
Περιληψη

Η αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) αποτελεί ένα κοινό πρόβλημα, που καλείται να
αντιμετωπίσει ο κλινικός ιατρός σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας.
Η ΑΥ καταγράφει υψηλό επιπολασμό σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελεί
σταθερά καθοριστικό παράγοντα καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητό-
τητας. Η θεραπεία της ΑΥ δεν αποτελεί απλή υπόθεση. Από τα μέχρι τώρα
δεδομένα μόλις το 30-40% των υπερτασικών ασθενών ρυθμίζει την αρτη-
ριακή πίεση (ΑΠ) με μονοθεραπεία. Επιπλέον, ο ιατρός καλείται να αντιμε-
τωπίσει μια πολυπαραγοντική νόσο, η οποία εξελίσσεται και επιπλέκεται και
είναι πολύ πιθανό να απαιτηθεί εντατικοποίηση, προσθήκη και/ή αντικατά-
σταση της αντιυπερτασικής αγωγής. Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι
να παρουσιάσει τις διαθέσιμες στρατηγικές (σταδιακή κλιμάκωση, διαδοχι-
κή μονοθεραπεία, βασιζόμενη στη ρενίνη, αιμοδυναμική, εξατομικευμένη)
που υπάρχουν στη φαρέτρα για την αντιμετώπιση της ΑΥ και να αναλύσει
κριτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μιας.

εισαγωγh

Η ΑΥ αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα της δημόσιας υγείας,

καθώς περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο άτομα εμφανίζουν αυ-

ξημένη ΑΠ1. Η ΑΥ αποτελεί μείζονα παράγοντα καρδιαγγειακού

κινδύνου, καθώς η αύξηση της ΑΠ συνοδεύεται από βλάβες στην

καρδιά (στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια), τον εγκέφαλο

(αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλι-

κό), τους νεφρούς (χρόνια νεφρική νόσος) και τους οφθαλμούς

(υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια).

Η αντιυπερτασική αγωγή συνέβαλε στη σημαντική ελάττωση

των καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με ΑΥ. Παρά όμως

την πληθώρα των αντιυπερτασικών φαρμάκων που είναι διαθέσιμα

(πάνω από 100 ουσίες σε 10 κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμά-

κων), η ρύθμιση της ΑΠ παραμένει σε απογοητευτικά επίπεδα στις

περισσότερες χώρες του κόσμου. Είναι λοιπόν εμφανές ότι χρειάζε-

ται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της ιατρικής κοινότητας ως προς το

συγκεκριμένο θέμα, ώστε να βελτιωθεί το ποσοστό ρύθμισης της ΑΠ

και συνεπακόλουθα να ελαττωθούν τα καρδιαγγειακά επεισόδια.
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Σκοπός της ανασκόπησης αυτής είναι η πα-

ρουσίαση των κύριων θεραπευτικών στρατηγικών

για την αντιμετώπιση του υπερτασικού ασθενή, ε-

στιάζοντας με κριτική ματιά στα πλεονεκτήματα

και μειονεκτήματα της κάθε μιας ξεχωριστά, βοη-

θώντας τον κλινικό γιατρό να επιλέξει την βέλτι-

στη δυνατή θεραπευτική προσέγγιση.

ΘεραΠευτικεσ στρατηγικεσ

αντιμετωΠισησ αυ

Στόχος της αντιυπερτασικής αγωγής είναι η

ρύθμιση της ΑΠ και ελάττωση των καρδιαγγεια-

κών επεισοδίων. Υπάρχουν πολλές θεραπευτικές

στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την αντιμε-

τώπιση της ΑΥ, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:

• Σταδιακή κλιμάκωση (stepped-care)

• Διαδοχική μονοθεραπεία (sequential mono -

therapy)

• Βασιζόμενη στη θεραπεία με ρενίνη

• Αιμοδυναμική

• Εξατομικευμένη

η στρατηγικη τησ σταδιακησ

κλιμακωσησ

Η σταδιακή κλιμάκωση είναι η θεραπευτική

στρατηγική κατά την οποία όταν το πρώτο αντιυ-

περτασικό φάρμακο, που έχει τιτλοποιηθεί στη μέ-

γιστη δόση, αποτυγχάνει να ελαττώσει ικανοποιη-

τικά την αρτηριακή πίεση (ΑΠ), ένα δεύτερο φάρ-

μακο προστίθεται και σταδιακά τιτλοποιείται στη

μέγιστη δόση. Εάν η ρύθμιση της ΑΠ δεν επιτευ-

χθεί ούτε με το δεύτερο φάρμακο προστίθεται ένα

τρίτο, συνεχίζοντας την κλιμάκωση της θεραπείας

τιτλοποιώντας και ακολούθως προσθέτοντας με

τον ίδιο τρόπο το επόμενο φάρμακο, έως ότου επι-

τευχθεί η ρύθμιση της ΑΠ. Η απλή αυτή στρατηγι-

κή χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινή κλινι-

κή πράξη και αποτελεί τη δημοφιλέστερη προσέγ-

γιση για τη θεραπεία της ΑΥ.

Η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της

σταδιακής κλιμάκωσης αποτέλεσε από νωρίς το επί-

κεντρο του ενδιαφέροντος μεγάλων κλινικών μελε-

τών. Ειδικότερα, οι μελέτες VA, USPHS, Australian

και Oslo απέδειξαν ότι η εφαρμογή της στρατηγικής

είναι αποτελεσματική στην ελάττωση των επιπέδων

της ΑΠ με συνακόλουθη ελάττωση της καρδιαγγεια-

κής νοσηρότητας και θνητότητας2-6. Επιπλέον, το

1979 η μελέτη HDFP συνέκρινε υπερτασικούς ασθε-

νείς που λάμβαναν τη συνήθη αντιυπερτασική θερα-

πεία (για τα δεδομένα της αμερικάνικης κοινωνίας

της εποχής) με ασθενείς που έλαβαν αγωγή εναρμο-

νισμένη με τις αρχές της σταδιακής κλιμάκωσης. Τα

αποτελέσματα έδειξαν υπεροχή της θεραπευτικής

στρατηγικής της σταδιακής κλιμάκωσης, σε όλα τα

πρωτογενή καταληκτικά σημεία της μελέτης7.

