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Η αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) αποτελεί μία πανδημική νόσο, 
η επίπτωση της οποίας αυξάνεται με την πρόοδο της ηλικίας. 
Η νόσος προσβάλλει τουλάχιστον τους μισούς ανθρώπους 
>60 ετών και των δύο φύλων ενώ ευθύνεται για το 50% των 
αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και της στεφανιαίας νόσου. 
Παράλληλα, η παρουσία της ΑΥ αποτελεί κύριο παράγοντα 
κινδύνου εμφάνισης υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας, καρ-
διακής ανεπάρκειας, κολπικής μαρμαρυγής, ανευρυσμάτων της 
θωρακικής αορτής, ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας, γνωσιακής 
δυσλειτουργίας-άνοιας, χρόνιας νεφρικής νόσου, περιφερικής 
αποφρακτικής αγγειακής νόσου, αμφιβληστροειδοπάθειας αλλά 
και στυτικής δυσλειτουργίας. 

Με βάση τις πλέον πρόσφατες Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες 
Οδηγίες, ως ΑΥ ορίζεται η συστολική αρτηριακή πίεση (ΑΠ) 
>140 mmHg και/ή η διαστολική ΑΠ >90 mmHg. Οι θεραπευτικοί 

Αναστασία Φάμπρη
Ειδικευόμενη Καρδιολογίας

Ελένη Τριανταφυλλίδη
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Αντιυπερτασικό Ιατρείο 
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο

πΕριΕχομΕνΑ

•	 Άρθρο	Σύνταξης

•	 Στήλη	των	Ομάδων	Εργασίας

•	 Ενδιαφέροντα	Άρθρα	-	Σχόλια

Σε ποιες κλινικές οντότητες διακόπτουμε την αντιυπερτασική αγωγή;

ΑΡΘΡΟ  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

στόχοι της νόσου διαμορφώνονται αναλόγως της ηλικιακής 
ομάδας και των συν-νοσηροτήτων σε δύο υποομάδες με στό-
χο την συστολική ΑΠ: i. 130-139 mmHg σε άτομα ηλικίας >65 
ετών ή/και πάσχοντες από χρόνια νεφρική νόσο και ii. 120-129 
mmHg σε άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών ή/και πάσχοντες από 
στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια, σακχαρώδη διαβήτη 
ή ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. 

Η ΑΥ οδηγεί στην εμφάνιση βλαβών οργάνων στόχων (υπερ-
τροφία της αριστερής κοιλίας, αρτηριακή σκληρία, διαταραχή της 
ενδοθηλιακής λειτουργίας, αύξηση των αγγειακών αντιστάσεων), 
οι οποίες με τη σειρά τους συντηρούν και επιβαρύνουν με την 
πάροδο του χρόνου την αρτηριακή υπέρταση. Για το λόγο αυτό, 
η έναρξη της αντιυπερτασικής αγωγής παράλληλα με την αλλαγή 
του τρόπου ζωής (υγιεινοδιαιτητικές οδηγίες) είναι μία σημαντική 
κλινική απόφαση, η οποία τροποποιούμενη είναι δυνατόν να 
διαρκέσει εφ’ όρου ζωής ενώ η απόσυρση της δεν αποτελεί 
συνήθη κλινική πρακτική εκ μέρους των θεραπόντων ιατρών. 
Ο πιο συχνός λόγος αποτυχίας της αντιυπερτασικής αγωγής 
είναι η μειωμένη συμμόρφωση του ασθενούς στις οδηγίες του 
θεράποντος ιατρού (υγιεινοδιαιτητικές και φαρμακευτικές). Η 
χρήση σταθερών συνδυασμών φαρμάκων φαίνεται να αυξάνει 
την εν λόγω συμμόρφωση και επομένως την επίτευξη των στό-
χων, παρότι αυτή παρατηρείται σε σχετικά χαμηλά ποσοστά σε 
παγκόσμια κλίμακα (~35%). Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις 
ασθενών με ΑΥ ή κλινικές οντότητες στις οποίες φαίνεται ότι η 
διακοπή της αντιυπερτασικής αγωγής είναι εφικτή, απαραίτητη 
και ασφαλής για την υγεία των ασθενών (Πίνακας 1):

1. Λάθη κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης-Φαινό-
μενο λευκής μπλούζας. Η βεβιασμένη διάγνωση της ΑΥ είτε 
εξαιτίας συχνών λαθών που γίνονται κατά τη μέτρηση αυτής 
(κακή θέση του σώματος, άμεση μέτρηση, λάθος μέγεθος περι-
χειρίδας, συσκευές μέτρησης μειωμένης αξιοπιστίας) είτε λόγω 
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του «φαινομένου της λευκής μπλούζας», το οποίο είναι αρκετά 
συχνό (αφορά σε ποσοστό 20% του πληθυσμού που προσέρχε-
ται σε ένα αντιυπερτασικό ιατρείο) είναι δυνατόν να οδηγήσει 
σε άσκοπη έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής και αναγκαστική 
διακοπή της εν συνεχεία. Η ενημέρωση του θεράποντος ιατρού 
για τις καταγραφές ΑΠ στο σπίτι καθώς και η χρήση της εικοσι-
τετράωρης καταγραφής της ΑΠ (24h ABPM) θα συνεισφέρουν 
στη σωστή διάγνωση του υπερτασικού ασθενούς.

2. προσωρινή λήψη φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών που 
οδηγούν σε αρτηριακή υπέρταση. Κατά την κλινική αξιολόγη-
ση ενός πιθανού υπερτασικού ασθενούς, θα πρέπει να γίνεται 
ενδελεχής καταγραφή του ατομικού ιατρικού αναμνηστικού 
καθώς και της λήψης φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών, οι οποίες 
σχετίζονται με παροδικά αυξημένες τιμές ΑΠ. Πραγματικά τα 
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα αντισυλληπτι-
κά σκευάσματα που περιέχουν καθ’ υπεροχή οιστρογόνα, τα 
κορτικοστεροειδή, η κυκλοσπορίνη, η ερυθροποιητίνη, τα 
αναβολικά (τεστοστερόνη, ανδρογόνα), οι ψυχοτρόπες ουσίες 
(αμφεταμίνες, κάνναβη, κοκαΐνη) καθώς και η υπερκατανάλωση 
των ενεργειακών ποτών οδηγούν σε προσωρινή ή μόνιμη αύ-
ξηση της ΑΠ αναλόγως της μικρής διάρκειας ή παρατεταμένης 
χρήσης τους. Θα πρέπει δε η λήψη του ιστορικού να γίνει δια-
κριτικά γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που οι νεαροί υποψήφιοι 
υπερτασικοί ασθενείς θα αποφύγουν να αναφέρουν τη χρήση 
τους. Η διακοπή των ανωτέρω φαρμάκων/ουσιών και η μείωση 
της κατανάλωσης άλατος αποτελούν τις καλύτερες επιλογές για 
την αποκατάσταση της αρτηριακής υπέρτασης, η οποία είναι 
δυνατόν και να καθυστερήσει χρονικά (όπως συμβαίνει με τη 
λήψη αντισυλληπτικών). Σε περίπτωση αναγκαιότητας λήψης 
των ανωτέρω φαρμάκων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα θα χρειασθεί έναρξη φαρμακευτικής αντιυπερτασικής 
αγωγής και εν συνεχεία διακοπή αυτής. 

