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ΑΥ στους διαβητικούς > x 2 από τον γενικό πληθυσμό
40% των ασθενών με ΣΔ τύπου 1 & 70% των ασθενών με ΣΔ τύπου 2
Noρμο-λευκωματινουρία (UAE  30 mg/d)

Μακρο-λευκωματινουρία (UAE  300 mg/d)

Mικρο-λευκωματινουρία (UAE 30-300 mg/d)

Συνολικά οι ασθενείς
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0
ΑΥ ορίζεται ως
ΑΠ > 140/90 mm Hg.
UAE = urinary albumin excretion

Tarnow L et al. Diabetes Care 1994;17:1247-1251
Kotsaftis P, Ntaios G, Savopoulos C, Hatzitolios A. Arch Gerontol Geriatr 2010;50(3):e31-5
Tziomalos K, Kirkineska L, Savopoulos C, Hatzitolios AI. Blood Press 2013;22(5):307-11

ΣΔ-2: από την αντίσταση στην ινσουλίνη
στην αγγειακή βλάβη, την ΑΥ, τη νεφρική προσβολή & την καρδιαγγειακή νόσο

Hyperglycemia
Hyperinsulinemia
Hypertension
Dyslipidemia

Insulin
resistance

Decreased fibrinolytic
activity (PAI-1)

CVD risk

Endothelial dysfunction
Subclinical Vascular
Inflammation – oxidative stress
Microalbuminuria
Athyros V, Karagiannis A, Savopoulos C, Hatzitolios AI. Angiology 2009;60(6):772-9
Xanthis A, Hatzitolios AI, Koliakos G. J Food Sci 2007;72(8):R125-9
Hatzitolios AI, Didangelos T, Zantidis AT, et al. J Diabetes Complications 2009;23(4):283-96

Ο κεντρικός ρόλος της αντίστασης στην ινσουλίνη (& του ΣΡΑΑ)
στην ανάπτυξη υπέρτασης σε ΣΔ-2

Άλλοι μοριακοί μηχανισμοί: Αυξημένη δραστικότητα ρενίνης πλάσματος
& αυξημένη δραστικότητα του συστήματος αντιμεταφοράς Na-Li CT (ΣΔ-1)
TRENDS in Endocrinology & Metabolism 2001; 12 (5) : 225-30,
Savopoulos CG, Hatzitolios AI, et al. Angiology 2008;59(6):727-35
Hatzitolios AI, et al. Clin Exp Hypertens 2008;30(7):628-39

ΑΥ & Επιπλοκές ΣΔ

▪ CV επιπλοκές υπερδιπλάσια συχνότητα σε ΑΥ & ΣΔ από ότι σε κάθε νόσημα

μεμονωμένα
▪ Σε Ελληνικό πληθυσμό, ο ΣΔ δεύτερος σε συχνότητα παράγοντας κινδύνου
ΑΕΕ μετά την υπέρταση (32% vs 77%), ενώ η συχνότητα ΑΕΕ στους διαβητικούς
από 1,7%, ανέρχεται στο 7% όταν συνυπάρχει ΑΥ

▪ Σημαντικό ρόλο στην πρόγνωση του ΣΔ η εμφάνιση ΔΝ, που υπερδιπλασιάζεται
όταν συνυπάρχει ΑΥ.
Στον ΣΔ-Ι η ΑΥ συχνά αποτέλεσμα της υποκείμενης νεφροπάθειας.

Kαραμήτσος και συν. Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 2003. Buse JB, et al. Diabetes Care 2007;30(1):162-72
Kotsaftis P, Ntaios G, Savopoulos C, Hatzitolios A. Arch Gerontol Geriatr 2009
Athyros V, Hatzitolios AI, Karagiannis A, Savopoulos C, et al. Arch Med Sci 2011;7(6):984-92

ΣΔ: Συχνότερη αιτία νεφροπάθειας τελικού σταδίου με 2η την ΑΥ
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Μηχανισμοί χρόνιας νεφρικής βλάβης στην ΑΥ
• Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία

• Ενδονεφρική φλεγμονώδης
διεργασία
• Υπερπλασία αγγειακών ΛΜΙ
• Υπερπλασία μεσαγγειακών
κυττάρων
• Υπερδιήθηση
• Σπειραματική υπέρταση
• Δυσλειτουργία σπειραματικού
ηθμού
• Πρωτεινουρία
• μη υποστρέψιμη σπειραματική
βλάβη- απώλεια νεφρώνα

Αρτηριακή Υπέρταση
Σπειραματική Υπέρταση
Efstratiadis G, Tziomalos K, Hatzitolios AI. Curr Vasc Pharmacol 2008;6(2):93-107

Παθολογικές διαταραχές (επιπρόσθετες) στον ΣΔ που οδηγούν
σε σπειραματική βλάβη & λευκωματουρία
(Δ.N: Αλληλεπίδραση αιμοδυναμικών, μεταβολικών, αυξητικών παραγόντων, κυττοκινών)
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Xanthis A, Hatzitolios A, Koliakos G et al J Food Sci. 2007;72:R125-9,
Dimas G, Savopoulos C, Hatzitolios AI, et al . J Hypertens 2015;33(suppl1):e55

Προηγούμενη 10ετία: Στόχοι της θεραπείας
σε ειδικές ομάδες με υψηλό CV κίνδυνο: Διαβητικοί
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HOT: υποομάδα διαβητικών

