνατό, μὲ βάση τὰ
εὑρήματα τῆς SPRINT, νὰ προταθεῖ μείωση τῆς
ΣΑΠ σὲ ἐπίπεδα <120 mmHg, ὅταν ὁ στόχος αὐτὸς
δὲν ἐπετεύχθη στὴν ἴδια τὴ SPRINT; Ἐπίσης, ἐπισημαίνεται τὸ γεγονός, ὅτι μὲ τὴν ἐντατικοποιημένη θεραπεία δὲν μειώθηκαν σημαντικὰ οὔτε τὰ
ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια (τὸ πρῶτο ποὺ θὰ περίμενε
κανείς), οὔτε τὰ ἐμφράγματα, οὔτε τὰ ὑπόλοιπα
ὀξέα στεφανιαῖα ἐπεισόδια.1,21 Ἀντίθετα, οἱ παρενέργειες ἦσαν σημαντικὰ περισσότερες.1,21 Ὁ
ἀριθμὸς δὲ τῶν ἀσθενῶν ποὺ ἀπαιτεῖται νὰ θεραπευτοῦν ἐντατικά, προκειμένου νὰ ἀποφευχθεῖ
1 καρδιαγγειακὸς θάνατος, εἶναι 171, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, ποὺ κρίνεται ὡς ἐξαιρετικὰ
μεγάλος.21 Ἐπιπλέον, ἡ μείωση τῆς θνητότητας
κάθε αἰτιολογίας μὲ τὴν ἐντατικὴ ρύθμιση τῆς ΑΠ
δύναται νὰ θεωρηθεῖ τυχαῖο εὕρημα.1,21 Ἡ κριτικὴ αὐτὴ θεωρεῖ, λοιπόν, ὅτι ὁ πραγματικὸς λόγος
τῆς τόσο πρώιμης διακοπῆς τῆς μελέτης SPRINT
πιθανῶς νὰ ἦταν ὁ φόβος τῆς μὴ ἀνεύρεσης, σὲ
βάθος χρόνου, κάποιας ὠφέλειας μὲ τὴν ἐντατικοποιημένη θεραπεία, ἐνῶ οἱ παρενέργειες θὰ αὐξάνονταν.21
Τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης SPRINT δὲν
ὑποστηρίζουν μὲν τὴν ὑπόθεση ὕπαρξης “καρδιακῆς” καμπύλης J, ἐγείρουν ὡστόσο ἀνησυχίες
γιὰ ὕπαρξη “νεφρικῆς καμπύλης” J, ἀφοῦ μὲ τὴν
ἐντατικοποιημένη θεραπεία αὐξήθηκε ἡ ἐπίπτωση
τῆς ὀξείας νεφρικῆς βλάβης ἢ ἀνεπάρκειας.1 Ἀξιο-
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σημείωτο δὲ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν ὑπο-ομάδα
τῶν ἀσθενῶν χωρὶς ΧΝΝ κατὰ τὴν ἀρχικὴ ἀξιολόγηση (baseline), μὲ τὴν ἐντατικοποιημένη θεραπεία ἐμφανίστηκε συχνότερα μείωση τοῦ eGFR
κατὰ 30% ἢ καὶ περισσότερο σὲ ἐπίπεδα μικρότερα τοῦ 60 ml/min/1.73 m2 συγκριτικὰ μὲ τὴν καθιερωμένη θεραπεία (ἐτήσια ἐπίπτωση 1.21% ἔναντι
0.35%, p<0.001).1 Οἱ ἴδιοι οἱ ἐρευνητὲς τῆς SPRINT
θεωροῦν ὅτι ἀπαιτεῖται μεγαλύτερο follow-up τῶν
ἀσθενῶν γιὰ τὴ μελέτη τῆς μακροχρόνιας ἐπίδρασης τῆς ἐντατικῆς ρύθμισης τῆς ΑΠ στὴ νεφρικὴ
λειτουργία.1
Ἄλλο σημαντικὸ θέμα ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς
ὅτι ἤδη μὲ προτεινόμενο στόχο ΣΑΠ <140 mmHg,
αὐτὸς πολὺ συχνὰ δὲν ἐπιτυγχάνεται, σημαντικὸ
δὲ ποσοστὸ ὑπερτασικῶν ἀσθενῶν παραμένουν
ἀρρύθμιστοι.22,23,24 Εὔλογα προκύπτει τὸ ἐρώτημα, πόσο θὰ αὐξηθεῖ τὸ ποσοστὸ τῶν ἀρρύθμιστων ὑπερτασικῶν, κατεβάζοντας τὰ ὅρια στὶς
τιμὲς «στόχους» τῆς ΣΑΠ σὲ ἐπίπεδα <120 mmHg.
Τέλος, μὲ χαμηλότερο προτεινόμενο στόχο γιὰ
τὴ ΣΑΠ, θὰ αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀντιυπερτασικῶν φαρμάκων ἀνὰ ἀσθενῆ1 καὶ ἔτσι τὸ κόστος
θεραπείας τῆς ὑπέρτασης θὰ ἐκτοξευθεῖ21, μιᾶς
