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ρὶν ἀπὸ ἕνα περίπου ἔτος, τὸ Νοέμβριο
τοῦ 2017, ἔγινε ἡ παρουσίαση τῶν πιὸ
πρόσφατων Ἀμερικανικῶν ὁδηγιῶν γιὰ
τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης. Ἡ
παρουσίαση συνοδεύτηκε ἀπὸ ταυτόχρονη δημοσίευση τοῦ κειμένου τῶν ὁδηγιῶν καὶ ἀπὸ ἕνα
ἐπιπρόσθετο κείμενο συστηματικῆς ἀνασκόπησης τῆς βιβλιογραφίας σὲ εἰδικὰ θέματα ὑπέρτασης (π.χ. στόχοι τῆς ἀντιυπερτασικῆς θεραπείας),
γιατὶ οἱ συγγραφεῖς τῶν ὁδηγιῶν ἤθελαν νὰ ἀποτυπώσουν, μὲ δική τους ἔρευνα, τὸ πῶς συνοψίζονται καὶ ποιό ἐπίπεδο τεκμηρίωσης διέπει τὶς
ἐνδείξεις.
Οἱ Ἀμερικανικὲς ὁδηγίες, μὲ «ἐπικαλούμενο
σκοπὸ» τὴν αὔξηση τῆς εὐαισθητοποίησης τοῦ
γενικοῦ πληθυσμοῦ γιὰ τὴν ὑπέρταση, ἄλλαξαν
τὸν ὁρισμὸ τῶν διαφορετικῶν ἐπιπέδων τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, ποὺ συνεχίζει νὰ θεωρεῖ φυσιολογικὴ τὴν ἀρτηριακὴ πίεση σὲ ἐπίπεδα χαμηλότερα τοῦ 120/80 mmHg, ἀποδίδει στὸ διάστημα
μεταξὺ 120-129 mmHg τὸν ὅρο «αὐξημένη ἀρτηριακὴ πίεση» καί, τέλος, βαφτίζει ὑπερτασικοὺς αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τιμὲς ἀρτηριακῆς πίεσης
≥130/80 mmHg. Μὲ βάση τὸν νέο ὁρισμό, κατὰ
τοὺς Ἀμερικανούς, πραγματοποιεῖται de facto αὔξηση τοῦ ἐπιπολασμοῦ τῆς ὑπέρτασης κατὰ 14%.
Ὁ τρόπος μέτρησης τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη σημαντικὸ σημεῖο τῶν Ἀμερικανικῶν ὁδηγιῶν, ποὺ συστήνουν τὴν παραδοσιακὴ
μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης ἰατρείου ὡς τὴν

πλέον ἀποδεκτὴ γιὰ τὴ λήψη κλινικῶν ἀποφάσεων, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ μέτρηση γίνεται μὲ
σωστὸ τρόπο, ποὺ ἀπαιτεῖ συγκεκριμένα βήματα. Γιὰ πρώτη φορὰ στὰ Ἀμερικανικὰ χρονικά,
δίνεται ἔμφαση στὴ χρησιμότητα τῶν μετρήσεων
ἐκτὸς ἰατρείου γιὰ τὴ διάγνωση τῆς ὑπέρτασης
καὶ στὸν ὑπολογισμὸ τοῦ δεκαετοῦς καρδιαγγειακοῦ κινδύνου ἐπίπτωσης καρδιαγγειακῆς νόσου
τοῦ κάθε ἐξεταζόμενου ξεχωριστά, ὡς ἐργαλείου
γιὰ τὴ λήψη κλινικῶν ἀποφάσεων. Οἱ ὑγιεινοδιαιτητικὲς παρεμβάσεις συστήνονται σὲ ὅλους τοὺς
ἐξεταζόμενους, ἤδη ἀπὸ τὰ ἐπίπεδα τῆς «ὑψηλῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης» καὶ ἐπεκτείνονται στὰ δυὸ
στάδια ὑπέρτασης ποὺ προβλέπει ὁ νέος ὁρισμός,
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τοῦ ὑποκείμενου
καρδιαγγειακοῦ κινδύνου. Ἀντιθέτως, ὁ ὑψηλὸς
καρδιαγγειακὸς κίνδυνος (δεκαετὴς κίνδυνος
≥10% σύμφωνα μὲ τὸ ASCVD Risk-Estimator
Plus) ἤδη ἀπὸ τὸ στάδιο 1 ὑπέρτασης (130-139
mmHg ἤ 80-89 mmHg) σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη
ἀντιυπερτασικῶν φαρμάκων. Ὁ στόχος τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης εἶναι ἐπίτευξη τιμῶν μικρότερων
τοῦ 130/80 mmHg γιὰ ὅλους, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας καὶ συννοσηροτήτων.