Η σταδιακή κλιμάκωση της αγωγής προκαλεί

σημαντική ελάττωση της ΑΠ σε υπερτασικούς α-

σθενείς, βασιζόμενη σε έναν απλό αλγόριθμο που

εγγυάται στο μέτρο του δυνατού την εύκολη εφαρ-

μογή της. Αναλυτικότερα, με την εφαρμογή της συ-

γκεκριμένης θεραπευτικής στρατηγικής επιτυγχά-

νεται μέση ελάττωση 10/5 και 20/10 mmHg της

ΑΠ, σε ασθενείς με ήπιας και μέτριας βαρύτητας

ΑΥ αντίστοιχα8. Σημαντική συμβολή στη διάδοση

της εφαρμογής της συγκεκριμένης στρατηγικής

προσέφερε η Κοινή Εθνική Επιτροπή των Η.Π.Α.

(Joint National Committee), όταν υιοθέτησε αυτήν

τη θεραπευτική στρατηγική κατά την έκδοση των

κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση της

ΑΥ το 1977, 1980, 1984 και 19889-11.

Όπως συμβαίνει με κάθε θεραπευτική στρα-

τηγική, η σταδιακή κλιμάκωση παρουσιάζει μια

σειρά από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα

οποία πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός ιατρός πριν

την έναρξη της αντιυπερτασικής αγωγής. Από την

μία πλευρά, ο απλός σχεδιασμός της διευκολύνει

την ακέραιη εφαρμογή ακόμη και από λιγότερο

έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ η ταυ-

τόχρονη χορήγηση διαφορετικών αντιυπερτασικών

μπορεί να αποδώσει οφέλη από τη συνεργική τους

δράση. Επιπλέον, η σταδιακή τιτλοποίηση της αγω-

γής βοηθάει στον καθορισμό της μέγιστης ανεκτής

δόσης και στην πρώιμη αναγνώριση δοσοεξαρτώ-

μενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Στον αντίποδα,

την αχίλλειο πτέρνα της σταδιακής κλιμάκωσης

αποτελεί η αδυναμία της να προσαρμοστεί στην ε-

τερογένεια της ΑΥ, καθώς στο σταθερό θεραπευτι-

κό αλγόριθμο δεν περιλαμβάνονται παράμετροι,

όπως ο υπεύθυνος παθογενετικός μηχανισμός, οι

αιμοδυναμικές και ορμονικές διαταραχές της νό-

σου. Επιπλέον, η θεραπευτική αυτή στρατηγική δεν

αξιολογεί παραμέτρους όπως η βλάβη των οργά-

νων στόχων, ο καρδιαγγειακός κίνδυνος, τα συνυ-

πάρχοντα νοσήματα, η συγχορήγηση άλλων φαρ-

μάκων, οι μεταβολικές επιπτώσεις και οι αλληλεπι-

δράσεις των αντιυπερτασικών φαρμάκων.
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Συνοψίζοντας, η σταδιακή κλιμάκωση αποτε-

λεί γόνο της αρχικής αναζήτησης για αποτελεσμα-

τική αντιυπερτασική αγωγή, μετά από τη διαπί-

στωση του κλινικού οφέλους της ελάττωσης της

ΑΠ στους υπερτασικούς ασθενείς. Με κύριο όπλο

στη φαρέτρα της τον απλό αλγόριθμο, αποτελεί έ-

να πρότυπο σχέδιο αντιμετώπισης της ΑΠ κατάλ-

ληλο για εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πρά-

ξη σε μεγάλους πληθυσμούς. Oι Βρετανικές κα-

τευθυντήριες οδηγίες αποτελούν μια παραλλαγή

της θεραπευτικής αυτής προσέγγισης. Εφαρμό-

ζουν ένα σταθερό αλγόριθμο σταδιακής κλιμάκω-

σης της αντιυπερτασικής αγωγής, με μόνη διαφορά

ότι η αρχική επιλογή δεν είναι σταθερή αλλά βασί-

ζεται στη φυλή και την ηλικία του ασθενή.

η στρατηγικη τησ διαδοχικησ

μονοΘεραΠειασ

Με την πάροδο του χρόνου διαπιστώθηκε ότι

αφενός η επίτευξη των επιθυμητών επιπέδων ΑΠ

(<140/90 mmHg) με μία μόνο αντιυπερτασική κα-

τηγορία περιορίζεται στο 30-40% των ασθενών, α-

φετέρου ο κάθε ασθενής ανταποκρίνεται με διαφο-

ρετικό τρόπο στις επιμέρους φαρμακευτικές κατη-

γορίες, επιτυγχάνοντας ρύθμιση με ένα συγκεκρι-

μένο φάρμακο και όχι με ένα διαφορετικό. Αξιολο-

γώντας τα παραπάνω, η στρατηγική της διαδοχικής

μονοθεραπείας προτείνει τη διαδοχική χορήγηση ό-

λων των αντιυπερτασικών κατηγοριών, προκειμέ-

νου να καθοριστεί η θεραπεία εκλογής για κάθε α-

σθενή ξεχωριστά. Εκ πρώτης όψεως, η λογική της

στρατηγικής αυτής φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική.

Δεδομένου ότι ο υπερτασικός ασθενής κατά κανό-

να χρήζει αγωγής εφ’ όρου ζωής, ο καθορισμός της

ανταπόκρισης στην κάθε κατηγορία είναι ζωτικής

σημασίας για την ορθή αντιμετώπιση της νόσου μα-

κροχρόνια. Με μια πιο προσεκτική ανάλυση όμως,

μπορούμε να διαπιστώσουμε μια σειρά από μειονε-

κτήματα στην εφαρμογή της διαδοχικής μονοθερα-

πείας. Σημαντικότερο όλων είναι το παρατεταμένο

διάστημα, που χρειάζεται για τον έλεγχο της αποτε-

λεσματικότητας του συνόλου των αντιυπερτασικών

κατηγοριών. Ειδικότερα, απαιτείται διάστημα 4-6

εβδομάδων για κάθε φάρμακο και μεγαλύτερο για

τα διουρητικά, προκειμένου να αξιολογηθεί η πλή-

ρης επίδραση της αντιυπερτασικής δράσης. Στο διά-

στημα αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι 3-

4 εβδομάδες που πρέπει να μεσολαβήσουν, πριν την

χορήγηση του επόμενου φαρμάκου, ώστε να απο-

φύγουμε την ταυτόχρονη επίδραση της προηγηθεί-

σας αγωγής. Συνολικά απαιτείται 1-1.5 χρόνος για

να ελεγχθεί η επίδραση των 4 κύριων αντιυπερτασι-

κών κατηγοριών (διουρητικά, β-αδρενεργικοί απο-

κλειστές, ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου, ανα-

στολείς του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης) και αρ-

κετά περισσότερος χρόνος για τον έλεγχο των α-

ντιυπερτασικών δεύτερης εκλογής (α-αδρενεργικοί

αποκλειστές, κεντρικώς δρώντα, άμεσα αγγειοδια-

σταλτικά, ανταγωνιστές των υποδοχέων των αλατο-

κορτικοειδών).

