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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η αρτηριακή υπέρταση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών και νεφρικών συμβαμάτων, η 
επίπτωσή της είναι ακόμη υψηλότερη στους ηλικιωμένους ασθενείς, οι οποίοι αποτελούν μια ειδική 
ετερογενή ομάδα. Ακρογωνιαίος λίθος αποτελεί η έγκαιρη ανίχνευση των ατόμων με αρτηριακή υπέρταση 
η υιοθέτηση υγιεινοδιαιτητικών μέτρων, η άμεση έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής και η έγκαιρη 
τιτλοποίησή της. Στον γενικό πληθυσμό συστήνεται η επίτευξη στόχων αρτηριακής πίεσης < 140/90mmHg. 
Εντούτοις, αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων του κάθε ασθενούς οι στόχοι και η αντιυπερτασική αγωγή 
εξατομικεύεται. Ορισμένοι συνδυασμοί αντιυπερτασικών φαρμάκων θα πρέπει να προτιμώνται έναντι 
άλλων, ενώ ο συνδυασμός δύο φαρμάκων του άξονα ρενίνης – αγγειοτενσίνης θα πρέπει να αποφεύγεται.  

Σχετικά με τους ηλικιωμένους ασθενείς συστήνεται η επίτευξη τιμών συστολικής αρτηριακής πίεσης μεταξύ 
140-150 mmHg ενώ το ενδεχόμενο για χαμηλότερα επίπεδα συστολικής αρτηριακής πίεσης θα μπορούσε να 
εξετασθεί λαμβάνοντας υπόψιν προηγουμένως τη διανοητική και φυσική κατάσταση των ατόμων καθώς 
και την πιθανότητα πρόκλησης ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις (μείωση 
σωματικού βάρους, έναρξη φυσικής δραστηριότητας κτλ.) συστήνονται σε όλα τα άτομα με μεταβολικό 
σύνδρομο καθώς δεν θα μειώσει μόνο τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης αλλά βελτιώσει και τις υπόλοιπες 
μεταβολικές παραμέτρους. Οι αναστολείς του συστήματος ρενίνης – αγγειοτενσίνης καθώς και οι 
ανταγωνιστές ασβεστίου προτιμώνται στα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο διότι μπορούν να βελτιώσουν ή 
έστω να μην επιδεινώσουν την αντίσταση στην ινσουλίνη. Αναφορικά για τα άτομα με σακχαρώδη 
διαβήτη γενικά συστήνονται (American Diabetes Association, 2017) τιμές αρτηριακής πίεσης < 140/90 
mmHg, υιοθέτηση των υγιεινοδιαιτητικών παρεμβάσεων, ενώ ειδικά επί ύπαρξης λευκωματουρίας τα 
φάρμακα του άξονα ρενίνης –αγγειοτεσίνης αποτελούν πρώτη επιλογή. 

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες και μετααναλύσεις που έχουν δημοσιευθεί πολλά ερωτηματικά έχουν 
προκύψει σχετικά με την πιθανή ανάγκη αναθεώρησης των κατώτερων ορίων της συστολικής αρτηριακής 
πίεσης καθώς και πως πρόκειται να διαμορφωθούν οι μελλοντικές κατευθυντήριες οδηγίες υπέρτασης. 

Λέξεις ευρετηρίου: Αρτηριακή Υπέρταση, Ηλικιωμένοι, Σακχαρώδης Διαβήτης, Μεταβολικό 
Σύνδρομο 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η  αρτηριακή πίεση (ΑΠ) εμφανίζει 

ανεξάρτητη συσχέτιση με την εκδήλωση 
διαφόρων καρδιαγγειακών και νεφρικών 
συμβαμάτων, όπως το αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, την 
περιφερική αρτηριακή νόσο και τη νεφρική 
νόσο τελικού σταδίου [1]. Δεδομένου ότι η  
ΑΠ αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα 
καρδιαγγειακού κινδύνου και συνδέεται με 
αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και 
θνητότητα αποτελεί καθοριστικής σημασίας η 
ανίχνευση των ατόμων με αρτηριακή 
υπέρταση (ΑΥ) και η λήψη των κατάλληλων 
θεραπευτικών μέτρων [2]. 

Η επίπτωση της ΑΥ κυμαίνεται 
περίπου 30-45% του γενικού πληθυσμού με τα 
ποσοστά να είναι ακόμη υψηλότερα στους 
ηλικιωμένους. Ένα στα δύο άτομα ηλικίας 
άνω των 60 ετών και 2 στα 3 άτομα ηλικίας 
άνω των 70 ετών φαίνεται να πάσχουν από 
ΑΥ.  