καὶ οἱ ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου ὑπερτασικοί, μόνο στὶς ΗΠΑ, ὑπολογίζονται σὲ 16.8
ἑκατομμύρια.25 Τὸ κόστος τῆς θεραπείας, ἰδιαίτερα στὴ σημερινὴ δύσκολη οἰκονομικὴ συγκυρία,
δὲν πρέπει νὰ παραγνωρίζεται. Εἰδικὲς οἰκονομοτεχνικὲς μελέτες ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ ἀπαντήσουν
στὸ ἐρώτημα, ἐὰν τὸ οἰκονομικὸ ὄφελος ἀπὸ τὴ
μείωση τοῦ πρωτευόντος καὶ τῶν δευτερευόντων
καταληκτικῶν σημείων τῆς SPRINT ἀντισταθμίζει τὴν οἰκονομικὴ ζημεία ἀπὸ τὸ αὐξημένο κόστος θεραπείας τῆς ὑπέρτασης.
Κατευθυντήριες ὁδηγίες γιὰ τὴ διάγνωση
καὶ ἀντιμετώπιση τῆς ὑπέρτασης στὴ «μετὰ SPRINT» ἐποχή.
Οἱ πρόσφατες κατευθυντήριες ὁδηγίες γιὰ
τὴν ὑπέρταση τοῦ 2016, στὸν Καναδᾶ καὶ τὴν
Αὐστραλία, ἤδη υἱοθέτησαν τὸν στόχο ΣΑΠ τῆς
μελέτης SPRINT (<120 mmHg) γιὰ ὑπερτασικοὺς
μὲ μεγάλο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο.26,27 Ἐπιπλέον,
υἱοθέτησαν τὶς αὐτόματες μετρήσεις τῆς ΑΠ, σύμφωνα μὲ τὴ μελέτη SPRINT, ὡς συνιστώμενη μέθοδο ἐκτίμησης τῆς ΑΠ στὸ ἰατρεῖο μὲ ὅριο 135/85
mmHg γιὰ τὴ διάγνωση τῆς ὑπέρτασης.26,27
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Σὲ Εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο, σύμφωνα μὲ δηλώσεις
τοῦ προέδρου τῆς ESH στὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα
τῆς ἑταιρείας (www.eshonline.org), τὰ εὑρήματα
τῆς μελέτης SPRINT ἀπαιτεῖται νὰ ἐξεταστοῦν
διεξοδικὰ καὶ νὰ συζητηθοῦν ἐκτενῶς, πρὶν ἐνσωματωθοῦν μὲ ἀσφάλεια στὴν καθημερινὴ κλινικὴ
πρακτική. Ἡ συζήτηση πρέπει κυρίως νὰ ἐπικεντρωθεῖ στὸν προσδιορισμὸ τῶν ὑπο-ομάδων τῶν
ἀσθενῶν, ποὺ ἀναμένεται νὰ ὠφεληθοῦν περισσότερο ἀπὸ τὴν ἐντατικοποιημένη θεραπεία. Διεξοδικὰ θὰ πρέπει νὰ ἐξεταστεῖ ἀπὸ τοὺς εἰδικούς, τὸ
κατὰ πόσο τὰ εὑρήματα μποροῦν νὰ γενικευτοῦν
καὶ στὶς ὑπο-ομάδες ἐκεῖνες τῶν ἀσθενῶν, ποὺ δὲν
ἐκπροσωπήθηκαν στὴ μελέτη (δηλαδὴ ἀσθενεῖς
διαβητικοί, μὲ προηγούμενο ἐγκεφαλικό, μὲ 10ετῆ
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο <15%, μὲ ΣΑΠ >180 ἢ
<130 mmHg, ἡλικία <50 ἔτη, ΧΝΝ μὲ eGFR<30
ml/min/1.73m2 ἢ ἱστορικὸ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας). Πρόσθετα ζητήματα, ποὺ χρήζουν περαιτέρω
ἀξιολόγησης, σύμφωνα μὲ τὸν πρόεδρο τῆς ESH,
ἀποτελοῦν ἐπίσης: (1) ἡ μέθοδος μέτρησης τῆς ΑΠ
προκειμένου νὰ ἀποφασιστεῖ ἡ ἀνάγκη ἔναρξης
ἢ/καὶ συνέχισης τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς, (2) ἡ
ὀρθὴ ἀξιολόγηση καὶ ἀντιμετώπιση τῶν «εὔθραυστων» ἡλικιωμένων ἀσθενῶν, (3) τὸ οἰκονομικὸ
κόστος γιὰ τὴν ἐπίτευξη καὶ τὴν σὲ βάθος χρόνου
διατήρηση τῆς ΣΑΠ σὲ ἐπίπεδα <120 mmHg. Ἡ
ESH βρίσκεται σὲ φάση μελέτης τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς SPRINT καὶ ἐξετάζει τὸ ἐνδεχόμενο