Το χρονοβόρο πλάνο της διαδοχικής μονοθε-

ραπείας φαίνεται να επάγει σημαντικές επιπτώ-

σεις. O ασθενής κουράζεται και θεωρεί τον εαυτό

του πειραματόζωο, γεγονός που μεταφράζεται σε

χαμηλά ποσοστά συμμόρφωσης και υψηλά ποσο-

στά διακοπής της αγωγής. Επιπλέον, το κόστος

των ιατρικών επισκέψεων είναι μεγάλο τόσο για

τον ασθενή, όσο και για το ασφαλιστικό σύστημα,

ενώ η ανταπόκριση σε ένα συγκεκριμένο φάρμακο

δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη στο μέλλον, κα-

θώς η ΑΥ είναι μια νόσος που εξελίσσεται και ε-

πιπλέκεται. Ένα ακόμη σημαντικό μειονέκτημα

της στρατηγικής είναι το ζήτημα της ασφαλούς χο-

ρήγησης συγκεκριμένων φαρμάκων σε ασθενείς

με συνοδά νοσήματα (καρδιαγγειακή νόσος, σακ-

χαρώδης διαβήτης τύπου 2, χρόνια νεφρική νόσο

κ.α.) και δευτεροπαθείς περιπτώσεις ΑΥ (νεφραγ-

γειακή υπέρταση, φαιοχρωμοκύττωμα). Μια ακό-

μη παράμετρος που πρέπει να συνυπολογίσουμε

είναι η ρύθμιση της ΑΠ στα επιθυμητά επίπεδα

στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Ειδικότερα, στη

μελέτη VALUE διαπιστώθηκε σημαντική ελάττω-

ση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, στους ασθε-

νείς που πέτυχαν ρύθμιση της ΑΠ στους πρώτους 6

μήνες, συγκριτικά με αυτούς που πέτυχαν ρύθμιση

της ΑΠ αργότερα, ανεξαρτήτως του χορηγούμε-

νου φαρμάκου12. Είναι εμφανές ότι η διαδοχική

μονοθεραπεία δεν προσφέρει άμεση και έγκαιρη

ρύθμιση της ΑΠ στους υπερτασικούς ασθενείς.

Καταλήγοντας, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η

συγκεκριμένη θεραπευτική στρατηγική είναι ανα-

ποτελεσματική για περιπτώσεις μεγαλύτερης βα-

ρύτητας από την ήπια ΑΥ, καθώς είναι σχεδόν α-

δύνατον να επιτύχουμε ρύθμιση της ΑΠ, με τη χο-

ρήγηση μονοθεραπείας σε ασθενείς με μέτριας

και σοβαρής βαρύτητας ΑΥ.
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η στρατηγικη τησ βασιζομενησ

στην ρενινη ΘεραΠειασ

Η ιστορική διαδρομή της ρενίνης ξεκινάει στα

τέλη του 19ου αιώνα, όταν ο Σκανδιναβός φυσιο-

λόγος Tigerstedt απομόνωσε τη ρενίνη από νεφρό

κουνελιών και την περιέγραψε ως ένα μόριο με ι-

σχυρή υπερτασιογόνο δράση18. Τρεις δεκαετίες

αργότερα, ο Goldblatt μελέτησε την ΑΥ σε πειρα-

ματόζωα, στα οποία προκαλούσε ελάττωση της αι-

ματικής ροής στη νεφρική αρτηρία, συμπιέζοντάς

την εξωτερικά με την χρήση κλιπ. Τα αποτελέσμα-

τα των πειραματικών μοντέλων του Goldblatt οδή-

γησαν στη διατύπωση της θεωρίας που αναφέρει

ότι η νεφρική ισχαιμία οδηγεί το νεφρό σε έκκριση

μιας έντονα δραστικής ουσίας (ρενίνη), που η επί-

δρασή της επάγει σημαντική αύξηση στην ΑΠ19. Ω-

στόσο, η καθοριστική εξέλιξη σημειώθηκε 2 δεκαε-

τίες μετέπειτα, όταν περιγράφηκε το σύστημα ρενί-

νης-αγγειοτενσίνης (ΣΡΑ)20 και αποσαφηνίσθηκε ο

ρόλος του ως ρυθμιστικό σύστημα, με καθοριστικές

επιδράσεις στα επίπεδα της ΑΠ και στο ισοζύγιο ύ-

δατος, νατρίου και καλίου21-25. Παράλληλα, ο Conn

ανακάλυψε τον πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό

και περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του26,27, ενώ το

1964 εφαρμόστηκαν οι πρώτες κλινικές δοκιμασίες

που αξιολογούσαν τη ρενίνη και την αλδοστερόνη

πλάσματος.

Ενώ ο ρόλος του ΣΡΑ σε δευτεροπαθείς περι-

πτώσεις ΑΥ (νεφραγγειακή υπέρταση, υπεραλδο-

στερονισμός) έχει τεκμηριωθεί με σαφήνεια, δεν

συμβαίνει το ίδιο με την ιδιοπαθή ΑΥ, όπου ο ρό-

λος του παραμένει υπό διερεύνηση. Θερμός υπο-

στηρικτής της συμβολής της ρενίνης στην ιδιοπαθή

υπέρταση υπήρξε ο John Laragh, ο οποίος πρότει-

νε τη στρατηγική της βασιζόμενης στη ρενίνη θε-

ραπείας. Η στρατηγική αυτή διακρίνει τους υπερ-

τασικούς ασθενείς σε δύο ομάδες, τους ασθενείς

με χαμηλή και υψηλή ρενίνη πλάσματος αντίστοι-

χα. Επιπλέον, διακρίνει τις επιμέρους κατηγορίες

αντιυπερτασικών φαρμάκων ανάλογα με την απο-

τελεσματικότητά τους ως προς τις δύο ομάδες των

ασθενών (Πίν. 1).