Κατά τη μέτρηση και αξιολόγηση της 
ΑΠ στο ιατρείο θα πρέπει ο ασθενής να είναι 
3-5 λεπτά σε καθιστή θέση και να ληφθούν 
τουλάχιστον δυο μετρήσεις της ΑΠ με 
μεσοδιάστημα 1-2 λεπτών, ενώ αν είναι η 
πρώτη επίσκεψη θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μέτρηση της ΑΠ και στους 
δυο βραχίονες για την ανίχνευση πιθανών 
διαταραχών. Η διάγνωση της ΑΥ θα πρέπει 
να βασίζεται σε δύο τουλάχιστον μετρήσεις 
της ΑΠ ανά επίσκεψη, σε τουλάχιστον δύο 
επισκέψεις, Ενώ, δε θα πρέπει να 
παραλείπεται η λήψη ατομικού και 
οικογενειακού ιστορικού καθώς και η φυσική 
εξέταση του ατόμου με ΑΥ.  

Σύμφωνα με τις οδηγίες ESH/ESC 
(2013) [3] και JNC-8 (2014) [4] ο στόχος της 
ΑΠ για τον γενικό πληθυσμό είναι <140/90 
mmHg, ενώ για τους ηλικιωμένους <150/90 

mmHg. Μια μικρή διαφοροποίηση μεταξύ 
των δυο κατευθυντήριων οδηγιών αφορά την 
ομάδα των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, 
συγκεκριμένα οι οδηγίες ESH/ESC (2013) 
προτείνουν <140/85 mmHg ενώ JNC-8 (2014) 
<140/90 mmHg. Για τους ασθενείς με χρόνια 
νεφρική νόσο (ΧΝΝ) οι οδηγίες ESH/ESC 
(2013) προτείνουν <140/90 mmHg για τα 
άτομα με ΧΝΝ δίχως λευκωματουρία και 
<130/90 mmHg για τα άτομα με ΧΝΝ και 
λευκωματουρία, ενώ σύμφωνα με τις οδηγίες 
JNC-8 (2014) προτείνεται για όλους τους 
ασθενείς με ΧΝΝ ανεξαρτήτως <140/90 
mmHg.  

Στις προτεινόμενες συστάσεις για τις 
υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις που θα 
πρέπει να υιοθετηθούν είναι: περιορισμός του 
άλατος έως 5-6 γρ. ημερησίως, μείωση της 
κατανάλωσης αιθανόλης σε 20-30 γρ και 10-
20 γρ. ημερησίως για τους άνδρες και τις 
γυναίκες αντίστοιχα, αύξηση της 
κατανάλωσης λαχανικών, φρούτων και 
γαλακτοκομικών προϊόντων χαμηλών σε 
λιπαρά, επί μη αντενδείξεων μείωση του 
σωματικού βάρους με στόχο ΒΜΙ 25 kg/m2 
και περίμετρο μέσης <102  cm για τους 
άνδρες και <88 cm για τις γυναίκες, τακτική 
σωματική δραστηριότητα διάρκειας 
τουλάχιστον 30 λεπτά μέτριας άσκησης 5-7 
μέρες την εβδομάδα και διακοπή του 
καπνίσματος.  

Τα διουρητικά, οι β-αναστολείς, οι 
ανταγωνιστές ασβεστίου, αναστολείς 
μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης και 
αποκλειστές υποδοχέα αγγειοτενσίνης είναι 
κατάλληλες θεραπευτικές αγωγές για την 
αντιμετώπιση της ΑΥ είτε ως μονοθεραπεία 
είτε σε συνδυασμό. Εντούτοις, κάποιες 
φαρμακευτικές κατηγορίες θα πρέπει να 
προτιμούνται σε συγκεκριμένες περιστάσεις. 
Η έναρξη διπλής αντιυπερτασικής αγωγής 
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μπορεί να εξετασθεί σε ασθενείς υψηλού 
καρδιαγγειακού κινδύνου ή με σημαντικά 
υψηλή ΑΠ. Όλοι οι συνδυασμοί 
αντιυπερτασικών φαρμάκων θα πρέπει να 
εξετάζονται, ωστόσο, οι συνδυασμοί που 
έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε μελέτες 
προτιμούνται. Ο συνδυασμός δύο 
ανταγωνιστών του συστήματος ρενίνης-
αγγειοτενσίνης δεν συστήνεται. Οι 
περισσότεροι πιθανοί χρησιμοποιούμενοι 
συνδυασμοί αντιυπερτασικών φαρμάκων 
αποτυπώνεται στο γνωστό «διαμάντι» το 
οποίο τα τελευταία χρόνια τείνει να λάβει 
σχήμα τραπεζίου (Εικόνα 1).  

