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Στην ιταλική μελέτη PAMELA 
(Pressioni Arteriose Monitorate 
e Loro Associazioni), ένα σχετικά 

μεγάλο δείγμα πληθυσμού από μια 
ιταλική πόλη μελετήθηκε με σκοπό 
να καθοριστούν τα φυσιολογικά όρια 
της ΑΠ κατά την 24ωρη παρακολού-
θηση και την παρακολούθηση της 
ΑΠ στο σπίτι. Η στρατολόγηση των 
συμμετεχόντων έγινε κατά την περί-
οδο 1990-1993 και η παρακολούθηση 
διήρκησε από την ημέρα της εισόδου 
στη μελέτη μέχρι τον Οκτώβριο του 
2004. Τα άτομα που συμμετείχαν στη 
μελέτη υποβλήθηκαν σε ταυτόχρονη 
μέτρηση της ΑΠ στο ιατρείο, στο σπίτι 
και σε 24ωρη καταγραφή, ενώ κατά 
την περίοδο της παρακολούθησης 
καταγράφηκαν όλοι οι θάνατοι καρ-
διαγγειακής και μη αιτιολογίας.

Με βάση τα στοιχεία από τη μελέτη 
PAMELA εξετάσθηκαν: 
•  η προγνωστική σημασία της υπέρτασης 

της «λευκής μπλούζας» και της «καλυμ-
μένης» αρτηριακής υπέρτασης

•  η προγνωστική σημασία της υπέρτασης 
της «λευκής μπλούζας» και της «καλυμ-
μένης» αρτηριακής υπέρτασης όταν η 
διάγνωση βασίζεται στις μετρήσεις στο 
σπίτι έναντι της 24ωρης καταγραφής 
της ΑΠ

•  η πρόγνωση των ατόμων που εμφανί-
ζουν διαφορές ανάμεσα στην 24ωρη 
καταγραφή κα την παρακολούθηση της 
ΑΠ στο σπίτι και

•  η πιθανότητα της προοδευτικής επιδεί-
νωσης της πρόγνωσης των ατόμων με 
μεμονωμένη αύξηση της ΑΠ (ιατρείου, 
σπιτιού ή 24ωρης καταγραφής) και των 
ατόμων με συνδυασμένη αύξηση αυτής 

(αύξηση των δύο ή και των τριών τύπων 
μετρήσεων της ΑΠ), ανεξάρτητα από 
το αν η ΑΥ διαγνώσθηκε εντός ή εκτός 
ιατρείου.

Πληθυσμό ς και παρακολούθηση
Στην παρούσα μελέτη αναλύθηκαν τα 

δεδομένα από 2.051 άτομα (ηλικίας από 
25 έως 74 χρόνων), αντιπροσωπευτικό 
δείγμα του πληθυσμού της ιταλικής πόλης 
όπου έγινε η μελέτη. Οι συμμετέχοντες 
στη μελέτη υποβλήθηκαν σε 3 τύπους 
μέτρησης της ΑΠ: 
•  μέτρηση στο ιατρείο: 3 σφυγμανομετρικές 

μετρήσεις της ΑΠ το πρωί μιας εργάσιμης 
μέρας και επιπλέον 3 μετρήσεις μετά την 
απομάκρυνση του Holter για την 24ωρη 
καταγραφή της ΑΠ. 

•  24ωρη καταγραφή της ΑΠ: η τοποθέτηση 
του Holter ΑΠ έγινε την ίδια μέρα με τη 
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Η ευρεία εφαρμογή της 24ωρης καταγραφής (Holter ΑΠ) και της συστηματικής μέτρησης της 
αρτηριακής πίεσης στο σπίτι, στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου της υπέρτασης, 

επέτρεψε την αναγνώριση δύο ιδιαίτερων κλινικών μορφών αρτηριακής υπέρτασης 
(ΑΥ): της υπέρτασης της «λευκής μπλούζας» ή μεμονωμένης υπέρτασης του 

ιατρείου και της «καλυμμένης» υπέρτασης. Στην υπέρταση της «λευκής 
μπλούζας» διαπιστώνονται αυξημένες τιμές ΑΠ στο ιατρείο (συστολική ΑΠ 
>140mmHg ή διαστολική ΑΠ >90mmHg), ενώ οι τιμές των μετρήσεων 
της ΑΠ στο σπίτι ή στην 24ωρη καταγραφή είναι στα φυσιολογικά όρια. 
Στην «καλυμμένη» ΑΥ οι μετρήσεις της ΑΠ στο ιατρείο είναι φυσιολογικές 
ενώ οι τιμές που διαπιστώνονται στο σπίτι ή στην 24ωρη καταγραφή είναι 

