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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί σημαντικό πρό-

βλημα δημόσιας υγείας λόγω της επιδημιολογίας

της και της ισχυρής συσχέτισής της με την καρδιαγ-

γειακή νοσηρότητα και θνητότητα1-5. Ωστόσο, παρά

το τεκμηριωμένο όφελος της αντιυπερτασικής θε-
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Περιληψη

Η μελέτη FAMILY αποτελεί μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης (2017-2019) με σκοπό την καταγραφή των χαρακτη -

ριστικών και της ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο (ΑΠΙ) σε υπερτασικούς ασθενείς υπό σταθερή θεραπεία

βασισμένη στην ολμεσαρτάνη (2 επισκέψεις σε μεσοδιάστημα διμήνου). Η ανάλυση συμπεριέλαβε 4.883 υπερτασικούς

[ηλικία 66,5 ± 11,2 έτη, άνδρες 54%, διαβητικοί 26%, μέση ΑΠΙ (συστολική/διαστολική) 137,6 ± 16,0/82,4 ±9 ,8

mmHg, 56% <140/90 mmHg] που αξιολογήθηκαν από 491 ιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι συμμετέχοντες

λάμβαναν 2,2 ± 0,8 αντιυπερτασικά φάρμακα (μονοθεραπεία ολμεσαρτάνης: 21%, 2 φάρμακα: 44%, 3: 30%, ≥4: 5%).

Σταθεροί συνδυασμοί χρησιμοποιούνταν στο 89% των θεραπευόμενων με συνδυασμούς (ολμεσαρτάνη/αμλοδιπίνη

37%, ολμεσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη 28%, ολμεσαρτάνη/αμλοδιπίνη/υδροχλωροθειαζίδη 35%). 13% των ασθενών

παρέλειπε τουλάχιστον μία δόση (λόγω πολύπλοκου θεραπευτικού σχήματος σε 75%). Σε διωνυμική λογιστική πα-

λινδρόμηση, η μικρότερη ηλικία (λόγος κινδύνου: 0,99; 95% διαστήματα εμπιστοσύνης: 0,98-0,99), το ανδρικό φύλο

(1,2; 1,04-1,31), η παχυσαρκία (1,33; 1,16-1,52), ο διαβήτης (1,28; 1,12-1,46) και η χρήση μικρότερου αριθμού αντιυ-

περτασικών φαρμάκων (0,9; 0,84-0,97) σχετίζονταν με μεγαλύτερο κίνδυνο αρρύθμιστης υπέρτασης. Σε ασθενείς με

αρρύθμιστη ΑΠΙ, οι ιατροί προέβησαν σε: αύξηση δόσης (18%), προσθήκη φαρμάκου (17%), αντικατά σταση φαρμάκου

(3%), απλούστευση θεραπείας με σταθερό συνδυασμό (7%), καμία μεταβολή (55%). Στη δεύτερη επίσκεψη η μέση

τιμή ΑΠΙ ήταν 128,5 ± 9,4/78,3 ± 7,7 mmHg. Συμπερασματικά, τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι συνδυασμοί αντιυ-

περτασικών φαρμάκων, κυρίως σταθεροί, χρησιμοποιούνται ευρέως στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ωστόσο, η ρύθμιση

της υπέρτασης δεν είναι ικανοποιητική, με την αδράνεια των ιατρών και τα πολύπλοκα θεραπευτικά σχήματα να απο-

τελούν κύρια εμπόδια. Για την αποτελεσματικότερη ρύθμιση της υπέρτασης απαιτείται επιθετικότερη και απλούστερη

θεραπεία με ευρύτερη χρήση διπλών και τριπλών σταθερών συνδυασμών και φαρμάκων δεύτερης γραμμής.

Λέξεις-κλειδιά: υπέρταση, θεραπεία, ρύθμιση, συνδυασμοί, ολμεσαρτάνη
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ραπείας και της ρύθμισης της αρτηριακής υπέρτα-

σης, τα ποσοστά ελέγχου παραμένουν χαμηλά πα-

γκοσμίως, κυρίως λόγω της κλινικής αδράνειας των

ιατρών και της κακής συνεργασιμότητας των ασθε-

νών1-5. Πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα σε

αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικού πληθυσμού

σε όλη την Ελλάδα (μελέτη ΕΜΕΝO, 4.699 ενήλι-

κες) έδειξαν επιπολασμό της υπέρτασης περίπου

40% και ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης μόνο στο

30% των υπερτασικών6. Με στόχο τη βελτίωση της

ρύθμισης της υπέρτασης οι σύγχρονες Ευρωπαϊκές

(2018) και Διεθνείς (2020) κατευθυντήριες Oδηγίες

συστήνουν μια απλή και επιθετική στρατηγική με

βήματα θεραπείας, χρησιμοποιώντας ως βάση τους

αποκλειστές του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασί-

νης-αλδοστερόνης2,3.