3. Ψευδοϋπέρταση ηλικιωμένων. Ειδική κατηγορία ασθενών 
είναι οι ηλικιωμένοι ασθενείς, οι οποίοι παρουσιάζουν συχνότερα 
το φαινόμενο της «ψευδοϋπέρτασης» δηλαδή της διάγνωσης 
υψηλότερων σταδίων ΑΥ λόγω της αυξημένης εναπόθεσης 
ασβεστίου στις αρτηρίες και της επακόλουθης αδυναμίας 
σύνθλιψης αυτών από την περιχειρίδα κατά τη μέτρηση της 
ΑΠ. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς όμως πάσχουν συχνότερα και από 

καταστάσεις όπως η ορθοστατική υπόταση με συχνά επεισό-
δια πτώσης, η επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, η νόσος του 
φλεβοκόμβου και οι διαταραχές της κολποκοιλιακής αγωγής. Η 
λανθασμένη διάγνωση της ΑΥ ή και η υπερεκτίμηση των επιπέ-
δων αυτής και η επακόλουθη έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής 
είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες ενέργειες όπως 
συγκοπτικά επεισόδια και ορθοπαιδικές κακώσεις στα πλαίσια 
της ορθοστατικής υπότασης και των διαταραχών παραγωγής και 
αγωγιμότητας του ηλεκτρικού ερεθίσματος της καρδιάς αλλά και 
περαιτέρω επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Η διαχείριση 
των υπερτασικών ασθενών αυτής της ηλικιακής ομάδας απαιτεί 
την προσεκτική διάγνωση της ΑΥ και την αυστηρή επιλογή 
της φαρμακευτικής θεραπείας, υψηλότερους θεραπευτικούς 
στόχους (130-140 mmHg), στενή κλινική και εργαστηριακή 
παρακολούθηση, συνεκτίμηση των συν-νοσηροτήτων καθώς 
και ευαισθησία στην περιγραφή συμπτωμάτων εύκολης κόπω-
σης και αδυναμίας (υπερβολική θεραπευτική αντιμετώπιση της 
πραγματικής αρτηριακής υπέρτασης).

4. πλήρης συμμόρφωση με τις υγιεινοδιαιτητικές οδηγίες. 
Η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση των υπερτασικών ασθενών 
περιλαμβάνει την συμβουλευτική ως προς τις υγιεινοδιαιτητικές 
οδηγίες και την επιλογή της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής. 
Είναι δε δυνατόν, η πλήρης συμμόρφωση με τις υγιεινοδιαιτητικές 
οδηγίες να μειώσει την ΑΠ κατά< 20 mmHg. Επακόλουθα, οι 
υπερτασικοί υπό φαρμακευτική αγωγή και ειδικά οι πάσχοντες 
από ΑΥ σταδίου Ι με καλή ανταπόκριση στις συμβουλές για 
αλλαγή του τρόπου ζωής (μείωση του λαμβανόμενου άλατος 
από τη διατροφή, διακοπή του καπνίσματος, περιορισμός κα-
τανάλωσης αλκοόλ, μείωση του σωματικού βάρους και αύξηση 
της φυσικής δραστηριότητας) θα πρέπει να επανεκτιμηθούν σε 
3-6 μήνες με το σκεπτικό της πιθανής μείωσης ή και διακοπής 
της φαρμακευτικής αντιυπερτασικής αγωγής.

5. Εγκυμοσύνη με παράλληλη χορήγηση αναστολέων του 
συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (RAAS 
inhibitors). Οι διάφορες οικογένειες φαρμάκων αντιυπερτασι-
κής αγωγής απαρτίζονται από φαρμακευτικές ουσίες, οι οποίες 
έχουν αποδείξει στην πλειοψηφία τους την ασφάλεια τους 
σε μακροχρόνια χορήγηση. Παρόλα αυτά, οι RAAS inhibitors 
(αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου, σαρτάνες) θα πρέπει 
να διακοπούν σε νέες γυναίκες, οι οποίες πάσχουν από ΑΥ και 
επιθυμούν τον οικογενειακό προγραμματισμό (εγκυμοσύνη) 
καθότι τα φάρμακα αυτά είναι τερατογόνα για το έμβρυο.

6. πλήρης υποστροφή των βλαβών οργάνων-στόχων.  Η 
σύγχρονη αξιολόγηση του υπερτασικού ασθενούς επιβάλλει την 
μελέτη τυχόν βλαβών οργάνων-στόχων (αυξημένη αρτηριακή 
σκληρία, μικροαλβουμινουρία, υπερτροφία της αριστερής κοι-
λίας, αμφιβληστροειδοπάθεια, πάχυνση έσω-μέσω χιτώνα των 
καρωτίδων), η παρουσία των οποίων αυξάνει τον καρδιαγγειακό 
κίνδυνο. Η επιτυχής αντιυπερτασική αγωγή είναι δυνατόν να 
οδηγήσει σε αποκατάσταση της μικροαλβουμινουρίας και 
της αυξημένης αρτηριακής σκληρίας σε διάστημα μερικών 
εβδομάδων από τη ρύθμιση της ΑΠ ενώ η υπερτροφία της αρι-
στερής κοιλίας δύναται να υποστρέψει σε μακρύτερο χρονικό 
διάστημα, συνήθως άνω των 6 μηνών. Γενικότερα υπερτασικοί 
ασθενείς με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο αλλά και εκείνοι 
με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ΑΠ προ της έναρξης φαρμακευτικής 

(συνέχεια στη σελίδα 7)

πίνακας 1. Kλινικές οντότητες οι οποίες μπορεί να επιτρέ-
ψουν την ασφαλή διακοπή της αντιυπερτασικής αγωγής