Μείζονα CV επεισόδια
(ΟΕΜ, ΑΕΕ & CV θάνατος )

Αυστηρός έλεγχος ΑΠ μειώνει τον CV κίνδυνο έως 50%
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1.32 (0.84-2.06)
1.56 (0.91-2.67)
2.06 (1.24-3.44)

Ηypertension Optimal Treatment study. Hansson L et al. Lancet 1998; 351: 1755-62

SYST-EUR:

μείωση (42%) των CV εκβάσεων
σε υπερτασικούς >60 ετών υπό ενεργό αγωγή,
μεγαλύτερη (έως 76%) στην υποoμάδα διαβητικών
Με μείωση της ΣΑΠ (~10 mmHg) -όπως και η ΗΟΤ για την ΔΑΠ-

Παρακολούθηση 4 έτη: νιτρενδιπίνη vs placebo σε ασθενείς >60 ετών με μεμονωμένη ΣΑΥ

Tuomilehto J et al. Systolic Hypertension in Europe Trial Investigators. New Engl J Med 1999;340:677-84

UKPDS: Μείωση εκδηλώσεων μάκρο & μικροαγγειοπάθειας

ανάλογα με μείωση

ΣΑΠ & HbA1c (σύνθετο τελικό σημείο 24%)

Προσαρμοσμένη συχνότητα
ανά 1000 άτομα-έτη (%)
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αυστηρός έλεγχος => 144/82
συνήθης έλεγχος => 154/87

UK Prospective Diabetes Study. Adler AI et al BMJ 2000 & BMJ 2003,
Stratton IM et al BMJ 2000

Mελέτη Steno -2
•

Επιθετική συνδυασμένη αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου σε ασθενείς με ΣΔ-ΙΙ:
- γλυκαιμικός έλεγχος
- ρύθμιση ΑΠ
- διακοπή καπνίσματος
- μείωση ΒΣ
53% κινδύνου καρδιαγγειακών επιπλοκών
- αλλαγή διαιτητικών συνηθειών
& έως 63% μικροαγγειακών επιπλοκών
- άσκηση
vs
της ομάδας συνήθους αγωγής
•

Στην μελέτη UKPDS (1998), όσο & στην μελέτη Steno-2 (1999), παρατηρήθηκε
και ένα μετα-παρεμβατικό όφελος στις μικρο- & μακροαγγειακές επιπλοκές του ΣΔ-2,
& για >10 χρόνια παρακολούθηση μετά την επιθετική θεραπεία
(φαινόμενο κληροδοτούμενης επίδρασης).
Gaede P et al. Effect of a multifactorial intervention on mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008 7;358(6):580-91,
Holman RR et al. 10-years follow up of intensive glucose control in type-2 diabetes. NEJM 2008;359:1577-89

Εντατική μείωση της ΑΠ* στον ΣΔ-2
(με συνδυασμό Per/Ind)
–

Μείωσε κατά ΜΟ την ΑΠ κατά 5,6/2,2 (από 140,3/77 σε 134,7/74,8 mmHg)
& αθροιστικά κατά 9% τα μακρο- & μικρο- αγγειακά συμβάματα,
για όλα τα επίπεδα της ΑΠ

Ειδικότερα:
–

Mείωσε 14% τα στεφανιαία συμβάματα & 21% τα νεφρικά συμβάματα

–

Μείωσε 18% την CV & 14% τη συνολική θνητότητα,
( παρά το γεγονός ότι δεν μείωσε στατιστικά σημαντικά ΑΕΕ -6% & ΚΑ -2%)
Post-hoc ανάλυση της ADVANCE έδειξε νεφροπροστατευτικές δράσεις σε ασθενείς με συστολική πίεση
<120mmHg (ευνοϊκή επίδραση στην πρωτεϊνουρία, που συσχετίζεται & με CV όφελος).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά:
•
η ΑΠ θα πρέπει να ρυθμίζεται ως ρουτίνα στο επίπεδο της βέλτιστης φυσιολογικής αν όχι & χαμηλότερα,
εφόσον γίνεται ανεκτή, σε όλους τους ασθενείς με ΣΔ-2
•
Επιβεβαιώνονται συστάσεις κατευθυντήριων οδηγιών για μείωση του στόχου ΑΠ στο ΣΔ-2 <130/80mmHg (?) ,
με ασφαλή όμως θεραπευτική τακτική (φάρμακα χωρίς απότομη δράση).
* & γλυκαιμικό σκέλος με γλυκλαζίδη και στόχο εντατικής ρύθμισης HbA1c<6,5%, ουδέτερη επίδραση στα CVE,
αθροιστική μείωση στα νεφρικά συμβάματα (συνολικά 33%)
Effects of fixed combination of perindopril & indapamide on macro- & microvascular outcomes in type 2 DM (the ADVANCE trial): a
randomised controlled trial. Lancet 2007;370:829-40. J Am Soc Nephrol 2009;20(4):883–92, Diabetes Obes Metab2012;14(S1):20-9

Μελέτη ACCORD: Πόσο αυστηρή ρύθμιση της ΑΠ?

•

Σε 10.251 ασθενείς με ΣΔ-2 & πρόσθετους παράγοντες κινδύνου (πολύ αυξημένος CV
κίνδυνος): στόχος η εντατική ρύθμιση υπεργλυκαιμίας, ΑΥ, δυσλιπιδαιμίας.

