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Σε µια εποχή που δεν υπήρχε η δυνατότητα της ευρείας εφαρµογής αντιυπερτασικής θεραπείας, ο
Perera (1) είχε υπολογίσει ότι το προσδόκιµο επιβίωσης ενός υπερτασικού ασθενούς ήταν περίπου
52 έτη. Ο συγγραφέας αυτός είχε, επίσης, καταγράψει τις αιτίες θανάτου των υπερτασικών όταν
αφήνονται χωρίς θεραπεία και είχε επισηµάνει, ήδη από την εποχή εκείνη, ότι η καρδιά, ο εγκέφαλος
και οι νεφροί είναι τα κύρια όργανα που βλάπτονται από την υπέρταση. Η παρατήρηση αυτή
επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσµατα της γνωστής µελέτης του Framingham. Η προοπτική αυτή
µελέτη που είχε σκοπό τη διερεύνηση «παραγόντων που σχετίζονται µε την ανάπτυξη
καρδιαγγειακής νόσου και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου» άρχισε να πραγµατοποιείται από το
Εθνικό Καρδιολογικό Ινστιτούτο (National Heart Institute) των ΗΠΑ στην κωµόπολη της
Μασσαχουσέτης Framingham, το 1949. Στη µελέτη περιλήφθηκε δείγµα του πληθυσµού, που
αντιστοιχούσε στα δύο τρίτα των ατόµων και των δυο φύλων, ηλικίας 30-62 ετών. Τελικά, κατά την
πρώτη πλήρη δηµοσίευση της µελέτης είχαν παρακολουθηθεί 5.209 άτοµα επί 14 έτη (2). Τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αρτηριακή πίεση κατά την αρχή της µελέτης συσχετιζόταν όχι µόνο µε τη
συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (συσχέτιση που µπορεί να ερµηνευθεί ως συνέπεια µηχανικής
επίδρασης), αλλά και µε την ανάπτυξη των τριών κύριων αθηρωµατικών νόσων: του αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου, της στεφανιαίας νόσου και της διαλείπουσας χωλότητας. Από την ανάλυση
των αποτελεσµάτων της Μελέτης Framingham έγινε ακόµα σαφές ότι ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά
επεισόδια δεν εξαρτάται µόνο από την αυξηµένη αρτηριακή πίεση, αλλά και από τη συνύπαρξη
άλλων ανεξάρτητων παραγόντων κινδύνου, όπως της υπερλιπιδαιµίας, του διαβήτη, του καπνίσµατος
και της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας, που ο καθένας τους προσθέτει επιπρόσθετο κίνδυνο για
κάθε δεδοµένο επίπεδο αρτηριακής πίεσης.
Η έννοια του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου αποτυπώθηκε για πρώτη φορά σε κείµενο σώµατος
ειδικών το 1996, όταν η Επιτροπή Ειδικών για τον Έλεγχο της Υπέρτασης (Expert Committee on
Hypertension Control) του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας ταξινόµησε την υπέρταση µε βάση όχι
µόνο το ύψος της συστολικής και/ή της διαστολικής πίεσης, αλλά και την έκταση της βλάβης οργάνων
που είχε προκληθεί απ’ αυτήν (3). Με βάση αυτή την αντίληψη, ο συνολικός καρδιαγγειακός κίνδυνος
προτάθηκε, τον επόµενο χρόνο, από τη Κοινή Εθνική Επιτροπή για την Πρόληψη, τον Έλεγχο, την
Εκτίµηση και τη Θεραπεία της Υπέρτασης (Joint National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure) των ΗΠΑ ως παράγοντας που πρέπει να
λαµβάνεται σε µεγάλο βαθµό υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικών µε την έναρξη και τους
στόχους της αντιυπερτασικής θεραπείας (4).