Μία ειδική κατηγορία ασθενών με ΑΥ, 
όπως έχει προαναφερθεί, είναι αυτή των 
ηλικιωμένων. Η επίπτωση της υπέρτασης 
στους ενήλικες αυξάνει με την ηλικία και τα 
υψηλότερα ποσοστά υπέρτασης 
παρατηρούνται στους ηλικιωμένους, οι 
οποίοι αποτελούν μια σημαντικά ετερογενή 
ομάδα ατόμων [5,6]. Σύμφωνα μάλιστα με τη 
μελέτη HYVET (Hypertension in the Very 
Elderly Trial) [7], όπου συγκρίθηκε η 
χορήγηση ινδαπαμίδης (και συγχορήγηση 
περινδοπρίλης όπου χρειαζόταν) έναντι του 
εικονικού φαρμάκου, τα καρδιαγγειακά 
συμβάντα και η ολική θνητότητα μειώθηκαν 
σημαντικά στην ομάδα που έλαβε αγωγή. Η 
φαρμακευτική παρέμβαση ξεκινούσε για 
ΣΑΠ >160 mmHg με στόχο ΣΑΠ <150 
mmHg (μέση επιτευχθείσα ΣΑΠ 144mmHg). 
Θα πρέπει να επισημανθεί όμως το γεγονός 
ότι τα άτομα που έλαβαν μέρος στη μελέτη 
αυτή ήταν σε αρκετά καλή φυσική και 
διανοητική κατάσταση, ενώ αποκλείστηκαν 
οι ευπαθείς και σε κακή διανοητική 
κατάσταση ηλικιωμένοι ασθενείς, καθώς 
επίσης και εκείνοι με ορθοστατική υπόταση.  
Θα πρέπει να σημειωθεί, πως ιδίως στους 
ηλικιωμένους ασθενείς παρατηρείται 

μεμονωμένη συστολική αρτηριακή υπέρταση, 
η οποία είναι εξίσου επικίνδυνη και 
οφείλεται στη σκλήρυνση των τοιχωμάτων 
των αρτηριών [6]. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψιν και το φαινόμενο της 
καμπύλης σχήματος «J» η οποία δείχνει ότι 
και σε χαμηλές τιμές διαστολικής αρτηριακής 
πίεσης αυξάνεται η πιθανότητα θανάτου από 
καρδιαγγειακά αίτια καθώς και από κάθε 
αιτία συνολικά [8].  

Συνοπτικά, στα ηλικιωμένα άτομα με 
συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) ≥ 
160mmHg συστήνεται μείωση της ΣΑΠ  
μεταξύ 140 – 150, για άτομα <80 ετών που 
είναι σε καλή φυσική κατάσταση θα 
μπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
έναρξης αντιυπερτασικής αγωγής με στόχο 
ΣΑΠ<140 mmHg εφόσον η θεραπεία είναι 
καλά ανεκτή, ενώ σε ευπαθείς ηλικιωμένους η 
απόφαση έναρξης αντιυπερτασικής αγωγής 
θα πρέπει να εξατομικεύεται. Στους 
ηλικιωμένους ασθενείς δεν θα πρέπει να 
διακόπτεται ή να μειώνεται η ήδη 
λαμβανόμενη αντιυπερτασική αγωγή εφόσον 
είναι καλά ανεκτή. Επιπλέον, όλες οι 
κατηγορίες φαρμάκων μπορούν εν δυνάμει 
να χρησιμοποιηθούν σε αυτή την ηλικιακή 
ομάδα ασθενών αλλά σε εκείνους με 
μεμονωμένη συστολική υπέρταση 
προτιμώνται οι ανταγωνιστές ασβεστίου και 
τα διουρητικά.    