Oυσιαστικά, η ρενίνη αποτελεί τον ακρογωνι-

αίο λίθο του σημαντικότερου ρυθμιστικού μηχανι-

σμού στον έλεγχο της ΑΠ, του ΣΡΑ. Καταγράφο-

ντας τη δραστικότητα της ρενίνης πλάσματος

(ΔΡΠ) σε υπερτασικούς ασθενείς προέκυψαν εν-

διαφέροντα δεδομένα. Συγκεκριμένα, ένας στους

τρεις ασθενείς εμφανίζει ελαττωμένη ΔΡΠ, ενώ

δύο στους τρεις εμφανίζουν φυσιολογική (περίπου

50% των ασθενών) ή αυξημένη (περίπου 15% των

ασθενών) ΔΡΠ28-30. Ερμηνεύοντας τα δεδομένα

αυτά, με τη βοήθεια της παθοφυσιολογίας διαπι-

στώνεται ότι περίπου στο 33% των υπερτασικών

παρατηρείται ελάττωση της σύνθεσης ρενίνης από

τους νεφρούς ως αποτέλεσμα του αυξημένου εν-

δαγγειακού όγκου και του ολικού νατρίου, ενώ πε-

ρίπου στο 67% των υπερτασικών παρατηρείται

διέγερση του ΣΡΑ.

Με αυτό τον τρόπο, η στρατηγική της βασιζό-

μενης στη ρενίνη θεραπείας προτείνει την επιλογή

της κατάλληλης αντιυπερτασικής αγωγής ανάλογα

με τα επίπεδα της ΔΡΠ του κάθε ασθενή. Συγκε-

κριμένα, στους ασθενείς με φυσιολογική ή υψηλή

ΔΡΠ η θεραπευτική στρατηγική στοχεύοντας στην

καταστολή του ΣΡΑ προτείνει τη χορήγηση φάρ-

μακων, όπως β-αποκλειστές, κεντρικώς δρώντα, α-

ναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειο-

τενσίνης (αΜΕΑ) και αποκλειστές των υποδοχέων

της αγγειοτενσίνης. Από την άλλη πλευρά, στους

ασθενείς με χαμηλά επίπεδα ΔΡΠ, προτείνει τη

χορήγηση φαρμάκων όπως θειαζιδικά διουρητικά,

σπειρονολακτόνη, ανταγωνιστές διαύλων ασβεστί-

ου και α-αποκλειστές στοχεύοντας κυρίως στην ε-

νίσχυση της νατριούρησης και στην επακόλουθη

μείωση του κυκλοφορούντος όγκου.

Σε επίπεδο κλινικών δοκιμών, η αποτελεσμα-

τικότητα του συγκεκριμένου θεραπευτικού μοντέ-

λου στην αντιμετώπιση της ΑΥ επιβεβαιώθηκε α-

πό την ερευνητική ομάδα του Laragh, στη Νέα

Υόρκη. Επιπλέον, κατά τη δεκαετία του 1970, μια

πλειάδα μελετών απέδειξε ότι οι β-αποκλειστές εί-

ναι περισσότερο αποτελεσματικοί στη ρύθμιση της

ΑΠ σε ασθενείς με φυσιολογική και αυξημένη

ΔΡΠ, ενώ τα διουρητικά σε ασθενείς με χαμηλή

Πίνακας 1. Θεραπευτικός Αλγόριθμος της βασιζόμενης

στη ρενίνη αντιυπερτασικής αγωγής.

Χαμηλά επίπεδα Φυσιολογικά ή υψηλά

ρενίνης επίπεδα ρενίνης

PRA< 0.65 ngAI/ml/hr PRA>0.65 ngAI/ml/hr

Αυξημένος ενδαγγειακός Αυξημένη δραστηριότητα

όγκος ΣΡΑ

Δραστικά φάρμακα Δραστικά φάρμακα

Θειαζίδες α-ΜΕΑ

Ανταγωνιστές διαύλων Ca Αποκλειστές υποδοχέων

Αγγειοτενσίνης

Σπειρονολακτόνη Β-αποκλειστές
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ΔΡΠ31-43. Μάλιστα, άξιο αναφοράς είναι το αποτέ-

λεσμα δύο ακόμη μελετών, που κατέληξαν στο συ-

μπέρασμα ότι η χρήση διουρητικών σε υπερτασι-

κούς με φυσιολογικά ή αυξημένα επίπεδα ΔΡΠ

και αντίστοιχα η χρήση β-αποκλειστών σε υπερτα-

σικούς με χαμηλά επίπεδα ΔΡΠ, μπορούν να οδη-

γήσουν σε αύξηση της ΑΠ44,45.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της συγκε-

κριμένης στρατηγικής είναι η ευελιξία της να ε-

φαρμόζεται τόσο σε υπερτασικούς χωρίς προηγού-

μενη θεραπεία, όσο και σε ασθενείς που ενώ λαμ-

βάνουν αγωγή, δεν επιτυγχάνουν τις τιμές-στόχους

ΑΠ. Συγκεκριμένα, σε μια μικρή κλινική μελέτη 73

ατόμων, όπου συμμετείχαν υπερτασικοί ασθενείς

με αρρύθμιστη ΑΠ, ενώ λάμβαναν τουλάχιστον έ-

να αντιυπερτασικό σκεύασμα, διαπιστώθηκε ότι η

εφαρμογή της βασιζόμενης στη ρενίνη θεραπείας

επιτυγχάνει σημαντική ελάττωση της ΑΠ. Μάλι-

στα, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να

μειωθεί ο αριθμός των χορηγούμενων φαρμάκων

και το οικονομικό κόστος της αγωγής46.

Πιο πρόσφατα, σε ακόμη μια μικρή κλινική

μελέτη 84 ασθενών με ανθεκτική υπέρταση, έγινε

σύγκριση της βασιζόμενης στη ρενίνη θεραπείας

με τη θεραπεία που εφαρμόζεται από ειδήμονες

στην ΑΥ47. Oι ερευνητές της μελέτης διαπίστωσαν

ότι και με τις δύο μεθόδους επιτυγχάνεται παρό-

μοια ελάττωση της ΑΠ. Ωστόσο, η εφαρμογή της

βασιζόμενης στη ρενίνη θεραπείας υπερτερούσε

στη μείωση των χορηγούμενων φαρμάκων ή/και

της δόσης αυτών προκειμένου να επιτευχθεί ρύθ-

μιση της ΑΠ, ενώ σημειώθηκε στατιστικά μη σημα-

ντική τάση για ευκολότερη ρύθμιση με τη στρατη-

γική αυτή σε σύγκριση με την αντιυπερτασική φρο-

ντίδα των ειδικών.