•	 Λάθη κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
•	 Φαινόμενο λευκής μπλούζας

•	 Προσωρινή λήψη φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών που 
οδηγούν σε αρτηριακή υπέρταση

•	 Ψευδουπέρταση ηλικιωμένων

•	 Πλήρης συμμόρφωση με τις υγιεινοδιαιτητικές οδηγίες

•	 Εγκυμοσύνη με παράλληλη χορήγηση RAAS inhibitors

•	 Πλήρης υποστροφή των βλαβών οργάνων-στόχων

•	 Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία αιτίων δευτεροπαθούς 
υπέρτασης

•	 Αρτηριακή υπέρταση σταδίου Ι και μακροχρόνια απο-
τελεσματική ρύθμιση για μακρύ χρονικό διάστημα υπό 
μονοθεραπεία
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1,8 φορές εγκεφαλικού επεισοδίου και 1,5 φορές μεγαλύτερη 
συνολική θνησιμότητα. 

Η προεκλαμψία συμπεριλήφθηκε ως «παράγοντας που αυ-
ξάνει τον κίνδυνο» στις κατευθυντήριες γραμμές του ACC/AHA 
του 2019 για την Πρωτογενή Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νόσων. 
Επιπλέον, όλες οι υπερτασικές διαταραχές της εγκυμοσύνης 
σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο χρόνιας υπέρτασης   ήδη από 
τον πρώτο χρόνο μετά τον τοκετό, διπλάσιο κίνδυνο νοσηλειών 
σχετιζόμενων με καρδιαγγειακά νοσήματα εντός 3 ετών από τον 
τοκετό και ανάπτυξη άλλων κλασικών παραγόντων κινδύνου 
καρδιαγγειακής νόσου όπως ο διαβήτης και η υπερλιπιδαιμία.

Το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτικής και Γυναικολογίας συνι-
στά επί του παρόντος την έναρξη χαμηλής δόσης ασπιρίνης σε 
ορισμένες έγκυες γυναίκες. Η προφύλαξη χαμηλής δόσης ασπι-
ρίνης (81 mg/ημέρα) συνιστάται σε γυναίκες με υψηλό κίνδυνο 
προεκλαμψίας και θα πρέπει να ξεκινά μεταξύ 12 εβδομάδων και 
28 εβδομάδων κύησης (καλύτερα πριν από τις 16 εβδομάδες) 
και να συνεχίζεται καθημερινά μέχρι τον τοκετό. Η προφύλαξη 
με χαμηλή δόση ασπιρίνης δεν συνιστάται αποκλειστικά για 
την ένδειξη προηγούμενης ανεξήγητης θνησιγένειας, απουσία 
παραγόντων κινδύνου για προεκλαμψία. 
2. Σακχαρώδης διαβήτης κύησης

Οι γυναίκες με ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη κύησης 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο μελλοντικής καρδιαγγειακής 
νόσου, συμπεριλαμβανομένου 1,4 έως 20 φορές αυξημένου 
κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, διπλάσιο κίνδυνο 
υπέρτασης, διπλάσιο κίνδυνο εγκεφαλικού και 2,8 φορές με-
γαλύτερο κίνδυνο ισχαιμικής καρδιακής νόσου. 
3. πρόωρος τοκετός

 Ως πρόωρος τοκετός ορίζεται ο τοκετός πριν από την 37η 
εβδομάδα κύησης. Ο ιδιοπαθής πρόωρος τοκετός σχετίζεται 
με διπλάσιο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και θανάτων που 
προκαλούνται από στεφανιαία νόσο, ακόμη και όταν προ-
σαρμόζεται για τον τρόπο ζωής πριν από την εγκυμοσύνη και 
τους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Ο κίνδυνος 
καρδιαγγειακής νόσου είναι υψηλότερος με ιστορικό περισσό-
τερων του ενός πρόωρους τοκετούς και πρόωρο τοκετό πριν 
από τις 34 εβδομάδες. 
4. προηγούμενες αποβολές κατά την κύηση

 Οι γυναίκες με προηγούμενη απώλεια εγκυμοσύνης (απο-
βολή και θνησιγένεια) διατρέχουν περίπου 2 φορές αυξημένο 
κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου (ΕΜ), εγκεφαλικού εμ-
φράγματος και νεφραγγειακής υπέρτασης. Σε μια μετα-ανάλυση 
10 μελετών, η αποβολή συσχετίστηκε με 1,45 φορές αυξημένο 
κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και περισσότερες από 1 αποβο-
λές συσχετίστηκαν με διπλάσιο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. 

B)  πΑρΑΓονΤΕΣ ΚινΔΥνοΥ ΣΤιΣ ΓΥνΑιΚΕΣ ποΥ ΔΕν ΕχοΥν 
ΣχΕΣΗ μΕ Τον ΤοΚΕΤο ΚΑι ΤΗν ΕΓΚΥμοΣΥνΗ

1. πρώιμη εμμηνόπαυση
Η πρώιμη εμμηνόπαυση (ηλικία 40 έως 44 ετών) και η σχετικά 

πρώιμη εμμηνόπαυση (ηλικία 45 έως 49 ετών)  σχετίζεται με 
αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου μετά από προσαρ-
μογή για συμβατικούς παράγοντες κινδύνου2. Η αλληλεπί-
δραση μεταξύ καρδιαγγειακής νόσου και εμμηνόπαυσης είναι 
πολύπλοκη και μπορεί οι γυναίκες που διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο να εμφανίσουν εμμηνόπαυση 
σε μικρότερη ηλικία.

Καρδιαγγειακές Παθήσεις  
στις γυναίκες: Υπάρχουν 
Ιδιαιτερότητες για την  
Πρόληψη τους;

Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η κύρια αιτία νοσηρότητας 
και θνησιμότητας για τις γυναίκες παγκοσμίως. Συνολικά, 1 στις 
3 γυναίκες πεθαίνει από καρδιαγγειακή νόσο και το 45% των 
γυναικών άνω των 20 ετών έχουν κάποια μορφή καρδιαγγει-
ακής νόσου. Οι γενικές κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν μια 
εξαιρετική ανασκόπηση της επιστήμης και της θεραπείας που 
αφορά ολόκληρο τον πληθυσμό παρόλα αυτά η καρδιαγγειακή 
υγεία των γυναικών μπορεί να βελτιωθεί δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή σε μοναδικές πτυχές φροντίδας που σχετίζονται με 
το φύλο. Συγκεκριμένα, υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που 
σχετίζονται με το γυναικείο φύλο1, κάποιοι από τους οποίους 
σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, κάποιοι έχουν σχέση με ορ-
μονικές διαταραχές και κάποιοι είναι επακόλουθοι ειδικών 
θεραπειών για γυναικολογικά νοσήματα (π.χ. χημειοθεραπεία 
ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του μαστού).

