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Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Εδώ και µερικές δεκαετίες έχει αναγνωριστεί ότι η υπέρταση αποτελεί τον ισχυρότερο τροποποιήσιµο
παράγοντα κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες
κινδύνου για έµφραγµα µυοκαρδίου [1]. Πρόσφατη µεταανάλυση 61 µελετών µε δεδοµένα από
1.000.000 άτοµα που διερεύνησε τη σχέση µεταξύ αρτηριακής πίεσης και καρδιαγγειακού κινδύνου
έδειξε ότι, στις προηγούµενες αναλύσεις επιδηµιολογικών µελετών, ο κίνδυνος που προέρχεται από
την υπέρταση είχε υποτιµηθεί [2]. Η νέα µεταανάλυση έδειξε ότι για κάθε 20 mmHg αύξησης της
συστολικής πίεσης ή, αντίστοιχα, 10 mmHg της διαστολικής, ο κίνδυνος τόσο για θανατηφόρο
αγγειακό εγκεφαλικό, όσο και για θανατηφόρο στεφανιαίο επεισόδιο διπλασιάζεται [2]. Το
εντυπωσιακότερο εύρηµα της µεταανάλυσης είναι το ότι η σχέση αυτή πίεσης και κινδύνου παραµένει
και σε επίπεδα πίεσης χαµηλότερα των 140/90 mmHg, µέχρι τα 120/80 mmHg [2]. Τα δεδοµένα αυτά
επιβεβαιώνονται και από πρόσφατη δηµοσίευση της µελέτης Framingham Heart Study που έδειξε ότι
άτοµα µε αρτηριακή πίεση 130-139/85-89 mmHg διατρέχουν σηµαντικά µεγαλύτερο κίνδυνο για
καρδιαγγειακή νόσο από αυτά µε χαµηλότερες τιµές πίεσης [3].
Μεταανάλυση των µακροχρόνιων µελετών φαρµακευτικής παρέµβασης στην υπέρταση µέχρι το 1992
έδειξε ότι η αντιϋπερτασική φαρµακοθεραπεία µειώνει τον κίνδυνο για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
κατά περίπου 40%, για στεφανιαία νόσο κατά 25% και για καρδιακή ανεπάρκεια κατά 50% [4]. Η
µείωση αυτή αντιστοιχεί σε πλήρη εξουδετέρωση του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο που
αποδίδεται στην υπέρταση και κατά 2/3 εξουδετέρωση του αντίστοιχου κινδύνου για στεφανιαίο
επεισόδιο [4]. Σε ασθενείς µε βλάβη οργάνων-στόχων ή καρδιαγγειακή νόσο, το απόλυτο όφελος της
θεραπείας είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο σε ασθενείς µε ανεπίπλεκτη υπέρταση. Το
εντυπωσιακό αυτό όφελος της αντιϋπερτασικής θεραπείας οφείλεται βέβαια στη µείωση της
αρτηριακής πίεσης αυτής καθ’ εαυτής. Παραµένει όµως το κρίσιµο ερώτηµα αν, για την ίδια µείωση
της πίεσης, κάποια αντιϋπερτασικά φάρµακα πλεονεκτούν ως προς την καρδιαγγειακή προστασία.
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µεγάλη συζήτηση, αλλά και µεγάλη προσπάθεια µέσω συγκριτικών
µελετών επιβίωσης, για την αναγνώριση της άριστης αντιϋπερτασικής φαρµακοθεραπείας [5].
ΤΟ «ΚΑΛΥΤΕΡΟ» ΑΝΤΙΫΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Η σύγχρονη φαρµακοθεραπεία της υπέρτασης βασίζεται σε µια εντυπωσιακά µεγάλη βάση
δεδοµένων από µελέτες έκβασης και ως εκ τούτου αποτελεί άριστο παράδειγµα εφαρµογής της
«ιατρικής µε βάση τις ενδείξεις» (evidence based medicine). Μέχρι σήµερα έχουν δηµοσιευθεί τα
αποτελέσµατα συνολικά 30 µεγάλων προοπτικών τυχαιοποιηµένων µελετών επιβίωσης που
σχεδιάστηκαν κυρίως για να αξιολογήσουν (και σε πολλές µελέτες να συγκρίνουν) την
αποτελεσµατικότητα των διαφόρων κατηγοριών αντιϋπερτασικών φαρµάκων στην πρόληψη των
καρδιαγγειακών επεισοδίων [6-37]. Οι µελέτες αυτές περιέλαβαν συνολικά 180.956 υπερτασικά άτοµα
µε µέση παρακολούθηση πάνω από 4 χρόνια και κατά τη διεξαγωγή τους συνέβησαν 19.550 µείζονα