Νεότερα δεδομένα που υποστηρίζουν τη λογι-

κή της στρατηγικής αυτής δημοσιεύτηκαν στο τέ-

λος του 2015, με την ανακοίνωση των αποτελεσμά-

των της μελέτης PATHWAY-2. Σε αυτή την τυχαι-

οποιημένη, διασταυρούμενη, ελεγχόμενη με εικο-

νικό φάρμακο μελέτη, έγινε σύγκριση της σπειρο-

νολακτόνης με α- και β-αποκλειστή σε 335 ασθε-

νείς με ανθεκτική υπέρταση48. Συγκεκριμένα, τα

αποτελέσματα της μελέτης σημείωσαν ότι η αντα-

πόκριση της ΑΠ στην κάθε θεραπεία εξαρτάται

καθοριστικά από τα αρχικά επίπεδα ρενίνης. Ειδι-

κότερα, διαπιστώθηκε ότι η σπειρονολακτόνη είναι

το αποτελεσματικότερο από τα εξεταζόμενα φάρ-

μακα στην ελάττωση της ΑΠ. Η σπειρονολακτόνη

πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα σε ασθενείς με

χαμηλή και φυσιολογική ρενίνη πλάσματος, ενώ α-

πό την πλευρά του εξεταζόμενου β-αποκλειστή (βι-

σοπρολόλη), η μεγαλύτερη ελάττωση της ΑΠ σημει-

ώθηκε σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα ρενίνης. Μά-

λιστα, στους συγκεκριμένους ασθενείς, η επίδραση

της βισοπρολόλης και της σπειρονολακτόνης επιφέ-

ρουν παρόμοια ελάττωση της ΑΠ.

Ωστόσο, η βασιζόμενη στη ρενίνη θεραπεία

της ΑΥ δεν τυγχάνει ευρείας εφαρμογής για διά-

φορους λόγους49,50 O προσδιορισμός της ΔΡΠ α-

παιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο και προσωπικό,

ενώ συνυπολογίζοντας και το παρατεταμένο χρονι-

κό διάστημα που απαιτείται για τη λήψη αποτελέ-

σματος, γίνεται αντιληπτό ότι η συγκεκριμένη στρα -

τηγική είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην καθημε-

ρινή κλινική πράξη. Επιπλέον, το αποτέλεσμα μπο-

ρεί εύκολα να αμφισβητηθεί, η ερμηνεία του επη-

ρεάζεται από αρκετούς παραμέτρους, ενώ είναι

δύσκολη η επανάληψη της δοκιμασίας, η οποία συ-

χνά αποδίδει διαφορετικό αποτέλεσμα51-53. Στην

πραγματικότητα, ένας στους τέσσερις υπερτασι-

κούς ασθενείς, που με βάση την αρχική μέτρηση

της ΔΡΠ κατατάσσεται σε μία ομάδα (χαμηλή, φυ-

σιολογική ή αυξημένη ΔΡΠ), στην επόμενη μέτρη-

ση θα καταταχθεί σε μια διαφορετική49. Επιπλέον,

η τιμή της ΔΡΠ πρέπει να προσαρμοστεί ως προς

την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, και πολλές άλλες πα-

ραμέτρους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρί-

βεια και η αξιόπιστη σύγκριση τιμών διαφορετικών

εργαστηρίων49,51,52. Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η

διακύμανση των τιμών της ΔΡΠ ανάλογα με την

πρόσληψη νατρίου, τα επίπεδα καλίου στο πλάσμα,

τη θέση του σώματος και τη χρονική στιγμή της η-

μέρας. Εξίσου σημαντικό είναι το πρόβλημα που

προκύπτει από την συγχορήγηση αντιυπερτασικών

φαρμάκων. Με τη χορήγηση σκευασμάτων όπως β-

αποκλειστές και κεντρικώς δρώντα, προκαλείται ε-

λάττωση των επιπέδων της ρενίνης, από την άλλη

με την χορήγηση φαρμάκων όπως τα διουρητικά,

προκαλείται αύξηση των επιπέδων της. Εδώ θα

πρέπει να σημειωθεί ότι και άλλα φάρμακα, όπως

τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και η φθοριοϋ-

δροκορτιζόνη επηρεάζουν επίσης τη ΔΡΠ, ενώ υπό

διερεύνηση είναι η επίδραση φαρμάκων όπως τα

αγχολυτικά και τα αντικαταθλιπτικά, που με τη

δράση τους ελαττώνουν το συμπαθητικό τόνο.

Επί του παρόντος, η επίτευξη ρύθμισης της

ΑΠ, επιλέγοντας αντιυπερτασική αγωγή ανάλογα
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με την κατηγοριοποίηση των υπερτασικών ασθε-

νών βάση της ΔΡΠ, υπολογίζεται σε χαμηλά επίπε-

δα (της τάξεως του 50%)52,54. Η στρατηγική της

βασιζόμενης στη ρενίνη θεραπείας της ΑΥ, φαίνε-

ται ένα ενδιαφέρον μοντέλο που μπορεί να προ-

σφέρει λύσεις σε ειδικές καταστάσεις. Ωστόσο, υ-

πάρχουν πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντη-

θούν γύρω από το σχεδιασμό, την εφαρμογή και

την αποτελεσματικότητά της. Περαιτέρω διερεύ-

νηση, με τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή νέων

κλινικών μελετών θα μπορούσε να δώσει απαντή-

σεις που θα συμβάλλουν στην ορθότερη εφαρμογή

ή/και επιλογή των ασθενών, προσδίδοντας όφελος

στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ΑΥ.

η αιμοδυναμικη στρατηγικη

Η ΑΠ υπολογίζεται ως το γινόμενο της καρ-

διακής παροχής (ΚΠ) που εξαρτάται από την καρ-

διακή συχνότητα και τον όγκο παλμού, επί της α-

ντίστασης των αγγείων της συστηματικής κυκλο-

φορίας (ΠΑ). Με την πάροδο του χρόνου, η εξέλι-

ξη της ΑΥ ως νόσος επιφέρει σημαντικές αλλαγές

στο αιμοδυναμικό προφίλ των υπερτασικών ασθε-

νών. Αναλυτικότερα, στα αρχικά στάδια της ΑΥ

σημειώνεται αύξηση της ΚΠ, εξαιτίας της αύξησης

του καρδιακού ρυθμού που προκαλεί η συνεχής

διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος,

καθώς και σχετική αύξηση των ΠΑ55-58. Αργότερα,

όταν η ΑΥ έχει εγκατασταθεί πλήρως, παρατηρεί-

ται ελάττωση της καρδιακής παροχής κατά 10-15%

και αύξηση των ΠΑ κατά 15-20%, ενώ στα προχω-

ρημένα στάδια της νόσου. κυρίως σε ηλικιωμένους

ασθενείς, η ΚΠ ελαττώνεται πάνω από 25% και

ΠΑ αυξάνονται πάνω από 25-30%54,59,60. Όπως γί-

νεται αντιληπτό οι ΠΑ είναι σταθερά αυξημένες

στους υπερτασικούς ασθενείς, αποτελώντας την

πρωταρχική αιμοδυναμική διαταραχή της ΑΥ.

