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Hypertension and Obstructive Apnea Syndrome
รศ. นพ. ถาวร สุ ทธิไชยากุล

นับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1837 ที่เริ่ มใช้ “Pickwickian Syndrome” เพื่อบรรยายถึงกลุ่มคน
ที่ อ ้ว นและมี ปั ญ หาเรื่ อ งการหายใจเรื่ อ ยมานั้น ในปี ค.ศ. 1976
จึ ง ได้เ ริ่ ม มี ก ารใช้ค าว่ า
obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)

ในปั จจุบนั นี้ ยงั เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไปว่าการวินิจฉัย น้อยกว่าที่ควรจะเป็ นมาก ทั้งนี้ การวินิจฉัย
นั้นต้องเริ่ มจากการสงสัยในอาการของผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยงก่อน เช่น อ้วน อายุมากกว่า 50 ปี เพศชาย นอน
กรนเป็ นปกติ นิ สั ย ล าคอโต สู บบุ ห รี่ ดื่ ม สุ ร า ง่ ว งนอน หรื อ หลับ ในช่ ว งกลางวัน หรื อ มี ป ระวัติ
โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็ นต้น สาหรับอาการและอาการแสดง เช่น หายใจเสี ยงดัง กรน และหยุด
เป็ นจังหวะ และเป็ นครั้งคราว ปากแห้ง กระหายน้ าในเวลากลางคืน เหงื่อออกมาก หลับไม่สนิท หรื อ
สาลักเป็ นบางครั้ง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ไม่ค่อยมีสมาธิ เป็ นต้น
อุบตั ิการณ์การเกิด obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) จะแตกต่าง
กันไปขึ้นกับ ปั จจัยหลายอย่าง เช่น ข้อกาหนดการวินิจฉัย กลุ่มประชากรที่ศึกษา เพศ ลักษณะทางรู ปร่ าง
และร่ างกาย เช่นมีการศึกษารายงานว่าความชุ กในเพศชายคือร้อยละ 9 และเพศหญิงร้อยละ 4 ในกลุ่ม
ประชากร บางรายงานกล่าวว่า เพศชาย อายุ 30-70 ปี พบร้อยละ 26-34 เพศหญิงพบร้อยละ 17-28
พบเพิม่ ขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคหลอดเลือดสมอง เช่น อัมพาต พบร้อยละ 60, ผูป้ ่ วยที่เป็ น
โรคหลอดเลือดหัวใจพบร้อยละ 30, ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวพบร้อยละ 25 พบบ่อยในผูม้ ีความ
ดัน โลหิ ต สู ง ซึ่ งผูป้ ่ วยที่ มี ค วามดัน สู ง เหล่ า นี้ จะพบลัก ษณะเด่ น คื อ เป็ นความดัน โลหิ ต ที่ รั ก ษายาก
(refractory hypertension) ลักษณะความดันโลหิ ตเป็ นชนิด non-dipping และมักพบหัวใจ
โตหรื อกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวขึ้นบ่อย
การที่ความชุกของ obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) พบสู งขึ้นใน
ผู้ป่ วยความดัน โลหิ ต สู ง (ร้ อ ยละ 30-50) และเพิ่ ม มากขึ้ นในผู ้ที่ น อนกรน ในปั จ จุ บ ัน นี้ เชื่ อ ว่ า
obstructive sleep apnea syndrome นี้ เป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งของผูท้ ี่มีความดัน
โลหิ ตสู งที่มีอายุนอ้ ยกว่า 60 ปี หลายการศึกษาแสองให้เห็นว่า พบความดันโลหิ ตสู งเพิ่มขึ้นเมื่อความ
รุ นแรงของ obstructive sleep apnea syndrome เพิ่มขึ้น โดยการวัดอัตราส่ วน ของ
apnea/hypopnea (apnea/hypopnea index (AHI)) กล่าวคือกรณี ที่ ค่าดัชนี ช้ ี วดั
ดังกล่าวเท่ากับหรื อมากกว่า 15 จะมีความเสี่ ยงต่อการเกิดความดันโลหิ ตสู ง 2.89 เท่าของคนปกติ