A)  πΑρΑΓονΤΕΣ ΚινΔΥνοΥ ΓιΑ ΚΑρΔιΑΓΓΕιΑΚΑ νοΣΗμΑΤΑ 
ΣχΕΤιΚΑ μΕ ΤΗν ΕΓΚΥμοΣΥνΗ ποΥ ΑΥΞΑνοΥν Τον 
μΕΛΛονΤιΚο ΚινΔΥνο
Ανεπιθύμητες εκβάσεις εγκυμοσύνης (ΑΕΚ) εμφανίζονται 

στο 10% έως 20% όλων των κυήσεων και αυξάνουν 1,8 έως 
4,0 φορές τον κίνδυνο μελλοντικής καρδιαγγειακής νόσου. 
Ο κίνδυνος αυτός είναι υψηλότερος σε πιο σοβαρές μορφές 
ΑΕΚ ή  όταν υπάρχουν περισσότερες από 1 εγκυμοσύνες που 
επιπλέκονται από ΑΕΚ . Μελέτες της αγγειακής λειτουργίας σε 
γυναίκες με AΕΚ υποδηλώνουν δυσλειτουργία του πλακούντα και 
η παθολογική ενδοθηλιακή λειτουργία μπορεί να είναι αρχή αλλά  
και ένας πρώιμος δείκτης μεταγενέστερου καρδιομεταβολικού 
κινδύνου. Το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτικής και Γυναικολογίας 
συνιστά στις γυναίκες με ΑΕΚ ή/και παράγοντες καρδιαγγειακού 
κινδύνου να υποβάλλονται σε έλεγχο καρδιαγγειακού κινδύνου 
εντός 3 μηνών μετά τον τοκετό.
1. Υπερτασικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της κύησης

Οι υπερτασικές διαταραχές της εγκυμοσύνης σχετίζονται 
με την ανάπτυξη υπέρτασης μετά τον τοκετό και αυξάνουν 
τον συνολικό κίνδυνο για ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι μετά από 10 έως 15 χρόνια, οι γυναί-
κες με προεκλαμψία είχαν 3,7 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα  
ανάπτυξης υπέρτασης, 2,2 φορές ισχαιμικής καρδιακής νόσου, 

Kαλλιρόη Κουρέα
Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Ιατρείο Διακοπής 
Καπνίσματος, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν. Αττικόν

ΣΤΗΛΗ  
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΑΘΗρΩμΑ	•	ΤΟΜΟΣ	26,	ΤΕΥΧΟΣ	1,	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	-	ΜΑΡΤΙΟΣ	2022

4

2. Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ) είναι μια κοινή 

ενδοκρινική διαταραχή που επηρεάζει νεαρές γυναίκες και χαρα-
κτηρίζεται από δυσλειτουργία της ωορρηξίας (ολιγομηνόρροια 
ή αμηνόρροια), υπερανδρογονισμό, στειρότητα και αντίσταση 
στην ινσουλίνη. Το εάν το ΣΠΩ από μόνο του προσδίδει υψηλό 
κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου ή εάν τα σχετικά καρδιομεταβο-
λικά του χαρακτηριστικά είναι ο λόγος για αυξημένο κίνδυνο δεν 
είναι σαφές. Οι γυναίκες με ΣΠΩ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης χαρακτηριστικών του μεταβολικού συνδρόμου, όπως 
κοιλιακή παχυσαρκία, διαβήτη, δυσλιπιδαιμία και υπέρταση. 
Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στην ενδοθηλιακή δυσλει-
τουργία, η οποία είναι δείκτης κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου, 
και αρκετές μελέτες έχουν δείξει διαταραχές της ενδοθηλιακής 
λειτουργίας και υποκλινική αθηροσκλήρωση στο ΣΠΩ. Εκτός 
από τη θεραπεία των διαταραχών της εμμήνου ρύσεως με 
από του στόματος αντισυλληπτικά, η μετφορμίνη συνιστάται 
σε ασθενείς που έχουν καρδιομεταβολικά χαρακτηριστικά 
όπως κοιλιακή παχυσαρκία και αντίσταση στην ινσουλίνη. Οι 
διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για το ΣΠΩ συνιστούν ότι 
όλες οι γυναίκες με ΣΠΩ πρέπει να ελέγχονται για παράγοντες 
καρδιαγγειακού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της στενής 
παρακολούθησης για αλλαγές βάρους κάθε 6 έως 12 μήνες, 
τουλάχιστον ετησίως έλεγχο της αρτηριακής πίεσης , του λι-
πιδαιμικού προφίλ, τον γλυκαιμικό έλεγχο και την αξιολόγηση 
της καπνιστικής συνήθειας και της σωματικής δραστηριότητας3. 
Ψυχολογικοί παράγοντες, όπως το άγχος, η κατάθλιψη και οι 
διατροφικές διαταραχές, είναι επίσης συχνοί στο ΣΠΩ.
3. Καρδιαγγειακός κίνδυνος και χρήση από του στόματος 
αντισυλληπτικών

Η χρήση συνδυασμένων από του στόματος αντισυλληπτικών 
σχετίζεται με 2 φορές αυξημένο σχετικό κίνδυνο αρτηριακής 
εμβολής και 4 φορές αυξημένο σχετικό κίνδυνο φλεβικής θρομ-
βοεμβολής. Ο υψηλότερος κίνδυνος φλεβικής θρομβοεμβολής 
εμφανίζεται τον πρώτο χρόνο χρήσης των αντισυλληπτικών και 
μειώνεται μετά από 4 χρόνια από τη θεραπεία. Επίσης οι γυναί-
κες ηλικίας άνω των 35 ετών, φαίνεται να έχουν 2,5 φορές έως 
και 10 φορές αυξημένο κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης καθώς 
και οι καπνίστριες έχουν που 10 φορές αυξημένο κίνδυνο για 
έμφραγμα του μυοκαρδίου και σχεδόν 3 φορές  για εγκεφαλικό 
επεισόδιο. Τέλος οι γυναίκες που λαμβάνουν θεραπεία με αντι-
συλληπτικά και έχουν ανεπαρκώς ελεγχόμενη υπέρταση έχουν 
περίπου 3 φορές αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος μυοκαρδίου 
και ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ ο κίνδυνος για 
αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο αυξάνεται  κατά περίπου 
15 φορές.
4. Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης κατά την εμμη-
νόπαυση

