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 Chapter 14

Samenvatting

Voor de behandeling van hoge bloeddruk geldt dat recente richtlijnen aangeven dat

medicamenteuze behandeling niet uitsluitend op de bloeddruk gebaseerd moet zijn,

maar op het totale cardiovasculaire risico. Volgens de richtlijnen van de World Health

Organization en de International Society of Hypertension kan het globale

cardiovasculaire risico ingedeeld worden in vier klassen: laag, gemiddeld, hoog en

zeer hoog. In deze risicostratificatie zijn niet alle risicofactoren voor hart- en

vaatziekten opgenomen. Zo is bijvoorbeeld de familiare predispositie voor hart- en

vaatziekten onder het zestigste levensjaar niet opgenomen in beide risicostratificatie

scores. Bij personen met fors verhoogde bloeddruk en een zeer hoog risico voor hart-

en vaatziekte dient direct gestart te worden met medicamenteuze behandeling. Ook

bij personen met een milde hypertensie, maar met drie of meer risicofactoren en/of

diabetes mellitus, dient medicamenteuze behandeling gestart te worden. Personen

die reeds orgaanschade hebben ontwikkeld door hypertensie, hebben ook een hoog

risico op het krijgen van hart en vaatziekte. Deze personen dienen goed behandeld te

worden, omdat hun risicoprofiel aangeeft dat ze een kans hebben van 20% op het

ontwikkelen van hart- en vaatziekte in de komende 10 jaar. Bij personen die in een

lage risicogroep vallen (kans op een hart- en vaatziekte van < 20% in de komende 10

jaar) hoeft de hoge bloeddruk niet direct behandeld te worden en kan men bij deze

mensen een expectatief beleid volgen.

In dit proefschrift worden de relaties beschreven tussen verschillende vormen van

orgaanschade, die onder andere ten gevolge van hypertensie tot stand zijn gekomen.

De onderlinge relatie tussen bloeddruk en linker ventrikel massa en intima media

dikte is matig, maar indien er orgaanschade aanwezig is, is dat een sterke prognostische

marker voor toekomstige cardiovasculaire aandoeningen. Het is dus belangrijk om te

weten of er orgaanschade aanwezig is bij personen met hoge bloeddruk, en juist bij

personen die een licht verhoogde bloeddruk hebben. Voor deze laatste groep geldt,

dat indien er orgaanschade gevonden wordt, personen in een hogere risicogroep vallen

en dat daarmee juist wel behandeling geïndiceerd is. Momenteel worden deze mensen

vaak niet behandeld.

Van alle vormen van orgaan schade is stille myocardischemie een gecombineerd

klinisch eindpunt. In hoofdstuk 4 wordt de relatie beschreven tussen de zuurstofvraag

en het zuurstofaanbod alsmede het voorkomen van ST segment depressie, een
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aanwijzing voor myocardischemie. Ons onderzoek bij oudere hypertensie patiënten

laat zien, dat een van de acht hypertensie patiënten stille myocardischemie heeft. Het

blijkt verder dat met name vasculaire factoren, zoals een verdikte intima media wand,

verantwoordelijk lijken voor het ontstaan van stille ischemie, terwijl de zuurstofvraag,

zoals de grootte van de linker ventrikel massa verantwoordelijk is voor de ernst van

de myocardischemie.

In hoofdstuk 5 wordt de relatie tussen leeftijd, bloeddruk en intima media dikte

beschreven in verschillende populaties. De arteria carotis, die met name een elastische

arterie is en de arteria femoralis, met name een musculeuze arterie, worden gemeten.

De data laten zien dat atherosclerose een gegeneraliseerde ziekte is. Tevens laten we

zien dat de arteria femoralis meegenomen dient te worden bij studies die kijken naar

het proces van atherosclerose en het effect van medicamenteuze interventie op dit

proces.

In hoofdstuk 6 worden de effecten beschreven van de calcium antagonist amlodipine

en de ACE – remmer lisinopril op de intima media dikte. Het blijkt dat amlodipine en

lisinopril vergelijkbare effecten hebben op de gecombineerde vaatwanddikte. Kijkt

men echter naar de verschillende segmenten van de arteria carotis en de arteria

femoralis, dan heeft amlodipine een groter effect op de intima media dikte van de

arteria carotis communis. Dit segment van de arteria carotis is vaak niet aangedaan

door atherosclerose. Derhalve lijkt het antihypertensieve effect met name gelegen in

de media van de vaatwand.

In hoofdstuk 7 beschrijven we de middellange termijn effecten van een andere cal-

cium antagonist, nifedipine, op de intima media dikte bij mensen met een combinatie

van milde hypercholesterolemie en hypertensie. Het blijkt dat reeds na een half jaar

behandeling met nifedipine, de intima media dikte significant wordt verminderd. Deze

relatief vroege effecten van bloeddrukverlaging op de intima media dikte lijken met

name veroorzaakt te worden door vermindering van de mediahypertrofie die vaak bij

hypertensie gezien wordt. Bij dezelfde groep mensen is na een half jaar behandeling

gestart met simvastatine versus placebo behandeling voor de duur van twee jaar. De

effecten van simvastatine worden beschreven in hoofdstuk 8. Het blijkt dat het

toevoegen van simvastatine naast nifedipine geen effect heeft op de vaatwanddikte.