Ἡ ἔναρξη καὶ διατήρηση τῆς φαρμακευτικῆς
ἀγωγῆς, μπορεῖ νὰ γίνει μὲ καθεμία ἀπὸ τὶς βασικὲς κατηγορίες φαρμάκων, πλὴν τῶν β-αποκλειστῶν. Ἡ σύσταση γιὰ ἔναρξη ἀγωγῆς μὲ χρήση
συνδυασμοῦ (ἐλεύθερου ἤ σταθεροῦ) φαρμάκων
θὰ πρέπει νὰ γίνεται στὸ ἐπίπεδο τιμῶν ἀρτηρι-
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ακῆς πίεσης ≥150/90 mmHg, ἐνῶ μονοθεραπεία
μπορεῖ νὰ ἀρχίζει σὲ χαμηλότερα ἐπίπεδα. Σὲ
ὑπερτασικοὺς μὲ ὑποκείμενη σταθερὴ στεφανιαία νόσο, οἱ β-αποκλειστές (πλὴν ατενολόλης καὶ
β-αποκλειστῶν μὲ ἐνδογενῆ συμπαθητικομιμητικὴ δράση) καὶ οἱ ἀναστολεῖς τοῦ μετατρεπτικοῦ
ἐνζύμου (ἤ οἱ σαρτάνες) ἀποτελοῦν τὰ φάρμακα
ἔναρξης τῆς ἀγωγῆς, ἐνῶ στοὺς διαβητικούς, ἐξαιρούμενων τῶν β-αποκλειστῶν, ὅλες οἱ ὑπόλοιπες
κατηγορίες θὰ μποροῦν νὰ ἐπιλέγονται.
Ἡ παρουσίαση τῶν Εὐρωπαϊκῶν ὁδηγιῶν
γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὑπέρτασης ἔγινε σὲ δυὸ
διαφορετικὲς περιστάσεις: τὸν Ἰούνιο τοῦ 2018,
στὴ Βαρκελώνη, στὸ πλαίσιο τοῦ ἐτήσιου συνεδρίου Ὑπέρτασης (ESH) καὶ τὸν Αὔγουστο τοῦ
2018, στὸ πλαίσιο τοῦ ἐτήσιου συνεδρίου Καρδιολογίας (ESC). Ἡ ἀποτύπωσή τους σὲ κείμενο ἔγινε
ταυτόχρονα μὲ τὴν δεύτερη παρουσίαση. Σύμφωνα μὲ τὶς νέες ὁδηγίες ESC/ESH γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὑπέρτασης, ὁ ὁρισμὸς τῆς ὑπέρτασης δὲν
ἀλλάζει σὲ σχέση μὲ τὸν προηγούμενο τοῦ 2013.
Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπιμένουν διαχρονικὰ ὁλοένα καὶ
περισσότερο στὴν μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης
ἐκτὸς ἰατρείου γιὰ τὴ διάγνωση τῆς ὑπέρτασης,
μὲ μετρήσεις κατ’ οἶκον ἤ 24ωρη καταγραφή. Ὁ
ὑπολογισμὸς τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, σύμφωνα μὲ τοὺς ὑποκείμενους παράγοντες κινδύνου
καὶ τὸ SCORE (δεκαετὴς κίνδυνος θανατηφόρου
καρδιαγγειακοῦ ἐπεισοδίου), παραμένει βασικὸς πυλῶνας γιὰ τὴ λήψη κλινικῶν ἀποφάσεων.