Oι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο

(ΑΠΙ) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διά-

γνωση και θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης, κυ-

ρίως επειδή οι μελέτες έκβασης που παρέχουν την

τεκμηρίωση για τα οφέλη της αντιυπερτασικής θε-

ραπείας στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου,

τα ενδεδειγμένα όρια έναρξης θεραπείας και οι

στόχοι βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε μετρή-

σεις ΑΠΙ1-5,7,8. Ωστόσο, έχει αναγνωριστεί ότι οι

μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου

παρέχουν ακριβέστερη αξιολόγηση της αρτηριακής

υπέρτασης, κυρίως λόγω της αναγνώρισης των φαι-

νοτύπων της υπέρτασης λευκής μπλούζας και της

συγκαλυμμένης υπέρτασης, και κατέχουν πλέον κε-

ντρικό ρόλο στις κατευθυντήριες οδηγίες1-4. Παρά

τους περιορισμούς των μετρήσεων ΑΠΙ και την αυ-

ξανόμενη χρήση των μετρήσεων εκτός ιατρείου,

προς το παρόν αλλά και στο εγγύς μέλλον, είναι βέ-

βαιο ότι σε πολλούς υπερτασικούς, ιδιαίτερα στην

πρωτοβάθμια υγεία, η διάγνωση και η θεραπεία θα

βασίζονται αποκλειστικά σε μετρήσεις ΑΠΙ7,8.

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η καταγραφή της

ρύθμισης της ΑΠΙ σε υπερτασικούς ασθενείς υπό

σταθερή θεραπεία με βάση την ολμεσαρτάνη στην

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

ΜΕΘOΔOΛOΓΙΑ

Σχεδιασμός ‑ Πληθυσμός 

Η μελέτη FAMILY είναι μια μη παρεμβατική με-

λέτη παρατήρησης που διενεργήθηκε στην Ελλάδα

την περίοδο 2017-2019 από ιατρούς πρωτοβάθμιας

φροντίδας (γενικοί ιατροί, παθολόγοι, καρδιολό-

γοι). Επιλέξιμοι για τη μελέτη ήταν άτομα ηλικίας

≥18 ετών με διάγνωση υπέρτασης υπό σταθερή (≥4

εβδομάδες) φαρμακευτική θεραπεία με βάση τον

αποκλειστή υποδοχέων αγγειοτασίνης ολμεσαρτά-

νη. κριτήρια αποκλεισμού ήταν η εγκυμοσύνη, οποι-

αδήποτε οξεία ή χρόνια νόσος που κατά την κρίση

του θεράποντος ιατρού θα περιόριζε τη συμμετοχή

του εξεταζόμενου, και άρνηση για συγκατάθεση

συμμετοχής στη μελέτη ή συμμετοχή σε άλλη μελέτη.

κάθε συμμετέχων ιατρός κλήθηκε να συγκεντρώσει

δεδομένα τουλάχιστον 10 διαδοχικών επιλέξιμων

ασθενών. Η αξιολόγηση έγινε σε 2 επισκέψεις στο

ιατρείο σε μεσοδιάστημα διμήνου. Η πρώτη επίσκε-

ψη περιελάμβανε τη λήψη ιστορικού, καταγραφή

ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και μέτρηση

της ΑΠΙ με βάση τη συνήθη κλινική πρακτική. Επι-

πλέον, καταγράφηκε η παράλειψη δόσεων αντιυ-

περτασικών φαρμάκων από ασθενείς καθώς και η

πρόθεση των ιατρών για αλλαγές στη θεραπεία με

καταγραφή των τυχόν τροποποιήσεων της φαρμα-

κευτικής αγωγής. Η δεύτερη επίσκεψη περιελάμ-

βανε τη μέτρηση ΑΠΙ.

Με βάση τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες

Oδηγίες υπέρτασης του 2013, επίπεδα ΑΠΙ (συστο-

λική/ διαστολική) <140/90 mmHg χρησιμοποιήθη-

καν για τον ορισμό ελεγχόμενης υπέρτασης1.

