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Σὲ ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς ἡ συστηματικὴ
ἄσκηση, συγκρινόμενη μὲ τὶς κλασικὲς κατηγορίες
ἀντιυπερτασικῶν φαρμάκων, ἐπιφέρει συγκρίσιμα
ἀποτελέσματα, ὅταν ἐφαρμόζεται ὡς μονοθεραπεία.
Στὴν παροῦσα μελέτη συγκρίθηκε ἡ ἐπίδραση
διαφορετικῶν προγραμμάτων ἄσκησης (ἀερόβιας,
μυϊκῆς ἐνδυνάμωσης καὶ συνδυασμοῦ) στὰ ἐπίπεδα
τῆς συστολικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης ἠρεμίας (197
μελέτες μὲ 1.0461 συμμετέχοντες), μὲ τὴν ἀντιυπερτασικὴ δράση τῶν βασικῶν φαρμάκων (β-ἀποκλειστές, ἀναστολεῖς μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου ἀγγειοτασίνης, ἀναστολεῖς ὑποδοχέων τῆς ἀγγειοτασίνης 2,
ἀνταγωνιστὲς ἀσβεστίου, διουρητικὰ) [194 μελέτες
μὲ 29.281 συμμετέχοντες].
Συνολικὰ βρέθηκε ὅτι ἡ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ
προκαλεῖ μεγαλύτερες μειώσεις στὰ ἐπίπεδα ἀρτηριακῆς πίεσης ἠρεμίας (μέση μείωση: -8.80 mmHg)
ἔναντι τῶν παρεμβάσεων ἄσκησης (μέση μείωση

-4.84 mmHg). Ὁ συνδυασμὸς τῆς ἀερόβιας ἄσκησης μὲ ἄσκηση ἀντιστάσεων ἐπέφερε μεγαλύτερες
μειώσεις στὴ Συστολική Πίεση ἠρεμίας, συγκριτικὰ
μὲ τὰ ἄλλα εἴδη ἄσκησης (χωρὶς σημαντικὲς διαφορὲς μεταξύ τους). Ἡ χαμηλῆς ἔντασης ἄσκηση
(μέση μείωση: -4.60 mmHg) καὶ μεσαίας ἔντασης
ἄσκηση (μέση μείωση: -5.41 mmHg) ὑπῆρξαν πιὸ
ἀποτελεσματικὲς ἔναντι τῆς ἄσκησης ὑψηλῆς ἔντασης μέση μείωση: -3.87 mmHg). Ὅσον ἀφορᾶ στὴ
φαρμακευτικὴ ἀγωγή, ἡ χορήγηση ὑψηλῆς δόσης
(μέση μείωση: -10.71 mmHg) ὑπῆρξε πιὸ ἀποτελεσματική συγκριτικὰ μὲ τὴ χαμηλὴ (μέση μείωση:
-8.29 mmHg).
Ὅταν ἐπιχειρήθηκε σύγκριση τῶν διαφορετικῶν προγραμμάτων ἄσκησης μεταξὺ ὅσων εἶχαν
ὑψηλὲς τιμὲς Συστολικῆς Πίεσης ἠρεμίας (>140/90
mmHg), βρέθηκε ὅτι ἡ συνδυαστικὴ ἄσκηση ὑπῆρξε
πιὸ ἀποτελεσματικὴ (μέση μείωση: -13.51 mmHg),
συγκριτικὰ μὲ τὰ ἄλλα εἴδη. Ἀξίζει, ἐπίσης, νὰ σημειωθεῖ, ὅτι δὲν παρατηρήθηκαν διαφορὲς σὲ αὐτὴ τὴν
κατηγορία ἀσθενῶν μεταξὺ τῆς ἄσκησης καὶ τῆς
φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς, ὅσον ἀφορᾶ στὴ ρύθμιση
τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης (Σχῆμα 1).
Στὴ βιβλιογραφία ὑπάρχουν μελέτες, ποὺ ἔχουν
ἐξετάσει μεμονωμένα τὴν ἐπίδραση τῆς ἄσκησης καὶ
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Σχῆμα 1. Μείωση στὰ ἐπίπεδα τῆς συστολικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης ἀνάλογα μὲ τὴν ἔνταση τῆς
ἄσκησης καὶ τὴ δοσολογία τῶν φαρμάκων (● σύνολο δείγματος, ἄτομα μὲ Συστολική Πίεση >
140/90 mmHg).