Deze was al afgenomen na een half jaar bloeddruk behandeling. Echter, er was een

trend naar afname van de linker ventrikel massa bij mensen die behandeld werden

met simvastatine, vergeleken met de placebogroep. De verklaring hiervoor zou kunnen

zijn, dat mensen die ten gevolge van simvastatine een goed cholesterol hadden kregen
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een verbeterde arteriële compliantie ontwikkelden en daardoor een verminderde

afterload hadden.

In hoofdstuk 9 beschrijven we vervolgens de invloed van verschillende

antihypertensieve medicamenten op intima media dikte. De conclusie luidt dat IMT

een waardevolle aanvulling is voor de classificatie van risico voor hart- en vaatziekte.

In hoofdstuk 10 laten we zien welke waarde de atriale en ventriculaire natriuretische

peptiden hebben bij hypertensie. Van met name brain natriuretic peptide (BNP), die

gesecerneerd wordt door de ventrikels ten gevolge van onder andere verhoogde rek,

is bekend dat dit een vroege marker is voor het ontwikkelen van hartfalen. Bij oudere

hypertensie patiënten, die asymptomatisch waren, vonden we een duidelijke relatie

tussen linker ventrikel massa en brain natriuretic peptide. Echter, de concentraties

van BNP in onze groep patiënten was laag, zodat deze peptiden als voorspeller voor

hartfalen in asymptomatische patiënten met hoge bloeddruk niet bruikbaar lijken.

De effecten van amlodipine en lisinopril op de linker ventrikel massa worden

beschreven in hoofdstuk 11. Dezelfde groep patiënten is ook reeds beschreven in

hoofdstuk 4 en 6. Deze studie, de ELVERA trial, laat zien dat amlodipine en lisinopril

niet van elkaar verschillen wat betreft reductie van linker ventrikel massa. Dit komt

overeen met recente meta-analyses naar de effecten van bloeddrukverlagende

medicijnen op linker ventrikel massa. Als de bloeddruk goed behandeld wordt, dan

zal de linker ventrikel massa eveneens afnemen, ongeacht welk antihypertensivum

gebruikt wordt. In de onlangs gepubliceerde LIFE substudie (Losartan Intervention

For Endpoint reduction) was de kans op CVA lager bij de patiënten met linker ventrikel

hypertrofie en atrium fibrilleren die behandeld werden met losartan, een angio tensine

receptor blokker, dan bij degenen die behandeld werden met atenolol, een bètablokker.

Dit terwijl de bloeddrukreductie gelijkwaardig was in beide groepen. De interacties

in verschillende biologische werkingen van het renine angiotensine systeem zal hieraan

ten grondslag liggen.

In de stratificatie van hypertensie patiënten is de detectie van microalbuminurie nog

niet opgenomen. In hoofdstuk 12 wordt beschreven dat bij hypertensie patiënten met

microalbuminurie, zelfs bij grenswaarden lager dan de meest gangbare (20-300 mg/

24 uur), al significant meer eindorgaanschade gevonden wordt. Zo is de linker ventrikel

massa en de intima media dikte toegenomen in de groep hypertensie patiënten met

microalbuminurie in vergelijking tot de groep hypertensie patiënten zonder

microalbuminurie. Hiermee laten we zien dat hypertensie patiënten met
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microalbuminurie waarschijnlijk een hoger cardiovasculair risico lopen dan

hypertensie patiënten zonder microalbuminurie.

Tegenwoordig worden geen echocardiografische en vaatwandmetingen gedaan bij

ongecompliceerde hypertensie patiënten, met name op basis van kosten en baten

analyse. De vraag rijst of dit terecht is. In het huidige proefschrift en bij de APROS

studie wordt getoond dat de huidige risicostratificatie scores de kans op hart en

vaatziekte onderschatten. In de onlangs gepubliceerde HOPE (Heart Outcomes Pre-

vention Evaluation) studie werd duidelijk aangetoond dat het behandelen van hoog

risico patiënten met ramipril in significant minder plotse dood, myocardinfarct en

CVA resulteerde. Dit terwijl de gemiddelde bloeddruk 139/79 mmHg in de gehele

groep betrof. In de PROGRESS studie (Perindopril protection against recurrent stroke

study) werd eveneens aangetoond dat het behandelen van hoog risico patiënten

voordeel opleverde, ongeacht de hoogte van de bloeddruk.

De waarde van orgaanschade metingen bij milde hypertensie is duidelijk. Daarom

zullen er nieuwe risicoscores ontwikkeld moeten worden, waarin de linker ventrikel

massa en de intima media dikte opgenomen dienen te worden. Hiermee valt duidelijker

in te schatten welke patiënten met milde hypertensie behandeld dienen te worden en

bij welke patiënten een expectatief beleid gevoerd kan worden.