พยาธิ สรี ระวิทยาของความดันโลหิ ตสู งและ obstructive sleep apnea syndrome
ยังไม่เป็ นที่ทราบแน่ชดั แต่มีสมมติฐานหลายประการเช่น
1) การกระตุน้ ระบบประสาทอัตโนมัติ sympathetic
2) การกระตุน้ ระบบ rennin-angiotensin (RAS)
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3)

ระดับ ของสารที่ ท าให้ห ลอดเลื อดหดตัวเพิ่ ม ขึ้ น เช่ น norepinephrine

และ

endothelin
4) endothelial dysfunction
5) arterial stiffness จากการกระตุน้ เป็ นเวลานาน
6) metabolic factors อื่นๆ

ซึ่งปัจจัย 2 ข้อแรก เชื่อว่าจะเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุด ทั้งนี้ระบบประสาทอัตโนมัติน้ ีพบในคน
ที่ไม่อว้ นได้ แต่ท้ งั นี้ ความอ้วนจะเป็ นปั จจัยเสริ มให้ความดันโลหิ ตสู งเพิ่มอีกได้ อีกทั้งพบว่า ความ
รุ นแรงของ obstructive sleep apnea syndrome มีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับของ
aldosterone จึงเชื่ อว่ามีการกระตุน
้ ระบบ rennin-angiotensin ด้วย แต่มีผตู ้ ้ งั สมมติฐานว่า
การที่ระบบ rennin-angiotensin ทางานเพิ่มขึ้น ทาให้ปริ มาณเกลือในร่ างกายเพิ่มขึ้น เกิดความ
ดันโลหิ ตสู ง และการที่มีปริ มาณเกลือเพิ่มขึ้นทาให้เกิดการบวมน้ า ซึ่ งรวมถึงบริ เวณลาคอด้วยทาให้
เกิด obstructive sleep apnea syndrome, และมีการศึกษาพบว่า ACE gene I/D
polymorphism สามารถพยากรณ์การเกิด obstructive sleep apnea syndrome และ
ความดันโลหิตสู งด้วย
ยังไม่มีการศึกษาเกี่ ยวกับการใช้ยาลดความดันโลหิ ตสู งในผูป้ ่ วยที่มี obstructive sleep
apnea syndrome ว่ากลุ่มใดจะมีประโยชน์เหนื อกว่า เมื่อพิจารณาตามพยาธิ สรี ระวิทยาแล้วยาที่
ยับยั้งการกระตุน้ ระบบประสาทอัตโนมัติ sympathetic และ ระบบ rennin-angiotensin
น่าจะได้ประโยชน์มากกว่า และพบว่าการใช้ spironolactone ให้ผลการรักษาที่ดีดว้ ย โดยสามารถ
ลดทั้ง obstructive sleep apnea syndrome และความดันโลหิตสู งด้วย
การรักษา obstructive sleep apnea syndrome ด้วย การควบคุมน้ าหนัก หลีกเลี่ยง บุพรี่ และ
แอลกอฮอล์ การใช้เครื่ องช่วยการหายใจในเวลากลางคืนพบว่าสามารถลดความดันโลหิ ตได้บา้ งประมาณ 23 มิลลิเมตรปรอท และพบว่าเครื่ องช่วยหายใจนี้ จะมีประโยชน์ในกลุ่มความดันโลหิ ตสู งที่ควบคุมไม่ได้
หรื อ resistant hypertension, กลุ่มที่มี obstructive sleep apnea syndrome ขั้น
รุ นแรง และกลุ่มที่สามารถใช้เครื่ องช่วยหายใจได้อย่างน้อย 5-6 ชัว่ โมงต่อคืน นอกจากนี้ แล้วยังพบว่า
ลักษณะ nocturnal dipping เพิ่มขึ้นได้ดว้ ย
ความสัมพันธ์ระหว่าง obstructive sleep apnea syndrome และความดันโลหิตสู ง มี
ชัดเจนแม้กระบวนการเกิ ดโรคยังไม่ชัดเจนนัก การให้ความใส่ ใจในการดู แลผูป้ ่ วย การทดสอบหาภาวะ
obstructive sleep apnea syndrome และการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้เครื่ องช่วยหายใจ
จะช่วยสามารถลดความดันโลหิ ตและโรคแทรกซ้อน ที่จะเกิดในภายหลังได้
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Hypertension and Adrenal Gland Tumors
พญ. พร้อมพรรณ พฤกษากร
อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