•

Συγκρίθηκαν δύο επίπεδα στόχοι για την ΣΑΠ σε διαβητικούς,
< 140 mmHg vs < 120mmHg, (μέση αρχική 139/76)
καθόσον αναλύσεις επιδημιολογικών δεδομένων στους ασθενείς αυτούς έχουν αποκαλύψει
αυξημένη CV νοσηρότητα & θνητότητα σε επίπεδα ΑΠ έως 115/75 mmHg

•

Η μείωση της ΣΑΠ<120 & ΔΑΠ<70 mmHg => ΣΣ όφελος μόνο στα ΑΕΕ 53% , μη ΣΣ 12% στο
αθροιστικό τελικό σημείο, με τάση αύξησης 7% της ολικής θνησιμότητας

•

Το σκέλος της εντατικής ρύθμισης της γλυκόζης με στόχο την HbA1c <6%, διεκόπη πρόωρα,
λόγω αύξησης υπογλυκαιμιών & 35% των CV επεισοδίων.

Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes trial: design and methods. Am J Cardiol 2007;99(12A):21i-33i,
Ray KK et al. Effect of intensive control of glucose on CV outcomes and death in patients with DM: A meta-analysis of randomized
controlled trials. Lancet 2009; 373:1765-72,
The ACCORD Study Group. Effects of intensive BP control in type 2 DM. NEJM 2010;326:1575-85

ESH/ESC 2009: Μελέτες που αφορούν υπερτασικούς διαβητικούς ασθενείς:
Μόνο σε μία μελέτη, η παρέμβαση μείωσε τη μέση ΣΑΠ < 130 mmHg
(με μερικό μόνο όφελος, σε μικροαλβουμινουρία & αγωγή με α-ΜΕΑ)

Reappraisal of European guidelines on hypertension management, Journal of Hypertension 2009, 27:2121–2158,
Kidney Int 2002;61:1086-97

Οι πιο πρόσφατες Κατευθυντήριες Οδηγίες επιβεβαιώνουν τους προβληματισμούς
της αναθεώρησης του 2009, με υψηλότερες πλέον τιμές στόχους ΑΠ
Οργανισμός
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American Diabetes Association
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ESH/ESC

2013
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Effect of antihypertensive treatment at different blood pressure levels in patients with diabetes mellitus: systematic
review and meta-analyses. BMJ 2016;352:i717

2014 Guideline for Management of High Blood Pressure, JNC-8

2014 Guideline for Management of High Blood Pressure, JNC-8, JAMA 2014, 311: 507-520
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Στόχος της ΑΠ σε υπερτασικούς ασθενείς

Recommendations
ΣΑΠ στόχος για τη πλειοψηφία
• Ασθενείς με ΣΔ
• Παλαιό ΑΕΕ ή Π.Ι.Ε
• Διαβητική ή μη ΧΝΝ ( <130 mmHg σε έκδηλη πρωτεϊνουρία)

<140 mmHg

ΣΑΠ στόχος για ηλικιωμένους (με αρχική ΣΑΠ ≥160 mmHg)

140-150 mmHg

ΣΑΠ στόχος για fit ηλικιωμένους <80 χρονών

<140 mmHg

ΔΑΠ στόχος για τη πλειοψηφία

<90 mmHg

ΔΑΠ στόχος για ασθενείς με ΣΔ

<85 mmHg

Journal of Hypertension 2013;31:1281-1357
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Έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής ανάλογα
με τις τιμές ΑΠ, αλλά & τον συνολικό CV κίνδυνο
Υψηλή
Φυσιολογική
ΣΑΠ 130-139
ή ΔΑΠ 85-89

Στάδιο 1

Στάδιο 2

Στάδιο 3

ΣΑΠ 140-159
ή ΔΑΠ 90-99

ΣΑΠ 160-179 ή
ΔΑΠ 100-109

ΣΑΠ ≥180 ή ΔΑΠ
≥110

Κανένας Παράγοντας
Κινδύνου

Καμία παρέμβαση

Αλλαγή τρόπου ζωής για
αρκετούς μήνες & κατόπιν
έναρξη φ.α. (ΑΠ<140/90)

Αλλαγή τρόπου ζωής για
αρκετές εβδομάδες & κατόπιν
έναρξη φ.α. (ΑΠ<140/90)

Αλλαγή τρόπου ζωής
Άμεση έναρξη φ.α.
(ΑΠ<140/90)

1-2 Παράγοντες
Κινδύνου

Αλλαγή τρόπου
ζωής

Αλλαγή τρόπου ζωής για
αρκετές εβδομάδες & κατόπιν
έναρξη φ.α. (ΑΠ<140/90)

Αλλαγή τρόπου ζωής για
αρκετές εβδομάδες & κατόπιν
έναρξη φ.α. (ΑΠ<140/90)

Αλλαγή τρόπου ζωής
Άμεση έναρξη φ.α.
(ΑΠ<140/90)

≥ 3 Παράγοντες
Κινδύνου

Αλλαγή τρόπου
ζωής

Αλλαγή τρόπου ζωής για
αρκετές εβδομάδες & κατόπιν
έναρξη φ.α. (ΑΠ<140/90)

Aλλαγή τρόπου ζωής
Έναρξη φ.α. (ΑΠ<140/90)

Αλλαγή τρόπου ζωής
Άμεση έναρξη φ.α.
(ΑΠ<140/90)