ἐπαναξιολόγησης τῶν στόχων τῆς ἀντιυπερτασικῆς ἀγωγῆς, ἀφοῦ πρῶτα συνυπολογίσει, μὲ τὴν
ἀπαραίτητη κλινικὴ κρίση, ὅλα τὰ δεδομένα τόσο
ἀπὸ τὴν SPRINT ὅσο καὶ ἀπὸ ἄλλες μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικὲς μελέτες.
Οἱ πρόσφατες Εὐρωπαϊκὲς ὁδηγίες γιὰ τὴν
καρδιαγγειακὴ πρόληψη τοῦ 2016,28 ἐπανακαθορίζουν ἐν μέρει τοὺς ἐπιδιωκόμενους στόχους γιὰ
τὴν ΑΠ, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης SPRINT καὶ ἀναλύονται διεξοδικὰ στὴ συνέχεια.
4. Συστάσεις κατευθυντήριων ὁδηγιῶν ESC τοῦ
2016
Ὁ γενικὸς στόχος γιὰ τὴν ΑΠ στὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες ESC τοῦ 2016 εἶναι <140/90
mmHg.28 Ὁ στόχος αὐτὸς μπορεῖ νὰ εἶναι ὑψηλότερος στοὺς «εὔθραυστους» ἡλικιωμένους ἢ χαμηλότερος στοὺς περισσότερους ἀσθενεῖς μὲ σακχα-
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ρώδη διαβήτη καὶ σὲ ὁρισμένους (πολὺ) ὑψηλοῦ
κινδύνου ἀσθενεῖς χωρὶς διαβήτη, ποὺ μποροῦν
νὰ ἀνεχτοῦν πολλαπλῆ φαρμακευτικὴ ἀγωγή.28
Οἱ ὁδηγίες ἀναγνωρίζουν καταρχήν, ὅτι
λίγες τυχαιοποιημένες μελέτες σύγκρισης διαφορετικῶν θεραπευτικῶν στόχων εἶναι διαθέσιμες.
Συνεπῶς, οἱ ὅποιες συστάσεις περὶ τῶν στόχων
τῆς ΑΠ προκύπτουν ἀπὸ μελέτες παρατήρησης
καὶ post hoc ἀναλύσεις τυχαιοποιημένων μελετῶν, οἱ ὁποῖες κατὰ βάση συνέκριναν διαφορετικὰ θεραπευτικὰ σχήματα καὶ ἀναφέρουν τὴν
ἐπιτευχθεῖσα ΑΠ.
Δεδομένων αὐτῶν, κρίνεται ὅτι ὑπάρχουν
ἐπαρκεῖς ἀποδείξεις ὥστε νὰ συστήνεται μείωση
τῆς ΣΑΠ σὲ ἐπίπεδα <140 mmHg καὶ τῆς ΔΑΠ σὲ
ἐπίπεδα <90 mmHg σὲ ὅλους τοὺς μὴ-ἡλικιωμένους ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς.28 Γιὰ τοὺς ἡλικιωμένους ὑπερτασικοὺς δὲν ὑπάρχουν ἀντίστοιχες
ἀποδείξεις, τὸ δὲ ὄφελος ἀπὸ τὴ μείωση τῆς ΣΑΠ
σὲ ἐπίπεδα <140 mmHg δὲν ἔχει ἐλεγχθεῖ ἀπὸ τυχαιοποιημένες μελέτες.28
Οἱ συστάσεις γιὰ τὴ ΔΑΠ δὲν διαφοροποιοῦνται συγκριτικὰ μὲ τὶς ὁδηγίες τοῦ 2013. Στόχος
ΔΑΠ <90 mmHg προτείνεται σὲ ὅλους, μὲ τὴν
ἐξαίρεση τῶν διαβητικῶν, στοὺς ὁποίους προτείνεται ΔΑΠ <85 mmHg.28 Ἐπανεπιβεβαιώνεται,
ἐπίσης, ὅτι ἐπίπεδα ΔΑΠ μεταξὺ 80 καὶ 85 mmHg
εἶναι γενικὰ ἀσφαλῆ καὶ καλῶς ἀνεκτά.17,28,29
Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ κάνουν οἱ ὁδηγίες
σὲ post hoc ἀναλύσεις μεγάλων μελετῶν [π.χ.
τῆς ONTARGET, τῆς INVEST (International
Verapamil-Trandolapril Study) καὶ τῆς VALUE
(Valsartan Antihypertensive Long-Term Use
Evaluation)], οἱ ὁποῖες, ἂν καὶ συγκρίνουν μὴ-τυχαιοποιημένες ὁμάδες ἀσθενῶν, προτείνουν ὅτι,
τουλάχιστον στοὺς ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου, μπορεῖ νὰ μὴν προκύπτει ὄφελος
ἀπὸ τὴ μείωση τῆς ΣΑΠ σὲ ἐπίπεδα <130 mmHg,
