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Achtergrond. In het gerandomiseerde dubbelblinde 'Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart
Attack Trial' (ALLHAT)-onderzoek is bij 42.418 patiënten met een hoog cardiovasculair risico en hypertensie de
werkzaamheid van vier antihypertensiva (amlodipine, chloortalidon, lisinopril en doxazosine) als initiële therapie
onderzocht met hun effect op cardiovasculaire aandoeningen.1 De belangrijkste resultaten zijn in 2002 gepubliceerd.
Sindsdien zijn resultaten van diverse andere grote onderzoeken en meta-analysen naar de initiële behandeling van
hypertensie gepubliceerd en deze worden vergeleken met die van het ALLHAT-onderzoek, waarna een plaatsbepaling?
wordt gemaakt.
Resultaten. De uitgangswaarden van de systolische bloeddruk bij aanvang van het onderzoek was (in vergelijking met
chloortalidon) gemiddeld hoger bij patiënten die zouden worden behandeld met doxazosine (2-3 mm Hg), lisinopril (2
mm Hg en 4 mm Hg bij negroïden) en amlodipine (Chloortalidon was in vergelijking met doxazosine effectiever bij het
verlagen van het risico op gecombineerde cardiovasculaire aandoeningen (relatief risico RR 1,20 [95%BI=1,13-1,27]). Dit
betrof vooral het risico op hartfalen (RR 1,80 [1,40-2,22]) en CVA (RR 1,26 [1,10-1,46]). Ook in vergelijking met lisinopril
was chloortalidon effectiever in het verlagen van het risico op gecombineerde cardiovasculaire aandoeningen (RR 1,10
[1,05-1,16]), waaronder het risico op hartfalen (RR 1,20 [1,09-1,34]). Het risico op CVA werd alleen bij negroïden
verlaagd (RR 1,40 [1,17-1,68]). Chloortalidon beschermde beter tegen hartfalen (RR 1,38 [1,25-1,52]). Omdat er kritiek
was gekomen op de wijze waarop hartfalen was gediagnosticeerd, zijn deze diagnosen opnieuw door onafhankelijke
geblindeerde beoordelaars bekeken. In verreweg de meeste gevallen werden de diagnosen bevestigd en bleven de
puntschattingen van de relatieve risico’s in essentie ongewijzigd.
Alle resultaten van het ALLHAT-onderzoek bleven ongewijzigd als subgroepanalysen werden verricht op basis van
leeftijd, geslacht, ras (uitgezonderd CVA en gecombineerde cardiovasculaire aandoeningen waar bij negroïden
chloortalidon beter werkt), al dan niet diabetes mellitus of metabool syndroom en nierfunctie. Amlodipine noch lisinopril
was effectiever dan chloortalidon bij de preventie van nierinsufficiëntie, ook niet in subgroepanalysen op basis van aanof afwezigheid van diabetes mellitus of nierfunctieniveau. Nieuw ontstane diabetes mellitus bij patiënten die
chloortalidon gebruikten was niet-significant geassocieerd met gecombineerde cardiovasculaire aandoeningen.
Vergelijkingen met andere onderzoeken. De auteurs wijzen erop dat de onderzoeksopzet van ALLHAT
methodologisch gezien het strengst is, namelijk een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek dat de hoogste categorie
van wetenschappelijk bewijs vormt. Het 'Second Australian National Blood Pressure' (ANBP2)-onderzoek is het enige
onderzoek waarin een diureticum direct is vergeleken met een ACE-remmer als initiële therapie.2 Behandeling met een
ACE-remmer gaf significant minder eerste en recidieve CVA’s dan een diureticum, maar alleen bij mannen. Er was geen
verschil in de tijd tot het optreden van een CVA, dat meestal als primaire uitkomst wordt gehanteerd. Het ANBP2onderzoek was een open onderzoek en 83% van de patiënten kreeg de hen toegewezen behandeling. Aan het einde van
het onderzoek gebruikte 58% van de patiënten nog de aan hen toegewezen ACE-remmer en 62% gebruikte nog hun
diureticum (resp. 83 en 89% in ALLHAT).