โรคความดันโลหิ ตสูงที่มีสาเหตุจากเนื้องอกของต่อมหมวกไต ประกอบด้วย
1. Pheochromocytoma
คือเนื้องอกของต่อมหมวกไตชั้นใน (chromaffin cell) พบร้อยละ 0.2-0.6 ในผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู ง
ทัว่ ไป อาการเกิดจากผลของฮอร์โมน catecholamines ที่สูงขึ้น ได้แก่ ความดันโลหิ ตสู ง ปวดศีรษะ เหงื่อออก ใจ
สัน่ มือเท้าเย็น คลื่นไส้ ซึ่งอาการอาจถูกกระตุน้ ด้วยอาหารหรื อยาบางชนิด การดมยาสลบ การเบ่ง เนื้ องอกนี้ อาจสัมพันธ์
กับ syndrome บางชนิ ด เช่น multiple endocrine neoplasia II, Von-Hippel Lindau
disease, neurofibromatosis type 1 โรคนี้ สามารถวินิจฉัย ได้ด้วยการตรวจ plasma
metanephrine และ urinary fractionated metanephrine การตรวจ CT มักพบเนื้ องอกที่ต่อม
หมวกไตขนาดใหญ่กว่า 4 ซม.มีลกั ษณะ heterogenous อาจมี calcification หรื อ cyst ร่ วมด้วย การรักษา
หลักคือ การผ่าตัดเอาต่อมหมวกไตข้างที่มีเนื้ องอกออก โดยผูป้ ่ วยควรได้รับการเตรี ยมตัวก่อนผ่าตัดด้วยการให้สารน้ า
และยาลดความดันโลหิ ตกลุ่ม alpha-adrenergic blocker เป็ นหลัก หลังผ่าตัดควรระมัดระวังภาวะความดันต่า
และภาวะน้ าตาลต่า หลังจากนั้นควรติดตามดูระดับฮอร์โมนอีกครั้งเพื่อยืนยันการหายขาดของโรค และตรวจฮอร์ โมนทุก
ปี เพื่อเฝ้ าติดตามการกลับเป็ นซ้ าของโรค
2. Primary Aldosteronism (Conn’s syndrome)
คื อ เนื้ อ งอกที่ ส ร้ า งฮอร์ โ มน Aldosterone
มากผิ ด ปกติ จ ากต่ อ มหมวกไตชั้ นนอก (Zona
glomerulosa) ประกอบด้วย aldosterone producing adenoma (APA), unilateral
primary adrenal hyperplasia (PAH), adrenocortical carcinoma (ACC), bilateral
idiopathic hyperaldosteronism (IHA) ก่อให้เกิดความดันโลหิ ตสู ง และอาจเกิดภาวะโพแทสเซี ยมใน
เลือดต่าร่ วมด้วย มักควบคุมความดันโลหิ ตได้ยาก และต้องใช้ยาลดความดันหลายชนิด พบความชุกร้อยละ 5-10 ในผูป้ ่ วย
กลุ่มความดันโลหิ ตสูง อัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสู งกว่าผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งทัว่ ไป วินิจฉัยเบื้องต้นด้วย
การส่ งตรวจพบ Plasma aldosterone สู ง, Renin ต่า และ Aldosterone : Renin Ratio (ARR)
สูงกว่าปกติ ควรระมัดระวังเรื่ องการส่งตรวจเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจรบกวนการตรวจฮอร์ โมนดังกล่าว จากนั้น
ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่จาเป็ นต้องได้รับการตรวจยืนยัน เช่น oral sodium loading test, Saline infusion test
เป็ นต้น และในรายที่ แยกได้ไม่ชดั เจนว่าเป็ น unilateral หรื อ bilateral disease ควรตรวจ Adrenal
venous sampling ต่อไป การรักษาขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของเนื้ องอก คือ กลุ่มที่มีเนื้ องอกข้างเดียว (APA, PAH,
ACC) ควรได้รับการผ่าตัดเอาต่อมหมวกไตข้างที่ มีเนื้ องอกออก ส่ วนกลุ่มที่ มีความผิดปกติ ท้ งั 2 ข้าง (IHA) ควร
ได้รับการรักษาด้วยยา Spironolactone หรื อ Eplerenone
3. Adrenal Cushing’s syndrome
คือกลุม่ อาการที่เกิดจากการสร้ างและหลัง่ ฮอร์ โมน Glucocorticoid มากผิดปกติ จากต่อมหมวกไตชัน้
กลาง (Zone