ἐκτὸς ἴσως ἀπὸ τὸν κίνδυνο γιὰ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο.28 Ἐπίσης, δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλειστεῖ ὁ
κίνδυνος ἐμφάνισης καμπύλης J γιὰ ΣΑΠ <130
mmHg,22 ἰδίως σὲ «εὔθραυστους» ἀσθενεῖς καὶ σὲ
ἀσθενεῖς μὲ σημαντικὴ ἀθηροσκληρωτικὴ νόσο.
Ἡ δημοσίευση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς μελέτης
SPRINT ἔθεσε ἐν ἀμφιβόλῳ τὶς ἰσχύουσες συστάσεις στὴν ὁμάδα αὐτὴ τῶν ἀσθενῶν.1 Ὑπὲρ τῆς
μελέτης SPRINT συνηγορεῖ μετα-ανάλυση 61
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προοπτικῶν μελετῶν, ποὺ δείχνει ὅτι ὁ κίνδυνος
θανάτου ἀπὸ στεφανιαία νόσο ἢ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο αὐξάνει προοδευτικὰ καὶ γραμμικὰ ἤδη γιὰ τιμὲς ΑΠ >115/75 mmHg,30 ἂν καὶ οἱ
καμπύλες τοῦ ἀπόλυτου κινδύνου εἶναι ἐπίπεδες
στὶς χαμηλότερες τιμὲς ΑΠ αὐτῆς τῆς κλίμακας.
Ὡστόσο, στὴ μελέτη SPRINT ὑπο-εκπροσωπήθηκαν οἱ «εὔθραυστοι» ἡλικιωμένοι. Ἐπιπλέον,
τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ μελέτη σχεδιάστηκε σὲ προσομοίωση τῆς καθημερινῆς κλινικῆς πρακτικῆς μὲ
συχνὲς ἐπισκέψεις, ἐνδέχεται νὰ ἔχει ὁδηγήσει σὲ
ἐπανακαθορισμὸ τῆς ἀντιυπερτασικῆς ἀγωγῆς
ἐπὶ ἐμφάνισης σοβαρῶν παρενέργειων καὶ τελικὰ
στὴν ὑποεκτίμηση τοῦ κινδύνου ἐμφάνισης ἀνεπιθύμητων συμβαμάτων. Ἔτσι, ἡ γενίκευση τῶν
εὑρημάτων τῆς μελέτης SPRINT στοὺς ἀσθενεῖς
μὲ διαβήτη καὶ στοὺς «εὔθραυστους» ἡλικιωμένους εἶναι παρακινδυνευμένη.28
Οἱ ὁδηγίες τῆς ESC τοῦ 2016 καταλήγουν ὅτι,
μὲ βάση τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα, μᾶλλον κρίνεται συνετὴ ἡ σύσταση σὲ ὅλους τοὺς ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς γιὰ μείωση τῆς ΣΑΠ/ΔΑΠ σὲ τιμὲς
εὔρους 130-139/80-85 mmHg, καὶ πιθανῶς πλησίον τῶν χαμηλότερων τιμῶν τοῦ εὔρους.28
Οἱ θεραπευτικοὶ στόχοι γιὰ τὴν ΑΠ σὲ εἰδικὲς ὁμάδες ἀσθενῶν, ὅπως οἱ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ
κινδύνου, οἱ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη καὶ
οἱ ἡλικιωμένοι ἀναλύονται στὴ συνέχεια.
Ὑπερτασικοὶ ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου
Στηριζόμενες στὰ εὑρήματα τῆς μελέτης
SPRINT,1 oι ὁδηγίες ESC τοῦ 2016 καταλήγουν
ὅτι ΣΑΠ <120 mmHg θὰ μποροῦσε νὰ συστηθεῖ
στοὺς (πολὺ) αὐξημένου κινδύνου ὑπερτασικοὺς
ἀσθενεῖς ἡλικίας <80 ἐτῶν, ἐφόσον εἶναι σὲ καλὴ
φυσικὴ κατάσταση καὶ μποροῦν νὰ ἀνεχτοῦν
πολλαπλῆ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ (κατηγορία σύστασης IIb, ἐπίπεδο ἀπόδειξης Β).28
Ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη
Στὰ ἄτομα μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ἡ
