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Περιληψη
Η αρτηριακή σκληρία και η κεντρική αιμοδυναμική αποτελούν ένα πεδίο με
διαρκώς αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον. Η χρήση των δεικτών αυτών
ως προγνωστικών παραγόντων για καρδιαγγειακά νοσήματα προϋποθέτει
ότι: α) αποτελούν έναν ισχυρό και ανεξάρτητο παράγοντα καρδιαγγειακών
συμβαμάτων και ολικής θνητότητας, β) η προγνωστική τους αξία εκτείνεται
πέραν των παραδοσιακών παραγόντων κινδύνου και γ) η βελτίωσή τους συνοδεύεται από ελάττωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Η παρούσα ανασκόπηση συνοψίζει τα διαθέσιμα στοιχεία για τη χρήση των δεικτών αυτών
στα καρδιαγγειακά νοσήματα, παρουσιάζει τη δράση των αντιυπερτασικών
φαρμάκων στην αρτηριακή σκληρία και την κεντρική αιμοδυναμική και διατυπώνει ερωτηματικά που πρέπει να απαντηθούν πριν από την ευρεία χρήση
των δεικτών αυτών στην καθημέρα πράξη.
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Η αορτική σκληρία θεωρείται ο πιο σημαντικός παθοφυσιολογικός μηχανισμός που ρυθμίζει την αύξηση του εύρους πίεσης
και την μεμονωμένη συστολική υπέρταση που εμφανίζονται με
την πρόοδο της ηλικίας. H καρωτιδο-μηριαία ταχύτητα διάδοσης
σφυγμικού κύματος (PWV- Pulse Wave Velocity) είναι μια μη-επεμβατική μέθοδος μέτρησης της αορτικής σκληρίας και θεωρείται σήμερα o χρυσός κανόνας για την εκτίμηση της αρτηριακής ελαστικότητας. Η κεντρική αιμοδυναμική έχει προσελκύσει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον την τελευταία δεκαετία, λόγω της αναγνώρισης ότι η περιφερική και η κεντρική αρτηριακή πίεση ενδέχεται να διαφέρουν και του ότι η κεντρική πίεση επιβάλλει το
φορτίο στην καρδία, εγκέφαλο και νεφρούς.
Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης/Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (2013) για
την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης, ο προσδιορισμός
της καρωτιδο-μηριαίας PWV θα πρέπει να μετράται στους υπερτασικούς ασθενείς για τον προσδιορισμό της αρτηριακής σκληρίας, και αυτή η οδηγία είναι βασισμένη σε ΙΙα-Β επίπεδο ενδείξεων.1 Αντίθετα, ο ρόλος της κεντρικής αιμοδυναμικής δεν έχει ακριβώς καθοριστεί, αν και οι οδηγίες έχουν αναγνωρίσει τον πα-
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θοφυσιολογικό, φαρμακευτικό και θεραπευτικό
της ρόλο. Εντούτοις παραμένει η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα πριν προταθεί η εκτίμηση αυτής
της παραμέτρου στην καθημερινή κλινική πράξη.1
Από κλινικής άποψης, είναι σημαντικό για τον
ειδικευόμενο ιατρό να γνωρίζει εάν η αορτική
σκληρία και η κεντρική αιμοδυναμική έχουν ισχυρή προγνωστική αξία για τα καρδιαγγειακά συμβάματα και την θνητότητα από οποιαδήποτε αιτία,
εάν η προγνωστική τους αξία εκτείνεται πέραν των
παραδοσιακών παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, εάν οι διάφορες κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμάκων εμφανίζουν διαφορετική επίδραση
πάνω τους, καθώς και αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ φαρμάκων της ίδιας κατηγορίας. Η παρούσα ανασκόπηση στοχεύει να αξιολογήσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία πάνω σ' αυτό το θέμα, και
να παρέχει κλινικά σημαντικές πληροφορίες.
ΦΥσιOλOγια Και ΠαΘOΦΥσιOλOγια
Τησ αρΤηριαΚησ σΚληριασ
H κυματομορφή της πίεσης είναι άθροιση του
προωθούμενου κύματος, που προέρχεται από την
εξώθηση της αριστεράς κοιλίας, με κατεύθυνση από την αορτή στην περιφέρεια, και του ανακλώμενου κύματος, που προέρχεται από την ανάκλαση
περιφερικά, λόγω των αγγειακών αντιστάσεων.
Στις μικρές ηλικίες και σε υγιή άτομα, οι μεγάλου διαμέτρου αρτηρίες όπως η αορτή, διατηρούν την ελαστικότητά τους και η κυματομορφή
διαδίδεται με σχετικά χαμηλή ταχύτητα προς την
περιφέρεια. Συνεπώς, το ανακλώμενο κύμα συναντά το προωθούμενο κύμα στη διαστολή. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα αυξημένη διαστολική κεντρική
πίεση, άρα καλύτερη στεφανιαία άρδευση.
Η προχωρημένη ηλικία και ασθένειες (όπως η
υπέρταση και άλλες καταστάσεις) σχετίζονται με
αρτηριακή σκλήρυνση, η οποία εν συνεχεία προκαλεί επιτάχυνση του κύματος. Συνεπώς, το ανακλώμενο κύμα συναντά αυτό που προωθείται στην
συστολή, που συνεπάγεται αυξημένη κεντρική συστολική πίεση.