◦

τῶν φαρμάκων, ὄχι ὅμως συγκριτικά, ὅπως ἔγινε
στὴν παροῦσα ἐργασία. Τὸ γεγονός, ὅτι ἡ ἄσκηση
συναγωνίζεται τὴ δράση τῶν φαρμάκων, ἰδιαίτερα
σὲ ὅσους ἔχουν ὑψηλὴ ἀρτηριακὴ πίεση, ἔχει κλινικὴ σημασία, δεδομένου ὅτι ὁρισμένοι ἀσθενεῖς
δυσκολεύονται νὰ ρυθμίσουν τὴν πίεσή τους ἀποκλειστικῶς μὲ τὴ χρήση φαρμάκων.
Στοὺς βασικοὺς μηχανισμοὺς τῆς ἄσκησης συγκαταλέγονται ἡ βελτίωση τῆς ἐλαστικότητας τῆς
ἀορτῆς, ἡ μείωση τῶν περιφερικῶν ἀντιστάσεων,
ἡ βελτίωση τῆς ἐνδοθηλιακῆς λειτουργίας καὶ τοῦ
συστήματος ρενίνης-ἀγγειοτασίνης-ἀλδοστερόνης.
Σὲ αὐτοὺς τοὺς παράγοντες στοχεύουν ἄλλωστε καὶ
τὰ περισσότερα ἀντιυπερτασικὰ φάρμακα. Δυστυχῶς, ὅμως, ἕνα μικρὸ ποσοστὸ, τῶν δυνάμενων νὰ
ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὴν ἄσκηση, συμμετέχει ἐνεργὰ καὶ
συστηματικὰ σὲ αὐτήν.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ καθίσταται σημαντικό, λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν τοῦ ὅτι ὁλοένα καὶ περισσότεροι
ἄνθρωποι διαγιγνώσκονται ὡς ὑπερτασικοὶ (ἰδιαίτερα
καὶ μετὰ τὴν τελευταία ἀναθεώρηση τῶν κατευθυντήριων ὁδηγιῶν γιὰ τὴν ὑπέρταση). Οἱ θεράποντες