καρδιαγγειακά επεισόδια (πίνακες 1 και 2). Τα δεδοµένα των µελετών αυτών διαµόρφωσαν τις
σύγχρονες απόψεις για την αντιϋπερτασική θεραπεία και την επιλογή φαρµάκων, οι οποίες δεν
αναµένεται να αλλάξουν σηµαντικά µέσα τα επόµενα χρόνια.
Η µεγαλύτερη από της µελέτες αυτές (ALLHAT, 2002 [23]) περιέλαβε 42.418 υπερτασικά άτοµα και
σύγκρινε ένα κλασικό θειαζιδικό διουρητικό, έναν ανταγωνιστή ασβεστίου, έναν αναστολέα του
µετατρεπτικού ενζύµου της αγγειοτασίνης (ΜΕΑ) και έναν α1-αποκλειστή. Η µέση διάρκεια
παρακολούθησης ήταν 4,9 χρόνια και στο διάστηµα αυτό παρατηρήθηκαν 5.437 καρδιαγγειακά
επεισόδια.
Στις περισσότερες συγκριτικές µελέτες επιβίωσης δεν παρατηρήθηκαν διαφορές µεταξύ των
αντιϋπερτασικών φαρµάκων ως προς τα κύρια καταληκτικά σηµεία (συνήθως στεφανιαία ή όλα τα
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µείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια). Εξαιρέσεις αποτελούν η µελέτη ALLHAT [37] όπου ο α1αποκλειστής αποδείχθηκε λιγότερο αποτελεσµατικός από το διουρητικό στην πρόληψη της καρδιακής
ανεπάρκειας και η Αυστραλιανή µελέτη ANBP-2 [28] που έδειξε λιγότερα καρδιαγγειακά επεισόδια µε
έναν αναστολέα ΜΕΑ συγκριτικά µε ένα διουρητικό. Άλλες διαφορές αφορούσαν συνήθως
δευτερεύοντα καταληκτικά σηµεία των µελετών και σε πολλές περιπτώσεις αποδόθηκαν σε διαφορές
στη µείωση της πίεσης µεταξύ των οµάδων υπό διαφορετική θεραπεία. Η σηµαντικότερη πληροφορία
από την ALLHAT [23], που αποκτήθηκε λόγω της µεγάλης στατιστικής ισχύος της µελέτης, είναι το ότι
αποκλείστηκε η πιθανότητα διαφοράς µεταξύ κατηγοριών φαρµάκων πάνω από 10% ως προς την
καρδιαγγειακή προστασία (µε βάση τα 95% όρια αξιοπιστίας των διαφορών στην καρδιαγγειακή
προστασία µεταξύ φαρµάκων).
Πρόσφατη ανάλυση των µελετών επιβίωσης ως προς τη σχέση µεταξύ της µείωσης της αρτηριακής
πίεσης και της µείωσης των καρδιαγγειακών επεισοδίων επίσης οδήγησε στο συµπέρασµα ότι το
όφελος της αντιϋπερτασικής θεραπείας προέρχεται κυρίως από τη µείωση της συστολικής πίεσης
[38]. Παρατηρήθηκε δηλαδή σχεδόν γραµµική συσχέτιση µεταξύ µείωσης της συστολικής πίεσης και
µείωσης των επεισοδίων, εγκεφαλικών, στεφανιαίων, µειζόνων καρδιαγγειακών, θανατηφόρων
καρδιαγγειακών αλλά και συνολικών θανατηφόρων επεισοδίων [5,38]. Εξαίρεση αποτέλεσε η
καρδιακή ανεπάρκεια, της οποίας η πρόληψη εξαρτάται περισσότερο από το είδος των φαρµάκων
[5,38]. Φαίνεται λοιπόν ότι, αν τελικά υπάρχουν κάποιες διαφορές στο όφελος των αντιϋπερτασικών
φαρµάκων που δεν αναδείχθηκαν στις συγκριτικές µελέτες, τότε αυτές αναµένεται να είναι µικρές
συγκριτικά µε το όφελος που αποδίδεται στη µείωση της πίεσης. Βέβαια, σε συνθήκες καρδιαγγειακής
βλάβης, µελέτες δευτερογενούς πρόληψης έδειξαν ότι κάποιες κατηγορίες φαρµάκων υπερτερούν
(π.χ. αναστολείς ΜΕΑ, β-αποκλειστές και ανταγωνιστές αγγειοτασίνης σε καρδιακή ανεπάρκεια,
αναστολείς ΜΕΑ και ανταγωνιστές αγγειοτασίνης σε διαβητική νεφροπάθεια, β-αποκλειστές,
αναστολείς ΜΕΑ και ανταγωνιστές αγγειοτασίνης µετά από έµφραγµα µυοκαρδίου).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Περιγραφή µελετών επιβίωσης για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας
των φαρµάκων στην καρδιαγγειακή προστασία [6-37].