Από τους παραπάνω μηχανισμούς προκύπτει
ότι η μελέτη των κυματομορφών σε δύο διαφορετικά σημεία του αρτηριακού δέντρου (συνήθως στην
καρωτίδα και τη μηριαία ή τη βραχιόνιο αρτηρία)
επιτρέπει τη μη-επεμβατική εκτίμηση της PWV
(που υπολογίζει την αρτηριακή σκληρία), του δεί-

κτη ενίσχυσης (δίνει πληροφορίες για το ανακλώμενο) κύμα και της κεντρικής πίεσης. O δείκτης ενίσχυσης είναι ο λόγος της πίεσης ενίσχυσης προς
το εύρος πίεσης, με την πίεση ενίσχυσης να αντιπροσωπεύει την διαφορά μεταξύ της συστολικής
πίεσης και μέγιστης κλίσης πίεσης.
Αρκετές συσκευές χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια για την μη-επεμβατική (αναίμακτη) εκτίμηση αυτών των παραμέτρων, με Sphygmocor και Complior να είναι οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες. Βέβαια οι επεμβατικές μέθοδοι είναι το "gold standard" για την ακριβή μέτρηση της
κεντρικής αιμοδυναμικής και της αρτηριακής
σκληρίας. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή κλινική πράξη, οπότε οι μη επεμβατικές έχουν επικρατήσει.
ΚεΝΤριΚη αιΜOΔΥΝαΜιΚη
Η κεντρική αρτηριακή πίεση είναι η πίεση στο
εγγύς τμήμα της αορτής και θεωρείται σήμερα μεγαλύτερης σημασίας από την περιφερική αρτηριακή πίεση από φυσιολογικής άποψης διότι: α) η κεντρική αρτηριακή πίεση είναι αυτή, την οποία η
καρδιά πρέπει να υπερνικήσει σε κάθε συστολή,
για να διατηρήσει την αιματική ροή σε όλο τον οργανισμό, και έτσι, είναι ένας μείζων παράγοντας
πρόκλησης υπερτροφίας αριστεράς κοιλίας στην
υπέρταση, β) η κεντρική διαστολική πίεση είναι ο
κύριος ρυθμιστής της στεφανιαίας άρδευσης, και
γ) η κεντρική αρτηριακή πίεση μεταδίδεται στα
στεφανιαία αγγεία, τον εγκέφαλο και τους νεφρούς, τα όργανα στόχους δηλαδή της υπέρτασης.
Η περιφερική και κεντρική αρτηριακή πίεση
μπορεί να διαφέρουν σημαντικά λόγω της επαύξησης της πίεσης. Τυπικά, η διαστολική πίεση δεν αλλάζει σημαντικά κατά μήκος του αρτηριακού δέντρου από την αορτή στην περιφέρεια. Συνεπώς,
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην περιφερική και
την κεντρική αρτηριακή πίεση δεν είναι ασυνήθεις
και μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένη θεραπευτική προσέγγιση, η οποία είναι τυπικά βασισμένη
στη μέτρηση της περιφερικής αρτηριακής πίεσης.
ΠρOγΝωσΤιΚη αΞια αρΤηριαΚησ σΚληριασ
Δεδομένα από πολλές προοπτικές μελέτες με
μεγάλο χρόνο παρακολούθησης (follow-up) δείχνουν ότι η αυξημένη αρτηριακή σκληρία, όπως
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μετράται με το PVW, αποτελεί έναν ανεξάρτητο
προγνωστικό παράγοντα καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας, καθώς και θνητότητας από
οποιαδήποτε αιτία. Η ισχυρή προγνωστική αξία
της αρτηριακής σκληρίας παρατηρήθηκε σε ποικίλους πληθυσμούς, σε υγιείς και ασθενείς: στο γενικό πληθυσμό,2-6 σε ηλικιωμένους,7-9 σε άτομα χωρίς καρδιαγγειακή νόσο που συνεπώς δεν χρησιμοποιούν φάρμακα για το καρδιαγγειακό τους σύστημα,10 σε ασθενείς με διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης,11 σε διαβητικούς ασθενείς,12 σε ασθενείς με
ιδιοπαθή υπέρταση,13-16 και σε ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική νόσο.17-20
Έχει φανεί πρόσφατα ότι η αορτική σκληρία
είναι ένας ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας καρδιαγγειακών συμβαμάτων και θνητότητας
από κάθε αιτία ακόμα και στα αρχικά στάδια της
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, πέρα από την τελικού σταδίου.21 Έχει επίσης φανεί ότι η αορτική
σκληρία είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας λειτουργικότητας μετά από ένα ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, υποδεικνύοντας ότι όχι μόνο η έκβαση, αλλά και η ποιότητα ζωής συνδέεται με αυτήν.22 Αντίθετα, ο δείκτης ενίσχυσης δεν είχε ανεξάρτητη προγνωστική αξία στην τελική λειτουργική έκβαση των ασθενών.
Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση ανασκόπησε
την ικανότητα της αρτηριακής σκληρίας να προβλέπει τα καρδιαγγειακά συμβάματα και την θνητότητα από οποιαδήποτε αιτία.23 Oι συγγραφείς εντόπισαν 17 προοπτικές μελέτες με σχεδόν 16.000
ασθενείς και ένα μέσο όρο follow-up 7.7 έτη (2.519.6 έτη). Βρέθηκε ότι η PWV σχετιζόταν γραμμικά με όλα τα αποτελέσματα, και κάθε αύξησή της
κατά 1 m/sec σχετιζόταν με αύξηση κατά 15% στην
καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα, καθώς
και τη θνητότητα από οποιαδήποτε αιτία. O σχετικός κίνδυνος των ασθενών με την υψηλότερη σε
σχέση με τους ασθενείς με την χαμηλότερη PWV
ήταν 2.26 (95% CI: 1.89-2,70) για όλα τα καρδιαγγειακά συμβάματα, 2.02 (95% CI: 1.68-2.42) για
καρδιαγγειακή θνητότητα, και 1.90 (95% CI: 1.612.24) για συνολική θνητότητα.
H προγνωστική αξία της PWV ήταν μεγαλύτερη σε ασθενείς με υψηλότερο βασικό καρδιαγγειακό κίνδυνο, όπως σε τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) και υπέρταση. O σχετικός κίνδυνος για τα συνολικά καρδιαγγειακά συμβάματα
ήταν: 2.81 σε τελικού σταδίου ΧΝΝ έναντι 2.46
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στους υπερτασικούς ασθενείς και 1.68 στο γενικό
πληθυσμό.23 Μια μεγάλη γαλλική μελέτη σε υπερτασικούς προτείνει ότι η προγνωστική αξία της αρτηριακής σκληρίας ήταν μεγαλύτερη σε ασθενείς
με χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο απ' ότι σε
αυτούς με υψηλότερο.24 Τέλος, μια πρόσφατη ανάλυση αποκάλυψε ότι η ταχύτητα του σφυγμικού αορτικού κύματος σχετίζεται καλύτερα με την πρόγνωση σε νεότερους ασθενείς με τελικού σταδίου
ΧΝΝ, ενώ είναι ανεξάρτητη της ηλικίας σε υπερτασικούς ασθενείς και στον γενικό πληθυσμό.23
Ένα σημαντικό θέμα είναι εάν η αρτηριακή
σκληρία έχει την δυνατότητα να προβλέψει τα
καρδιαγγειακά συμβάματα πέρα από τους κλασικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, καθιερώνοντας τη σημασία της στην καθημερινή κλινική πράξη ανα-διαστρωματώνοντας τον κίνδυνο.
Tα διαθέσιμα δεδομένα αναδεικνύουν τη σημαντική προσθετική αξία της αρτηριακής σκληρίας στην
πρόβλεψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, πέρα από τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου, περιλαμβάνοντας το ευρέως γνωστό Framingham score
και το ευρωπαϊκό SCORE.25-28 Η χρήση της αρτηριακής σκληρίας οδηγεί σε αλλαγή της διαστρωμάτωσης του μεσοπρόθεσμου κινδύνου σε ασθενείς,
οδηγώντας σε αύξηση ή μείωσή του σε πολλές περιπτώσεις.25,28,29 Σε μια μεγάλη μελέτη ασθενών με
μετρίου και σοβαρού βαθμού ΧΝΝ, φάνηκε ότι η
αορτική σκληρία βελτιώνει την προγνωστική ακρίβεια πέραν των κλασικών παραγόντων κινδύνου,
με έναν δείκτη ανα-διαστρωμάτωσης στο 29%.21
ΠρOγΝωσΤιΚη αΞια ΤOΥ ΔειΚΤη εΝισΧΥσησ
Και Τησ ΚεΝΤριΚησ αιΜOΔΥΝαΜιΚησ
Πολλές προοπτικές μελέτες αποτίμησαν την
επιρροή της κεντρικής αιμοδυναμικής στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα, όπως επίσης και την θνητότητα από κάθε αιτία. Σχετικές
μελέτες διεξήχθησαν σε διάφορους πληθυσμούς,
σε υγιείς και ασθενείς: σε ηλικιωμένους,31 σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση,32 σε ασθενείς με
ΧΝΝ,33-35 και ασθενείς με στεφανιαία νόσο.36-40
Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση εξέτασε την
προγνωστική αξία της κεντρικής πίεσης για καρδιαγγειακά συμβάματα και θνητότητα από οποιαδήποτε αιτία.41 Σε αυτήν τη μετα-ανάλυση, συμπεριλήφθησαν 11 προοπτικές μελέτες με πάνω από
5.500 ασθενείς, με μέσο όρο παρακολούθησης 45
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μήνες (3-94 μήνες). O προσαρμοσμένος σχετικός
κίνδυνος των ολικών καρδιαγγειακών συμβαμάτων
ήταν 1.088 (95% CI: 1.040-1.139) για 10 mmHg αύξηση της κεντρικής συστολικής πίεσης, 1.137 (95%
CI: 1.063- 1.215) για 10 mmHg αύξηση του κεντρικού εύρους πίεσης και 1.318 (95% CI: 1.093-1.588)
για 10% αύξηση του δείκτη ενίσχυσης. Επίσης,
βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στον δείκτη ενίσχυσης και στη θνητότητα από κάθε αιτία: για
κάθε 10% αύξηση του δείκτη ενίσχυσης, ο προσαρμοσμένος σχετικός κίνδυνος της συνολικής
θνητότητας ήταν 1.384 (95% CI: 1.192-1.606). Όμως, όταν το κεντρικό εύρος πίεσης συγκρίθηκε με
το περιφερικό, ο σχετικός κίνδυνος για καρδιαγγειακά συμβάματα ήταν οριακός, όχι σημαντικά υψηλότερος.