Η ΑΥ εμφανίζει άρρηκτη σχέση με το 
μεταβολικό σύνδρομο δεδομένου ότι 
αποτελεί και μία από τις συνιστώσες του. Η 
συνύπαρξη ΑΥ με διάφορους άλλους 
παράγοντες κινδύνου αυξάνουν σημαντικά 
τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο και 
συστήνεται η έναρξη αντιυπερτασικής 
αγωγής μετά από μια περίοδο 
υγιεινοδιαιτητικών αλλαγών όταν τα επίπεδα 
της ΑΠ είναι >140/90 mmHg, με απώτερο  
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Εικόνα 1. Πιθανοί συνδυασμοί αντιυπερτασικών φαρμάκων. Πράσινες συνεχείς γραμμές: επιθυμητός 
συνδυασμός, πράσινη διακεκομμένη γραμμή: χρήσιμος συνδυασμός (με κάποιους περιορισμούς), Μαύρες 
διακεκομμένες γραμμές: δυνατό, αλλά όχι καλά-δοκιμασμένος συνδυασμός, Κόκκινη συνεχής γραμμή: Δεν 
συστήνεται ο συνδυασμός. Μόνο διϋδροπυριδίνες μπορούν να συνδυαστούν με β-αναστολείς. 

 
 
 
στόχο τη διατήρηση της ΑΠ σε τιμές <140/90 
mmHg. Οι υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις 
(μείωση σωματικού βάρους, έναρξη φυσικής 
δραστηριότητας κτλ.) συστήνονται σε όλα τα 
άτομα με μεταβολικό σύνδρομο καθώς δεν θα 
μειώσουν μόνο τα επίπεδα της ΑΠ αλλά θα 
βελτιώσουν και τις υπόλοιπες μεταβολικές 
παραμέτρους ενώ επιπρόσθετα συμβάλλουν 
στην καθυστέρηση της εκδήλωσης του 
σακχαρώδη διαβήτη. Εντούτοις, δεν 
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η έναρξη 
αντιυπερτασικής αγωγής σε άτομα με υψηλή 
φυσιολογική ΑΠ και μεταβολικό σύνδρομο 
ασκεί ευεργετική επίδραση στην εκδήλωση 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων [9,10]. 
Επιπλέον, αν το μεταβολικό σύνδρομο 
θεωρηθεί ως μια «προδιαβητική» κατάσταση 
οι αναστολείς του συστήματος ρενίνης 
αγγειοτενσίνης καθώς και οι ανταγωνιστές 

ασβεστίου προτιμώνται διότι μπορούν να 
βελτιώσουν ή έστω να μην επιδεινώσουν την 
αντίσταση στην ινσουλίνη, ενώ οι β-
αναστολείς (εξαιρουμένων των 
αγγειοδιασταλτικών) και τα διουρητικά θα 
μπορούσαν να χορηγηθούν ως επιπρόσθετη 
αγωγή σε χαμηλές δόσεις [11-13].   

Στην υποομάδα των ατόμων με 
σακχαρώδη διαβήτη ο επιπολασμός της ΑΥ 
καθώς και της συγκαλυμμένης υπέρτασης 
είναι υψηλός. Αναφορικά με τη μείωση των 
καρδιαγγειακών συμβάντων, φαίνεται ότι το 
όφελος από την εντατική μείωση της ΑΠ όταν 
η ΣΑΠ βρίσκεται μεταξύ 139-130 mmHg 
μειώνεται σταδιακά. Επιπλέον, στοιχεία που 
δεν ευνοούν τη μείωση της ΣΑΠ <130mmHg 
προέρχονται από τη μελέτη ACCORD [14], 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας 
εκτός από τη μείωση των μη θανατηφόρων 
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αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων δεν 
παρατηρήθηκε μείωση των μη θανατηφόρων 
εμφραγμάτων του μυοκαρδίου, του θανάτου 
από καρδιαγγειακή νόσο καθώς και του 
συνολικού πρωτογενούς τελικού σημείου 
μεταξύ των δύο ομάδων της μελέτης (η ΣΑΠ 
που επιτεύχθηκε στην ομάδα της εντατικής 
ρύθμισης ήταν 119 mmHg έναντι 133.5 
mmHg που ήταν για τη συμβατική ομάδα 
ελέγχου). Εντούτοις, οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες που παρατηρήθηκαν (όπως 
υπόταση, βραδυκαρδία ή αρρυθμία, 
υπερκαλιαιμία) ήταν πιο συχνές στην ομάδα 
της εντατικής παρέμβασης. Η επιλογή των 
αντιυπερτασικών φαρμάκων θα πρέπει να 
βασίζεται στην αποτελεσματικότητα και την 
ανοχή λαμβάνοντας υπόψιν και τις 
συνοσηρότητες του κάθε ασθενούς. Επειδή η 
αποτελεσματική ρύθμιση της ΑΠ είναι 
συνήθως δυσχερής στους ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη, το μεγαλύτερο ποσοστό 
των ασθενών θα χρειαστεί συνδυασμό 
αντιυπερτασικών φαρμάκων [15].  