μείωση τῆς ΑΠ στὰ ἐπιθυμητὰ ἐπίπεδα εἶναι ἐξίσου ἐπιτακτικὴ ὅσο καὶ αὐτὴ τῶν γλυκαιμικῶν
δεικτῶν (σάκχαρο, γλυκοζυλιωμένη αἱμοσφαιρίνη).28 Οἱ θεραπευτικοὶ στόχοι στὴν ὁμάδα αὐτὴ
τῶν ἀσθενῶν εἶναι ἀνεξάρτητοι τοῦ συνολικοῦ
σκὸρ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου.28
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Ὁ ἐπιπολασμὸς τῆς ὑπέρτασης σὲ ἀσθενεῖς μὲ
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 εἶναι μεγαλύτερος
σὲ σχέση μὲ τὸ γενικὸ πληθυσμό.28 Πρόσφατη συστηματικὴ ἀνασκόπηση καὶ μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων μελετῶν τῆς δράσης τῶν ἀντιυπερτασικῶν φαρμάκων σὲ >100.000 ἀσθενεῖς μὲ διαβήτη
τύπου 2 ἐπιβεβαίωσε ὅτι ἡ μείωση τῆς ΑΠ περιορίζει τὸν κίνδυνο τῆς θνητότητας κάθε αἰτίας, τῶν
καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων, τῶν στεφανιαίων
ἐπεισοδίων, τοῦ ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου, τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, τῆς ἀμφιβληστροειδοπάθειας, τῆς ἐμφάνισης ἢ ἐπιδείνωσης
τῆς ἀλβουμινουρίας, καὶ τῆς νεφρικῆς ἀνεπάρκειας.31 Τὰ ἴδια εὑρήματα προέκυψαν καὶ μετὰ ἀπὸ
ἐπιλογὴ μόνο τῶν μελετῶν ποὺ χαρακτηρίζονταν
ἀπὸ χαμηλὸ βαθμὸ προκατάληψης τῶν ἐρευνητῶν. Ἐπιπλέον, στόχος ΣΑΠ <140 mmHg μειώνει
τὸν κίνδυνο τῆς ὁλικῆς θνητότητας καθὼς καὶ τῶν
περισσοτέρων ἐπιμέρους καταληκτικῶν σημείων.
Στόχος ΣΑΠ <130 mmHg μειώνει ἔτι περαιτέρω
τὸν κίνδυνο ἀλβουμινουρίας, ἀμφιβληστροειδοπάθειας καὶ ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου,
ἀλλὰ ὄχι καὶ τῆς ὁλικῆς θνητότητας ἢ σύνθετων
κλινικῶν καταληκτικῶν σημείων. Σὲ ἄτομα ἡλικίας >80 ἐτῶν πρέπει νὰ θέτονται ὑψηλότεροι στόχοι γιὰ τὴν ΑΠ (<150/90 mmHg), ἐκτὸς ἐὰν συνυπάρχει νεφρικὴ δυσλειτουργία.28
Οἱ ὁδηγίες ESH/ESC τοῦ 2016 καταλήγουν νὰ
προτείνουν τὰ ἑξῆς: (1) ὁ στόχος τῆς ΑΠ στοὺς
ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 εἶναι
γενικὰ <140/85 mmHg, ἀλλὰ χαμηλότερος στόχος (<130/80 mmHg) προτείνεται σὲ ἐπιλεγμένους
ἀσθενεῖς (π.χ. νεότεροι ἀσθενεῖς μὲ αὐξημένο κίνδυνο γιὰ συγκεκριμένες ἐπιπλοκὲς) γιὰ πρόσθετα ὀφέλη στὸν κίνδυνο ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ
ἐπεισοδίου, ἀμφιβληστροειδοπάθειας καὶ ἀλβουμινουρίας (κατηγορία σύστασης I, ἐπίπεδο ἀπόδειξης Β), (2) ὁ στόχος τῆς ΑΠ στοὺς ἀσθενεῖς μὲ
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 εἶναι <130/80 mmHg
(κατηγορία σύστασης I, ἐπίπεδο ἀπόδειξης Β).17,29
Ἡλικιωμένοι ὑπερτασικοὶ
Γενικά, πιὸ ἐλαστικοὶ θεραπευτικοὶ στόχοι
προβλέπονται γιὰ τοὺς ἡλικιωμένους ὑπερτασικούς.28 Ἡ σχετικὴ βιβλιογραφία παρέχει ἐπίσης
αὐξανόμενες ἐνδείξεις ὅτι σημαντικότερη εἶναι
ἡ βιολογικὴ καὶ ὄχι ἡ ἡμερολογιακὴ ἡλικία τῶν