Η μετάβαση στην εμμηνόπαυση σχετίζεται με αύξηση του 
κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου που αποδίδεται κυρίως στη 
απορρύθμιση του μεταβολισμού των λιπιδίων και της γλυκόζης, 
καθώς και στην ανακατανομή του σωματικού λίπους, που οδηγεί 
σε κοιλιακή παχυσαρκία. Πράγματι, επιδημιολογικά στοιχεία 
υποδηλώνουν ότι τόσο η σχετίζονται με 1,5-2 φορές αύξηση 
του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Η ορμονοθεραπεία της 
εμμηνόπαυσης συνιστάται ανεπιφύλακτα σε γυναίκες με πρώιμη 
εμμηνόπαυση και πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, καθώς αυτές 

οι γυναίκες, εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία, διατρέχουν αυξη-
μένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, οστεοπόρωσης, άνοιας, 
κατάθλιψης και πρόωρου θανάτου. Η ορμονοθεραπεία της εμ-
μηνόπαυσης έχει επίσης ένα ευνοϊκό προφίλ οφέλους/κινδύνου 
σε περιεμμηνοπαυσιακές και πρώιμες μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες, υπό την προϋπόθεση ότι η ασθενής δεν διατρέχει 
υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου (όπως υπολογίζεται 
από τα ειδικά εργαλεία υπολογισμού). Σε κάθε περίπτωση, η 
απόφαση για τη θεραπεία υποκατάστασης θα πρέπει να εξα-
τομικεύεται4, να προσαρμόζεται ανάλογα με τα συμπτώματα, 
τις προτιμήσεις της ασθενούς και τον κίνδυνο καρδιαγγειακής 
νόσου, θρομβωτικών επεισοδίων και καρκίνου του μαστού.
5. Αυτοάνοσα νοσήματα

Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν υποκείμενες αυτοάνοσες 
και φλεγμονώδεις παθήσεις που συμβάλλουν στον αυξημένο 
κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, πέρα   από τους παραδοσιακούς 
παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Καταστάσεις όπως 
ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) και η ρευματοειδής 
αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στις γυναίκες και 
σχετίζονται με επιταχυνόμενη αθηροσκλήρωση καθώς και με 
στεφανιαία μικροαγγειακή δυσλειτουργία. Η στεφανιαία νόσος 
είναι η νούμερο 1 αιτία θνησιμότητας στον ΣΕΛ. Μια μελέτη 
ανέφερε ότι οι νεαρές γυναίκες με ΣΕΛ (ηλικίας 35 έως 44 ετών) 
είχαν περισσότερες από 50 φορές περισσότερες πιθανότητες να 
εμφανίσουν ΕΜ σε σύγκριση με εκείνες παρόμοιας ηλικίας στη 
μελέτη Framingham. Υπάρχει επίσης 50% αυξημένος κίνδυνος 
καρδιαγγειακής θνησιμότητας στη ΡΑ σε σύγκριση με τον γενικό 
πληθυσμό. Επιπλέον, υπάρχου ννέα δεδομένα ότι η διάρκεια 
των εξάρσεων της  ΡΑ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγ-
γειακών συμβάντων. Η διαβάθμιση του κινδύνου ACC/AHA για 
την εκτίμηση του κινδύνου αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής 
νόσου δεν ενσωματώνει αυτούς τους μοναδικούς παράγοντες 
κινδύνου για τις γυναίκες. Ωστόσο τα αυτοάνοσα νοσήματα ως 
παράγοντες ενίσχυσης του κινδύνου πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά την αξιολόγηση του κινδύνου καρδιαγγειακής 
νόσου μιας ασθενούς .
6. Καρδιοπάθειες που προκαλούνται από την ακτινοβολία 
για τον καρκίνο του μαστού

Οι καρδιοπάθειες αυτές εκδηλώνονται ως βαλβιδικές πα-
θήσεις  και μυοκαρδιοπάθειες. Η έκθεση της καρδιάς σε ιονί-
ζουσα ακτινοβολία αυξάνει επίσης τον κίνδυνο για ισχαιμική 
καρδιοπάθεια και η αύξηση είναι ανάλογη με τη μέση δόση 
ακτινοβολίας, ξεκινώντας μέσα σε λίγα χρόνια μετά την έκθε-
ση και συνεχίζοντας για τουλάχιστον 10 χρόνια. Οι γυναίκες 
με προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου έχουν μεγαλύτερο 
απόλυτο κίνδυνο από την ακτινοθεραπεία. Οι γυναίκες που 
ακτινοβολήθηκαν για καρκίνο του αριστερού μαστού είχαν 
υψηλότερα ποσοστά στεφανιαίας νόσου σε σχέση με γυναίκες 
που ακτινοβολήθηκαν στο δεξί μαστό.
7. Καρδιοπάθειες που προκαλούνται από χημειοθεραπεία 
για τον καρκίνο του μαστού

Η καρδιοτοξικότητα από τη  χημειοθεραπεία είναι δοσοε-
ξαρτώμενη και μπορεί να είναι οξεία, υποξεία και όψιμη καρ-
διοτοξικότητα. Ασθενείς με καρκίνο του μαστού που έχουν 
υποβληθεί σε χημειοθεραπεία με πιθανή καρδιοτοξική δράση 
και ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία στο μαστό 

(συνέχεια στη σελίδα 7)
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Συσχέτιση της λιποπρωτεΐνης (α)  
με την πρόοδο της αθηροσκλήρωσης
Kaiser Y, Daghem M, Tzolos E, et al.
J Am Coll Cardiol.	2022;79(3):223-233

H λιποπρωτεΐνη (α) [Lp(a)] σχετίζεται με τον κίνδυνο εμφάνι-
σης εμφράγματος μυοκαρδίου (ΕΜ) χωρίς να έχει αποσαφηνισθεί 
ο ακριβής μηχανισμός αυτής της σχέσης. Στην παρούσα μελέτη 
διερευνήθηκε η σχέση ανάμεσα στα επίπεδα της Lp(a) και την 
πρόοδο της αθηρωματικής πλάκας σε ασθενείς με σταθερή 
στεφανιαία νόσο (ΣΝ). 