fasciculata) ประกอบด้ ว ย cortisol-secreting

adrenocorticol

carcinoma,

ACTH-independent

adrenal

bilateral

adenoma,

macronodular
4

hyperplasia, ACTH-independent bilateral micronodular hyperplasia ลักษณะทาง
คลินิก ได้ แก่ น ้าหนักเพิ่มผิดปกติ อ้ วนลงพุง แขนขาลีบ กล้ ามเนื ้ออ่อนแรง มีรอยจา้ เลือดตามตัว น ้าตาลและไขมันสูง
ความดัน โลหิ ต สูง กระดูก พรุ น ผิ ว หนัง บาง การตรวจเพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ได้ แก่ Urinary

free

cortisol,

dexamethasone suppression test, midnight salivary/serum cortisol ระดับ ACTH
ควรน้ อยกว่า 5 pg/ml เพื่อยืนยันว่าเป็ น ACTH-independent cushing’s syndrome การรักษาคือ
การผ่าตัดต่อมหมวกไตข้ างที่มีเนื ้องอกออก หลังผ่า ตัดผู้ป่วยอาจเกิดภาวะ Adrenal insufficiency จึงควรให้
corticosteroid จนกว่าต่อมหมวกไตข้ างที่เหลืออยู่จะกลับมาทางานได้ ตามปกติ นอกจากนันควรรั
้
กษาโรคร่ วม
เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันสูง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
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New Hypertension Practice Guideline
Apichard Sukonthasarn MD M-FRCP FACP

In the year 2017, American College of Cardiology and American
Heart Association collaborates with many other societies in the United
States introduced a new Guideline for the Prevention, Detection,
Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. The
major changes consisted of a new blood pressure definitions for
hypertension which changed from the diagnostic points of 140/90 mm
Hg to 130/80 mm Hg. The other major changes are the shifting to a
lower target of below 130/80 in almost every categories of
hypertensive subgroups.