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

30 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Σχεδιασµός µελετών

Προοπτικές, τυχαιοποιηµένες, ελεγχόµενες, διπλές-τυφλές ή
ανοικτές µε τυφλή αξιολόγηση καταληκτικών σηµείων

Κύρια καταληκτικά σηµεία

Θανατηφόρα ή µη, στεφανιαία επεισόδια και/ή εγκεφαλικά
επεισόδια και/ή καρδιακή ανεπάρκεια ή συνδυασµός µειζόνων
καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Αριθµός αρρώστων

180.956 άτοµα

Ποσοστό ανδρών

53% (48-74%)

Χαρακτηριστικά

Κατά κανόνα µε µεγάλο καρδιαγγειακό κίνδυνο

Ηλικία αρρώστων

Μέση τιµή 65,7 έτη (50% άνω των 65 ετών)

∆ιάρκεια παρακολούθησης

Μέση 4,3 χρόνια (2-8,5 χρόνια)

∆εδοµένα ανάλυσης

>750.000 ασθενείς/χρόνια παρακολούθησης

Aρτηριακή πίεση

159/89 mmHg (µέση τιµή κατά την ένταξη στις µελέτες)

Άρρωστοι υπό σταθερή
τυχαιοποιηµένη θεραπεία

68% (µέχρι το τέλος των µελετών)

Άρρωστοι υπό συνδυασµένη
θεραπεία

>50% (34-62%) στο τέλος των µελετών

Καρδιαγγειακά επεισόδια

19.550 µείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Περιγραφή µελετών επιβίωσης για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας
των φαρµάκων στην καρδιαγγειακή προστασία.
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ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Αριθµός*
Μελετών

Αριθµός
Αρρώστων

Αριθµός Καρδιαγγειακών
Επεισοδίων

Αναστολείς ΜΕΑ – Ανταγωνιστές
Ασβεστίου – Eικονικό φάρµακο [6-14]

9

25.711

3.548

Αναστολείς ΜΕΑ – Ανταγωνιστές Ca –
β-Αποκλειστές ή ∆ιουρητικά [15-30]

16

101.228

10.131

Ανταγωνιστές Αγγειοτασίνης – Άλλα
φάρµακα [14,31-34]

5

32.036

4.680

Οµάδες µε διαφορετική πίεση-στόχο
[17,26,27,35,36]