Σύμφωνα με τις πρόσφατες συστάσεις 
της Αμερικάνικης Διαβητολογικής Εταιρείας 
για το 2017 [16] προτείνεται για τα άτομα με 
σακχαρώδη διαβήτη έλεγχος για ανίχνευση 
της ΑΥ σε κάθε επίσκεψη και επιβεβαίωση της 
τυχόν υψηλής ΑΠ και σε μια άλλη 
διαφορετική μέρα. Οι στόχοι της ΣΑΠ για 
την πλειοψηφία των ατόμων με σακχαρώδη 
διαβήτη είναι <140 mmHg και για τη ΔΑΠ 
<90 mmHg. Χαμηλότεροι στόχοι όπως ΣΑΠ 
<130 mmHg και ΔΑΠ <80 mmHg μπορεί να 
θεωρηθούν κατάλληλοι για ασθενείς πολύ 
υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο 
εφόσον αυτοί μπορούν να επιτευχθούν χωρίς 
να προκληθεί αδικαιολόγητη επιβάρυνση του 
ασθενούς από τη θεραπεία. Σε άτομα με 
σακχαρώδη διαβήτη και επιβεβαιωμένη ΑΥ 
(ΑΠ στο ιατρείο >140/90 mmHg) θα πρέπει 

επιπρόσθετα των υγιειονοδιαιτητικών 
παρεμβάσεων να γίνει άμεση έναρξη και 
έγκαιρη τιτλοποίηση της φαρμακευτικής 
αγωγής για την επίτευξη των επιθυμητών 
στόχων της ΑΠ. Επιπρόσθετα, σε ασθενείς με 
τεκμηριωμένη στο ιατρείο ΑΠ >160/100 
mmHg θα πρέπει επιπρόσθετα των 
υγιειονοδιαιτητικών παρεμβάσεων να γίνει 
άμεση έναρξη και έγκαιρη τιτλοποίηση 
διπλής φαρμακευτικής αγωγής ή ενός δισκίου 
με έτοιμο συνδυασμό φαρμάκων που έχουν 
καταδείξει μείωση των καρδιαγγειακών 
συμβαμάτων σε ασθενείς με σακχαρώδη 
διαβήτη.   

Η αντιυπερτασική αγωγή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει, όπως προαναφέρθηκε 
σύμφωνα και με τις οδηγίες, κατηγορίες 
φαρμάκων που έχει φανεί πως μειώνουν τα 
καρδιαγγειακά συμβάματα στα άτομα με 
σακχαρώδη διαβήτη (αναστολείς 
μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης, 
αποκλειστές υποδοχέα αγγειοτενσίνης, 
θειαζιδικά διουρητικά ή  ανταγωνιστές 
ασβεστίου του τύπου της διϋδροπυριδίνης). 
Συνήθως περισσότερα του ενός φαρμάκου 
μπορεί να χρειασθούν για την επίτευξη των 
στόχων της αρτηριακής υπέρτασης, ωστόσο 
δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός δύο 
φαρμάκων του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης 
λόγω του αυξημένου κινδύνου που 
διαπιστώθηκε στη μελέτη ONTARGET και 
ALTITUDE [17,18]. Σε άτομα με σακχαρώδη 
διαβήτη και λόγο αλβουμίνης/κρεατινίνης 
ούρων ≥300 mg/g ή 30–299 mg/g 
προτείνεται ως πρώτης γραμμής 
αντιυπερτασική αγωγή η χορήγηση είτε 
αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της 
αγγειοτενσίνης είτε αποκλειστή του υποδοχέα 
της αγγειοτενσίνης στη μέγιστη ανεκτή δόση. 
Σε ασθενείς που λαμβάνουν είτε 
φαρμακευτική αγωγή του άξονα ρενίνης 
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αγγειοτενσίνης είτε διουρητικό, θα πρέπει να 
ελέγχονται τα επίπεδα κρεατινίνης ορού, 
καλίου καθώς και ο ρυθμός σπειραματικής 
διήθησης. Τέλος, για άτομα με σακχαρώδη 
διαβήτη και ΑΠ >120/80 mmHg οι 
υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις περιλαμ-
βάνουν απώλεια βάρους για τα άτομα που 
είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, ένα 
προσεγμένο διατροφικό πλάνο (Dietary 
Approaches to Stop Hypertension–δίαιτα 
DASH) με μείωση του προσλαμβανόμενου 
νατρίου και αύξηση του καλίου, περιορισμός 
του αλκοόλ και αύξηση της σωματικής 
δραστηριότητας.  