Βλάβη οργάνου
στόχου, ΧΝΝ 3ου
Σταδίου, ΣΔ

Αλλαγή τρόπου
ζωής

Aλλαγή τρόπου ζωής
Έναρξη φ.α. (ΑΠ<140/90)

Aλλαγή τρόπου ζωής
Έναρξη φ.α. (ΑΠ<140/90)

Συμπωματική ΣΝ,
ΧΝΝ ≥ 4ου Σταδίου,
ΣΔ με βλάβη οργάνου
στόχου/ Παράγοντες
κινδύνου

Αλλαγή τρόπου
ζωής

Αλλαγή τρόπου ζωής
Έναρξη φ.α. (ΑΠ<140/90)

Αλλαγή τρόπου ζωής
Έναρξη φ.α. (ΑΠ<140/90)

Αλλαγή τρόπου ζωής
Άμεση έναρξη φ.α.
(ΑΠ<140/90)

Αλλαγή τρόπου ζωής
Άμεση έναρξη φ.α.
(ΑΠ<140/90)

* Στόχος ΣΑΠ σε ηλικιωμένους < 140-150 mmHg
Στόχος ΔΑΠ σε ΣΔ < 85 mmHg

J Hypertension 2013, 31:1281–1357

Θεραπεία αρτηριακής υπέρτασης
(ιδιαίτερη σημασία στον ΣΔ):
Μη Φαρμακευτικά Μέτρα-Αλλαγή τρόπου ζωής
Παρόμοιο όφελος με αγωγή μονοθεραπείας!

Αλλαγή
•

Μείωση βάρους

•

Μεσογειακή/DASH (Dietary

Approaches

Πιθανή μείωση ΣΑΠ
(εύρος σε mmHg, μ.ο 38 mmHg)

to Stop Hypertension)

δίαιτα (φρούτα & λαχανικά, μείωση
λιπαρών, φυτοστερόλες, μείωση
AGEs τροφών)
• Μείωση πρόσληψης Να: 3-6 gr άλατος/ημ.

(διαβητικοί κατά κανόνα αλατο-ευαίσθητοι)-

•
•

5 – 20 mmHg /10 kg

Επαρκής πρόσληψη K & Ca
Φυσική δραστηριότητα,
Ελάττωση stress
Μείωση αλκοόλ, διακοπή
καπνίσματος

8 – 14 mmHg

2 – 8 mmHg
4 – 9 mmHg
2 – 4 mmHg

ESH/ESC Guidelines Journal of Hypertension 2013, 31:1281–1357
Gupta AK, Savopoulos CG, Ahuja J, Hatzitolios AI. Role of phytosterols in lipid-lowering:current perspectives. QJM 2011;104(4):301-8
Xanthis A, Hatzitolios A, Koliakos G, Tatola V. Advanced glycosylation end products and nutrition--a possible relation with diabetic
atherosclerosis and how to prevent it. J Food Sci. 2007;72(8):R125-9.

Φαρμακευτική αγωγή:

τα κύρια οφέλη της αγωγής οφείλονται στην ελάττωση της ΑΠ per se
με χορήγηση όλων των αντιϋπερτασικών
Η αρχική επιλογή ορισμένης κατηγορίας θα γίνει με βάση την
αποτελεσματικότητα & ασφάλεια (εξατομίκευση) & συνεκτιμώντας:
➢ τη συνύπαρξη ΣΔ, υποκλινικής βλάβης σε όργανα-στόχους, έκδηλης CV ή
νεφρικής νόσου.
➢ ειδικές ευνοϊκές ιδιότητες πέραν της μείωσης της ΑΠ σε συνυπάρχοντες
CVRF και εκλεκτική οργανοπροστασία καρδιάς, νεφρών, εγκεφάλου,
περιφερικών αγγείων (πλειότροπες δράσεις –: νεώτερα φάρμακα).
➢ τη συνύπαρξη παθήσεων για τις οποίες ορισμένα φάρμακα
αντενδείκνυνται και την πιθανότητα αλληλεπίδρασης με άλλα φάρμακα.
➢ ευνοϊκό μεταβολικό προφίλ, καλύτερη ανοχή/διαφορές στην εμφάνιση
ανεπιθύμητων ενεργειών : νεώτερα φάρμακα

ESH/ESC Guidelines Journal of Hypertension 2013, 31:1281–1357,
Baltatzi M, Savopoulos C, Hatzitolios AI. Hippokratia 2011;15(suppl1):27-32

Αποκλεισμός ΣΡA Οργανοπροστασία
Νεφροί
• Σπειραματική
αγγειοσύσπαση
• Φλεγμονή
• Ίνωση
Καρδιά
•Υπερτροφία
•Ίνωση
•Αγγειοσύσπαση
Αγγεία
•Υπερπλασία
•Υπερτροφία
•Φλεγμονή
•Οξείδωση
•Θρόμβωση
•Ίνωση
Εγκέφαλος
• Αγγειοσύσπαση

Αρχική επιλογή αντιυπερτασικών ανάλογα με συνυπάρχουσες καταστάσεις
Υποκλινική βλάβη σε όργανα – στόχους
• Υπερτροφία αριστεράς κοιλίας

ACEI, ARB, CA

• Ασυμπτωματική αθηροσκλήρωση

CA, ACEI

• Μικρολευκωματινουρία

ACEI, ARB

• Νεφρική δυσλειτουργία

ACEI, ARB

Διάφορες κλινικές καταστάσεις
• Μεμονωμένη Συστολική ΑΥ (ηλικιωμένοι)