ἰατροὶ ὀφείλουν νὰ κινηθοῦν πρὸς τὴν κατεύθυνση
παρότρυνσης τῶν ἀσθενῶν, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ λεγόμενη ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου διαβίωσης (μὲ
ἄσκηση καὶ διατροφικὲς ἀλλαγές), ὅπως ἄλλωστε
ἐπιτάσσουν καὶ οἱ σύγχρονες ὁδηγίες γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ὑψηλῆς ἀρτηριακῆς πίεσης.
Dempsey P, Larsen RN, Dunstan DW, et al. Sitting
less and moving more: implications for hypertension.
Hypertension 2018; 72: 1037-1046.
Ὁ καθιστικὸς τρόπος ζωῆς (“sedentarism”)
τείνει νὰ λάβει διαστάσεις ἐπιδημίας στὶς λεγόμενες δυτικοῦ τύπου κοινωνίες καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ
ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ τὴν ὑγεία, αὐξάνοντας τὸν κίνδυνο ἐκδήλωσης καρδιαγγειακῶν καὶ μεταβολικῶν
ἀσθενειῶν καὶ πρόωρης θνητότητας.
Ἀπὸ σχετικὲς μελέτες (μὲ χρήση ἀντικειμενικῶν
μεθόδων μέτρησης τῆς φυσικῆς δραστηριότητας)
γνωρίζουμε, ὅτι περίπου 55-70% τοῦ ἡμερήσιου χρόνου (ἀντιστοιχεῖ περίπου σὲ 8-10 ὧρες) ἀναλίσκεται μέσῳ τοῦ λεγόμενου καθιστικοῦ τρόπου ζωῆς
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Σχῆμα 2. Ὑποθετικὸ μοντέλο ἑρμηνείας τῶν ἀρνητικῶν προσαρμογῶν ποὺ προκαλεῖ ὁ καθιστικὸς
τρόπος ζωῆς στὸ ἀγγειακὸ σύστημα. Οἱ χρόνια χαμηλὲς ἐνεργειακὲς
ἀπαιτήσεις καὶ ἡ συνεπακόλουθη
χαμηλὴ διατμητικὴ τάση ἔχουν ὡς
συνέπεια τὴν αὔξηση τῆς ἐνδοθηλίνης-1 καὶ τὴ μείωση τοῦ NO μὲ
ταυτόχρονη μείωση τῆς διαμέτρου
τῶν ἀγγείων (ἀριστερὸ σκέλος).
Τὰ παραπάνω ἀντιστρέφονται, ἐὰν
κάποιος παρεμβάλλει διαστήματα
ἄσκησης στὴν καθημερινότητά του
(δεξιὸ σκέλος).

(ὁρισμὸς: κάθε δραστηριότητα στὴ διάρκεια τῆς
καθημερινότητας ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ ἐνεργειακὴ
δαπάνη <1.5 METs).
Τὴν τελευταία δεκαετία ἔχουν ὑπάρξει ἀρκετὲς
μελέτες, ποὺ ἔχουν ἀποδείξει τὴν ὕπαρξη ἰσχυρῆς
σχέσης μεταξὺ τοῦ καθιστικοῦ τρόπου ζωῆς καὶ τῆς
ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης. Σὲ σχετικὴ μετα-ανάλυση
28 μελετῶν βρέθηκε, ὅτι γιὰ κάθε μία ὥρα αὔξησης
τῆς καθιστικῆς ζωῆς ὁ σχετικὸς κίνδυνος ἀνάπτυξης
ὑπέρτασης αὐξάνονταν κατὰ 2%. Σὲ ἄλλη μελέτη
παρατηρήθηκε, ὅτι ὅσοι βρίσκονταν στὸ ὑψηλότερο
τεταρτημόριο καθιστικοῦ χρόνου (συγκριτικὰ μὲ τὸ
χαμηλότερο) εἶχαν 2.1 φορὲς μεγαλύτερο κίνδυνο
νὰ χαρακτηριστοῦν ὡς non-dippers, καὶ εἶναι γνωστὸ ὅτι αὐτὴ ἡ ὑποκατηγορία ἀσθενῶν διατρέχει
προοπτικὰ καὶ τὸ μεγαλύτερο κίνδυνο γιὰ χειρότερη
κλινικὴ ἔκβαση. Ἔχει, ἐπίσης, ἀναφερθεῖ, ὅτι στὴ
διάρκεια παρατεταμένων περιόδων ἀκινησίας παρατηρεῖται αὔξηση στὰ ἐπίπεδα νοραδρεναλίνης
κατὰ 11 μὲ 18% καὶ αὐτὸ συνοδεύεται ἀπὸ αὔξηση
τῆς πίεσης κατὰ 10 μὲ 5 mmHg γιὰ τὴ συστολικὴ καὶ
τὴ διαστολική, ἀντίστοιχα. Τὰ παραπάνω ἐπιδημι-