Η μελέτη εγκρίθηκε από το επιστημονικό συμ-

βούλιο του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και κά-

θε εξεταζόμενος υπέγραψε έγγραφη συγκατάθεση

για την ένταξή του στη μελέτη.

Στατιστική ανάλυση

Η δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov χρησιμοποιήθηκε

για την εκτίμηση της κανονικής κατανομής των εξε-

ταζόμενων μεταβλητών. Oι τιμές των μεταβλητών

παρουσιάζονται ως μέση τιμή και τυπική απόκλιση.

Η δοκιμασία χ2 χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση

ποιοτικών παραμέτρων. Εφαρμόστηκε διωνυμική

λογιστική παλινδρόμηση για την αναγνώριση μετα-

βλητών που σχετίζονται με μεγαλύτερη πιθανότητα

αρρύθμιστης υπέρτασης. Εξετάστηκαν οι μεταβλητές

ηλικία, φύλο, παχυσαρκία, διαβήτης τύπου 2, κάπνι-

σμα, αριθμός αντιυπερτασικών φαρμάκων, χρήση

σταθερών συνδυασμών. Τιμή p <0,05 θεωρήθηκε

στατιστικά σημαντική. Η στατιστική ανάλυση πραγ-

ματοποιήθηκε με χρήση λογισμικού IBM SPSS Sta-

tistics (Version 21.0. Armonk, NY IBM Corp).

ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αρχικά αξιολογήθηκαν 4.930 υπερτασικοί ασθενείς

εκ των οποίων 4.883 πληρούσαν όλα τα κριτήρια

ένταξης και συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Τα

χαρακτηριστικά των ασθενών παρουσιάζονται στον

Πίνακα 1. Τα δεδομένα της μελέτης συνέλεξαν 491
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ιατροί (48% καρδιολόγοι, 39% παθολόγοι, 12% γε-

νικοί ιατροί, 1% άλλη ειδικότητα). 

Η μέση τιμή ΑΠΙ στην πρώτη επίσκεψη ήταν

137,6 ± 16,0/82,4 ± 9,8 mmHg (συστολική/διαστο-

λική) και 56% είχαν ρυθμισμένη ΑΠΙ (<140/90

mmHg). Oι ασθενείς λάμβαναν κατά μέσο όρο 2,2

± 0,8 αντιυπερτασικά φάρμακα (μονοθεραπεία με

ολμεσαρτάνη: 21%, 2 φάρμακα: 44%, 3 φάρμακα:

30%, ≥4 φάρμακα: 5%). Σταθεροί συνδυασμοί χρη-

σιμοποιούνταν στο 89% των ασθενών υπό θεραπεία

με συνδυασμούς (ολμεσαρτάνη/αμλοδιπίνη: 37%,

ολμεσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη: 28%, ολμεσαρ-

τάνη/αμλοδιπίνη/υδροχλωροθειαζίδη: 35%) (Γρά-

φημα 1). Σταθεροί συνδυασμοί χορηγούνταν συ-

χνότερα από καρδιολόγους συγκριτικά με γενικούς

ιατρούς και παθολόγους (77/75/72% αντίστοιχα,

p<0,01). Ποσοστό 13% των ασθενών δήλωσε ότι

παρέλειπε τουλάχιστον μία δόση φαρμάκων (λόγω

πολύπλοκου θεραπευτικού σχήματος / πολυφαρμα-

κίας σε 75%). 

Η ρύθμιση της ΑΠΙ ήταν καλύτερη στους: (i) μη

διαβητικούς συγκριτικά με διαβητικούς (58% έναντι

52% αντίστοιχα, p<0,01), παρά τη χρήση λιγότερων

φαρμάκων (2,2 ± 0,8 έναντι 2,4 ± 0,8 φάρμακα

αντίστοιχα, p<0,01), (ii) στους μη παχύσαρκους συ-

γκριτικά με παχύσαρκους (58% έναντι 51%,

p<0,01), παρά τη χρήση λιγότερων φαρμάκων (2,2

± 0,8 έναντι 2,3 ± 0,9 φάρμακα, p<0,01), (iii) στους

ασθενείς υπό σταθερούς συγκριτικά με ελεύθερους

συνδυασμούς (58% έναντι 53%, p<0,01). Ασθενείς

με διαβήτη και παχυσαρκία (n=454; 9%) είχαν υψη-

λότερα ποσοστά αρρύθμιστης ΑΠΙ συγκριτικά με

υπόλοιπο δείγμα (52% έναντι 43%, p<0,01). Επι-

πλέον, ο έλεγχος ήταν χειρότερος σε ασθενείς υπό

μονοθεραπεία συγκριτικά με αυτούς υπό αγωγή με

2, 3 ή ≥4 φάρμακα (53/56/59/57% αντίστοιχα,

p<0,05).