H πίεση κύματος βρέθηκε σε υψηλότερα επίπεδα στους ασθενείς που ελάμβαναν ατενολόλη σε
σχέση με αυτούς που ελάμβαναν αμλοδιπίνη στην
μελέτη CAFE (Conduit Artery Functional Endpoint), και αναδείχθηκε ως προγνωστικός παράγοντας καρδιαγγειακών συμβαμάτων, ανεξάρτητος από τους άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού
κινδύνου, ενώ η κεντρική αρτηριακή πίεση και ο
δείκτης ενίσχυσης απέτυχαν να προβλέψουν τα
καρδιαγγειακά συμβάματα.42
ΠρOγΝωσΤιΚη αΞια Τησ Μειωσησ
Τησ σΚληριασ Και Τησ ΚεΝΤριΚησ
αιΜOΔΥΝαΜιΚησ
Ενώ μεγάλος αριθμός ενδείξεων υπάρχει αναφορικά με την προγνωστική αξία της αρτηριακής σκληρίας, υπάρχει έλλειψη δεδομένων αναφορικά με την προγνωστική αξία της μείωσης της
σκληρίας. Μια μελέτη που ειδικά ασχολήθηκε με
το θέμα αυτό, αποκάλυψε ότι οι ασθενείς με μειωμένη αρτηριακή σκληρία είχαν χαμηλότερα ποσοστά θνητότητας απ' ότι αυτοί, στους οποίους δεν επετεύχθη μείωση.43 Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο,
πως η συγκεκριμένη μελέτη έγινε σε ασθενείς με
τελικού σταδίου ΧΝΝ και γενίκευση των ευρημάτων σε υπερτασικούς ασθενείς απαιτεί επιβεβαίωση από περαιτέρω μελέτες.
Όσον αφορά την επίδραση της μείωσης της
κεντρικής πίεσης του αίματος στην καρδιαγγειακή
έκβαση, έμμεσα δεδομένα υποδεικνύουν τα ευεργετικά αποτελέσματά της. Στην μελέτη ASCOT
(Anglo- Scandinavian Cardiac Outcomes Trial), o

συνδυασμός των νέων αντιυπερτασικών (α-ΜΕΑ
και ανταγωνιστές ασβεστίου) βρέθηκε να υπερέχει έναντι του συνδυασμού των παλιών φαρμάκων
(β-αποκλειστές και διουρητικά) όσον αφορά στη
καρδιαγγειακή έκβαση, παρ' ότι η επίδραση αμφότερων στη μείωση της περιφερικής αρτηριακής
πίεσης ήταν ισοδύναμη.44 Η μελέτη CAFE, μια υπομελέτη της ASCOT, έδειξε ότι ο συνδυασμός
νεότερων αντιυπερτασικών είχε ως αποτέλεσμα
σημαντικά μεγαλύτερη πτώση της κεντρικής αρτηριακής πίεσης από το συνδυασμό παλαιότερων
φαρμάκων. Η διαφορά στην κεντρική συστολική
πίεση ήταν 4.3 mmHg και η διαφορά στο κεντρικό
εύρος πίεσης ήταν 3.0 mmHg.45 Όμως, πρέπει να
διευκρινιστεί εάν η διαφορά αυτή ήταν η αιτία των
καλύτερων αποτελεσμάτων των νέων φαρμάκων ή
εάν ευθύνονται άλλοι μηχανισμοί.
EΠιΔραση ΤωΝ αΝΤιΥΠερΤασιΚωΝ
ΦαρΜαΚωΝ σΤηΝ αρΤηριαΚη σΚληρια
Βάσει πολλών ενδείξεων, δεν υπάρχει αμφιβολία πως η αντιυπερτασική θεραπεία σχετίζεται
με σημαντική ελάττωση στην αρτηριακή σκληρία.
Η σύγκριση της ενεργούς θεραπείας σε σχέση με
το εικονικό φάρμακο (placebo) δείχνει ότι η PWV
μειώνεται σημαντικά με την ενεργό θεραπεία, ενώ
παραμένει αμετάβλητη με το placebo.46-55 Η αναμενόμενη πτώση στην PWV είναι 1.0 με 1.5 m/sec
κατά τη μακροχρόνια θεραπεία (> 3 μήνες), ενώ
μία μικρότερη πτώση της τάξης του 0.5-0.7 m/sec
παρατηρείται αμέσως μετά τη χορήγηση της αγωγής.53-55 Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι τα δεδομένα προέρχονται από μελέτες με μικρό αριθμό ασθενών, διαφορετικούς πληθυσμούς, και το σημαντικότερο, από μικρή χρονική διάρκεια παρακολούθησης (συνήθως μέχρι 6 μήνες).