All these changes were based on the

SPRINT data results published in the year 2015.
This new Guideline will have a tremendous impacts to clinical
practices. If use this new diagnosis definitions, the prevalence of
hypertension in Thailand could be as high as 32 percent and there
would be a lot more resources needed to treat most population to a
new desired target.
Thai Hypertension Society will develop its new Hypertension
Guideline in the year 2018. The new target may be suggested for a
certain high risk subpopulation but not universal.
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Hypertension in stress and psychiatric disorders
พญ. อมรพิชญ์ กิตติพจนสิ ทธิ์
คาจัดความของความเครี ยด (stress) มีอยูห่ ลายความหมายด้วยกัน ได้แก่ “ปั จจัยทางร่ างกาย ทางเคมี หรื อทางอารมณ์ที่มีผล
ทาให้เกิดความตึงเครี ยดของร่ างกายและความตึงเครี ยดทางจิตใจซึ่ งอาจทาให้เกิดโรคตามมาได้” และ “สถานการณ์ที่ทาให้
ร่ างกายและจิตใจเสี ยสมดุลไป ” 1 นอกจากนี้ยงั หมายถึง ประสบการณ์ทางอารมณ์ที่พบการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ทางสรี วทิ ยา
และทางพฤติกรรมร่ วมด้วย2 ความเครี ยดมักถูกอธิ บายว่าเป็ นภาวะกังวลหรื อความเหนื่ อยล้า ความเครี ยดที่มากเกินไปมีผล
ต่อสุขภาพ โดยมีผลต่อระบบภูมิคุม้ กัน ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบสมองและต่อมไร้ท่อ รวมไปถึงระบบประสาทได้
โดยในสถานการณ์ที่ตึงเครี ยด ร่ างกายจะปลดปล่อย ฮอร์ โมนความเครี ยด (stress hormones) ได้แก่ อดรี นาลินและคอร์ ติซอ
ลออกมาในกระแสเลือด ฮอร์ โมนเหล่านี้ ทาให้ร่างกายพร้อมสาหรับการหนี หรื อสู ้ซ่ ึ งเป็ นการตอบสนองเชิ งพฤติกรรมต่อ
สถานการณ์ตึงเครี ยด โดยทาให้หวั ใจเต้นเร็ วขึ้นและเกิดการหดตัวของเส้นเลือดเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงส่วนกลางของลาตัวมาก
ขึ้น3 บางคนสามารถเอาชนะความตึงเครี ยดที่ เข้ามาเล็กน้อยได้โดยการใช้กลไกป้ องกันตัวตามธรรมชาติเพื่อปรับตัวต่อ
สถานการณ์ แต่เมื่อเกิดความเครี ยดเรื้ อรังหรื อความเครี ยดสะสมเป็ นระยะเวลานานก็ทาให้เกิดผลเสี ยต่อร่ างกายและจิตใจได้
โดยทาให้เกิดโรคทางจิตเวช เช่น โรควิตกกังวล โรคแพนิ ก หรื อโรคซึ มเศร้าได้ ขณะที่ความเครี ยดที่รุนแรงมาก เช่น การ
ประสบหรื อรู ้เห็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่คุกคามชีวติ ก็ทาให้เกิดโรค post traumatic stress disorder ได้
มีหลักฐานทางงานวิจยั แสดงให้เห็ นว่าภาวะเครี ยดและโรคทางจิตเวชทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยารวมไปถึง
ความดันโลหิ ตที่ สูงขึ้นชัว่ คราวจริ งด้วยกลไกเดี ยวกับภาวะความดันโลหิ ตสู งชัว่ คราวที่ เกิ ดขึ้นในผูป้ ่ วยที่เครี ยดเมื่อมาวัด
ความโลหิ ต ที่ โ รงพยาบาล (white-gown syndrome) แต่ ย งั ไม่มี ห ลัก ฐานแน่ ชัดที่ บ่ ง บอกว่า ความเครี ย ดชั่ว คราวหรื อ
ความเครี ยดเรื้ อรังจะทาให้ความดันโลหิ ตสูงไปตลอดหรื อทาให้เกิดโรคความดันโลหิ ตสูงได้ 4
อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจยั ที่แสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องกันในเชิงความสัมพันธ์ (correlations) ระหว่าง ความเครี ยดและโรค
ทางจิตเวชกับโรคความดันโลหิ ตสู งให้เห็นอยูม่ ากมาย เช่น พบว่าโรควิตกกังวลเป็ นโรคที่ พบได้บ่อยในกลุ่มผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดหัวใจ ความชุกประมาณ 12-56% โดยพบมากกว่ากลุ่มประชากรทัว่ ไปซึ่ งมีความชุกของโรควิตกกังวลประมาณ
3-7% และในขณะเดี ยวกันก็พบว่า ผูป้ ่ วยโรควิตกกังวลมีอตั ราการเกิ ดโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่นโรคความดันโลหิ ตสู งสู ง
กว่าประชากรทัว่ ไป 5 โดยพบว่าปั จจัยที่สัมพันธ์กบั ความรุ นแรงของโรควิตกกังวลได้แก่ การเป็ นผูห้ ญิง ระยะเวลาที่ป่วย
เป็ นความดันโลหิ ตสูง ประวัติการเคยนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิ ตสูง6