ἀσθενῶν.32
Μεγάλες μετα-αναλύσεις ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ἡ
θεραπεία τῆς ὑπέρτασης εἶναι ἐξαιρετικὰ ὠφέλιμη
στοὺς ἡλικιωμένους ὑπερτασικούς. Τὸ ἀναλογικὸ
ὄφελος στοὺς ἀσθενεῖς ἡλικίας >60 ἐτῶν δὲν εἶναι
μικρότερο σὲ σχέση μὲ νεότερους ἀσθενεῖς.28
Στοὺς ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς ἡλικίας >60
ἐτῶν μὲ ΣΑΠ ≥160 mmHg ὑπάρχουν ἐπαρκεῖς
ἀποδείξεις γιὰ σύσταση μείωσης τῆς ΣΑΠ σὲ ἐπίπεδα 140-150 mmHg (κατηγορία σύστασης I, ἐπίπεδο ἀπόδειξης Β). Ὡστόσο, στοὺς ἀσθενεῖς ἡλικίας <80 ἐτῶν καλῆς φυσικῆς κατάστασης μὲ ΣΑΠ
≥140 mmHg θὰ μποροῦσε νὰ συστηθεῖ θεραπεία
μὲ στόχο ΣΑΠ <140 mmHg, ἐφόσον ἡ θερεπεία
γίνεται καλὰ ἀνεκτὴ (κατηγορία σύστασης IIb,
ἐπίπεδο ἀπόδειξης Β).
Στοιχεῖα ἀπὸ μελέτη ἔκβασης εἶναι ἐπιπλέον
διαθέσιμα, ὅτι ἡ ἀντιυπερτασικὴ θεραπεία ἔχει
ὀφέλη καὶ στοὺς ἀσθενεῖς ≥80 ἐτῶν.33 Ὡστόσο,
δεδομένου ὅτι οἱ ἀσθενεῖς τῆς μελέτης HYVET
(HΥpertension in the Very Elderly Trial) ἦσαν γενικὰ καλῆς φυσικῆς κατάστασης, ἡ δυνατότητα
γενίκευσης τῶν εὑρημάτων τῆς μελέτης αὐτῆς σὲ
περισσότερο «εὔθραυστους» ἡλικιωμένους εἶναι
ἀβέβαιη. Στὰ ἄτομα ἡλικίας >80 ἐτῶν μὲ ΣΑΠ
≥160 mmHg, προτείνεται μείωση τῆς ΣΑΠ σὲ ἐπίπεδα 140-150 mmHg, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι εἶναι
σὲ καλὴ φυσικὴ καὶ διανοητικὴ κατάσταση (κατηγορία σύστασης I, ἐπίπεδο ἀπόδειξης Β).34
Ἡ ἀπόφαση πάντως γιὰ θεραπεία πρέπει νὰ
λαμβάνεται σὲ ἀτομικὴ βάση, οἱ ἀσθενεῖς πρέπει
πάντοτε νὰ παρακολουθοῦνται στενὰ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θεραπείας, ἡ δὲ ΑΠ πρέπει νὰ μετριέται καὶ στὴν ὄρθια στάση.28
Στοὺς «εὔθραυστους» ἡλικιωμένους ὑπερτασικοὺς ἀπαιτεῖται ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ οἱ ἀποφάσεις πρέπει νὰ βασίζονται στὴν παρακολούθηση τῶν κλινικῶν ἐπιπτώσεων τῆς θεραπείας.28
Σύνοψη τῶν συστάσεων σχετικὰ μὲ τὸ στόχο γιὰ
τὴν ΑΠ
Οἱ συστάσεις τῶν κατευθυντήριων ὁδηγιῶν
ESC τοῦ 2016 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 2.
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Πίνακας 2. Ἐπιδιωκόμενος στόχος ΑΠ στοὺς ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς μὲ βάση τὶς κατευθυντήριες
ὁδηγίες ESC τοῦ 2016.
Συστάσεις