Διουρητικά, CA

• Μεταβολικό σύνδρομο

ACEI, ARB, CA

• Σακχαρώδης διαβήτης

ACEI, ARB

• Κύηση

CA, μεθυλντόπα, BB

Καρδιαγγειακή νόσος
• Ιστορικό ΑΕΕ
Ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου

Όλα
BB, ACEI, ARB

• Στεφανιαία νόσος

BB, CA

• Καρδιακή ανεπάρκεια

Διουρητικά, BB, ACEI,
ARB, ανταγωνιστές αλδοστερόνης

Κολπική μαρμαρυγή
Υποτροπιάζουσα

ARB, ACEI

Μόνιμη

BB, μη διυδροπυριδινικοί CA

• ΧΝN/λευκωματουρία
• Περιφερική αρτηριακή νόσος

ACEI, ARB, διουρητικά αγκύλης
CA
ESH/ESC Guidelines Journal of Hypertension 2013, 31:1281–1357,
1

S. Bangalore, et al. Meta-analysis. BMJ 2016;352:i438

Επίπτωση νεοεμφανιζόμενου ΣΔ με συμβατική αγωγή
30%

15%

Dahlοf, et al, for the ASCOT Investigators. Lancet. 2005, Pepine CJ, et al. JAMA. 2003;290:2805-2816

Μεγαλύτερη υποστροφή ΥΑΚ στην υπέρταση με τα νεώτερα φάρμακα
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Μετα-ανάλυση 80 μελετών: 4.113 ασθενείς
Schmieder RE et al. Am J Med 2003; 115:41-6.

Διαφέρουν οι προστατευτικές δράσεις μεταξύ
των διαφόρων αντιυπερτασικών σε άτομα με ΣΔ;

•
•

•

α-ΜΕΑ, ΑΤ1, β-αποκλειστές, διουρητικά & ανταγωνιστές Ca έχουν αποδείξει
ότι μειώνουν τα CV επεισόδια σε διαβητικούς.
Μεταναλύσεις συγκριτικών μελετών μεταξύ τους, δεν αποδεικνύουν
ξεκάθαρα υπεροχή μιας κατηγορίας στα CV επεισόδια,
εντούτοις, οι α-ΜΕΑ & οι ΑΤ1 απέδειξαν σχετική υπεροχή με όφελος στη ΔΝ,
και στη συνολική έκβαση της CV νόσου. Καθυστερούν την εξέλιξη ΔΝ σε
ESRD, ανεξαρτήτως του βαθμού λευκωματουρίας και ως εκ τούτου
θεωρούνται φάρμακα εκλογής (διπλή στρατηγική, μείωση της ΑΠ, αλλά &
της λευκωματινουρίας)

ADA: DIABETES CARE 2015;38(suppl1):S33-40
Baltatzi M, Savopoulos C, Hatzitolios AI. Hippokratia 2011;15(suppl1):27-32
Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and European Association for the
Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J, June 2013, Bakris G et al. ACE inhibition or Angiotensin Receptor Blockade: Impact on
Potassium in Renal Failure:VAL-K Study. Kidney Int 2000

Σχετικό όφελος α-ΜΕΑ σε πρωτεϊνουρία & GFR σε ασθενείς με ΣΔ-2
vs άλλης αντιϋπερτασικής αγωγής (κύρια από την μείωση της ΑΠ)
FollowUp
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Decline GFR
Proteinuria
(GFR ml/min/y)*
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*Η μέση μείωση του GFR χωρίς θεραπεία 10-12 ml/min
Ασθενείς με ήπια ΧΝΝ & ΑΥ: αγωγή με αΜΕΑ / ΑT1 ανταγωνιστές αρχικά μικρές
μεταβολές (<15-25%) στην κρεατινίνη με μακροπρόθεσμο όφελος

Bakris GL et al. Preserving renal function in adults with hypertension and Diabetes: NKF Hypertension and Diabetes Executive
Committee. Am J Kidney Dis 2000;36:646-61, Parving H-H et al, Curr Opin Nephrol Hypertens, 2001

Η επίδραση των ανταγωνιστών Ca στη λευκωματουρία σε
διαβητικούς-υπερτασικούς με πρωτεϊνουρία ≥ 500mg /24h
Μέση ΑΠ (mmHg)

Λευκωματουρία

15
Kloke HJ, et al. Kidney Int 1998; 53: 1559-73.
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Renin-angiotensinaldosterone system
blocker is recommended
in the treatment of
hypertension in DM,
particularly in the
presence of proteinuria or
micro-albuminuria.

Ανθεκτική Υπέρταση στον ΣΔ

• μοριακοί μηχανισμοί ενεχόμενοι στην παθογένεια της ΑΥ στον ΣΔ

• μεγάλη ηλικία
• παχυσαρκία, υπνική άπνοια

• ανεπαρκής αγωγή
• ελαττωμένη συμμόρφωση στην αγωγή, πολυφαρμακία
• σε περιπτώσεις που δεν ελέγχεται η ΑΠ, έλεγχος για δευτεροπαθή ΑΥ
• κατακράτηση υγρών (ογκοεξαρτώμενη ΑΥ, Δ.Ν, ανεπαρκής δόση διουρητικών,
λανθάνων υπεραλδοστερονισμός)
• ρενινοεξαρτώμενος μηχανισμός ( ΔΝ, μη διαγνωσθείσα νεφραγγειακή ΑΥ)

Επίτευξη τιμής στόχου ΑΠ: Πλημμελής ρύθμιση στους διαβητικούς
Μέσος αριθμός αντιϋπερτασικών > 3 (ανθεκτική ΑΥ)
Μέσος αριθμός αντιυπερτασικών
σε διάφορες μελέτες

Bakris G, et al. Am Heart J 2001; 142: 857-63, Bakris GL et al. Am J Kidney Dis. 2000;36:646-61, Lewis EJ et al. N EJ Μ. 2001;345:851-860,
Poulter N, Anjum A, Cross M, Savopoulos C, Hatzitolios AI. J Hypertens 2016 (suppl2):e37-8.