παθολογικές. Η κλινική σημασία των δύο μορφών της ΑΥ δεν είναι ακόμη 
σαφώς καθορισμένη. Τα άτομα που εμφανίζουν υπέρταση της «λευκής 

μπλούζας» θεωρείται ότι έχουν μεγαλύτερο ή όψιμο καρδιαγγειακό κίνδυνο σε 
σχέση με τα νορμοτασικά άτομα, αν και οι υπάρχουσες κλινικές μελέτες δε δίνουν 

ομοιόμορφα αποτελέσματα. Επιπλέον, τα άτομα με «καλυμμένη» υπέρταση φαίνεται ότι 
εμφανίζουν μεγαλύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο συγκριτικά με τους νορμοτασικούς και ίσως και 
με τα άτομα με μεμονωμένη υπέρταση ιατρείου.
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μέτρηση της ΑΠ στο ιατρείο.
•  μέτρηση της ΑΠ στο σπίτι: 2 μετρήσεις, 

1 το πρωί και 1 το βράδυ, στο αντίθετο 
άκρο από αυτό που είχε τοποθετηθεί 
το Holter ΑΠ.
Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν 

σε κλινική εξέταση και καταγράφηκε το 
ιατρικό ιστορικό. Οι μόνες εργαστηριακές 
εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή 
τη μελέτη ήταν η μέτρηση ολικών λιπιδίων 
και του σακχάρου αίματος.

Η μέση χρονική διάρκεια παρακολού-
θησης ήταν 148 μήνες και καταγράφησαν 
233 θάνατοι από τους οποίους οι 69 ήταν 
καρδιαγγειακής αιτιολογίας.

Στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
της μελέτης 

Μετά την ανάλυση των δεδομένων όλων 
των τύπων των μετρήσεων της ΑΠ, οι συμ-
μετέχοντες της μελέτης διακρίθηκαν σε 
ομάδες. Με βάση τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων στο ιατρείο και την 24ωρη 
καταγραφή δημιουργήθηκαν 4 ομάδες 
ατόμων: 
1)  άτομα με φυσιολογικές τιμές συστολικής 

και διαστολικής ΑΠ στο ιατρείο (<140/90 
mmHg) και στην 24ωρη καταγραφή 
(<125/75 mmHg), 

2)  άτομα με υπέρταση της «λευκής μπλού-
ζας», δηλαδή μεμονωμένη αύξηση της 
ΑΠ στο ιατρείο και φυσιολογική 24ωρη 
καταγραφή, 

3)  άτομα με «καλυμμένη» υπέρταση, δη-
λαδή φυσιολογικές τιμές στο ιατρείο και 
αυξημένες τιμές συστολικής ή διαστο-
λικής ΑΠ και 

4)  άτομα με αυξημένες τιμές ΑΠ στο ιατρείο 
και στο Holter ΑΠ.

Με βάση τα αποτελέσματα των μετρή-
σεων στο ιατρείο και στο σπίτι διακρίθη-
καν αντίστοιχα 4 ομάδες, με φυσιολογικά 
όρια της ΑΠ στο σπίτι <135 mmHg για 
τη συστολική ΑΠ και <83 mmHg για τη 
διαστολική ΑΠ.

Ομοίως, οι συμμετέχοντες διακρίθηκαν 
σε 4 ομάδες ανάλογα με τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων στην 24ωρη καταγραφή 
και των μετρήσεων στο σπίτι.

Η στατιστική δοκιμασία Χ2 χρησιμο-
ποιήθηκε για τη συγκριτική εκτίμηση του 
κινδύνου για ολική και καρδιαγγειακή 
θνητότητα: 
•  στα νορμοτασικά άτομα, στα άτομα με 

υπέρταση της «λευκής μλούζας», στα 
άτομα με «καλυμμένη» υπέρταση και 
στην ομάδα με υπέρταση εντός και εκτός 
ιατρείου, 

•  στην ομάδα με φυσιολογικές τιμές ΑΠ 
εκτός ιατρείου, δηλαδή 24ωρη καταγρα-
φή και μετρήσεις ιατρείου, στην ομάδα με 
μεμονωμένη αύξηση της ΑΠ στην 24ωρη 
καταγραφή, στην ομάδα με μεμονωμένη 
αύξηση της ΑΠ στο σπίτι και στην ομάδα 
με αύξηση των τιμών τόσο στην 24ωρη 
καταγραφή όσο και στις μετρήσεις στο 

σπίτι και, τέλος, 
•  μεταξύ της ομάδας με φυσιολογικές 

τιμές ΑΠ και των ομάδων με αύξηση 
της μιας, των δύο ή και των τριών τύπων 
μετρήσεως της ΑΠ, ανεξάρτητα από τον 
τρόπο που αυτή διαπιστώθηκε.