Σε απόλυτη συµφωνία µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του 1997 της Κοινής Εθνικής Επιτροπής των
ΗΠΑ, οι κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και της ∆ιεθνούς Εταιρείας
Υπέρτασης που δηµοσιεύθηκαν δυο χρόνια αργότερα (5), τόνιζαν ότι: «Οι αποφάσεις για την
αντιµετώπιση ασθενών µε υπέρταση δεν πρέπει να βασίζονται µόνο στο επίπεδο της αρτηριακής
πίεσης, αλλά και στην παρουσία άλλων παραγόντων κινδύνου, συνοδών νόσων, όπως ο διαβήτης,
βλάβης οργάνων στόχων και καρδιαγγειακής ή νεφρικής νόσου, καθώς και σε άλλες πλευρές της
προσωπικής, ιατρικής και κοινωνικής κατάστασης του αρρώστου». Προς υποβοήθηση, µάλιστα, της
εφαρµογής αυτής της πρότασης, οι κατευθυντήριες οδηγίες περιείχαν πίνακα διαστρωµάτωσης του
κινδύνου µε σκοπό την ποσοτική έκφραση της πρόγνωσης. Στον πίνακα αυτόν η ταξινόµηση λάµβανε
υπόψη το ύψος της συστολικής ή διαστολικής αρτηριακής πίεσης, την παρουσία άλλων παραγόντων
κινδύνου (ηλικίας πάνω από 55 ετών για τους άνδρες και πάνω από 65 ετών για τις γυναίκες,
καπνίσµατος, ολικής χοληστερίνης πάνω από 250 mg/dl, διαβήτη και οικογενειακού ιστορικού
πρώιµης καρδιαγγειακής νόσου), τη βλάβη οργάνων-στόχων της υπέρτασης (υπερτροφία αριστερής
κοιλίας, λευκωµατουρία και/ή η αύξηση της κρεατινίνης του ορού µέχρι 2,0 mg/dl, υπερηχογραφική ή
ακτινολογική κατάδειξη αθηρωµατικών πλακών στις καρωτίδες, τις λαγόνιες ή τις µηριαίες αρτηρίες ή
την αορτή και στένωση των αρτηριών του αµφιβληστροειδούς), την παρουσία διαβήτη και το ιστορικό
νόσου σχετιζόµενης µε την υπέρταση (ισχαιµικού εγκεφαλικού επεισοδίου, εγκεφαλικής αιµορραγίας,
παροδικών ισχαιµικών προσβολών, εµφράγµατος µυοκαρδίου, στηθάγχης, επέµβασης
επαναγγείωσης στα στεφανιαία, συµφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, διαβητικής νεφροπάθειας,
νεφρικής ανεπάρκειας µε αύξηση της κρεατινίνης του ορού πάνω από 2,0 mg/dl, διαχωριστικού
ανευρύσµατος της αορτής, αρτηριοπάθειας που προκαλεί συµπτώµατα και προχωρηµένης
υπερτασικής αµφιβληστροειδοπάθειας).

Προς ενίσχυση της σηµασίας της αναγνώρισης της οµάδας κινδύνου στην οποία ανήκει ένας
συγκεκριµένος ασθενής ως κριτηρίου για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων οι κατευθυντήριες αυτές
οδηγίες παρέθεταν το πιο κάτω πίνακα στον οποίο φαίνεται ο αριθµός των καρδιαγγειακών
επεισοδίων ανά 1000 ασθενείς-έτη που αναµένεται να προληφθούν σε κάθε µια από τις οµάδες
κινδύνου, ανάλογα µε το βαθµό ελάττωσης της αρτηριακής πίεσης, όπως προκύπτει από
υπολογισµούς µε βάση τα αποτελέσµατα τυχαιοποιηµένων ελεγχόµενων κλινικών µελετών.