Η αντιυπερτασική θεραπεία πρέπει να είναι
δια βίου και οι θεράποντες ιατροί οφείλουν να
γνωρίζουν εάν τα ευεργετικά αποτελέσματα παραμένουν στη διάρκεια των ετών και εάν μειώνουν
την αυξητική τάση της PWV με την ηλικία. Όμως,
είναι απίθανο να γίνει διαθέσιμη τέτοια πληροφορία, καθώς είναι ανήθικο να χρησιμοποιείται εικονικό φάρμακο για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε
υπερτασικούς ασθενείς, όταν είναι αναμφίβολα
και δεδομένα τα αποτελέσματα της αντιυπερτασικής θεραπείας. Υπάρχουν μόνο δυο πληθυσμοί ασθενών, που απουσιάζουν οι ισχυρές ενδείξεις για
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τα οφέλη της αντιυπερτασικής θεραπείας: οι υπερήλικες (> 80 ετών) με υπέρταση σταδίου Ι, και
νέοι με ήπια υπέρταση και χαμηλό καρδιαγγειακό
κίνδυνο. Θα είχε επομένως ενδιαφέρον να σχεδιαστούν μακροπρόθεσμες μελέτες που να αποτιμούν
την επίδραση της αντιυπερτασικής θεραπείας στην
αρτηριακή σκληρία και στην καρδιαγγειακή έκβαση σε αυτούς τους πληθυσμούς.
ΔιαΦOρεσ αΝαΜεσα σΤισ ΚαΤηγOριεσ
αΝΤιΥΠερΤασιΚωΝ ΦαρΜαΚωΝ

Ταχύτητα Διάδοσης Σφυγμικού Κύματος
Παρά την ευρύτατη πεποίθηση πως τα νέα αντιυπερτασικά φάρμακα (Aποκλειστές υποδοχέων
αγγειοτενσίνης, αναστολείς Μετατρεπτικού Ενζύμου αγγειοτενσίνης (α-ΜΕΑ) και ανταγωνιστές ασβεστίου) υπερέχουν των παλαιότερων (διουρητικά. β-αναστολείς) στην ελλάτωση της αρτηριακής
σκληρίας, διαθέσιμα δεδομένα από μικρές, τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες δείχνουν πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές.56-67 Oι διαθέσιμες
μελέτες έχουν τον περιορισμό ότι έχουν μικρό αριθμό συμμετεχόντων, και σχετικά μικρό χρόνο
παρακολούθησης (λιγότερο από έτος).
Εφόσον δεν υπάρχει ηθικό πρόβλημα στην σύγκριση αντιυπερτασικών φαρμάκων μακροπρόθεσμα, μπορεί να διεξαχθούν σχετικές πολυκεντρικές
μελέτες που να αποτιμούν την επίδραση διαφορετικών κατηγοριών φαρμάκων στην αρτηριακή σκληρία που να συμπεριλαμβάνουν μεγάλο αριθμό ασθενών και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα
(> 3-4 χρόνια). Πρέπει να σημειωθεί πως οι φαρμακευτικές εταιρίες είναι μάλλον απρόθυμες να
στηρίξουν τέτοιες μελέτες. Συνεπώς, σε μεγάλους
οργανισμούς, όπως το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας
(ΝΙΗ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε επιστημονικές εταιρίες όπως η Ευρωπαϊκή και η Αμερικανική
Εταιρία Υπέρτασης ή ακόμα και σε ανεξάρτητες ομάδες ειδικών να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και
να διεξάγουν τέτοιες μελέτες. Εκτός από τις προφανείς οικονομικές δυσκολίες στη χρηματοδότηση
τέτοιας έρευνας, ένας ακόμα παράγοντας θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν: μόνο στο ένα τρίτο των ασθενών θα επιτευχθεί αποτελεσματικός έλεγχος
της αρτηριακής πίεσης με μονοθεραπεία, που θα
δώσει ξεκάθαρα συμπεράσματα, ενώ η πλειονότητα απαιτεί συνδυασμό φαρμάκων, γεγονός που
μειώνει τη σαφήνεια των αποτελεσμάτων.
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Δείκτης ενίσχυσης
O δείκτης ενίσχυσης είναι ένας δείκτης του ανακλώμενου κύματος και συνεπώς του πρόσθετου
φορτίου για την αριστερά κοιλία. Τα περισσότερα
αντιυπερτασικά φάρμακα μειώνουν το δείκτη ενίσχυσης και συνεπώς δεν υπάρχουν σημαντικές
διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες,46,48,59,64,68-70 με την εξαίρεση των β- αποκλειστών. Oι β-αποκλειστές, όχι μόνο απέτυχαν να μειώσουν το δείκτη ενίσχυσης, αλλά αντίθετα οδήγησαν σε αυξημένες τιμές αυτού.64,65,69 Αυτό ίσως αποδίδεται στην επίδρασή τους στην καρδιακή συχνότητα. Είναι γνωστό, ότι η πειραματικά επαγόμενη ταχυκαρδία, μέσω κολπικής βηματοδότησης,
σχετίζεται με μείωση στον δείκτη ανάκλασης: για
κάθε 10 παλμούς/λεπτό αύξηση της καρδιακής συχνότητας, παρατηρείται πτώση 5% του δείκτη.71
Oπότε αναμένεται αύξησή του με τη χορήγηση βαποκλειστών, οι οποίοι έχουν βραδυκαρδιακή
δράση. Στην μελέτη CAFE παρατηρήθηκε ισχυρή
και αντιστρεπτή συσχέτιση μεταξύ της καρδιακής
συχνότητας και του δείκτη ενίσχυσης, και αυτό υποδεικνύει ότι η ανάκλαση κύματος αυξάνεται με
την πτώση της καρδιακής συχνότητας.72 Βρέθηκε
ότι η καρδιακή συχνότητα είναι ένας καθοριστικός
παράγοντας του κεντρικού και περιφερικού εύρους πίεση, και ότι η προσαρμογή στην καρδιακή
συχνότητα μείωνε σημαντικά τη διαφορά στην κεντρική αρτηριακή πίεση ανάμεσα στις ομάδες που
λάμβαναν ατενολόλη σε σχέση με την αμλοδιπίνη
στη μελέτη CAFE.