ESH / ESC 2013: Δόκιμοι συνδυασμοί
κατηγοριών αντιϋπερτασικών φαρμάκων
Thiazide diuretics

β-blockers

Angiotensin-receptor
blockers

Other
antihypertensives

Calcium
antagonists

ACE inhibitors

* Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης
ONTARGET & ALTITUBE

Green continuous lines: preferred combinations; green dashed line: useful combination (with some
limitations: DM, Metabolic Syndrome); black dashed lines: possible but less well tested combinations; red *
continuous line: not recommended combination. Although verapamil and diltiazem are sometimes used with
a beta-blocker to improve ventricular rate control in permanent atrial fibrillation, only dihydropyridine calcium
antagonists should normally be combined with beta-blockers.
J Hypertension 2013, 31:1281–1357

COACH: Αποτελεσματικότητα συνδυασμού ΑΤ1/ανταγωνιστή Ca++
Combination of Olmesartan Medoxomil and Amlodipine
Besylate in Controlling High Blood Pressure

•

& στη δυσρύθμιστη ΑΠ των διαβητικών

Ο συνδυασμός Olmesartan/amlodipin πέτυχε ρύθμιση της ΑΠ σε > 70% των ασθενών
ανεξάρτητα από ηλικία, βαρύτητα της ΑΥ & παρουσία ΣΔ.
Chrysant, S.G., et al.. Clin Ther 2008;30(4):587-604

Υπεροχή συνδυασμού α-ΜΕΑ/ανταγωνιστή Ca++
στη μείωση της λευκωματουρίας & στις μεταβολικές παραμέτρους

type 2 diabetes & nephropathy

Μεταβολές από την έναρξη (%)

Verapamil
n=11

Trandolapril +
Verapamil
Trandolapril
n=12
n=14

◼ Καπτοπρίλη / HCTZ 50/25 mg
◼ Τραντολαπρίλη / Βεραπαμίλη
2/180 mg

-10
-27%
-30

-33%

-50

Παρακολούθηση 1 έτος
-70

-62%

Λευκωματουρία
Μέση ΑΠ

(baseline creatinine 1.4 ± 0.3 mg/dL
and proteinuria of 1342 ± 284 mg/dL)
.

Bakris et al. Kidney Int. 1998;54:1283-9, Cifkova R et al. J Hum Hypertens 2000;14(6):347-54

ACCOMPLISH: Υπεροχή συνδυασμού α-ΜΕΑ/ανταγωνιστή Ca++

Avoiding Cardiovascular events through
Combination therapy in Patients Living with
Systolic Hypertension

vs α-ΜΕΑ/διουρητικού στη μείωση CV επεισοδίων

60% διαβητικοί

Aml/benaz: 131,6/73,3 vs
HCTZ/benaz: 132,5/74,4
(0,9/1,1 mm Hg: p<0,001)

Combined endpoint Aml/benaz: 9,6% vs
HCTZ/benaz: 11,8%. Relative risk
reduction 20% (p<0,001)

Jamerson K et al. N Engl J Med 2008;359:2417-2428

Υπογλυκαιμική Αγωγή & Υπέρταση
Όφελος Ινγκρετινών (μεγαλύτερο τα GLP-1 ανάλογα) –
Νατριούρηση & Αγγειοδιαστολή

Yerram P. Curr Opin Nephrol Hypertens.2012;21(5):463-8,
Liu L. J Cardiovasc Pharmacol. 2015 ;65(5):399-405

Αναστολή συμμεταφοράς Na-γλυκόζης στο εγγύς ΕΣ Όφελος των SGLT-2 i

•

Διούρηση, νατριούρηση

•

Ελάττωση σωματικού βάρους

•

Βελτίωση της αορτικής σκληρίας; (έμμεσα λόγω μείωσης σακχάρου, σωματικού βάρους & ΑΥ)

•

Ελάττωση του συμπαθητικού τόνου;

•

Ελάττωση του ουρικού οξέος;;;

•

Νατριο-ευαισθησία σε νατριο-ανθεκτικότητα;;; (αυξημένη σε ΣΔ)
Elliott RH, Nephrology (Carlton). 2016;21(4):286-94

Αποτελεσματικότητα
Ανεκτικότητα
1940

1950

Άμεσα
αγγειοδιασταλτικά

1957

1960

1970

1980

α-αποκλειστές

1990
αναστολείς
ΜΕΑ

(υδραλαζίνη) Θειαζιδικά
Ανταγωνιστές
διουρητικά
ασβεστίου Διυδροπυριδίνες (DHP)
Περιφερικά
Κεντρικώς
δρώντες
συμπαθητικολυτικά
α2-αγωνιστές
(ρεσερπίνη)
Ανταγωνιστές
ασβεστίου - μη DHP
Αποκλειστές γαγγλίων
(γουανεθιδίνη)