5

21.982

1.191

30

180.956

19.550

ΣΥΝΟΛΟ

* Μερικές µελέτες περιέλαβαν οµάδες αρρώστων που αντιστοιχούν σε περισσότερες από µια κατηγορίες
ΜΗΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΝΑ∆ΕΙΧΘΗΚΑΝ
ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ;
Οι µελέτες επιβίωσης παρουσιάζουν ενδογενείς αδυναµίες και προβλήµατα που δυσχεραίνουν την
ανάδειξη διαφορών µεταξύ φαρµάκων. Πρώτον, στις µελέτες αυτές σχεδόν το 1/3 των αρρώστων
διέκοψαν την τυχαιοποιηµένης θεραπεία λόγω παρενεργειών, απόσυρσης της συγκατάθεσης για
συµµετοχή στη µελέτη, ή λόγω άλλων ποικίλων αιτίων [6-37]. ∆εύτερον, στη οµάδες σύγκρισης (σε
µερικές µελέτες ήταν εικονικό φάρµακο) για λόγους δεοντολογίας (αρρύθµιστη πίεση) συχνά
χορηγήθηκαν φάρµακα σε ποσοστό που σε µερικές µελέτες ξεπέρασε το 50% [6-14,31]. Όµως, µε τη
λογική της τίµιας «intention to treat» προσέγγισης, η ανάλυση σύγκρινε τις οµάδες όπως αρχικά
τυχαιοποιήθηκαν ανεξάρτητα από το αν η αρχική θεραπεία στην συνέχεια τροποποιήθηκε. Είναι
προφανές, ότι οι συχνές αυτές αλλαγές στην τυχαιοποιηµένη θεραπεία µπορεί να ευθύνονται για
σηµαντική υποεκτίµηση του οφέλους της θεραπείας και στη µη αποκάλυψη σηµαντικών διαφορών
µεταξύ φαρµάκων. Άλλοι παράγοντες, όπως η παλινδρόµηση προς της µέση τιµή (regression to the
mean) και η συχνά κακή συνεργασιµότητα των αρρώστων, επίσης έχουν αρνητική επίδραση στην
ανάδειξη διαφοράς µεταξύ συγκρινόµενων οµάδων.
Ένα επιπρόσθετο σηµαντικό πρόβληµα των µελετών επιβίωσης που συχνά παραβλέπεται είναι το ότι
οι µελέτες αυτές δεν συγκρίνουν µονοθεραπείες αλλά θεραπευτικές γραµµές. Είναι αυτονόητο ότι, για
λόγους δεοντολογίας, δεν είναι εφικτή η σύγκριση µονοθεραπειών σε µελέτες µε διάρκεια µεγαλύτερη
από µερικές εβδοµάδες, δεδοµένου σε πολλούς αρρώστους για τη ρύθµιση της πίεσης χρειάζονται
δύο ή περισσότερα φάρµακα. Έτσι, µετά τη αρχική τυχαιοποίηση στα συγκρινόµενα φάρµακα, κατά
τη µακροχρόνια παρακολούθηση στα πλαίσια της διεξαγωγής της µελέτης (συχνά πάνω από 5
χρόνια), στους περισσότερους αρρώστους προστέθηκαν άλλα φάρµακα (συχνά περισσότερα από
ένα) ώστε να επιτευχθεί αποδεκτή ρύθµιση της πίεσης. Είναι προφανές ότι, η προσθήκη επιπλέον
φαρµάκων αποδυναµώνει τη δυνατότητα ανάδειξης πιθανών διαφορών µεταξύ των αρχικών
φαρµάκων.
Ενδεικτική είναι η σύγκριση των πρόσφατων µελετών στην υπέρταση µε τις πρώτες µελέτες
πρωτογενούς πρόληψης στην υπερχοληστερολαιµία. Ως παράδειγµα αναφέρεται η µελέτη
WOSCOPS [39] σε 6.695 άτοµα µε υπερχοληστερολαιµία, στην οποία (α) σχεδόν όλοι οι
συµµετέχοντες παρέµειναν στην τυχαιοποιηµένη θεραπεία µε στατίνη, (β) κανένας από την οµάδα
υπό εικονικό φάρµακο δεν πήρε θεραπεία µε στατίνη και (γ) κανένα άλλο υπολιπιδαιµικό φάρµακο
δεν χρησιµοποιήθηκε και στις δύο οµάδες στα πέντε χρόνια παρακολούθησης της µελέτης.
∆ΟΥΡΗΤΙΚΑ: ΦΑΡΜΑΚΑ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΗΣ

ΜΕ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΙ

Τα διουρητικά παραµένουν αντιϋπερτασική θεραπεία πρώτης γραµµής σε όλες της κατευθυντήριες
οδηγίες από την πρώτη δηµοσίευσή τους µέχρι σήµερα [40-44]. ∆υστυχώς, παρά την πληθώρα
θετικών µελετών επιβίωσης και τη σταθερή τοποθέτηση των επιστηµονικών εταιρειών για τη
χρησιµότητα και την αποτελεσµατικότητά τους, την προηγούµενη δεκαετία τα διουρητικά
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κατηγορήθηκαν µε βάση δευτερεύοντα (ενδιάµεσα ή υποκατάστατα) καταληκτικά σηµεία και η
συνταγογράφησή τους στην υπέρταση µειώθηκε. Μετά τα αποτελέσµατα της µελέτης ALLHAT [23],
που έδειξε ότι δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ των διουρητικών, των ανταγωνιστών ασβεστίου και των
αναστολέων ΜΕΑ στην πρόληψη των στεφανιαίων επεισοδίων, ο ρόλος των διουρητικών
αναβαθµίστηκε. Είναι χαρακτηριστικό το ότι το 2003 η Εθνική Επιτροπή των ΗΠΑ JNC-7 [40]
πρότεινε ως πρώτη επιλογή για την υπέρταση τα διουρητικά «για τους περισσότερους». Αντίθετα,
τόσο στις Ευρωπαϊκές [41], όσο και τις ∆ιεθνείς [42] και τις Ελληνικές [43] οδηγίες για την υπέρταση
δεν δόθηκε τέτοιο προβάδισµα στα διουρητικά. Υπάρχει όµως συµφωνία µεταξύ των κατευθυντήριων
οδηγιών ότι για πολλούς αρρώστους τα διουρητικά είναι φάρµακα πρώτης γραµµής και για τους
περισσότερους είναι απαραίτητα στη συνδυασµένη θεραπεία [44].
Μετά από µισό αιώνα ευρείας χρήσης των θειαζιδικών διουρητικών, εκτός από τις γνωστές
µεταβολικές διαταραχές που παρατηρούνται µε τη χρήση τους, οι οποίες είναι λιγότερο συχνές και
λιγότερο έντονες µε τις µικρές δόσεις που χρησιµοποιούνται σήµερα, νέες πληροφορίες µε κλινική
σηµασία έχουν προκύψει. Μια σηµαντική και όχι σπάνια ανεπιθύµητη ενέργεια των θειαζιδικών
διουρητικών η οποία συχνά παραβλέπεται είναι η διαταραχή της σεξουαλικής λειτουργίας που µπορεί
να παρατηρηθεί, ακόµη και µε µικρές δόσεις (12,5 mg χλωρθαλιδόνης ή υδροχλωροθειαζίδης
ηµερησίως) σε ποσοστό περίπου 10% των ανδρών [45-46]. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις
κατευθυντήριες οδηγίες της ∆ιεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης (1997) ως «σχετική» αντένδειξη για τη
χορήγηση των διουρητικών αναφέρονται οι σεξουαλικά ενεργείς άνδρες [47].
Ένα επιπλέον σηµαντικό θέµα προέκυψε από αναλύσεις για την αξιολόγηση της επίδρασης των
αντιϋπερτασικών φαρµάκων στην εµφάνιση σακχαρώδη διαβήτη στις τελευταίες µελέτες επιβίωσης.
Οι µελέτες έδειξαν ότι αναστολείς ΜΕΑ και οι ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης µειώνουν κατά περίπου
25% τη πιθανότητα εµφάνισης διαβήτη συγκριτικά µε τα διουρητικά και τους β-αποκλειστές, ενώ οι
ανταγωνιστές ασβεστίου φαίνεται να έχουν ουδέτερη δράση [7,20,21,23,31,33,34]. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι παρατηρήσεις αυτές προέρχονται από µη προσχεδιασµένες αναλύσεις των δεδοµένων.
Είναι όµως σταθερό εύρηµα σε πολλές µελέτες και εποµένως δεν µπορεί να αγνοηθεί. Αν και στις
µελέτες επιβίωσης οι διαφορές αυτές δεν µεταφράστηκαν σε διαφορές στον καρδιαγγειακό κίνδυνο,
µακροπρόθεσµα αναµένεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις.
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΫΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Mε βάση τα ευρήµατα των µελετών επιβίωσης, ο κύριος στόχος της αντιϋπερτασικής θεραπείας (που
συχνά παραµελείται) είναι η επίτευξη ρύθµισης της αρτηριακής πίεσης. ∆υστυχώς, µε οποιαδήποτε
µονοθεραπεία, λιγότεροι από το 50% των αρρώστων επιτυγχάνουν άριστη ρύθµιση της πίεσης. Στις
τελευταίες µελέτες επιβίωσης, όπου εφαρµόστηκαν οι σύγχρονοι στόχοι ως προς τη ρύθµιση της
πίεσης, σε ποσοστό πάνω από το 50% των αρρώστων χορηγήθηκε συνδυασµός δύο ή
περισσότερων αντιϋπερτασικών φαρµάκων [23,34]. Ειδικά σε αρρώστους µε διαβήτη ή νεφρική
βλάβη, όπου ο στόχος πίεση είναι χαµηλότερος (<130/80 mmHg), συνήθως χρειάστηκαν 2-4
φάρµακα για τη επίτευξη άριστης ρύθµισης [14,32,35]. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ακόµα και στις
µελέτες επιβίωσης που έγιναν σε εξειδικευµένα κέντρα υπό ελεγχόµενες συνθήκες, σε πάνω από το
1/3 των αρρώστων δεν επιτεύχθηκε άριστη ρύθµιση (κυρίως της συστολικής πίεσης). Είναι εµφανές
ότι συχνά η ρύθµιση της πίεσης δεν είναι εύκολη υπόθεση και ότι η συνδυασµένη φαρµακοθεραπεία
είναι ο κανόνας. Η ανάδειξη της πρωταρχικής σηµασίας της άριστης ρύθµισης της πίεσης και της
ανάγκης για συνδυασµένη θεραπεία στις περισσότερες περιπτώσεις υποδηλώνουν ότι η αρχική
επιλογή του φαρµάκου συχνά έχει δευτερεύουσα σηµασία.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Η ανάλυση των δεδοµένων των µελετών επιβίωσης υποστηρίζει τις κατευθυντήριες οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης-Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας (2003) [41], της ∆ιεθνούς
Εταιρείας Υπέρτασης - Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (2003) [42] και τις πρόσφατες οδηγίες (2005)
της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Υπέρτασης [43]. ∆ιουρητικά, β-αποκλειστές, ανταγωνιστές
ασβεστίου, αναστολείς ΜΕΑ και ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης προτείνονται ως θεραπεία
πρώτης γραµµής στην υπέρταση. Άλλες κατηγορίες φαρµάκων, όπως οι α1-αποκλειστές, τα
αντιαδρενεργικά φάρµακα κεντρικής δράσης και τα αγγειοδιασταλτικά άµεσης δράσης (στο αγγειακό
τοίχωµα), χρησιµοποιούνται ως συµπληρωµατική θεραπεία όταν τα φάρµακα πρώτης γραµµής δεν
επαρκούν.

