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αράγοντες κινδύνου, για την εκδήλωση χειρότερης έκβασης ή θανάτου με COVID 19,
αποτελούν, όπως φαίνεται σε μελέτη καταγραφής από την Ιταλία1, η ηλικία, ο σακχαρώδης
διαβήτης, η νεφρική νόσος και η χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, ενώ σε άλλες ανάλογες μελέτες
επίσης υπάρχει κάποια δυσμενής επίδραση του ανδρικού φύλου και της μαύρης φυλής. Αντίθετα με
αρχικές παρατηρήσεις, που υποστήριζαν συσχέτιση
υπέρτασης και νοσηλείας με COVID 19, η υπέρταση
δεν φαίνεται τελικά να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για αρνητική έκβαση σε ασθενείς με COVID
19, διότι ο επιπολασμός της υπέρτασης είναι πολύ
μεγάλος στο γενικό πληθυσμό και ιδιαίτερα μεταξύ
των ηλικιωμένων, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης και χειρότερης έκβασης. Έτσι, λοιπόν,
όταν στην Ιταλική αυτή μελέτη παρατήρησης1,2 έγινε
διόρθωση για την ηλικία και άλλες συννοσηρότητες,
η όποια συσχέτιση αρνητικής έκβασης με COVID
19 εξαφανίστηκε.

Αντίθετα με την υπέρταση, τα επίπεδα της συστολικής πίεσης στην εισαγωγή ασθενών που νόσησαν
από COVID 19 ή το ύψος της πίεσης παλμού3, ανεξάρτητα καθορίζουν αρνητικές εκβάσεις στην πορεία της
νόσου. Βέβαια, οι παρατηρήσεις αυτές παραμένουν
πάντα παρατηρήσεις και θα πρέπει να ερμηνεύονται
πολύ προσεκτικά. Ποια είναι, όμως, η συνεισφορά
της COVID 19 στον έλεγχο της υπέρτασης;
Αμέσως πριν την πανδημία του COVID 19, και
συγκεκριμένα το 2018, ο έλεγχος της υπέρτασης

στους υπερτασικούς ήταν περίπου 40%, ενώ έφτανε
το 60% μεταξύ των υπερτασικών που ελάμβαναν
φαρμακευτική αγωγή.4 Ανάλογο στιγμιότυπο ελέγχου
υπέρτασης είχαμε και στην Ελλάδα, το Μάιο του
2019, όπου μεταξύ των υπερτασικών που ελάμβαναν
φάρμακα, το 50% είχε καλή ρύθμιση της αρτηριακής
του πίεσης.5 Και μετά ήρθε η νόσος COVID 19, που
έφερε μαζί της, εκτός από το νοσογόνο της φορτίο,
και τα ακόλουθα:
1) το lockdown με την κοινωνική απομόνωση,
ψυχιατρικά προβλήματα όπως κατάθλιψη,
οικονομική δυσπραγία όχι μόνο σε εθνικό
αλλά και σε ατομικό επίπεδο,
2) τ η μείωση της συμμόρφωσης στην αντιυπερτασική και όποια άλλη λαμβανόμενη αγωγή,
3) τ ις μεταβολές στον τρόπο ζωής, με αύξηση
σωματικού βάρους, αύξηση κάθε είδους
καταχρήσεων, μείωση της φυσικής δραστηριότητας και της άσκησης, και αλλαγή στις
συνήθειες ύπνου,
4) τ α νέα περιστατικά υπέρτασης, εξ’ ορισμού,
μένουν αδιάγνωστα, ενώ οι ίδιοι οι υπερτασικοί
είναι μακριά από τους θεράποντες ιατρούς
τους, και τέλος
5) τ ο ότι οι ιατροί, λόγω των συνθηκών, μένουν
μακριά από τους ασθενείς τους, με αποτέλεσμα τη μεγέθυνση της ιατρικής αδράνειας.
Άρα, ποιο είναι το ποσοστό ελέγχου της υπέρτασης κατά την περίοδο της πανδημίας θα παραμείνει άγνωστο, αν και είναι αναμενόμενο να έχει
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μειωθεί ραγδαία. Συσχετίζεται, όμως, ο έλεγχος της
υπέρτασης με σοβαρή ή θανατηφόρο COVID 19;
Σε άλλη μελέτη παρατήρησης, εξετάστηκαν υπερτασικοί ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε διαγνωστικό test για COVID 19.6 H διάγνωση της νόσου
και οι νοσηλείες λόγω της νόσου δεν επηρεάζονταν
από τα επίπεδα της ΑΠ. Αντιθέτως, οι θάνατοι λόγω
COVID 19 ήταν λιγότεροι σε αυτούς που είχαν ηπίως
αρρύθμιστη αρτηριακή πίεση. Βέβαια, αυτό είναι
επίσης μια παρατήρηση και μπορεί να υποκρύπτει
αντίστροφη αιτιώδη συσχέτιση, δηλαδή, αυτοί με τη
μεγαλύτερη πίεση είχαν περισσότερες εφεδρείες για
να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στη λοίμωξη του αναπνευστικού και στις πολυοργανικές της συνέπειες.
Η νόσος COVID 19 αρχικά θεωρήθηκε νόσος
του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.7 Όμως, γρήγορα κατέστη σαφές, ότι
όταν ο φλεγμονώδης καταρράκτης επεκταθεί από
τον πνεύμονα στην καρδιά, στα αγγεία και στα
λοιπά όργανα, τότε αναπτύσσονται δευτερογενείς της λοίμωξης επιπλοκές όπως μυοκαρδίτιδα,
περικαρδίτιδα και θρομβώσεις σε κάθε αγγειακό
επίπεδο. Κατά βάση, η νόσος COVID 19 θα πρέπει
να θεωρείται μια οξεία πολυσυστηματική νόσος,
που προσβάλλει κατά κύριο λόγο το αγγειακό
ενδοθήλιο.7 Τι σημαίνει αυτό για τον υπερτασικό
που επιβιώνει της νόσου COVID 19; Ενδεχομένως
να σημαίνει ότι η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία του
υπερτασικού, οξέως και μετά από την λοίμωξη,
επιδεινώνεται, όμως αυτή η υπόθεση μένει να αποδειχθεί μέσω κλινικών μελετών.
Ήδη, από το 2002, έχει γίνει γνωστό, ότι το ACE2
αποτελεί την πόρτα για την είσοδο αυτής της κατηγορίας του ιού στα κύτταρα κάθε είδους, συμπεριλαμβανόμενων των ενδοθηλιακών, αλλά σε πρώτο
επίπεδο των κυττάρων του αναπνευστικού συστήματος.7 Άρα, ετέθη η υπόθεση υπό μορφή ερωτήματος,

› ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ

1. Iaccarino G, Grassi G, Borghi C, Ferri C, Salvetti M, Volpe M;
SARS-RAS Investigators. Age and Multimorbidity Predict Death

ότι αν ισχύει ότι τα φάρμακα του άξονα αυξάνουν τη
συγκέντρωση του ACE2, τότε ο ιός έχει περισσότερες
πύλες εισόδου στα κύτταρα, οπότε το φορτίο του
ιού θεωρητικά θα είναι μεγαλύτερο σε αυτούς που
θεραπεύονται με φάρμακα του άξονα. Με βάση δυο
πειραματικές μελέτες,8,9 με ικανοποιητική αποδεικτική
αξία, φαίνεται ότι το mRNA του ACE2 και η έκφραση της
πρωτεΐνης του ACE2 δεν αυξάνεται στα αναπνευστικά
κύτταρα των ασθενών που λαμβάνουν φάρμακα του
άξονα, κάτι που σημαίνει ότι τα φάρμακα αυτά δεν
τροποποιούν τη μολυσματικότητα του ιού. Επίσης, η
ρύθμιση του ACE2, σε κύτταρα που έχουν μολυνθεί
από τον ιό, είναι μη γνωστή. Υπάρχουν δεδομένα,
ότι το μολυσμένο κύτταρο παράγει μεγαλύτερες
ποσότητες ACE2, μια διαδικασία που φαίνεται να
επιταχύνεται από την ιντερφερόνη.2 Συνοψίζοντας τα
παραπάνω, τα φάρμακα του άξονα με τα σημερινά
δεδομένα δεν θα πρέπει να διακόπτονται. Ποια είναι η
έκβαση των ασθενών με COVID 19, όταν διακόπτεται
η αντιυπερτασική τους θεραπεία, για οποιοδήποτε
λόγο, συμπεριλαμβανόμενων των φαρμάκων του
άξονα, σε σχέση με αυτούς που δεν διακόπτεται;10 Αν
και η διακοπή οποιασδήποτε κατηγορίας φαρμάκου
δεν συσχετίζεται με πιο σοβαρή νόσο, αυτοί στους
οποίους έγινε διακοπή των φαρμάκων του άξονα ή
των β-αποκλειστών είχαν περισσότερους θανάτους,
σε σχέση με αυτούς για τους οποίους δεν έγινε διακοπή των φαρμάκων. Αντιθέτως, για αυτούς που
διέκοπταν τα διουρητικά ή τους αποκλειστές διαύλων
ασβεστίου δεν καταγράφηκε κάποια μεταβολή στην
επίπτωση του θανάτου.10
Συμπερασματικά, με την πανδημία COVID 19
φαίνεται ότι είμαστε στο «τέλος της αρχής». Υπάρχουν
άπειρα ερωτηματικά, τα δεδομένα είναι αμφιλεγόμενα,
ο τροποποιητικός ρόλος των εμβολίων σημαντικός,
αλλά όχι καλά κατανοητός, και ο έλεγχος χρόνιων
νόσων, όπως η υπέρταση, δυσχερής. ■
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