Αξιολογήθηκαν στοιχεία από 191 ασθενείς που υπεβλήθησαν 
σε αξονική στεφανιογραφία κατά την αρχική αξιολόγηση και 
μετά από ένα έτος και εκτιμήθηκε η πρόοδος της αθηρωματικής 
πλάκας, εστιάζοντας στην παρουσία πλακών με χαμηλή ηχω-
γένεια (πλούσιο νεκρωτικό πυρήνα). Έγινε σύγκριση ασθενών 
με “αυξημένες” τιμές Lp(a) (>70 mg/dL) με ασθενείς που είχαν 
“χαμηλές” τιμές (<70 mg/dL).

Μετά από ομαλοποίηση για άλλους 
παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου 
βρέθηκε ότι ασθενείς με αυξημένα επί-
πεδα Lp(a) εμφάνιζαν επιταχυνόμενη 
πρόοδο του όγκου των χαμηλής ηχωγέ-
νειας αθηρωματικών πλακών κατά περί-
που 10% για κάθε αύξηση της Lp(a) κατά 
50 mg/dL. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται 
παράδειγμα ασθενούς με Lp(a) >70 mg/
dL ο οποίος παρουσίασε αύξηση του 
μεγέθους των αθηρωματικών πλακών 
χαμηλής ηχωγένειας εντός 12 μηνών.

 � Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι τα 
αυξημένα επίπεδα Lp(a) [>70 mg/
dL) σε ασθενείς με σταθερή ΣΝ σχε-
τίζονται με πρόοδο της αθηρωμά-
τωσης των στεφανιαίων αρτηριών 
και αύξηση του νεκρωτικού πυρήνα, 
εύρημα που ενδεχομένως αιτιολογεί 
τον αυξημένο υπολειπόμενο κίνδυνο 
εκδήλωσης ΕΜ.

Χορήγηση icosapent ethyl σε άτομα με ιστορικό 
χειρουργηθείσας στεφανιαίας νόσου  
και καρδιαγγειακός κίνδυνος
Verma S, Bhatt DL, Steg PG, et al.
Circulation.	2021;144:1845-1855

Η μελέτη REDUCE-IT έδειξε κλινικό όφελος από τη χορήγηση 
της κεκαθαρμένης μορφής ω-3 λιπαρών οξέων υπό τη μορφή 
icosapent ethyl (IPE) 4 g/ημέρα σε άτομα με αυξημένα τριγλυ-
κερίδια, αλλά ρυθμισμένη LDL-χολ υπό θεραπεία με στατίνη. 
H μελέτη REDUCE-IT CABG αποτελεί υπο-ανάλυση της μελέτης 
αυτής σε πάσχοντες από χειρουργηθείσα στεφανιαία νόσο (ΣΝ).

Στην παρούσα ανάλυση αξιοποιήθηκαν δεδομένα από 1.837 
συμμετέχοντες της REDUCE-IT με ιστορικό χειρουργηθείσας ΣΝ 
που τυχαιοποιήθηκαν σε χορήγηση IPE (n=897)  ή σε χορήγηση 
εικονικού φαρμάκου (n=940). 

Βρέθηκε ότι η χορήγηση ΙΡΕ οδήγησε σε ελάττωση της 
εμφάνισης του πρωταρχικού τελικού σημείου (καρδιαγγειακός 
θάνατος, έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επει-
σόδιο, επέμβαση επαναιμάτωσης, νοσηλεία λόγω ασταθούς 
στηθάγχης) κατά 24%. Η συνολική εμφάνιση ισχαιμικών επει-
σοδίων (πρώτων και καθ’ υποτροπήν) ελαττώθηκε κατά 36%. 

Στον πληθυσμό της μελέτης που έλαβε ΙΡΕ σημειώθηκε αύ-
ξηση στην εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής/πτερυγισμού που 
απαιτούσε τουλάχιστον 24ωρη νοσηλεία, καθώς και στατιστικά 
μη-σημαντική αύξηση των αιμορραγικών επιπλοκών συγκριτικά 
με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου

 �  Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι η συμπληρωματική χορήγηση 
ΙΡΕ σε πάσχοντες από χειρουργηθείσα ΣΝ με αυξημένα επίπεδα 
τριγλυκεριδίων παρά τη ρύθμιση της LDL-χολ συνοδεύεται 
από αξιόλογο κλινικό όφελος στην ελάττωση της υποτροπής 
καρδιαγγειακών επεισοδίων.

ΕιΚονΑ 1. Παράδειγμα ασθενούς με επίπεδα Lp(a) 82,2 mg/dL ο οποίος στην επαναληπτική 
αξονική στεφανιογραφία 12 μήνες μετά την αρχική παρουσίασε αύξηση του όγκου (πορτοκαλί 
χρώμα) των χαμηλής ηχωγένειας αθηρωματικών πλακών.
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Καρδιαγγειακός κίνδυνος σε άτομα  
με μηδενικό σκορ ασβεστίου
Rifai MA, Blaha MJ, Nambi V, et al.
Circulation.	2022;145:259-267

Σύμφωνα με τις αμερικάνικες κατευθυντήριες οδηγίες του 
2018 άτομα ενδιαμέσου καρδιαγγειακού κινδύνου χωρίς ασβέ-
στωση των στεφανιαίων στην αξονική στεφανιογραφία (σκορ 
ασβεστίου=0) δεν χρήζουν θεραπείας με στατίνη. Στην παρούσα 
ανάλυση αξιολογήθηκε η συσχέτιση των κλασικών παραγόντων 
κινδύνου με την εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων σε άτομα 
με σκορ ασβεστίου μηδέν.

Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν δεδομένα από τη μελέτη 
MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis), από 3.416 συμ-
μετέχοντες με σκορ ασβεστίου μηδέν μέσης ηλικίας 58 ετών 
που παρακολουθήθηκαν για 16 έτη. Στον πληθυσμό της μελέτης 
καταγράφηκαν συνολικά 189 καρδιαγγειακά επεισόδια. 

Στην πολυπαραγοντική ανάλυση βρέθηκε ότι από τους συμ-
βατικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου η παρουσία 
καπνίσματος, σακχαρώδη διαβήτη και αρτηριακής υπέρτασης 
σχετίζονταν σημαντικά με την εκδήλωση οξέων επεισοδίων στους 
συμμετέχοντες (αναλογία κινδύνου 2,12, 1,68 και 1,57 αντίστοιχα).

 � Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι σε άτομα με μηδενικό σκορ 
ασβεστίου στην αξονική στεφανιογραφία το κάπνισμα, ο 
σακχαρώδης διαβήτης και η αρτηριακή υπέρταση σχετίζονται 
ανεξάρτητα με την εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Ελαιόλαδο και θνησιμότητα στις Η.Π.Α.
Guasch-Ferré M, Li Y, Willett WC, et al.
J Am Coll Cardiol.	2022;79:101-112

Η κατανάλωση ελαιολάδου έχει σχετιστεί με μείωση του 
καρδιαγγειακού κινδύνου, αλλά η συσχέτιση με τη συνολική 
θνησιμότητα είναι ασαφής. Στόχος της ανάλυσης αυτής ήταν 
η αξιολόγηση της σχέσης ανάμεσα στη λήψη ελαιoλάδου και 
τη θνησιμότητα σε προοπτικές μελέτες.

Οι ερευνητές αξιοποίησαν δεδομένα από 60.582 φαινομε-
νικά υγιείς γυναίκες από τη μελέτη Nurses' Health Study και 
31.081 άνδρες από τη μελέτη Health Professionals Follow-up 
Study στους οποίους γινόταν καταγραφή των διατροφικών 
συνηθειών ανά 4ετία. 

Σε παρακολούθηση 28 ετών καταγράφηκαν 36.856 θάνατοι. 
Βρέθηκε ότι συμμετέχοντες που ανέφεραν τη μεγαλύτερη 
κατανάλωση ελαιολάδου (> μισή κουταλιά ή 7 g ημερησίως) 
εμφάνιζαν κατά 19% χαμηλότερη συνολική θνησιμότητα 
συγκριτικά με αυτούς που κατανάλωναν σπάνια ή καθόλου 
ελαιόλαδο. Επίσης, εμφάνιζαν χαμηλότερη καρδιαγγειακή 
θνησιμότητα κατά 19%, θνησιμότητα από κακοήθειες κατά 
17%, θνησιμότητα από νευροεκφυλιστικά νοσήματα κατά 
29% και από πνευμονοπάθειες κατά 18%. 

Εκτιμήθηκε ότι η αντικατάσταση 10 g/ημέρα μαργαρίνης, 
βουτύρου, μαγιονέζας και λιπαρών γαλακτοκομικών με ισο-
δύναμο ελαιόλαδο σχετιζόταν με ελάττωση της θνησιμότη-

τας κατά 8-34%. Στην Εικόνα 
2 παρουσιάζονται οι πιθανοί 
μηχανισμοί μέσω των οποίων 
η λήψη ελαιολάδου οδηγεί σε 
ελάττωση της θνησιμότητας.

w     Οι συγγραφείς καταλήγουν 
ότι η αυξημένη κατανάλω-
ση ελαιολάδου σχετίζεται με 
μείωση της θνησιμότητας.

ΕιΚονΑ 2. Πιθανοί μηχανισμοί 
μέσω των οποίων η λήψη  
ελαιολάδου οδηγεί σε ελάττωση  
της θνησιμότητας.

 8 WEBiNARS 2022, Mάρτιος - Ιούνιος 2022, www.eelia.gr
 8 ΕΑS CONGRESS 2022, May 22-25, 2022 Milan, Italy
 8 25O πΑνΕλλΗνΙο συνΕδρΙο λΙπΙδΙολογΙΑσ ΑθΗροσκλΗρωσΗσ κΑΙ ΑγγΕΙΑκΗσ νοσου

16 - 19 Ioυνίου 2022, Πορταριά

 8 ΕπΙσΤΗΜονΙκΗ ΕκδΗλωσΗ - ΑΤΤΙκΕσ ΗΜΕρΕσ 2022, 16 - 18 Σεπτεμβρίου 2022, Αίγινα

προσΕχΕΙσ ΕπΙσΤΗΜονΙκΕσ ΕκδΗλωσΕΙσ
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(συνέχεια από τη σελίδα 2)

αγωγής (σταδίου ΙΙ ή ΙΙΙ) δεν πρέπει να υποβάλλονται σε προ-
σπάθεια διακοπής της φαρμακευτικής αγωγής ακόμη και αν 
η ΑΠ βρίσκεται εντός των επιθυμητών θεραπευτικών στόχων. 
Σπάνια σε περίπτωση υποστροφής των βλαβών οργάνων-στόχων 
μετά τη σωστή επιλογή του κατάλληλου αντιυπερτασικού και 
τη ρύθμιση της ΑΠ είναι δυνατόν να σκεφθεί κανείς υπό προ-
ϋποθέσεις τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής. 

7. Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία αιτίων δευτεροπαθούς 
υπέρτασης.  H έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των αιτίων δευ-
τεροπαθούς υπέρτασης είναι δυνατόν να οδηγήσει σε πλήρη 
διακοπή της αντιυπερτασικής αγωγής. Πράγματι η επεμβατική 
διάνοιξη των στενώσεων των νεφρικών αρτηριών και της στέ-
νωσης του ισθμού της θωρακικής αορτής και η χειρουργική 
αφαίρεση των αδενωμάτων των επινεφριδίων σε περιπτώσεις 
πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού ή φαιοχρωμοκυττώματος 
οδηγεί σε πλήρη αποκατάσταση της ΑΠ σε φυσιολογικά επίπεδα 
σε ποσοστό >50% των περιπτώσεων και επιτρέπει τη διακοπή 
της αντιυπερτασικής αγωγής. 

8. Αρτηριακή υπέρταση σταδίου ι και μακροχρόνια απο-
τελεσματική ρύθμιση για μακρύ χρονικό διάστημα υπό 
μονοθεραπεία. Η εμπειρία από μεγάλες κλινικές μελέτες κατά 
τη δοκιμή ενός νέου αντιυπερτασικού σκευάσματος, οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι μετά τη διακοπή της αντιυπερτασικής 
αγωγής για 15-30 ημέρες (περίοδος wash-out), ένα σημαντικό 
ποσοστό των υπερτασικών θα παραμείνουν νορμοτασικοί 
επί μακρόν (Ομάδα Α), ένα ποσοστό ασθενών θα εκδηλώσει 
απότομη αύξηση των τιμών ΑΠ στα επίπεδα προ της έναρξης 

και το θώρακα είναι υποψήφιες για μακροχρόνια καρδιολογική 
επιτήρηση. Η αξιολόγηση με βάση τα σημεία τα συμπτώματα 
και η ηχωκαρδιογραφική παρακολούθηση συνεχίζεται από 5 
έως 10 χρόνια.