Τὰ ὑγιεινο-διαιτητικὰ μέτρα ἀποτελοῦν, ἐπίσης,
στρατηγικὴ αἰχμῆς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς
ὑπέρτασης. Ἡ ἔναρξη τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς θὰ πρέπει νὰ γίνεται σὲ ἐπίπεδα ἀρτηριακῆς
πίεσης ≥140/90 mmHg, σὲ ἐξεταζόμενους ἡλικίας
μικρότερης τῶν 80 ἐτῶν. Οἱ περισσότερο ἡλικιωμένοι (≥80 ἔτη) θὰ πρέπει νὰ ἀρχίζουν φαρμακευτικὴ ἀγωγή, ὅταν ἡ ἀρτηριακὴ πίεση εἶναι
≥160/90 mmHg καὶ τονίζεται, ἐπίσης, ὅτι δὲν θὰ
πρέπει νὰ στεροῦνται τῆς ἐλεύθερης παρενεργειῶν φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς, ποὺ ἤδη λαμβάνουν. Ὁ βασικὸς στόχος τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης,
μετὰ ἀπὸ κάθε θεραπευτικὴ παρέμβαση, παραμένει σὲ ἐπίπεδα <140 mmHg, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται σὲ
ὅλους τοὺς ὑπερτασικούς, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας,
ἐνῶ χαμηλότερος στόχος <130 mmHg προτείνεται
σὲ νεότερους ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς (<65 ἔτη),
ἐφόσον εἶναι καλὰ ἀνεκτὸς (χωρὶς παρενέργει-
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ες). Ἡ ὕπαρξη παρενεργειῶν ποὺ σχετίζονται μὲ
τὴ θεραπεία, ὅταν ἡ συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση
μειώνεται μεταξὺ 130-139 mmHg, ἀποτελεῖ βασικὴ παράμετρο γιὰ ἀναπροσαρμογὴ τοῦ στόχου
σὲ ὑψηλότερα ἐπίπεδα (π.χ. 140-159 mmHg). Σὲ
ὑπερτασικοὺς ἡλικίας ≥ 80 ἐτῶν, τὸ ἐπίπεδο ἀνεξαρτησίας (αὐτοεξυπηρέτησης), ἡ ἐν γένει φυσική
τους κατάσταση καὶ οἱ παρενέργειες τῆς ἀγωγῆς
ἀποτελοῦν τὰ συστατικὰ ποὺ καθορίζουν τὸν
ἐπιλεγόμενο στόχο τῆς συστολικῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης, ποὺ γιὰ πολλοὺς εἶναι <160 mmHg. Γιὰ
εἰδικὲς ὁμάδες, π.χ. μὲ σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφρικὴ νόσο καὶ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, ὅσα εἰπώθηκαν παραπάνω ἔχουν πλήρη
ἰσχύ. Γιὰ τὸ στόχο τῆς διαστολικῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης, οἱ Εὐρωπαϊκὲς ὁδηγίες προτείνουν ἐπίπεδα <80 mmHg. Ἡ ἔναρξη τῆς θεραπείας μὲ δυὸ
φάρμακα (μὲ προτίμηση τοῦ σταθεροῦ συνδυασμοῦ) ἀποτελεῖ κανόνα γιὰ τοὺς περισσότερους
ὑπερτασικούς, μὲ ἐξαίρεση τῶν ὑπερτασικῶν μὲ
τιμὲς συστολικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης < 150 mmHg
καὶ χαμηλὸ καρδιαγγειακὸ κίνδυνο ἤ τῶν ἡλικιωμένων ἀσθενῶν μὲ κίνδυνο παρενεργειῶν ἤ τέλος
αὐτῶν ἡλικίας >80 ἐτῶν. Οἱ συνδυασμοὶ ἐκλογῆς
γιὰ τὴν ἔναρξη καὶ διατήρηση τῆς ἀγωγῆς εἶναι
ἕνα «φάρμακο τοῦ ἄξονα» μαζὶ μὲ ἀποκλειστῆ διαύλων ἀσβεστίου ἤ διουρητικό, ἐνῶ καὶ οἱ Εὐρωπαϊκὲς ὁδηγίες περιορίζουν τοὺς β-αποκλειστὲς
σὲ εἰδικὲς περιστάσεις, (π.χ. ὑπέρταση καὶ σταθερὴ στεφανιαία νόσος).