มีการวิจยั พบว่า โรคซึ มเศร้า (depression) โรควิตกกังวล (anxiety disorder) โรคควบคุมการกิ นไม่ได้ (implusive eating
disorders) และโรคเกี่ ยวกับการใช้ยาและสารเสพติด (substance use disorders) มีความเกี่ยวข้องกับการเกิ ดโรคความดัน
โลหิ ตสู งตามมา7 โดยมีค่า OR อยูท่ ี่ 1.1-1.6 และในความสัมพันธ์น้ ี พบว่า โรคแพนิ ก(panic disorder) เกี่ ยวข้องกับการ
วินิจฉัยโรคความดันโลหิ ตสูงที่อายุนอ้ ย
การศึกษาของ Kretchy และคณะพบว่าในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงพบโรควิตกกังวล 56% ความเครี ยด 20% และโรค
ซึ มเศร้า 4% ซึ่ งถื อว่าสู งกว่าความชุกในประชากรทัว่ ไป และพบว่าภาวะเครี ยดสัมพันธ์กับการไม่รับประทานยาอย่าง
สม่าเสมอ [odds ratio (OR) = 2.42 (95% CI 1.06 – 5.5), p = 0.035]8
จากความสัมพันธ์ระหว่างความเครี ยด โรคทางจิตเวชและโรคความดันโลหิ ตสู งที่พบดังกล่าว การให้ความสาคัญกับภาวะ
เครี ยด และโรคทางจิตเวชจึงอาจทาให้ควบคุมความดันโลหิ ตในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงได้ดียงิ่ ขึ้น
7
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NSAIDs use and Hypertension
Songkwan Silaruks
Pain represents the most common reason for visits to physicians, and healthcare
providers. Nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) were introduced in
the 1960s and became the most widely prescribed class of drugs in the world,
with more than 100 million prescriptions issued annually. NSAIDs inhibit
cyclooxygenase (COX), which reduces pain and inflammation through the
inhibition of prostaglandins. However, the COX enzyme is also present in
gastric mucosa, where it stimulates gastroprotective prostaglandins. The
identification of two isoforms, COX-1 and COX-2, and the recognition that antiinflammatory and analgesic effects are mediated through COX-2 inhibition
— whereas the gastrointestinal toxic effects are linked to COX-1 inhibition —
resulted in the development of selective COX-2 inhibitors that offered the
potential to retain efficacy while reducing gastrointestinal adverse effects.
Evidence of adverse cardiovascular outcomes in a placebo-controlled trial
resulted in the withdrawal of the selective COX-2 inhibitor rofecoxib in 2004.
Ischemic cardiovascular adverse events associated with NSAID have received
considerable attention. Although potential NSAID toxicities are numerous, the
recent attention on opioid abuse and its consequences will ensure that NSAID
remain a mainstay of treatment. Many patients who might receive chronic
NSAID have advanced age and multiple comorbidities—both risk factors for
drug-related adverse events. These include gastrointestinal bleeding, acute and
chronic kidney injury, heart failure, hypertension, and death. Patients' and their
care teams' concerns about analgesic toxicities reach beyond a single organ
system; rather, they want to know the overall safety of a given drug. Thus, an
integrated examination of the relative safety of these commonly used analgesics
would provide useful information for healthcare providers and patients alike.
These considerations highlight the importance of precise information regarding
the relative safety of NSAID among common subgroups, such as those defined
by age, gender, underlying arthritis, NSAID dosage, known cardiovascular
disease, diabetes, aspirin use, or tobacco use.
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PRO & CON … Hypertension and Albuminuria
PRO: Yes, This is the Target!!!
Vuddhidej Ophascharoensuk, MD
Renal Division, Department of Medicine
Faculty of Medicine, Chiang Mai University