ολογικὰ δεδομένα ἀναδεικνύουν, μὲ σαφῆ τρόπο,
τὴ σημασία ποὺ ἔχει ἡ τακτικὴ σωματικὴ ἄσκηση
γιὰ τὴν καλὴ μεταβολικὴ καὶ λειτουργικὴ κατάσταση
τῶν ἀγγείων μας (Σχῆμα 2).
Καθίσταται, λοιπόν, σαφὴς καὶ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ἡ ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ζωῆς, καὶ ἤδη σημαντικοὶ
ὀργανισμοί, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ὑγεία (ὅπως
ἡ Ἀμερικανικὴ Καρδιολογικὴ ἀλλὰ καὶ ἡ Διαβητολογικὴ Ἑταιρεία), ἔχουν ἐκδώσει σχετικὲς ὁδηγίες.
Εἶναι, ἐπίσης, ἐνθαρρυντικὸ τὸ γεγονός, ὅτι μικρὲς
ἀλλαγὲς στὴν καθημερινότητα μποροῦν νὰ ἀποδειχτοῦν ἰδιαίτερα ἐπωφελεῖς.
Ἐπὶ παραδείγματι, ἔχει ἀναφερθεῖ, ὅτι σὲ παχύσαρκους ἀσθενεῖς μὲ προϋπέρταση, ἡ παρεμβολὴ 2.5 ὡρῶν φυσικῶν δραστηριοτήτων χαμηλῆς
ἔντασης στὴν καθημερινὴ ρουτίνα (συγκρινόμενη
μὲ ἕνα παθητικὸ 8ωρο) εἶχε ὡς συνέπεια τὴ μείωση
τῆς συστολικῆς καὶ τῆς διαστολικῆς πίεσης (3-13
mmHg), ὅπως αὐτὴ μετρήθηκε μὲ 24ωρη συσκευὴ
παρακολούθησης. Παρομοίως, σὲ ἄλλη μελέτη
παρατηρήθηκαν μεγάλες (14-16 mmHg καὶ 8-10
mmHg γιὰ τὴ συστολικὴ καὶ τὴ διαστολικὴ πίεση,
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ἀντίστοιχα), ὅταν ὁ καθιστικὸς χρόνος διακόπτονταν ἀπὸ περπάτημα ἤ ἀσκήσεις ἀντιστάσεων σὲ
ἀσθενεῖς μὲ διαβήτη τύπου 2, ἐκ τῶν ὁποίων 88%
ἦταν ὑπερτασικοί).
Στοὺς μηχανισμοὺς δράσης τῆς ἄσκησης ἀναφέρονται τόσο κεντρικοὶ (ποὺ ἀφοροῦν στὴν καρδιακὴ παροχὴ) ὅσο καὶ περιφερικοί, ποὺ σχετίζονται
μὲ τὶς περιφερικὲς ἀντιστάσεις, μὲ τοὺς τελευταίους
νὰ ὑπερισχύουν ἔναντι τῶν πρώτων. Οἱ ἀσκησιογενεῖς προσαρμογὲς διαχωρίζονται περαιτέρω σὲ

Νεκρή Φύση. Σταφύλια

μεταβολικές, ἀγγειακὲς καὶ προσαρμογὲς τοῦ αὐτόνομου νευρικοῦ συστήματος. Φαίνεται, μάλιστα,
ὅτι οἱ προσαρμογὲς αὐτὲς λαμβάνουν χώρα ἀκόμη
καὶ σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου, ὅπως ἄτομα μὲ
ἀνθεκτικὴ ἤ διαστολικὴ ὑπέρταση ἤ σὲ ἀσθενεῖς μὲ
συνοδὲς ἐπιπλοκὲς ὅπως διαβητικὴ αγγειοπάθεια ἤ
νεφρικὴ ἀνεπάρκεια. Σὲ κάθε περίπτωση, ἡ ἀσκησιοθεραπεία θὰ πρέπει νὰ ἐφαρμόζεται στὴν πλειονότητα
τῶν ὑπερτασικῶν ἀσθενῶν ὡς ἐπιπρόσθετο μέσο
γιὰ βελτιστοποίηση-ἐντατικοποίηση τῆς θεραπείας. z
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