5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η θεραπευτικές αποφάσεις στη υπέρταση βασίζονται σε µια εντυπωσιακή βάση δεδοµένων µε
πολλές, µεγάλες και µακροχρόνιες µελέτες επιβίωσης.
2. Οι µελέτες έδειξαν ότι η αντιϋπερτασική φαρµακοθεραπεία είναι εξαιρετικά αποτελεσµατική στη
πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων.
3. Το όφελος της αντιϋπερτασικής θεραπείας προέρχεται κυρίως από τη µείωση της αρτηριακής
πίεσης. ∆ιαφορές µεταξύ αντιϋπερτασικών φαρµάκων ως προς τη καρδιαγγειακή προστασία, αν
υπάρχουν, φαίνεται να είναι µικρές συγκριτικά µε το όφελος της µείωσης της πίεσης.
4. Σε συνθήκες εγκατεστηµένης καρδιαγγειακής βλάβης (π.χ. έµφραγµα µυοκαρδίου, καρδιακή
ανεπάρκεια, νεφροπάθεια) κάποιες κατηγορίες αντιϋπερτασικών φαρµάκων πλεονεκτούν και, ως
εκ τούτου, υπάρχει απόλυτη ένδειξη για τη χορήγησή τους.
5. Για την επίτευξη άριστης ρύθµισης της πίεσης στα περισσότερα υπερτασικά άτοµα χρειάζεται
συνδυασµός αντιϋπερτασικών φαρµάκων. Στην ανεπίπλεκτη υπέρταση ο γιατρός πρέπει να
επικεντρωθεί όχι τόσο στην επιλογή του καλύτερου φαρµάκου, αλλά στη επιλογή της
καταλληλότερης θεραπείας (συνήθως συνδυασµού) ώστε να επιτευχθεί άριστη ρύθµιση της
πίεσης χωρίς ανεπιθύµητες ενέργειες.
6. Η γνώση των συµπερασµάτων των µελετών και η ελεύθερη κρίση του γιατρού εξασφαλίζουν την
εξατοµικευµένη εφαρµογή των δεδοµένων της έρευνας σε κάθε άρρωστο ξεχωριστά.
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