Παρ' όλα αυτά, η βραδυκαρδία από μόνη της
δεν μπορεί να εξηγήσει το φαινόμενο με τους β-αποκλειστές, οπότε άλλοι μηχανισμοί προτείνονται,
όπως είναι: α) οι β-αποκλειστές απέτυχαν να μειώσουν το λόγο διάμετρος αυλού/πάχος τοιχώματος
στις αρτηρίες αντίστασης, που είναι οι κύρια πηγή
ανάκλασης κύματος, και β) παρατηρείται καθυστέρηση στην κορυφή του προωθούμενου κύματος λόγω της επιμήκυνσης του χρόνου εξώθησης της αριστεράς κοιλίας. Συνεπώς, το ανακλώμενο κύμα αντιμετωπίζει υψηλότερες τιμές από το προωθούμενο κύμα, γεγονός που αυξάνει το δείκτη ενίσχυσης.
Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση ανέφερε ότι οι
α-ΜΕΑ είναι υπέρτεροι από τις υπόλοιπες κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμάκων στη μείωση
του δείκτη ενίσχυσης.73 Aυτό όμως αποδίδεται μόνο στην υπεροχή τους έναντι των β-αποκλειστών,
καθώς, όταν οι συγκρίσεις έγιναν χωριστά, δεν α-
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ναφέρθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις
υπόλοιπες κατηγορίες φαρμάκων, με την εξαίρεση
πάντα των β-αποκλειστών.
Μελέτες που συγκρίνουν τους β-αποκλειστές
με τους αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτενσίνης
δείχνουν την υπεροχή των δευτέρων έναντι των
πρώτων στην κεντρική αιμοδυναμική και την ανάκλαση κύματος. Σε μια μελέτη 21 υπερτασικών ασθενών που δεν ελάμβαναν αγωγή, η ατενολόλη συγκρίθηκε για 6 εβδομάδες με την επροσαρτάνη.
Βρέθηκε πως η ατενολόλη είχε μικρότερη επίδραση
στην κεντρική συστολική πίεση σε σχέση με την επροσαρτάνη και αύξησε το δείκτη ενίσχυσης.74 Σε
μια μεγαλύτερη, μακροπρόθεσμη και τυχαιοποιημένη μελέτη 156 υπερτασικών ασθενών, η ιρμπεσαρτάνη συγκρίθηκε με την ατενολόλη για 18 μήνες. Η
θεραπεία με ατενολόλη σχετίστηκε με αύξηση στο
δείκτη ανάκλασης και μείωση στην ενίσχυση του εύρους πίεσης, ενώ η ιρμπεσαρτάνη έδειξε ευεργετικά αποτελέσματα στην ανάκλαση κύματος.75
Η μειονεκτικότητα των β-αποκλειστών συγκρινόμενη με άλλες κατηγορίες αντιυπερτασικών
στο δείκτη ενίσχυσης και την κεντρική αιμοδυναμική φαίνεται να παραμένει και στη θεραπεία με
συνδυασμό φαρμάκων. Μια μεγάλη, πολυκεντρική,
προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη (EXPLOR) με
494 υπερτασικούς ασθενείς συνέκρινε το συνδυασμό της αμλοδιπίνης είτε με ατενολόλη είτε με βαλσαρτάνη για 24 εβδομάδες.76 Και οι δύο συνδυασμοί ελάττωσαν την περιφερική αρτηριακή πίεση
και την PWV στον ίδιο βαθμό. Όμως, η κεντρική
αρτηριακή πίεση, ο δείκτης ενίσχυσης και ο προσαρμοσμένος στην καρδιακή συχνότητα δείκτης ενίσχυσης ήταν σημαντικά μειωμένοι με το συνδυασμό της βαλσαρτάνης σε σχέση με την ατενολόλη.
ΔιαΦOρεσ ΦαρΜαΚωΝ Τησ ιΔιασ
ΚαΤηγOριασ
Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι υπάρχουν
διαφορές ανάμεσα σε φάρμακα της ίδιας κατηγορίας σχετικά με την επίδρασή τους στην PWV και
το δείκτη ενίσχυσης. Η μόνη διαφορά είναι για άλλη μια φορά οι β-αποκλειστές. Φάνηκε ότι δεν αυξάνουν όλοι τον δείκτη ενίσχυσης.