β-αποκλειστές

2008

Αναστολείς

ΑΤ1

Ρενίνης
( Άλλα:
Ανταγωνιστές
Βασοπρεσίνης,
Ενδοθηλίνης)

Μη σημαντική μεταβολή των ποσοστών Επίγνωσης, Θεραπείας & Ρύθμισης τα
τελευταία 10-15 χρόνια παρά τις προόδους στη θεραπεία

Χρονοθεραπεία ΑΥ : Θεραπευτικές εφαρμογές
• Μελέτες αναφέρονται στη διακύμανση της δραστικότητας ΣΡΑΑ, το οποίο – σε αντίθεση με το
ΣΝΣ- ενεργοποιείται κατά τις βραδινές ώρες, και αποδεικνύουν ότι η χορήγηση ενός αΜΕΑ ή ενός
ΑΤ1 ανταγωνιστή κατά την κατάκλιση βελτιώνει το dipping φαινόμενο και επηρεάζει περισσότερο
τη μέση ΑΠ κατά τον ύπνο (από ότι την ημερήσια), προσαρμόζοντας δε την ΑΠ στον κιρκάδιο
ρυθμό μειώνει τον CVR, αλλά και τη λευκωματουρία.
• Οι ανταγωνιστές ασβεστίου είναι περισσότερο αποτελεσματικοί όταν χορηγούνται βράδυ, ενώ ένα
πρόσθετο όφελος ειδικά με τις διυδροπυριδίνες είναι και η μείωση των οιδημάτων των κάτω άκρων.
• Φάρμακα που δρουν στο ΣΝΣ είναι πιο αποτελεσματικά την ημέρα, (εκτός αν το ΣΝΣ παραμένει
δραστήριο και κατά τη διάρκεια της νύχτας σε έντονη συμπαθητικοτονία ή νυχτερινή εργασία).
• H δράση των διουρητικών δεν διαφοροποιείται κατά τη χορήγηση την ημέρα ή νύχτα
• Η χρονική διαφορετικότητα εξάλλου του αντιϋπερτασικού αποτελέσματος, μπορεί να αξιοποιηθεί
ως θεραπευτική τακτική σε αγωγή με συνδυασμό φαρμάκων, με χορήγηση των διαφόρων
φαρμάκων σε διαφορετικό χρόνο, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα κατά
την διάρκεια του 24ώρου.

Δόκος Χ, Σαββόπουλος Χ, Χατζητόλιος Α. Αρχές χρονοφαρμακολογίας και χρονοθεραπείας της ΑΥ. Αρτηριακή Υπέρταση 2010;19:7-13

Χρονοθεραπεία ΑΥ
Administration of the correct amount of active substance
through the appropriate pathway at an appropriate time
• Use of several antihypertensive drug classes:

Beta-adrenergic antagonists
Diuretics
Calcium Channel Blockers
ACE -Inhibitors

AT1-Blockers
Stanton A, O’Brien E. Impact of treatment on the circadian blood pressure profile. Kardio 1994; 3:1-8
Langner B, Lemmer B. Circadian changes in the pharmacokinetics and cardiovascular effects of oral propranolol in healthy subjects. Eur J Clin
harmacol 1988; 33(6):619–624.
Koopmans R, Oosterhuis B, Karemaker JM, Wemer J, van Boxtel CJ. The effect of oxprenolol dosage time on its pharmacokinetics and
haemodynamic effects during exercise in man. Eur J Clin Pharmacol 1993; 44(2):171−176

Hellenic-Anglo Research into Morning Or
Night antihypertensive drug deliverY Trial

A comparison of the impact of morning or night delivery of
antihypertensive agents on 24 hour ABPM levels:
A randomised cross-over trial: (HARMONY)
Neil R Poulter1; A Anjum1; M Cross1; E Falaschetti1, I Kanellos2,
C Savopoulos2; M Szigeti1; S Thom1; A Hatzitolios2
1Imperial

Clinical Trials Unit and International Centre for
Circulatory Health – Imperial College London, London, UK
21st Medical Propedeutic Dept, Aristotle University,
Thessaloniki, Greece
Seoul ISH Sept 2016
HARMONY: Conclusions
In treated hypertensive patients with stable BP levels, the timing of antihypertensive drug
administration (morning or evening) did not affect mean 24 hour ABPM levels or quality of life.
Poulter N, Anjum A, Cross M, Falaschetti E, Savopoulos C, Kanellos I, Thom S, Hatzitolios A. J Hypertens. 2016;34 Suppl 1 -:e547

Στρατηγική αντιυπερτασικής θεραπείας στον ΣΔ
•

Μεταβολή τρόπου ζωής ανεξάρτητα από ΑΠ διευκολύνει & τη φαρμακευτική ρύθμιση

•

Έναρξη αγωγής ΑΠ > 140/90 (85) mmHg. Εάν ΑΠ υψηλή φυσιολογική, αλλαγή τρόπου ζωής

•

Ο στόχος ΑΠ < 130/80, δεν υποστηρίζεται από επαρκή δεδομένα μελετών έκβασης & είναι πολύ
δύσκολο να επιτευχθεί στην πλειονότητα (συνδυασμός 2-4 φαρμάκων, πτώση ΔΑΠ<70 με αύξηση
του ΚΑ κινδύνου-προσοχή σιωπηλή ΣΝ)
Συστήνεται μόνο σε λευκωματουρία & σε νεώτερους ασθενείς