Διαφοροποιήσεις
Ἡ βασικὴ διαφοροποίηση μεταξὺ τῶν δυὸ
ὁδηγιῶν εἶναι ὁ ὁρισμὸς τῆς ὑπέρτασης. Ἄν καὶ
ἡ ἀρτηριακὴ πίεση εἶναι συνεχὴς μεταβλητὴ καὶ
κάθε αὔξησή της, ἤδη ἀπὸ ἐπίπεδα >115/75 mmHg,
συνοδεύεται ἀπὸ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν καρδιαγγειακῶν ἐπεισοδίων, ἡ ὕπαρξη κάποιου οὐδοῦ,
ποὺ σηματοδοτεῖ ἔναρξη τῆς ἀγωγῆς στὸ γενικὸ
πληθυσμό, εἶναι ἀπαραίτητη. Ἡ παραδοχὴ τῆς
ὕπαρξης κάποιου οὐδοῦ γιὰ τὸν ὁρισμὸ τῆς ὑπέρτασης στηρίζεται στὴν διατύπωση ἄποψης, πρὶν
50 χρόνια περίπου, ἀπὸ τὸν G. Rose, ὅτι ἡ ἀντιυπερτασικὴ ἀγωγὴ θὰ πρέπει νὰ ἀρχίζει σὲ ἐπίπεδα ὅπου τὰ ὀφέλη, τῆς ὅποιας παρέμβασης, ὑποσκελίζουν τὶς ὅποιες ἐπιβλαβεῖς της ἐπιπτώσεις ἤ
δὲν ἔχουν κανένα ὄφελος. Ἡ ἄποψη τοῦ G. Rose
ἀποτέλεσε βασικὸ μοχλὸ γιὰ τὶς κατευθυντήριες
ὁδηγίες JNC VI καὶ WHO-ISH 1999, ποὺ ὑποστή-
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ριξαν γιὰ πρώτη φορὰ ὅτι ὁ ὑποκείμενος καρδιαγγειακὸς κίνδυνος εἶναι βασικὴ μεταβλητή, ποὺ
καθορίζει τὶς ἐκβάσεις γιὰ διαφορετικὰ ἐπίπεδα
ἀρτηριακῆς πίεσης. Ἐπίσης, στὶς ὁδηγίες αὐτὲς διατυπώθηκε, ὅτι ἐπίπεδα ἀρτηριακῆς πίεσης ἄνω
τοῦ 140/90 mmHg σαφῶς σηματοδοτοῦν ἀνάγκη
παρέμβασης (ὄχι ἀπαραίτητα μὲ φάρμακα) καὶ ὅτι
σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις ἀσθενῶν ὑψηλοῦ κινδύνου (διαβητικοί, δευτερογενὴς πρόληψη) ἀκόμη
καὶ τιμὲς μεταξὺ 130-139 mmHg θὰ μποροῦσαν νὰ
ἀντιμετωπίζονται φαρμακευτικά. Στὶς ἡμέρες μας,
μεγάλες μετα-αναλύσεις ἔχουν δείξει ὅτι ἡ μείωση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης σὲ ἐπίπεδα <140 mmHg
προσφέρει σημαντικὰ καρδιαγγειακὰ ὀφέλη, ἐνῶ
γιὰ στόχους <130 mmHg ἀνάλογα ἐπωφελῆ εὑρήματα περιορίζονται σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἐγκατεστημένη
καρδιαγγειακὴ (κυρίως στεφανιαίας) νόσο. Ἔτσι,
λοιπόν, κάθε προσπάθεια μεταβολῆς τοῦ ὁρισμοῦ
τῆς νόσου θὰ πρέπει νὰ ἀφορᾶ στὸ σύνολο τοῦ
πληθυσμοῦ καὶ ὄχι μόνο σὲ κάποιες εἰδικὲς ὁμάδες. Ἂρα, ἡ μεταβολὴ τοῦ ὁρισμοῦ τῆς ὑπέρτασης
μὲ βάση τὶς Ἀμερικανικὲς ὁδηγίες, δὲν φαίνεται
καλὰ ἑδραιωμένη σὲ ἐνδείξεις.