Er zijn twee grote onderzoeken gepubliceerd waarin als initiële therapie een calciumantagonist is vergeleken met een
diureticum met cardiovasculaire eindpunten: het 'Intervention as a Goal In Hypertension Treatment' (INSIGHT)-onderzoek
3 en het 'Controlled Onset Verapamil Investigation of Cardiovascular Endpoints' (CONVINCE)-onderzoek4. Beide
onderzoeken waren gerandomiseerd en dubbelblind van opzet. In geen van beide onderzoeken werd een significant
effect gevonden op de samengestelde primaire cardiovasculaire uitkomstmaten. Evenals in het ALLHAT-onderzoek kwam
in deze twee onderzoeken hartfalen, fataal en niet-fataal, significant vaker voor bij het gebruik van een
calciumantagonist (resp. RR 2,20 [1,07-4,49] en RR 1,30 [1,00-1,69]).
In het 'Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial - Blood Pressure Lowering Arm' (ASCOT-BPLA) werd de werkzaamheid
van atenolol, zo nodig aangevuld met een thiazidediureticum, vergeleken met amlodipine, zo nodig aangevuld met
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perindopril (Gebu 2006; 40: 12-14).5 Aangezien het tweede antihypertensivum niet op basis van randomisatie werd
gegeven, kunnen de resultaten niet worden vergeleken met die van het ALLHAT-onderzoek. Bovendien was de dosering
van het (niet in Nederland geregistreerde) thiazidediureticum bendroflumethiazide circa een kwart tot de helft van de
normale dosering.
De resultaten van het recent gepubliceerde Avoiding Cardiovascular Events through Combination Therapy in Patients
Living with Systolic Hypertension (ACCOMPLISH)6 (Gebu 2009; 43: 62-63) komen overeen met die van het ALLHATonderzoek. In dit onderzoek werd de werkzaamheid vergeleken van de combinatie benazepril/hydrochloorthiazide met
de combinatie benazepril/amlodipine. Dit onderzoek werd voortijdig gestopt toen bleek dat de combinatie
benazepril/amlodipine het primaire samengestelde eindpunt van cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit significant
meer verlaagde. In dit onderzoek was naar de mening van de auteurs de dosering van hydrochloorthiazide lager dan
gebruikelijk, namelijk 12,5-25 mg/dag in plaats van 25-50 mg/dag. Deze dosering is echter wel conform de Nederlandse
richtlijnen. Er was geen significant verschil in de gemiddeld bereikte bloeddruk tussen beide combinaties.
In de grootste meta-analyse die sinds 2002 is gepubliceerd zijn 29 gerandomiseerde onderzoeken met in totaal 162.341
patiënten opgenomen.7 Hierin wordt geconcludeerd dat calciumantagonisten minder werkzaam zijn bij de preventie van
hartfalen dan ACE-remmers en diuretica en/of a-blokkers. Vergelijkingen van diuretica of a-blokkers met ACE-remmers
toonden geen significante verschillen. Resultaten wat betreft hartfalen kwamen overeen met die van het ALLHATonderzoek.
Conclusie onderzoekers. De gegevens uit subgroepanalysen van het ALLHAT-onderzoek en andere nadien
gepubliceerde onderzoeken tonen dat a-blokkers, ACE-remmers en calciumantagonisten als initiële therapie voor het
verminderen van cardiovasculaire of renale schade niet beter zijn dan thiazidediuretica. Thiazidediuretica werken beter
dan de andere middelen bij de preventie van hartfalen en patiënten met nieuw ontstane diabetes mellitus hebben niet
vaker cardiovasculaire aandoeningen.
Plaatsbepaling
Recent gepubliceerde grote gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van antihypertensiva als initiële
therapie bij hypertensie leiden niet tot andere conclusies dan die van het ALLHAT-onderzoek: initiële therapie met een
thiazidediureticum is en blijft de eerstekeuzebehandeling van hypertensie. De naderhand verschenen onderzoeken
hebben alle methodologische beperkingen, vooral in de keuze van het middel en de dosering, zodat de uitkomsten in
meer of mindere mate kunnen zijn vertekend.
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