•
•
•
•

•
•

Η μείωση ΑΠ, βασικός στόχος για προστασία CV επιπλοκών ανεξάρτητα από επιλογή
αντιϋπερτασικού. Ωστόσο μείζων στόχος και η νεφρο- καρδιο-προστασία !
Στόχος όσο γίνεται χαμηλότερη λευκωματινουρία & επιβράδυνση της μείωσης της GFR.
Δίαιτα χαμηλή σε πρωτεΐνες, 0,8-1 g/kg ΒΣ/ημ για ελάττωση της υπερδιήθησης.
Πρώτη επιλογή φάρμακα του ΣΡΑΑ.
Σε ΣΑΠ> 20 mmHg ή ΔΑΠ> 10 mmHg από Φ.Τ→ έναρξη με 2 αντιϋπερτασικά
(προτιμάται του διπλασιασμού της δόσης)
(αΜΕΑ ή ΑΤ1 + ανταγωνιστής Ca ή χαμηλή δόση θειαζιδικού διουρητικού ή φουροσεμίδη αν
GFR<30).
Σε λευκωματουρία, συνδυασμός με μη DHP ανταγωνιστή Ca
β-αναστολείς σ ε ΣΝ (εκλεκτικοί, με α/β αναστολή).
Στην επιλογή του φαρμάκου & της δόσης του, συνεκτίμηση ιδιοτήτων του, σε συνδυασμό με την
ύπαρξη επιπλοκών ΣΔ, όπως καρδιο- νεφρο- ή νευροπάθεια (ΣΝ, οιδήματα, ορθοστατική υπόταση,
αντίληψη υπογλυκαιμίας)

Reappraisal of European guidelines on hypertension management, J Hypertens 2009.
ESH/ESC Guidelines Journal of Hypertension 2013, 31:1281–1357.
Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of ESC and EASD, Eur Heart J 2013.
DIABETES CARE 2015;38(suppl1):S33-40, 2014 Guideline for Management of High Blood Pressure,JNC-8,JAMA 2014,311: 507-20

Στρατηγική αντιϋπερτασικής θεραπείας στον ΣΔ
•

Μέτρηση ΑΠ και σε όρθια θέση. Ιδίως στους ηλικιωμένους σταδιακή μείωση ΑΠ λόγω διαταραχής
εγκεφαλικής αυτορρύθμισης.

•

24ωρη καταγραφή AΠ: σε διαφορές κατά την μέτρηση στο σπίτι, ανθεκτική ή δυσρύθμιστη ΑΥ & για
αναγνώριση υπότασης φαρμακευτικής ή από δυσλειτουργία του ΑΝΣ

•

Σε περιπτώσεις που δεν ελέγχεται η ΑΠ, διερεύνηση για δευτεροπαθή ΑΥ (αθηροσκληρωτική στένωση
νεφρικής;)

•

Στην κύηση ΑΠ όχι < 110/65 mmHg, λόγω κινδύνου ελαττωμένης ανάπτυξης εμβρύου.
Κεντρικώς δρώντα ΣΛ, ανταγωνιστές Ca (μη DHP), β-, α/β- ή α1- αποκλειστές
(αντένδειξη φάρμακα ΣΡΑ, διουρητικά & στατίνες)

•

Συνδυασμένη «επιθετική» αντιμετώπιση συνολικού CV κινδύνου:
- «Εντατική» γλυκαιμική ρύθμιση: HbA1c< (6,5) 7% (ιδίως επωφελής για μικροαγγειακές επιπλοκές
/νεφροπάθεια), όχι «επιθετική» σε ηλικιωμένους, από μακρού διαβητικούς λόγω αύξησης
υπογλυκαιμικών & CV επεισοδίων
- στατίνες: LDL < 100 mg/dl (σε έκδηλη CV νόσο < 70 mg/dl) ή και φιμπράτη για την αθηρογόνο
δυσλιπιδαιμία,
- πρόληψη θρομβώσεων > 50 ετών ή/& πρόσθετος παράγοντα CV κινδύνου: ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη

Συμπεράσματα
•

Το ποσοστό συνύπαρξης ΑΥ σε ΣΔ πολύ αυξημένο!

•

Η συνύπαρξη ΑΥ & ΣΔ αυξάνει συνεργικά τον κίνδυνο εκδήλωσης ΧΝΝ & εξέλιξής της σε ESRD!

•

Η συνύπαρξη ΑΥ, ΣΔ & ΧΝΝ αυξάνει δραματικά τον CV κίνδυνο!

•

Η ανάγκη αυστηρής ρύθμισης ΑΠ & λευκωματουρίας, ανάλογης σημασίας με τη
ρύθμιση του σακχάρου!

•

Το ποσοστό ρύθμισης ΑΥ στους διαβητικούς χαμηλό. Απαιτείται συνήθως συνδυασμός
αντιϋπερτασικών με φάρμακα εκλογής αυτά που αποκλείουν το ΣΡΑΑ, λόγω νεφρο- & καρδιο-

προστασίας!

•

Επιβάλλεται αυστηρή ρύθμιση όλων των ΠΚ για την αντιμετώπιση του συνολικού CV κινδύνου!

Hypertension is not….
an arm disease !