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Το 2003 δηµοσιεύθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες δυο µεγάλων επιστηµονικών σωµάτων: οι νέες
(Νο 7) κατευθυντήριες οδηγίες της Κοινής Εθνικής Επιτροπής των ΗΠΑ (6) και οι πρώτες
κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης από κοινού µε την Ευρωπαϊκή
Εταιρεία Καρδιολογίας (7). Περιέργως, οι νέες οδηγίες της Κοινής Εθνικής Επιτροπής των ΗΠΑ ενώ
καταγράφουν σε πίνακα τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου (υπέρταση, κάπνισµα,
παχυσαρκία, σωµατική αδράνεια, δυσλιπιδαιµία, διαβήτη, µικρολευκωµατινουρία, ηλικία >55 ετών για
τους άνδρες και >65 ετών για τις γυναίκες, οικογενειακό ιστορικό πρώιµης καρδιαγγειακής νόσου και
βλάβη οργάνων στόχων) και αναφέρουν ότι οι παράγοντες αυτοί και ορισµένες συνοδοί παθήσεις
«µπορούν να επηρεάσουν την πρόγνωση και να καθοδηγήσουν τη θεραπεία», δεν τους εντάσσουν
στον αλγόριθµο για τη θεραπεία της υπέρτασης. Έτσι, στη νέα αυτή έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών,
η Αµερικανική Επιτροπή παραλείπει να τονίσει τη σηµασία του υπολογισµού του συνολικού κινδύνου
ως βάση θεραπευτικών αποφάσεων. Εξαίρεση αποτελούν ο διαβήτης και η χρόνια νεφρική νόσος
που αναφέρονται ως συνοδοί παθολογικές καταστάσεις που διαφοροποιούν τα επίπεδα αρτηριακής
πίεσης πάνω από τα οποία πρέπει να αρχίζει η φαρµακευτική θεραπεία (130/80 mmHg αντί για
140/90 mmHg).
Σε αντίθεση µε τις Αµερικανικές αυτές οδηγίες, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης και
της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας του ίδιου έτους αφιερώνουν ειδικό κεφάλαιο στον συνολικό
καρδιαγγειακό κίνδυνο, παραθέτουν πίνακα διαστρωµάτωσης του κινδύνου για ποσοτική έκφραση
της πρόγνωσης και σε αλγόριθµο για την έναρξη της αντιϋπερτασικής θεραπείας περιλαµβάνουν την
διαστρωµάτωση του συνολικού κινδύνου ως κριτήριο για τη λήψη αποφάσεων. Η ταξινόµηση των
ασθενών µε βάση το συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο είναι παρόµοια µε την ταξινόµηση των
κατευθυντήριων οδηγιών του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και της ∆ιεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης
του 1999, µε τη διαφορά ότι χρησιµοποιείται ο όρος «πρόσθετος» (added) κίνδυνος και η ταξινόµηση
επεκτείνεται και σε οµάδα ατόµων µε «φυσιολογική» (normal) αρτηριακή πίεση (συστολική πίεση 120129 mmHg ή διαστολική πίεση 80-84 mmHg).
Η διαφοροποίηση των οδηγιών του 2003 της Κοινής Εθνικής Επιτροπής των ΗΠΑ ως προς το θέµα
του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου θα µπορούσε ίσως να ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα αυστηρής
εφαρµογής των αρχών της ιατρικής που βασίζεται σε ενδείξεις (evidence based medicine), δοθέντος
ότι, πράγµατι, µόνο για το διαβήτη και τη νεφρική ανεπάρκεια υπάρχουν ενδείξεις για το ότι η ρύθµιση
της αρτηριακής πίεσης σε χαµηλότερα επίπεδα συνεπάγεται µεγαλύτερο όφελος. Ωστόσο, η σηµασία
της έννοιας του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου αξίζει να τονίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες
των διαφόρων συλλογικών σωµάτων, ιδίως εν όψει του γεγονότος ότι πολλοί άρρωστοι, αλλά και
αρκετοί γιατροί, εξακολουθούν να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κατ’ αποκλειστικότητα στη
ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης, παραγνωρίζοντας άλλους εξ ίσου, αν όχι περισσότερο σηµαντικούς
παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η δυσλιπιδαιµία και το κάπνισµα.
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