Σημαντικὴ διαφοροποίηση, μεταξὺ τῶν δυὸ
νέων κατευθυντήριων ὁδηγιῶν, ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι στὶς Εὐρωπαϊκὲς ὁδηγίες ἡ ἡλικία καὶ οἱ
παρενέργειες θὰ πρέπει πάντα νὰ ἀξιολογοῦνται
γιὰ τὴ λήψη ἀποφάσεων σχετικὰ μὲ τοὺς στόχους
τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς Ἀμερι-
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κανικὲς ὁδηγίες οἱ ὁποῖες ἔχουν ἕνα κοινὸ στόχο
γιὰ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς.
Προκλήσεις
Ἄν καὶ ἀμφότερες οἱ κατευθυντήριες ὁδηγίες
ἀξιολογοῦν διεξοδικὰ τὸ ἐπίπεδο καὶ τὴν ποιότητα τῶν ἐνδείξεων γιὰ τὴ σύγχρονη ἀντιμετώπιση τῆς ὑπέρτασης, εἶναι τελικὰ ἄγνωστο, πῶς οἱ
κλινικοὶ ἰατροὶ θὰ μπορέσουν νὰ τίς ἐφαρμόσουν
στὴν κλινικὴ πράξη. Γιὰ πρώτη φορὰ, γίνεται
προσπάθεια γιὰ ἐπίτευξη χαμηλότερων στόχων μὲ
βάση τὶς κλινικὲς μελέτες, ἀλλὰ εἶναι ἄγνωστο τὸ
κατὰ πόσο ἡ μετάφραση τῶν μελετῶν στὴν κλινικὴ πράξη θὰ ἔχει τὰ ἀνάλογα θετικὰ ἀποτελέσματα. Θὰ μπορέσουν, τελικά, οἱ κλινικοὶ ἰατροὶ
τῆς δυτικῆς ὄχθης νὰ ἀποδεχθοῦν τὸν νέο ὁρισμὸ
τῆς ὑπέρτασης καὶ νὰ ἐφαρμόσουν ἕναν κοινὸ
ἐπιθετικὸ στόχο, ποὺ προτείνουν οἱ Ἀμερικανικὲς
ὁδηγίες; Ἐπίσης, θὰ μπορέσουν, τελικά, οἱ κλινικοὶ ἰατροὶ τῆς ἀνατολικῆς ὄχθης νὰ ἐφαρμόσουν
τοὺς μεταβαλλόμενους στόχους, ποὺ προτείνουν
οἱ Εὐρωπαϊκὲς ὁδηγίες, ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία
καὶ τὴν παρακολούθηση τῶν παρενεργειῶν; Στὸ
παρὸν οἱ ἐρωτήσεις αὐτὲς δὲν ἔχουν καμία ἀπάντηση. Τὸ μόνο δεδομένο εἶναι, ὅτι οἱ ὁδηγίες ζητοῦν μεγαλύτερη προσπάθεια ἀπὸ τοὺς ἰατροὺς
στὴ διαχείριση τῆς ὑπέρτασης, ποὺ ἐν μέρει συμβάλλει στὴν αὔξηση τῆς προσήλωσης στὴ θεραπεία καὶ στὴ βελτίωση τῆς ἀλληλεπίδρασης μεταξὺ ἰατροῦ καὶ ἐξεταζόμενου.