Προσεγγίζοντας τον υπερτασικό ασθενή από

αυτήν την οπτική, η ιδανική παρέμβαση για την α-

ντιμετώπιση της ΑΥ αποσκοπεί σε ελάττωση των

ΠΑ, ενώ θα είναι καλό να διατηρεί ανεπηρέαστη

την ΚΠ, προκειμένου να εξασφαλίζεται ικανοποι-

ητική αιμάτωση των νεφρών και των υπόλοιπων

οργάνων. Μάλιστα, η παρέμβαση αυτή δεν θα

πρέπει να συνοδεύεται από ενεργοποίηση αντιρ-

ροπιστικών μηχανισμών, όπως κατακράτηση να-

τρίου και ύδατος, αντανακλαστική ταχυκαρδία ή

αγγειοσύσπαση.

Με κριτήριο τις αιμοδυναμικές τους επιδρά-

σεις, τα αντιυπερτασικά φάρμακα μπορούν να δια-

κριθούν σε 5 κατηγορίες, ανάλογα με τις μεταβολές

που προκαλούν στην ΚΠ, τις ΠΑ, την αιμάτωση των

οργάνων και την αρτηριακή ευενδοτότητα (Πίν.

2)61-73. Συγκεκριμένα, οι αναστολείς του ΣΡΑ (α-

ΜΕΑ, ανταγωνιστές των υποδοχέων αγγειοτενσί-

νης, αναστολείς ρενίνης), οι ανταγωνιστές διαύλων

ασβεστίου και οι β-αποκλειστές με αγγειοδιασταλ-

τική δράση ελαττώνουν τις ΠΑ, ενώ διατηρούν στα-

θερή την ΚΠ και βελτιώνουν την αιμάτωση των ορ-

γάνων και την ευενδοτότητα των αρτηριών. Oι α-α-

ποκλειστές και τα κεντρικώς δρώντα φάρμακα ε-

λαττώνουν τις ΠΑ και διατηρούν ανεπηρέαστη την

ΚΠ και αιμάτωση, ενώ η επίδραση τους στην αρτη-

ριακή ευενδοτότητα δεν έχει διευκρινισθεί πλή-

ρως. Από την άλλη, τα αμέσως αγγειοδιασταλτικά

καθώς και οι β-αποκλειστές με ενδογενή συμπαθη-

Πίνακας 2. Αιμοδυναμικές επιδράσεις των αντιυπερτασι-

κών φαρμάκων.

Κατηγορία A

Ελάττωση ΠΑ, ανεπηρέαστη ΚΠ, βελτίωση αιμάτωσης

οργάνων & αρτηριακής ευενδοτότητας

– Αναστολείς ΣΡΑ (α-ΜΕΑ, αποκλειστές υποδοχέων

Αγγειοτενσίνης)

– Ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου

– Β-αποκλειστές με αγγειοδιασταλτική δράση

Κατηγορία B

Ελάττωση ΠΑ, ανεπηρέαστη ΚΠ & αιμάτωση οργάνων,

αδιευκρίνιστη επίδραση στην αρτηριακή ευενδοτότητα

– A-αποκλειστές

– Κεντρικώς Δρώντα

Κατηγορία Γ

Ελάττωση ΠΑ, ανεπηρέαστη ΚΠ & αιμάτωση οργάνων,

επιδείνωση της αρτηριακής ευενδοτότητας

– Αγγειοδιασταλτικά (υδραλαζίνη, μινοξιδίλη)

– B-αποκλειστές με ενδογενή συμπαθητικομιμητική 

δράση

Κατηγορία Δ

Ελάττωση ΠΑ & ΚΠ & αιμάτωση οργάνων, επιδείνωση

της αρτηριακής ευενδοτότητας

– Διουρητικά

– Γαγγλιακοί αποκλειστές

Κατηγορία E

Αύξηση ΠΑ, ελάττωση ΚΠ & αιμάτωση οργάνων, επιδεί-

νωση της αρτηριακής ευενδοτότητας

– Μη εκλεκτικοί β-αποκλειστές
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τικομιμητική δράση μειώνουν τις ΠΑ, δεν μεταβάλ-

λουν την ΚΠ και την αιμάτωση των οργάνων, ενώ

ασκούν δυσμενή επίδραση στην ευενδοτότητα των

αρτηριών. Τα διουρητικά και τα γαγγλιοπληγικά

μειώνουν τις ΠΑ, την ΚΠ και την αιμάτωση, ενώ ε-

πιδεινώνουν την αρτηριακή ευενδοτότητα. Από την

πλευρά τους οι μη εκλεκτικοί β-αποκλειστές αυξά-

νουν τις ΠΑ, ενώ ελαττώνουν την ΚΠ, την αιμάτω-

ση των οργάνων και επιδεινώνουν την ευενδοτότη-

τα των αρτηριών.

Με ανάλυση των παραπάνω δεδομένων γίνε-

ται εύκολα αντιληπτό ότι τα φάρμακα με τις βέλτι-

στες αιμοδυναμικές επιδράσεις είναι οι αναστολείς

του ΣΡΑ και οι ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου.

Αντίθετα, τα διουρητικά και οι β-αποκλειστές φαί-

νεται να ασκούν τις δυσμενέστερες αιμοδυναμικές

επιπτώσεις. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αι-

μοδυναμική επίδραση των διουρητικών εξαρτάται

από το διάστημα χορήγησής τους. Ειδικότερα, κατά

τις πρώτες εβδομάδες της θεραπείας, τα διουρητικά

δρουν αυξάνοντας την νεφρική απέκκριση νατρίου

και ύδατος με συνέπεια την ελάττωση του ενδαγγει-

ακού όγκου, ήπια ελάττωση της ΚΠ (περίπου 5%)

και της νεφρικής αιμάτωσης, που οδηγεί σε μείωση

της νεφρικής αιματικής ροής και πτώση του ρυθμού

σπειραματικής διήθησης, καθώς και ήπια αύξηση

του καρδιακού ρυθμού63-66,68,74. Αργότερα, συνήθως

μετά τη χορήγηση 8-12 εβδομάδων, επισυμβαίνει ε-

λάττωση των ΠΑ, επάνοδος της ΚΠ στα αρχικά επί-

πεδα και ήπια αύξηση του ενδαγγειακού όγκου, πα-

ραμένοντας όμως ελαττωμένος κατά περίπου 5% σε

σύγκριση με τον ενδαγγειακό όγκο πριν την έναρξη

της αγωγής63-65,67.