Το 2015, δημοσιεύθηκαν τα 
αποτελέσματα της μελέτης SPRINT (Systolic 
Blood Pressure Intervention Trial) η οποία 
ήταν μία μεγάλη πολυκεντρική 
τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη 
παρέμβασης [19]. Η μία ομάδα της μελέτης 
είχε ως στόχο την επίτευξη ΣΑΠ <140 mmHg 
και η άλλη ομάδα της εντατικής παρέμβασης 
ΣΑΠ <120 mmHg. Από την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων βρέθηκε 25% μείωση του 
σύνθετου πρωτογενούς τελικού καταληκτικού 
σημείου (έμφραγμα μυοκαρδίου, οξύ 

στεφανιαίο σύνδρομο, αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια και θάνατος 
λόγω καρδιαγγειακής νόσου) και 27% μείωση 
της θνησιμότητας κάθε αιτίας στην ομάδα της 
εντατικής παρέμβασης, εντούτοις ο κίνδυνος 
ηλεκτρολυτικών διαταραχών και οξείας 
νεφρικής βλάβης στη συγκεκριμένη ομάδα 
αυξήθηκε. Θα πρέπει να επισημανθεί πως τα 
άτομα με σακχαρώδη διαβήτη 
αποκλείσθηκαν από τη συγκεκριμένη μελέτη.  

Σύμφωνα με ένα πρόσφατο editorial 
του περιοδικού Hypertension [20] το οποίο 
μεταξύ άλλων έλαβε υπόψιν του τα 
αποτελέσματα της μελέτης SPRINT καθώς και 
αυτά δύο πρόσφατων μετα-αναλύσεων 
[21,22] διατυπώνει το ερώτημα αν υπάρχει 
αντίστοιχη καμπύλη σχήματος «J» για τη 
ΣΑΠ και αν το όριο των 140 mmHg είναι 
αυτό που συνδέεται με το μεγαλύτερο όφελος. 
Αναμένεται λοιπόν σύμφωνα και με τους 
συγγραφείς να φανεί αν είναι καιρός να 
επανεκτιμηθούν τα κατώτερα όρια και οι 
προτεινόμενοι στόχοι της ΑΠ καθώς και πως 
πρόκειται να διαμορφωθούν οι μελλοντικές 
κατευθυντήριες οδηγίες υπέρτασης.
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Latest data on metabolic diseases: Arterial Hypertension   
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ABSTRACT  

Hypertension is closely related with increased cardiovascular risk and renal damage and its prevalence is 
even greater in elderly patients that are a highly heterogeneous group. The identification of hypertensive 
patients, as well as prompt initiation and timely titration of pharmacologic therapy in addition to lifestyle 
therapy in order to achieve blood pressure goals is of paramount importance. In general population, blood 
pressure goals of <140/90mmHg are recommended. However, treatment strategies and pharmacological 
therapy should be personalized depending on patient characteristics and comorbidities. Some drug agents 
or combinations should be considered as the preferential choice in specific conditions. However, the 
combination of two antagonists of the Renin Angiotensin System (RAS) is not recommended and should be 
discouraged. 

In elderly hypertensives, it is recommended to reduce Systolic Blood Pressure (SBP) between 150 and 140 
mmHg, provided they are in good physical and mental conditions, while a target of SBP <140mmHg may 
be considered, if treatment is also well tolerated.  Lifestyle changes, and particularly weight loss and 
physical exercise, are to be recommended to all individuals with the metabolic syndrome. These 
interventions improve not only blood pressure, but the metabolic components of the syndrome. 
Antihypertensive agents that potentially improve or at least not worsen insulin sensitivity, such as RAS 
blockers and calcium antagonists, should be considered as the preferred drugs. Regarding patients with 
diabetes, lifestyle therapy and blood pressure goals of <140/90mmHg is generally recommended 
(American Diabetes Association, 2017). An ACE inhibitor or angiotensin receptor blocker, at the maximum 
tolerated dose indicated for blood pressure treatment, is the recommended first-line treatment for 
hypertension in patients with diabetes and albuminuria. 

Taking into account several studies and meta-analyses recently published, inquiries have been raised 
regarding the optimal systolic blood pressure goal and the need for reappraisal of blood pressure 
thresholds and targets in the forthcoming hypertension guidelines.       
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