Αποτελέσματα και Συζήτηση 
Το πρώτο εύρημα της μελέτης αυτής 

είναι η προοδευτική αύξηση του καρδι-
αγγειακού κινδύνου μεταξύ των νορμο-
τασικών ατόμων (φυσιολογικές τιμές ΑΠ 
εντός και εκτός ιατρείου), των ατόμων με 
υπέρταση της «λευκής μπλούζας», των 
ατόμων με «καλυμμένη» υπέρταση και 
της ομάδας με ΑΥ εντός και εκτός ιατρείου, 
ανεξάρτητα από την ηλικία και το φύλο. 
Επιπλέον, η προοδευτική επιβάρυνση της 
πρόγνωσης για καρδιαγγειακό θάνατο 
μεταξύ της ομάδας των νορμοτασικών και 
της ομάδας των υπερτασικών παρατηρή-
θηκε ανεξάρτητα από το εάν η εκτίμηση 
της φυσιολογικής ή αυξημένης ΑΠ έγινε 
με την 24ωρη καταγραφή ή με μετρήσεις 
στο σπίτι (μετρήσεις ιατρείου έναντι μετρή-
σεων 24ωρης καταγραφής και μετρήσεις 
ιατρείου έναντι μετρήσεων στο σπίτι). Η 
στατιστική σημαντικότητα διατηρήθηκε και 
μετά από ομαλοποίηση για τους καρδιαγ-
γειακούς παράγοντες κινδύνου (κάπνισμα, 
ολική χοληστερόλη και σάκχαρο αίματος). 
Στατιστικά σημαντική αύξηση του κινδύνου 
για ολική θνητότητα παρατηρήθηκε μεταξύ 

Σχήμα 1. Εμφανίζονται τα Hazard 
Ratios (HR, με διαστήματα εμπι-
στοσύνης 95%) για καρδιαγγειακό 
θάνατο στα άτομα με ΑΥ «λευκής 
μπλούζας», «καλυμμένη» ΑΥ ή αύ-
ξηση της ΑΠ «εντός» και «εκτός» 
ιατρείου έναντι των ατόμων με φυ-
σιολογική ΑΠ «εντός» και «εκτός» 
ιατρείου. Φαίνονται επίσης και τα HR 
για τα άτομα με αύξηση της ΑΠ σε 
μία, δύο ή και στους τρεις τύπους 
μετρήσεων της ΑΠ έναντι των ατόμων 
με φυσιολογικές τιμές και στους τρεις 
τύπους μετρήσεων (γράφημα D).
•: μη ομαλοποιημένα δεδομένα,
ο: δεδομένα μετά από εξομάλυνση 
ως προς την ηλικία και το φύλο.
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των ανωτέρω αναφερόμενων ομάδων, 
αλλά μόνο για τις μη ομαλοποιημένες, 
ως προς την ηλικία, το φύλο και τους 
παράγοντες κινδύνου, τιμές. Επομένως, 
φαίνεται ότι τα άτομα που εμφανίζουν 
υπέρταση της «λευκής μπλούζας» και η 
«καλυμμένη» υπέρταση χαρακτηρίζονται 
από ενδιάμεσο κίνδυνο για καρδιαγγειακή 
θνητότητα. 

Η κλινική σημασία του ευρήματος αυτού 
στην καθημερινή κλινική πράξη έγκειται 
στην οδηγία για ιδιαίτερη μέριμνα όσον 
αφορά στη διακοπή ή μη της αντιυπερτα-
σικής αγωγής σε άτομα με μεμονωμένη 
υπέρταση ιατρείου και για πλήρη διαγνω-
στικό έλεγχο με συλλογή πληροφοριών 
για την αρτηριακή πίεση «εκτός» ιατρείου 
(24ωρη καταγραφή, μετρήσεις στο σπίτι) 
στα άτομα με φυσιολογική ΑΠ ιατρείου.