Διωνυμική λογιστική παλινδρόμηση έδειξε ότι

η μικρότερη ηλικία (λόγος κινδύνου: 0,99; 95% δια-

στήματα εμπιστοσύνης: 0,98-0,99), το ανδρικό φύλο

(1,2; 1,04-1,31), η παχυσαρκία (1,33; 1,16-1,52), ο

διαβήτης (1,28; 1,12-1,46) και η χρήση μικρότερου

αριθμού αντιυπερτασικών φαρμάκων (0,9; 0,84-

0,97) σχετίζονταν με τον κίνδυνο αρρύθμιστης υπέρ-

τασης, ενώ το κάπνισμα και η χρήση σταθερών συν-

δυασμών δεν σχετίζονταν σε σημαντικό βαθμό με

τη ρύθμιση της ΑΠΙ. 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων (μέση τι-

μή ± τυπική απόκλιση)

Xαρακτηριστικά Τιμή

Ηλικία (έτη) 66,5±11,2

Άνδρες (%) 2.645 (54)

Ύψος (cm) 169,2±8,8

Βάρος (kg) 80,2±13,2

Δείκτης μάζας σώματος (kg/m2) 28,0±3,9

Παχυσαρκία (%) 1.192 (24)

κάπνισμα (%) 1.114 (23)

Διαβήτης τύπου 2 (%) 1.271 (26)

Δυσλιπιδαιμία (%) 2.859 (59)

Συστολική/διαστολική αρτηριακή 137,6±16,0/82,4±9,8

πίεση ιατρείου (mmHg)

καρδιακή συχνότητα (ανά λεπτό) 73,3±8,8

Διάγνωση υπέρτασης 546 (11,2)/2.706 

το τελευταίο έτος/1-10 έτη/ (55,4)/1.488

>10 έτη/άγνωστη (%) (30,5)/13 (2,9)

Γράφημα 1. Ποσοστά χρήσης συνδυασμών με βάση την ολμεσαρτάνη.

Συνδυασμοί με βάση ολμεσαρτάνη

Σταθεροί συνδυασμοί με βάση ολμεσαρτάνη

Σταθερός συνδυασμός ολμεσαρτάνης-αμλοδιπίνης

Σταθερός συνδυασμός ολμεσαρτάνης-HCTZ

Σταθερός συνδυασμός ολμεσαρτάνης-αμλοδιπίνης-HCTZ

0 10 20 30 40 50

Ποσοστό (%)
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Σε ασθενείς με αρρύθμιστη ΑΠΙ, οι ιατροί προ-

έβησαν σε: αύξηση δόσης της θεραπείας (18%),

προσθήκη νέου φαρμάκου (17%), αντικατάσταση

φαρμάκου (3%), απλούστευση θεραπείας με στα-

θερό συνδυασμό (7%), καμία μεταβολή (55%)

(Γράφημα 2). 

Στη δεύτερη επίσκεψη στο ιατρείο η μέση τιμή

ΑΠΙ ήταν 128,5 ± 9,4/78,3 ± 7,7 mmHg (συστολι-

κή/διαστολική) και 84% είχε ρυθμισμένη ΑΠΙ

<140/90 mmHg, ενώ ο μέσος αριθμός αντιυπερτα-

σικών φαρμάκων ήταν 2,3 ± 0,8 αντιυπερτασικά

φάρμακα (όλες οι συγκρίσεις έναντι της πρώτης

επίσκεψης ήταν στατιστικά σημαντικές).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

κύρια ευρήματα της μελέτης FAMILY που διενερ-

γήθηκε σε ένα μεγάλο δείγμα θεραπευόμενων

υπερτασικών ασθενών στην πρωτοβάθμια φροντίδα

υγείας είναι τα εξής: (i) Η ΑΠΙ είναι αρρύθμιστη

σε μεγάλο ποσοστό υπερτασικών ασθενών (44%),

(ii) συνδυασμένη θεραπεία και σταθεροί συνδυα-

σμοί φαρμάκων χρησιμοποιούνται ευρέως, (iii) χα-

ρακτηριστικά ιατρών και ασθενών έχουν σημασία

για τον έλεγχο της υπέρτασης, (iv) η κλινική αδρά-

νεια των ιατρών και η κακή συνεργασιμότητα των

ασθενών (κυρίως λόγω πολύπλοκου θεραπευτικού

σχήματος) αποτελούν κύρια εμπόδια για τη ρύθμιση

της υπέρτασης.