Μια αναδρομική μελέτη 242 υπερτασικών ασθενών ανέδειξε ότι η ατενολόλη σχετίστηκε με υψηλότερη συστολική πίεση και ανάκλαση κύματος
σε σχέση με τους αγγειοδιασταλτικούς β-αποκλει-

στές (νεμπιβολόλη και καρβεδιλόλη) ή τους αναστολείς υποδοχέων αγγειοτενσίνης, με ίδια αρτηριακή πίεση και αορτική σκληρία.77
Σε μια μελέτη 43 παχύσαρκων υπερτασικών
Αφροαμερικανών βρέθηκε ότι η θεραπεία με νεμπιβολόλη για 8 εβδομάδες οδήγησε σε σημαντική
βελτίωση της αρτηριακής ευενδοτότητας, όπως μετράται από το δείκτη ενίσχυσης και το χρόνο για
την ανάκλαση κύματος.78
Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη 40 υπερτασικών που δεν ελάμβαναν θεραπεία, η νεμπιβολόλη
συγκρίθηκε με την ατενολόλη για 4 εβδομάδες.79
Και τα δύο φάρμακα μείωσαν την PWV στον ίδιο
βαθμό. Παρ' όλα αυτά, μόνο η νεμπιβολόλη μείωσε το δείκτη ενίσχυσης και αύξησε την ενίσχυση
του εύρους πίεσης, γεγονός που δείχνει ευεργετικό ρόλο στις μικρές μυϊκές αρτηρίες, πιθανά λόγω
της αυξημένης βιοδιαθεσιμότητας του μονοξειδίου
του αζώτου.
Mια άλλη τυχαιοποιημένη, με εικονικό φάρμακο ελεγχόμενη, διασταυρούμενη μελέτη 16 πρωτοθεραπευόμενων ασθενών με μεμονωμένη συστολική υπέρταση συνέκρινε τη νεμπιβολόλη με
την ατενολόλη για 5 εβδομάδες.80 Βρέθηκε ότι και
τα δύο φάρμακα μείωσαν την περιφερική πίεση
και την αορτική σκληρία στον ίδιο βαθμό. Όμως, η
νεμπιβολόλη υπερείχε της ατενολόλης στη μείωση
του αορτικού εύρους πίεσης και την αύξηση του
δείκτη ενίσχυσης.
Η διλεβαλόλη (ισομερές της νεμπιβολόλης)
συγκρίθηκε με την ατενολόλη για 12 εβδομάδες
σε μια διπλή τυφλή, διασταυρούμενη, ελεγχόμενη
με εικονικό φάρμακο μελέτη σε 12 ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση.81 Και τα δύο φάρμακα ήταν
στον ίδιο βαθμό δραστικά στη μείωση της περιφερικής αρτηριακής πίεσης και της PWV. Όμως, ο
δείκτης ενίσχυσης ήταν σημαντικά ελαττωμένος
με την διλεβαλόλη.
Σε μια προοπτική, τυχαιοποιημένη ανοιχτή
μελέτη 41 ασθενών, η καρβεδιλόλη συγκρίθηκε με
την ατενολόλη για 4 εβδομάδες.82 Και τα δύο φάρμακα μείωσαν την περιφερική και την κεντρική
συστολική πίεση στον ίδιο βαθμό. Όμως, ο δείκτης
ενίσχυσης ήταν αυξημένος με την ατενολόλη και
λίγο μειωμένος με την καρβεδιλόλη.
Από τις παραπάνω μελέτες, μπορεί να διατυπωθεί η υπόθεση ότι οι παραδοσιακοί β-αποκλειστές (όπως η ατενολόλη) δεν επιδρούν ευεργετικά
στο δείκτη ενίσχυσης, σε αντίθεση με τους αγγειο-
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διασταλτικούς β-αποκλειστές (π.χ. νεμπιβολόλη,
λαβηταλόλη, καρβεδιλόλη) που τον μειώνουν, όπως και οι υπόλοιπες κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμάκων. Αυτή η υπόθεση υποστηρίζεται από μια πρόσφατη μελέτη που συνέκρινε δυο παραδοσιακούς β-αποκλειστές όπως είναι η ατενολόλη και η βισοπρολόλη. Σε μια μεγάλη, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη με 209 υπερτασικούς
συγκρίθηκαν η ατενολόλη και η βισοπρολόλη (ένας δεύτερης γενιάς β-αποκλειστής με μεγάλη β-1
εκλεκτικότητα) για 12 εβδομάδες.83 Δεν υπήρχαν
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φάρμακα
όσον αφορά την επίδραση στην κεντρική και περιφερική αρτηριακή πίεση, την PWV και το δείκτη
ενίσχυσης.