Κατηγορία
σύστασης

Ἐπίπεδο
ἀπόδειξης

ΣΑΠ <140 mmHg καὶ ΔΑΠ <90 mmHg προτείνεται σὲ ὅλους
τοὺς ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς ἡλικίας <60 ἐτῶν.

I

B

ΣΑΠ 140-150 mmHg προτείνεται στοὺς ὑπερτασικούς ἀσθενεῖς
ἡλικίας >60 ἐτῶν μὲ ΣΑΠ ≥160 mmHg.

I

Β

ΣΑΠ <140 mmHg θὰ μποροῦσε νὰ συστηθεῖ στοὺς ὑπερτασικοὺς
ἀσθενεῖς ἡλικίας <80 ἐτῶν καλῆς φυσικῆς κατάστασης, ἐφόσον
ἡ θερεπεία γίνεται καλὰ ἀνεκτή.
ΣΑΠ <120 mmHg θὰ μποροῦσε νὰ συστηθεῖ σὲ ὁρισμένους
ἐξ’ αὐτῶν, ἐὰν εἶναι (πολὺ) αὐξημένου κινδύνου καὶ ἐφόσον
μποροῦν νὰ ἀνεχτοῦν πολλαπλὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγή.

IIb

Β

Ο στόχος τῆς ΑΠ θὰ πρέπει νὰ ἐξατομικεύεται στοὺς
«εὔθραυστους» ἡλικιωμένους ὑπερτασικοὺς βάσει ἀνοχῆς
στὴ θεραπεία. Προσεκτικὴ ἐπιλογὴ τῆς ἔντασης τῆς θεραπείας
(π.χ. ἀριθμὸς φαρμακευτικῶν οὐσιῶν) καὶ στενὴ παρακολούθηση
τῶν κλινικῶν ἐπιπτώσεων τῆς θεραπείας κρίνεται ἀπαραίτητη.

IIa

B

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

ΑΠ <140/85 mmHg προτείνεται γενικά στοὺς ἀσθενεῖς μὲ
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
ΑΠ<130/80 mmHg προτείνεται σὲ ἐπιλεγμένους ἀσθενεῖς
μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (π.χ. νεότεροι ἀσθενεῖς
μὲ αὑξημένο κίνδυνο συγκεκριμένων ἐπιπλοκῶν) γιὰ πρόσθετα
ὀφέλη στὸν κίνδυνο ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου,
ἀμφιβληστροειδοπάθειας καὶ ἀλβουμινουρίας.
ΑΠ <130/80 mmHg προτείνεται στοὺς ἀσθενεῖς
μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.

I

B

ΑΠ: Ἀρτηριακή Πίεση, ΔΑΠ: Διαστολική ΑΠ, ΣΑΠ: Συστολική ΑΠ, ESC: Εὐρωπαϊκή Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία.
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