O προσδιορισμός της αιμοδυναμικής κατά-

στασης του υπερτασικού ασθενή παρέχει πολύτι-

μες πληροφορίες, οι οποίες με τη σειρά τους θα

μπορούσαν να καθοδηγήσουν την επιλογή της α-

ντιυπερτασικής θεραπείας, με βάση τα προανα-

φερθέντα αιμοδυναμικά χαρακτηριστικά των α-

ντιυπερτασικών φαρμάκων. Ωστόσο, η αξιολόγη-

ση της αιμοδυναμικής κατάστασης του ασθενή

μπορούσε μέχρι πρόσφατα να γίνει μόνο με επεμ-

βατικές μεθόδους, που ελλοχεύουν κινδύνους και

μπορούν να εφαρμοστούν σε πειραματικές μελέ-

τες αλλά όχι στην καθημερινή κλινική πράξη. Η τε-

χνολογική πρόοδος προσπαθεί να αντιμετωπίσει

τα προβλήματα αυτά, καθώς με τη μέθοδο της θω-

ρακικής βιο-αντίστασης (bio-impedance) δίνεται η

δυνατότητα για μη-επεμβατικό, υψηλής ακρίβειας,

φθηνό προσδιορισμό της αιμοδυναμικής κατάστα-

σης του ασθενή, με μια μέθοδο εύκολα εφαρμόσι-

μη στην καθημερινή κλινική πράξη75-80.

Η στρατηγική της θεραπείας της ΑΥ με βάση

την αιμοδυναμική κατάσταση του υπερτασικού α-

σθενή, η οποία προσδιορίζεται με την παραπάνω

μη-επεμβατική μέθοδο σχεδιάσθηκε από τους

Taler και Textor της κλινικής Mayo και υιοθετή-

θηκε από τον Ferrario και άλλους. Η στρατηγική

αυτή έχει ελεγχθεί σε τρεις μικρές μονοκεντρικές

κλινικές μελέτες. Στην πρώτη από αυτές, 104 α-

σθενείς με ανθεκτική υπέρταση τυχαιοποιήθηκαν

για να λάβουν θεραπεία με βάση την αιμοδυναμι-

κή στρατηγική ή θεραπεία από ειδικούς στην

ΑΥ81. Διαπιστώθηκε ότι η αιμοδυναμική προσέγ-

γιση συνδέθηκε με χαμηλότερες τιμές ΑΠ, υψηλό-

τερα ποσοστά ελέγχου και χαμηλότερες ΠΑ, σε

σύγκριση με αυτούς που έλαβαν φροντίδα από

τους ειδικούς στην υπέρταση. Στην δεύτερη μελέ-

τη συμμετείχαν 164 ασθενείς με αρρύθμιστη ΑΥ,

ενώ λάμβαναν αγωγή με 3 κατηγορίες αντιυπερ-

τασικών φαρμάκων82. Για άλλη μια φορά, η αιμο-

δυναμική θεραπευτική προσέγγιση συνδέθηκε με

χαμηλότερη ΑΠ, μεγαλύτερο ποσοστό ρύθμισης

(77% έναντι 57%, p<0,01) και χαμηλότερες ΠΑ.

Στην τρίτη μελέτη, 128 ασθενείς με αρρύθμιστη

ΑΥ, οι οποίοι είτε λάμβαναν ήδη αγωγή είτε όχι,

τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν θεραπεία με βάση

την αιμοδυναμική προσέγγιση ή τη συνήθη, εμπει-

ρική θεραπεία83. Παρόμοια με τις παραπάνω με-

λέτες, η ΑΠ υπολογιζόμενη με μετρήσεις στο ια-

τρείο και με 24ωρη καταγραφή, ήταν χαμηλότερη

με την εφαρμογή της αιμοδυναμικής στρατηγικής.

Τέλος, πρόσφατη μετα-ανάλυση ανέδειξε όφελος

από την εφαρμογή της αιμοδυναμικής στρατηγι-

κής με σχετικό λόγο πιθανοτήτων (odds ratio) 2,4

και ποσοστό ρύθμισης στο 67%, από τα δεδομένα

των τυχαιοποιημένων μελετών. Ανάλογα ήταν το

ποσοστό της ρύθμισης (68%) στην μοναδική μελέ-

τη ενός-σκέλους84.

εξατομικευμενη ΘεραΠεια

Oι πρόσφατες θεραπευτικές στρατηγικές για

τον έλεγχο της ΑΥ έχουν την τάση να εστιάζουν

στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση του κάθε υ-

περτασικού ασθενή. Μάλιστα, η εξατομικευμένη

θεραπεία αποτελεί το βασικό στοιχείο των τελευ-

ταίων Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών για
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την αντιμετώπιση της ΑΥ13-16 (Πίν. 3). Σύμφωνα με

την προσέγγιση αυτή, η επιλογή της κατάλληλης α-

γωγής πρέπει να γίνεται για κάθε ασθενή ξεχωρι-

στά ανάλογα με: α) δημογραφικά χαρακτηριστικά

(φύλο, ηλικία, φυλή, δείκτη μάζας σώματος) και

τον καρδιακό ρυθμό, β) την παρουσία βλάβης στα

όργανα στόχους και το είδος της, γ) την παρουσία

καρδιαγγειακής νόσου και τον τύπο της, δ) την πα-

ρουσία και το είδος συνοδών νοσημάτων.

Επιπλέον, η επιλογή της βέλτιστης αντιυπερ-

τασικής αγωγής καθορίζεται από τα ιδιαίτερα χα-

ρακτηριστικά της κάθε φαρμακευτικής κατηγο-

ρίας και τις πιθανές αλληλεπιδράσεις με την λοιπή

αγωγή του ασθενή (φαρμακοκινητική, φαρμακο-

δυναμική, ανεπιθύμητες ενέργειες, μεταβολικές ε-

πιδράσεις). Επιπλέον, η αντιυπερτασική αγωγή θα

πρέπει να προσαρμόζεται σε μια σειρά από σημα-

ντικούς παράγοντες όπως: α) προηγούμενη λήψη

αντιυπερτασικών φαρμάκων (αποτελεσματικότη-

τα, ασφάλεια), β) ποιότητα ζωής με ιδιαίτερη έμ-

φαση στη σεξουαλική δραστηριότητα, στη συμμόρ-

φωση και το ποσοστό διακοπής της αγωγής, γ) το

είδος της ΑΥ (μεμονωμένη συστολική, non-dip -

pers) και δ) τις καθημερινές συνήθειες του ασθε-

νούς (πρόσληψη νατρίου, σωματική άσκηση). Ακό-

μη, εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας

σε όλην την Ευρώπη, το συνολικό κόστος μιας θε-

ραπείας θα είναι καλό να συμπεριλαμβάνεται στα

κριτήρια επιλογής της αγωγής.