Excretion of albumin in the urine is highly variable, ranging from nondetectable
quantities to milligrams of albumin and even grams of albumin. Microalbuminuria is defined
as low levels of urinary albumin excretion of 30 to 300 mg/d. Microalbuminuria is highly
prevalent; in hypertensive and diabetic populations, its prevalence varies from 10 to 40%. It
is interesting that microalbuminuria also is found frequently in seemingly healthy individuals
(5 to 7%). The variable excretion of albumin in the urine is related to the risk for the
individual to develop cardiovascular (CV) disease: Absence or very low levels of albuminuria
is associated with low CV risk, whereas the CV risk increases markedly with increasing amount
of albumin in the urine (even within the now considered normal range). The predictive
power of urinary albumin levels for CV risk is independent of other CV risk factors and not
only is present in individual with diabetes and/or hypertension but also in healthy
individuals. Treatments that lower albuminuria, particularly with renin-angiotensinaldosterone system inhibitors, are associated with CV protection, as demonstrated in
randomized, controlled trials of patients with diabetes as well as in patients with
hypertension. Analyses from clinical trials show that the reduction in albuminuria observed
during the first months of treatment with these drugs correlates with the degree of long-term
CV protection: the larger the initial reduction in albuminuria, the lower the risk of CV disease
during treatment. There is preliminary evidence that albuminuria lowering is CV protective in
healthy individuals with an elevated albumin excretion rate. In conclusion, albuminuria
seems to be a sensitive marker for the susceptibility of an individual to CV disease. It
therefore may be an ideal target for early primary prevention using CV-protective therapy
regimens.
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Hypertension and albuminuria debate.
Con: No, it is just Surrogate Endpoint
Surapun Sitthisook
We know that albuminuria is the evidence of target organ damage and a marker for renal
function deterioration especially when the amount of proteinuria is more than 1 gm/day. In
addition, proteinuria is now widely accepted as an independent risk factor for cardiovascular
morbidity and mortality. Albuminuria is a biomarker that needs to be proved as a valid surrogate
endpoint and correlate with the clinically meaningful outcomes consisting of renal outcomes and
cardiovascular outcomes. For renal outcomes, we accepted doubling of serum creatinine, end
stage renal disease requiring dialysis, renal transplantation and for cardiovascular outcomes, we
accepted nonfatal stroke, nonfatal myocardial infarction and cardiovascular death as the
clinically meaningful outcomes. In order to validate albuminuria as a perfect surrogacy to reliably
predict clinical outcomes, we have to prove by clinical trials that the changes in albuminuria get
along with the improvement or deterioration of clinically meaningful outcomes.
There were three large well known clinical trials in cardiology showing that changes in
albuminuria could not predict the clinical outcomes. Those were ONTARGET trial, ACCOMPLISH
trial and ALTITUDE trial. The details will be presented at the debate session. There was a
questionnaires survey among the stake-holders about albuminuria whether it is a good surrogate
endpoint. The participants were cardiologists, nephrologists, pharmaceutical industry
representatives and drug approval authorities. The result revealed that albuminuria was not a
good surrogate but only a risk factor.
In conclusion, for hypertension treatment, we would consider proteinuria as a marker of
target organ damage and a risk factor for kidney function deterioration especially in the range of
macroalbuminuria. Albuminuria certainly cannot be a therapeutic target, even for surrogacy, it is
not a validated one.
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