Oι πρόσφατες Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες

Oδηγίες (2018) συνιστούν τις μετρήσεις ΑΠΙ ως κύ-

ρια μέθοδο για τη διάγνωση της υπέρτασης, την

έναρξη θεραπείας και τον στόχο της, κυρίως λόγω

της ευρείας διαθεσιμότητάς της στην κλινική πράξη

και των ισχυρών δεδομένων από προοπτικές μελέ-

τες έκβασης που βασίζονται σε τέτοιες μετρήσεις1-

5. Στον συνιστώμενο αλγόριθμο θεραπευτικής στρα-

τηγικής, οι αποκλειστές συστήματος ρενίνης-αγγει-

οτασίνης αποτελούν τη βάση της θεραπείας. Η ολ-

μεσαρτάνη είναι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος

αποκλειστής υποδοχέων αγγειοτασίνης με ισχυρή

και παρατεταμένη διάρκεια δράσης και με ενδείξεις

καρδιαγγειακής και νεφρικής προστατευτικής δρά-

σης9. Επιπλέον, διατίθεται σε σταθερούς διπλούς

συνδυασμούς με αμλοδιπίνη ή υδροχλωροθειαζίδη,

αλλά και σε τριπλό με αμλοδιπίνη και υδροχλωρο-

θειαζίδη.

Η μελέτη FAMILY στην πρωτοβάθμια φροντίδα

υγείας περιέλαβε περίπου 5.000 υπερτασικούς

ασθενείς υπό θεραπεία με βάση την ολμεσαρτάνη

και έδειξε ότι μόνο το 56% των ασθενών είχε ΑΠΙ

εντός στόχου. Σημειώνεται ότι η μελέτη διεξήχθη

το 2017-2019, οπότε οι ιατροί ακολουθούσαν τις Ευ-

ρωπαϊκές κατευθυντήριες Oδηγίες του 2013 που

ευνοούσαν συντηρητικότερο στόχο ΑΠΙ σε σύγκρι-

ση με τις Ευρωπαϊκές Oδηγίες 20181,2. O αυστηρό-

τερος στόχος ΑΠΙ για τη θεραπεία της υπέρτασης

και η συνιστώμενη έναρξη συνδυαστικής θεραπείας

στις οδηγίες του 2018 βασίζονται στην αυξανόμενη

τεκμηρίωση για το όφελος της αντιυπερτασικής θε-

ραπείας και τον αυστηρότερο έλεγχο σε συνδυασμό

με τα μη ικανοποιητικά ποσοστά ρύθμισης παγκο-

σμίως2. Είναι ενδιαφέρον το εύρημα της μελέτης

ότι η συνδυασμένη θεραπεία και ιδιαίτερα οι στα-

θεροί συνδυασμοί χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα.

Επιπλέον, υπήρχε μια τάση για συχνότερη χρήση

του συνδυασμού ολμεσαρτάνη/αμλοδιπίνη συγκρι-

τικά με ολμεσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη. Τα ευ-

ρήματα της μελέτης ACCOMPLISH μάλλον επη-

ρέασαν τη συμπεριφορά των γιατρών στην επιλογή

των συνδυασμών αυτών10. Ενδιαφέρον είναι επίσης

το ότι οι καρδιολόγοι χρησιμοποιούσαν σταθερούς

συνδυασμούς συχνότερα από τους γενικούς ιατρούς

ή παθολόγους.

Ασθενείς με διαβήτη και/ή παχυσαρκία είχαν

Γράφημα 2. Θεραπευτικές αποφάσεις ιατρών στους ασθενείς με αρρύθμιστη υπέρταση.

Καμία αλλαγή

Αύξηση δόσης

Προσθήκη φαρμάκου

Αντικατάσταση φαρμάκου

Χρήση σταθερού αντί ελεύθερου συνδυασμού

5518

17

3
7



64 Αρτηριακή Υπέρταση, 31, 1

χαμηλότερα ποσοστά ρύθμισης ΑΠΙ, ακόμη και με-

τά από προσαρμογή για διάφορες μεταβλητές. Το

εύρημα αυτό είναι ανησυχητικό καθώς η συνύπαρξη

αυτών των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου

αυξάνει σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο11.

Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με την τρέχουσα βι-

βλιογραφία και υπογραμμίζουν την ανάγκη για αυ-

ξημένη ευαισθητοποίηση όσον αφορά την άμεση

και επιθετική θεραπεία αυτών των ασθενών υψηλού

κινδύνου12,13.

Όσον αφορά τη συνεργασιμότητα των ασθενών

με τη θεραπεία, σχεδόν ένας στους δέκα ασθενείς

δήλωσε ότι παρέλειπε τουλάχιστον μία δόση των

αντιυπερτασικών φαρμάκων του, με συχνότερη ανα-

φερόμενη αιτία την πολυπλοκότητα της θεραπείας.

Επιπλέον, παρά την αρρύθμιστη ΑΠΙ, πάνω από

τους μισούς ιατρούς δεν προτίθενται να εντατικο-

ποιήσουν τη θεραπεία. Θα μπορούσε να υποτεθεί

ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ιατροί βασίζονται σε

μετρήσεις πίεσης εκτός ιατρείου για τη λήψη θερα-

πευτικών αποφάσεων (π.χ. υπέρταση λευκής μπλού-

ζας). Ωστόσο, το υψηλό ποσοστό μη εντατικοποίη-

σης της θεραπείας που καταγράφηκε αντανακλά

σίγουρα ένα σημαντικό επίπεδο «θεραπευτικής

αδράνειας» των ιατρών.

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη έδειξε ότι

συνδυασμοί αντιυπερτασικών φαρμάκων, κυρίως

σταθεροί, χρησιμοποιούνται ευρέως στην πρωτο-

βάθμια περίθαλψη. Ωστόσο, η ρύθμιση της υπέρτα-

σης συχνά δεν είναι ικανοποιητική με την αδράνεια

των ιατρών και τα πολύπλοκα θεραπευτικά σχήματα

να αποτελούν κύρια εμπόδια. Για την αποτελεσμα-

τικότερη ρύθμιση της υπέρτασης χρειάζεται επιθε-

τικότερη και απλούστερη θεραπεία και ευρύτερη

χρήση διπλών και τριπλών σταθερών συνδυασμών

και φαρμάκων δεύτερης γραμμής.
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The Family study is an observational, non-intervention-
al study aiming to evaluate the characteristics, office
blood pressure (OBP) levels and usual treatment
strategies of hypertensive patients receiving olmesar-
tan-based therapy (2 office visits within 2 months).

Analysis included 4,883 hypertensives [age 66.5 ± 11.2
years, men 54%, diabetics 26%, OBP (systolic/dias-
tolic): 137.6 ± 16.0/82.4 ± 9.8 mmHg, 56% <140/90
mmHg] who were assessed by 491 primary care doc-
tors. Participants were receiving 2.2±0.8 antihyper-
tensive drugs (olmesartan monotherapy: 21%, 2 drugs:
44%, 3: 30%, ≥4: 5%). Of patients on olmesartan com-
binations, 89% used fixed-dose pills (37% olmesartan-
amlodipine; 28% olmesartan-hydrochlorothiazide; 35%
olmesartan-amlodipine-hydrochlorothiazide). 13% of
patients reported missing at least one dose, with most
common reported cause the complexity of treatment
regimen (75%). In binary logistic regression, age (odds
ratio: 0.99; 95% confidence intervals: 0.98-0.99), male
gender (1.2; 1.04-1.31), obesity (1.33; 1.16-1.52), di-
abetes (1.28; 1.12-1.46), and number of antihyperten-
sive drugs (0.9; 0.84-0.97) were associated with un-
controlled hypertension. In cases with uncontrolled
OBP, the following actions were decided: dose increase
18%; prescription of additional drug 17%; drug sub-
stitution 3%; treatment simplification using fixed-dose
combination 7%; no change 55%. OBP in the second
visit was 128.5 ± 9.4/78.3 ± 7.7 mmHg.
In conclusion, these data showed that combination the -
rapy and particularly fixed-dose combinations are wide-
ly prescribed in primary care. However, uncontrolled
OBP is common, with physicians’ inertia and complexity
of regimen being major barriers in achieving optimal
OBP control. Intensification and simplification of treat-
ment, with wider use of double and triple fixed-dose
combinations and second-line drugs, are necessary to
improve the control of hypertension in primary care.
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