ΜελλOΝΤιΚεσ ΚαΤεΥΘΥΝσεισ
Oλοένα περισσότερα δεδομένα γίνονται γνωστά σχετικά με την ικανότητα των αντιυπερτασικών
φαρμάκων να μειώνουν την αρτηριακή σκληρία ακόμα και σε πολύ ηλικιωμένους, μετά από πολλά
χρόνια υπέρτασης. Όμως, μια κριτική θεώρηση της
διαθέσιμης βιβλιογραφίας εγείρει σημαντικά ερωτηματικά που θα πρέπει να απαντηθούν μελλοντικά, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω:
• H ελάττωση της PWV εμφανίζεται σε όλους
τους υπερτασικούς ή υπάρχουν καλοί και κακοί
"απαντητές";
• Υπάρχουν προγνωστικοί παράγοντες της απάντησης;
• Επηρεάζουν η ηλικία, ο βαθμός και η διάρκεια
της υπέρτασης, η βασική αρτηριακή πίεση και η
PWV την "απάντηση" της σκληρίας στη θεραπεία;
• Ποιά επίδραση ασκούν η συννοσηρότητα και η
συγχορηγούμενη φαρμακευτική θεραπεία;
• Ποιός είναι ο ορισμός και η κλινική σημασία
της "απάντησης" της σκληρίας;
• Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην "απάντηση"
της σκληρίας και την αναστροφή της βλάβης
άλλων οργάνων στόχων;
• Αποτελεί η μείωση της αρτηριακής πίεσης προαπαιτούμενο για τη μείωση της PWV;
• H PWV μειώνεται αποκλειστικά λόγω της πτώσης της πίεσης του αίματος ή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες πέραν αυτού;
• Υπάρχει διαφορά μεταξύ των αντιυπερτασικών στην "απόκριση της σκληρίας";

199

• Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε φάρμακα της
ίδιας κατηγορίας;
• Υπερέχει η εντατική θεραπεία έναντι της κλασικής;
• Είναι οι τυπικές δόσεις των αντιυπερτασικών
φαρμάκων επαρκείς για τη μέγιστη πτώση της
αρτηριακής σκληρίας; Ποιά είναι η επίδραση
των χαμηλών δόσεων ή των υπερμεγίστων;
• Ποιά είναι η επίδραση διαφορετικών συνδυασμών αντιυπερτασικών φαρμάκων στη μείωση
της σκληρίας;
• Είναι τα ευεργετικά πλεονεκτήματα ομοίως
κατανεμημένα στο αγγειακό δίκτυο ή υπάρχουν διαφορές;
Παρέχοντας απάντηση σε μερικά από τα ανωτέρω ερωτήματα ίσως βελτιωθεί σημαντικά η αντιμετώπιση της υπέρτασης και του καρδιαγγειακού
κινδύνου. Η αρτηριακή σκληρία και η κεντρική αιμοδυναμική αποτελούν ένα φλέγον θέμα και η έρευνα είναι εντατική. Τεχνολογικά επιτεύγματα
θα βοηθήσουν σημαντικά στην κατανόηση του θέματος, που είναι μείζονος σημασίας από φυσιολογικής, παθοφυσιολογικής, φαρμακολογικής και
θεραπευτικής άποψης.
σΥΜΠερασΜαΤα
To ενδιαφέρον για την αρτηριακή σκληρία και
την κεντρική αιμοδυναμική στην παθοφυσιολογία
και την αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς υπέρτασης
αυξάνεται σταθερά. Πολλά δεδομένα δείχνουν ότι
η αορτική σκληρία είναι ένας ισχυρός και ανεξάρτητος παράγοντας καρδιαγγειακών συμβαμάτων
και ολικής θνητότητας σε υπερτασικούς ασθενείς
και άλλους, με την προγνωστική της αξία να εκτείνεται πέραν των παραδοσιακών παραγόντων κινδύνου. O ρόλος της κεντρικής αιμοδυναμικής και
του δείκτη ενίσχυσης (δείκτης των ανακλώμενων
κυμάτων) απαιτούν περαιτέρω έρευνα πριν εφαρμοστούν στην καθημερινή πράξη. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η αντιυπερτασική θεραπεία μειώνει
σημαντικά την αρτηριακή σκληρία και την κεντρική
αιμοδυναμική. Όμως, οι συμβατικοί β-αποκλειστές
φαίνονται λιγότερο ευεργετικοί σ' αυτές τις παραμέτρους απ' ότι οι υπόλοιπες κατηγορίες, ενώ οι νεότεροι αγγειοδιασταλτικοί β-αποκλειστές μάλλον
δεν εμφανίζουν αυτό το μειονέκτημα.
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Summary
Gkiourtzis T, Dimakopoulou A, Avranas K, Imprialos K, Kadiltzoglou P, Petidis K, Doumas M. The effect of antihypertensive drugs on arterial stiffness
and central hemodynamics. Arterial Hypertension
2013; 22: 193-203.
Arterial stiffness and central hemodynamics are
an alluring subject among the hypertensive community
today. The predictive value of aortic stiffness extends
beyond traditional risk factors, being a strong and
independent predictor of cardiovascular events and allcause mortality in hypertensive patients. The role of
central hemodynamics and augmentation index (a
marker of reflected waves), remains less established
and requires further investigation. Antihypertensive
therapy results in significant reduction of pulse wave
velocity and central hemodynamics, according to
accumulating evidence, contrary to beta-blockers, who
seem to be the only exception with significant withinclass differences. With the exception of the newer
vasodilating beta-blockers, the conventional betablockers, although equally effective in reducing pulse
wave velocity, seem to be less beneficial on central
hemodynamics and augmentation index than the other
antihypertensive drug categories. In conclusion, aortic
stiffness is the next "cutting point" in the management
of essential hypertension, while central hemodynamics
and augmentation index need further evaluation.
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