Επιπλέον, στη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε 
ότι τα άτομα με μεμονωμένη αύξηση της 
ΑΠ στο σπίτι (παρόλο που αυτή έγινε με 
τρόπο ιδιαίτερα επιλεκτικό) εμφάνισαν 
αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, 
ομαλοποιημένη ως προς την ηλικία και 
το φύλο, συγκριτικά μεγαλύτερη από τα 
άτομα που εμφάνισαν μεμονωμένη αύ-
ξηση της ΑΠ στην 24ωρη καταγραφή. Το 
εύρημα αυτό υπογραμμίζει την προγνω-
στική σημασία των μετρήσεων της ΑΠ 
στο σπίτι, πιθανά ανάλογης σημασίας με 
την 24ωρη καταγραφή. Ωστόσο, οι δύο 
μέθοδοι δεν πρέπει να θεωρηθούν η μία 
υποκατάστατο της άλλης όσον αφορά 
στην προγνωστική πληροφορία που πα-
ρέχουν. Τα αποτελέσματα της μελέτης 
φαίνεται να υποστηρίζουν αυτή την άποψη, 
δεδομένου ότι η αύξηση μόνο μίας από 
τις δύο εκτός ιατρείου τύπου μετρήσεων 
της ΑΠ συνοδευόταν από αύξηση του 
καρδιαγγειακού κινδύνου μικρότερη από 
αυτή που παρατηρήθηκε όταν και οι δύο 
εκτός ιατρείου μετρήσεις ήταν παθολογικές, 
δεδομένου ότι δίνουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Έτσι, οι πληροφορίες από 
τις εκτός ιατρείου μετρήσεις της ΑΠ μαζί 
με τις συμβατικές μετρήσεις του ιατρείου 
ίσως αποτελούν μια πληρέστερη και ίσως 
ιδανική διαγνωστική προσέγγιση για τον 
καθορισμό της διάγνωσης και της πρό-
γνωσης στις δύο αυτές ιδιαίτερες κλινικές 
μορφές της ΑΥ.

Τέλος, η παρούσα μελέτη επιβεβαίωσε 
παλαιότερα ευρήματα δείχνοντας ότι τα 
άτομα με υπέρταση της «λευκής μπλού-
ζας», τα άτομα με «καλυμμένη» υπέρταση 
και τα άτομα με ΑΥ «εντός» και «εκτός» 
ιατρείου εμφάνιζαν αυξημένο δείκτη μάζας 
σώματος (BMI), αυξημένη ολική χολη-
στερόλη ορού και αυξημένο σάκχαρο 
αίματος συγκριτικά με τα νορμοτασικά 

άτομα. Επιπλέον, η αύξηση των παραπάνω 
παραμέτρων ήταν προοδευτική μεταξύ των 
ατόμων με φυσιολογικές τιμές ιατρείου, 
24ωρης καταγραφής και σπιτιού και των 
ατόμων με αύξηση της μιας, των δύο ή 
και των τριών τύπων μετρήσεων της ΑΠ. 
Η διαπίστωση αυτή υπογραμμίζει την «πο-
σοτική» σχέση μεταξύ των μεταβολικών 
διαταραχών και της ΑΠ, ανεξάρτητα με 
τον τρόπο που γίνεται η μέτρηση αυτής. 
Επίσης, ίσως υποδεικνύει ότι η προοδευτι-
κή αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου 
μεταξύ των νορμοτασικών ατόμων, ατόμων 
με υπέρταση της «λευκής μπλούζας», 
«καλυμμένη» υπέρταση, καθώς και μεταξύ 
των νορμοτασικών ατόμων και των ατό-
μων με αυξημένες τιμές ΑΠ (μετρημένης 
και με τους τρεις τύπους μετρήσεων της 
ΑΠ) έχει πιθανά πολυπαραγοντική φύση. 
Είναι δηλαδή πιθανό, οι παρατηρούμενες 
διαταραχές στο μεταβολισμό των λιπιδίων 
και του σακχάρου να συμβάλλουν, σε 
συνδυασμό με την ΑΥ, στην προοδευτική 
αύξηση της καρδιαγγειακής θνητότητας. 
Ωστόσο, η αύξηση της ΑΠ αυτή καθαυτή 
φαίνεται ότι μπορεί να ερμηνεύσει την 
προοδευτική αύξηση της καρδιαγγειακής 
θνητότητας, αφού ο κίνδυνος για καρδιαγ-
γειακή θνητότητα στις παραπάνω ομάδες 
παραμένει στατιστικά σημαντικός μετά από 
ομαλοποίηση για τις μεταβολικές παρα-
μέτρους. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα πρέ-
πει να εκτιμηθούν λαμβάνοντας υπόψη 
τους περιορισμούς της μελέτης. Ο μικρός 
αριθμός καρδιαγγειακών θανάτων στο 
πληθυσμό αυξάνει τα όρια αξιοπιστίας στη 
στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 
Επιπλέον, ο καταγραφικός σχεδιασμός της 
μελέτης δεν επιτρέπει την εκτίμηση της 
επίδρασης άλλων παραμέτρων όπως η 
αντιυπερτασική θεραπεία, στην πρόγνωση 
των μελετώμενων ομάδων. 
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