Ένας ακόμη παράγοντας που πρέπει να λη-

φθεί υπ’ όψιν από τον θεράποντα ιατρό, είναι η

καθημερινή δραστηριότητα του ασθενή. Για πα-

ράδειγμα, η χορήγηση διουρητικών δεν θα ήταν

καλή επιλογή για ένα νέο υπερτασικό με έντονη

δραστηριότητα και πολλές ασχολίες και παρομοί-

ως οι β-αποκλειστές δεν θα πρέπει να χορηγού-

νται σε έναν ασθενή που ασχολείται με τον αθλη-

τισμό17.

Συνοψίζοντας, όταν θέλουμε να εφαρμόσου-

με την εξατομικευμένη στρατηγική για την αντιμε-

τώπιση της ΑΥ θα πρέπει να επιδιώκουμε τα εξής:

α) να είναι αποτελεσματική. β) να είναι ασφαλής

και καλά ανεκτή, γ) να ελαττώνει την καρδιαγγει-

ακή νοσηρότητα και θνητότητα, δ) να βελτιώνει τη

βλάβη των οργάνων στόχων, ε) να ασκεί ευεργετι-

κή ή τουλάχιστον ουδέτερη επίδραση στους παρά-

γοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και άλλων συνο-

δών νοσημάτων (σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια

νεφρική νόσος, μεταβολικό σύνδρομο).

συμΠερασμα

Σε κάθε περίπτωση έναρξης αντιυπερτασικής

αγωγής, η θεραπεία θα πρέπει να σχεδιαστεί και

να εφαρμοστεί ώστε να ικανοποιεί τα ακόλουθα:

1. Έλεγχο των επίπεδων ΑΠ στο μικρότερο χρο-

νικό διάστημα.

2. Συνυπολογισμό των συνοδών νοσημάτων και

προσπάθεια για αντιμετώπιση των συμπτωμά-

των τους.

3. Βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης και του

βιοτικού επιπέδου του ασθενή.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η ρύθμιση της ΑΥ

με τη χορήγηση μονοθεραπείας κυμαίνεται περί-

που στο 30%, επομένως απαιτείται συχνά η χορή-

Πίνακας 3. Παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή της α-

ντιυπερτασικής αγωγής με βάση την εξατομικευμένη θερα-

πευτική προσέγγιση.

1. Δημογραφικά στοιχεία

Ηλικία, φύλο, φυλή, δείκτης μάζας σώματος

2. Καρδιακός ρυθμός

3. Τύπος ΑΥ

Μεμονωμένη συστολική υπέρταση, non-dipping

4. Βλάβη οργάνων στόχων

Υπερτροφία αριστεράς κοιλίας, αρτηριοσκλήρυνση,

αλβουμινουρία, πάχος τοιχώματος καρωτίδων

5. Συνοδά νοσήματα

Σακχαρώδης διαβήτης, μεταβολικό σύνδρομο, αγγεια-

κό εγκεφαλικό επεισόδιο, στεφανιαία νόσος, καρδια-

κή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή, περιφερική αρ-

τηριακή νόσος, χρόνια νεφρική νόσος

6. Συγχορηγούμενη αγωγή

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

7. Χαρακτηριστικά αντιυπερτασικών φαρμάκων

Ενδείξεις, αντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, μετα-

βολικές επιδράσεις

8. Συμμόρφωση στη θεραπεία

9. Καθημερινές συνήθειες

Πρόσληψη νατρίου, σωματική άσκηση

10. Ποιότητα ζωής

Κυρίως σεξουαλική δραστηριότητα

11. Κόστος

άμεσο και έμμεσο

12. Προτιμήσεις-δραστηριότητες ασθενή

13. Γενετικοί, γονιδιακοί
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γηση περισσοτέρων φαρμάκων για την αντιμετώ-

πιση της νόσου. Oυσιαστικά, το σημαντικό όφελος

της αντιυπερτασικής θεραπείας προκύπτει από την

ίδια την ελάττωση των επιπέδων της ΑΠ και όχι α-

πό την επιλογή των φαρμάκων που θα την επιτύ-

χουν. Η πρόσφατη μελέτη SPRINT ήρθε να δώσει

νέα δεδομένα στη θεραπεία της ΑΥ, καθώς κατε-

βάζοντας την ΑΠ σε επίπεδα χαμηλότερα από αυ-

τά που προτείνουν οι κατευθυντήριες οδηγίες

(<120 mmHg) οδήγησε σε ελάττωση της νοσηρό-

τητας και της θνητότητας, έναντι των ασθενών που

ρυθμίσθηκαν στα προτεινόμενα επίπεδα ΑΠ

(<140 mmHg). Επιπρόσθετα, οι ερευνητές διαπί-

στωσαν ότι και σε αυτή την περίπτωση το όφελος

ήταν ανεξάρτητο από την κατηγορία των χορηγού-

μενων αντιυπερτασικών φαρμάκων.

Συνοψίζοντας, οι διαθέσιμες θεραπευτικές

στρατηγικές για τη θεραπεία της ΑΥ αποτελούν έ-

να χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της νό-

σου. O κλινικός ιατρός αξιολογώντας τα πλεονε-

κτήματα και μειονεκτήματα της καθεμίας, έχει τη

δυνατότητα να επέμβει δραστικά, συνυπολογίζο-

ντας την πολυπλοκότητα της νόσου και τις ιδιαιτε-

ρότητες του κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Summary

Stavropoulos K, Sampani E, Boutari C, Imprialos K,

Stavropoulos N, Petidis K, Doumas M. Therapeutic

strategies for the management of arterial hyper-

tension. Arterial Hypertension 2016; 25: 26-37.

SArterial hypertension is a common health pro -

blem for the physicians to deal with, at all levels of the

health system. Hypertension displays high prevalence

all over the word, and constitutes a serious risk factor

of cardiovascular disease, morbidity and mortality.

Treatment of hypertension presents with a lot of chal -

lenges. Recent data suggests that only 30-40% of

hypertensive patients regulate their blood pressure

(BP) levels with the use of only one antihypertensive

agent. Moreover, physicians are requested to manage a

multifactoral progressive disease, for the management

of which several changes/additions to the treatment

may be necessary. The purpose of this review is to

present all the available treatment options (stepped-

care, sequential monotherapy, renin-based, hemo -

dynamic and individualized approach) for the manage -

ment of hypertesion and to critically analyze their

advantages and disadvantages.
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