 �  Οι γυναίκες έχουν πολλές φορές διαφορετικές εκδηλώσεις 
της καρδιαγγειακής νόσου5 (Εικόνα 1) και μελέτες έχουν δείξει 
διαφορές μεταξύ των φύλων στην εμφάνιση και διαχείριση των 
παραγόντων κινδύνου και τις θεραπείες6. Επιπλέον, ιδιαιτερό-

τητες που αφορούν τις γυναίκες και  αυξάνουν τον μελλοντικό 
κίνδυνο, όπως οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την 
εγκυμοσύνη, με ορμονικές διαταραχές ή είναι επακόλουθοι 
ειδικών θεραπειών για γυναικολογικά νοσήματα (πχ χημει-
οθεραπεία ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του μαστού ή 
ορμονοθεραπεία), πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου των γυναικών. 

ΒιΒΛιοΓρΑΦιΑ
1. Cho L, Davis M, Elgendy I, et al. ; ACC CVD Womens Committee Mem-

bers. Summary of Updated Recommendations for Primary Preven-
tion of Cardiovascular Disease in Women: JACC State-of-the-Art Re-
view. J Am Coll Cardiol. 2020 May 26;75(20):2602-18.

2. Freaney PM, Ning H, Carnethon M, et al. Premature Menopause and 
10-Year Risk Prediction of Atherosclerotic Cardiovascular Disease. 
JAMA Cardiol. 2021;6(12):1463–65. 

3. Huddleston HG, Dokras A. Diagnosis and Treatment of Polycystic 
Ovary Syndrome. JAMA. 2022;327(3):274–5. 

4. Taylor JE, Baig MS, Helmy T, et al. Controversies Regarding Postmeno-
pausal Hormone Replacement Therapy for Primary Cardiovascular 
Disease Prevention in Women. Cardiol Rev. 2021;29(6):296-304. 

5. Thakkar A, Agarwala A, Michos ED. Secondary Prevention of Cardio-
vascular Disease in Women: Closing the Gap. Eur Cardiol. 2021;16:e41.

6. Vogel B, Acevedo M, Appelman Y, et al.  The Lancet women and 
cardiovascular disease Commission: reducing the global burden 
by 2030. Lancet. 2021;397(10292):2385-438.

(συνέχεια από τη σελίδα 4)

της πρότερης φαρμακευτικής αγωγής (Ομάδα Β) και τέλος το 
μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών θα εμφανίσει σταδιακή αύξηση 
των τιμών με το χρόνο (Ομάδα Γ). Οι υπερτασικοί ασθενείς της 
Ομάδας Α συνήθως πάσχουν από ΑΥ σταδίου Ι, ρυθμίζουν αποτε-
λεσματικά την πίεση τους για μακρύ χρονικό διάστημα, λαμβάνουν 
μονοθεραπεία ή μικρότερο αριθμό φαρμάκων σε μικρότερη 
δοσολογία και έχουν συμμορφωθεί με τις υγιεινοδιαιτητικές 
οδηγίες. Οι ασθενείς της Ομάδας Α θα πρέπει να ελέγχονται 
τακτικά μετά από τη απόφαση διακοπής της αγωγής για το εν-
δεχόμενο επανεμφάνισης της αρτηριακής υπέρτασης, η οποία 
μπορεί να συμβεί με την πρόοδο του χρόνου.

Συμπερασματικά, η διακοπή της φαρμακευτικής αντιυπερ-
τασικής αγωγής είναι εφικτή σε κάποιες κλινικές οντότητες. 
Κάθε προσπάθεια διακοπής θα πρέπει να γίνεται σταδιακά με 
την συχνή κλινική επανεκτίμηση του ασθενούς αλλά και την 
επαγρύπνηση μας ως προς πιθανή επανεμφάνιση της αρτη-
ριακής υπέρτασης.

ΒιΒΛιοΓρΑΦιΑ
1. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al.; List of authors/Task Force 

members: 2018 Practice Guidelines for the management of arterial 
hypertension of the European Society of Hypertension and the Eu-
ropean Society of Cardiology: ESH/ESC Task Force for the Manage-
ment of Arterial Hypertension. J Hypertens 2018;36(12):2284-2309.

2. van der Wardt V, Harrison JK, Welsh T, et al. Withdrawal of anti-
hypertensive medication: a systematic review. J Hypertens 2017; 
35(9):1742-49. 

3.  Jennings GLR. Antihypertensive therapy: strategic withdrawal or a 
mandatory life sentence? J Hypertens 2017; 35(9):1778-79.

ΕιΚονΑ 1. Τα συμπτώματα του οξέως στεφανιαίου συνδρόμου τις 
γυναίκες μπορεί να είναι άτυπα και να διαφέρουν από τα αναμενόμενα 
που τις περισσότερες φορές παρατηρούνται στους άντρες.



ΑΘΗρΩμΑ	•	ΤΟΜΟΣ	26,	ΤΕΥΧΟΣ	1,	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	-	ΜΑΡΤΙΟΣ	2022

OWNER:
Hellenic Society of Lipidiology, Atherosclerosis and Vascular Disease
Executive Committee
President: L. Rallidis
Vice President: G. Yfanti
General Secretary: K. Makrilakis
Secretary: C. Vlachopoulos
Treasurer: Th. Apostolou
Members: E. Mavrokefalou
 D. Richter
 D. Stamatis
 Α. Ζampelas
Past President: I. Lekakis
Special Advisor: Ch. Michalakeas 
Editor in Chief L. Rallidis
Consultant Editors  D. Panagiotakos, Κ. Vemmos

IΔιοΚΤΗΤΗΣ-ΕΚΔοΤΗΣ:
Eλληνική Εταιρεία λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής νόσου
διοικητικό συμβούλιο
Πρόεδρος: Λ. ραλλίδης
Αντιπρόεδρος: Γ. Υφαντή
Γενικός Γραμματέας: Κ. μακρυλάκης
Ειδικός Γραμματέας: χ. Βλαχόπουλος
Ταμίας: Θ. Αποστόλου
Μέλη: Α. Ζαμπέλας
 Ε. μαυροκεφάλου
 Δ. ρίχτερ
 Δ. Σταμάτης
Πρώην Πρόεδρος: ι. Λεκάκης
Ειδικός Σύμβουλος: χ. μιχαλακέας 
υπεύθυνος σύνταξης Λ. ραλλίδης
σύμβουλοι σύνταξης Δ. παναγιωτάκος, Κ. Βέμμος

Eκτύπωση: ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΑmed - Τηλ.: 210 6000643, fax: 210 6002295 Publishing: ΤΕCHΝΟGRΑΜΜΑmed - Τel.: 210 6000643, fax: 210 6002295


