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Βασικὰ σημεῖα
Μέρος 1. Γενικὴ προσέγγιση, ἔλεγχος καὶ παρακολούθηση
1. Οἱ ὁδηγίες τοῦ 2017 εἶναι ἡ ἐξέλιξη τοῦ
JNC 7 τοῦ 2003. Περιλαμβάνουν ὅλη τὴ γνώση
ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὶς τελευταῖες μελέτες σχετικὰ
μὲ τὴν ὑπέρταση καὶ τὶς μορφές της.
2. Εἶναι σημαντικὸ νὰ δίνεται ἰδιαίτερη προσοχὴ στὴ σωστὴ μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης.
Τὰ ἐπίπεδα ἀρτηριακῆς πίεσης χαρακτηρίζονται ὡς φυσιολογικὰ, πίεση (<120/80 mmHg),
ὑψηλὴ ἀρτηριακὴ πίεση (120-129/<80 mmHg),
ὑπέρταση σταδίου 1 πίεση (130-139 ἢ 80-89
mmHg), καὶ ὑπέρταση σταδίου 2 (≥140 ἢ ≥90
mmHg).
Προτοῦ ὀνομαστεῖ ἕνας ἀσθενὴς ὑπερτασικός, εἶναι σημαντικὸ νὰ χρησιμοποιήσουμε κατὰ
μέσο ὅρο ≥2 μετρήσεις σὲ ≥2 περιπτώσεις, γιὰ νὰ
ἐκτιμήσουμε τὰ ἐπίπεδα ἀρτηριακῆς πίεσης. Μετρήσεις ἐκτὸς ἰατρείου καὶ κατ᾽ οἶκον μετρήσεις
συνιστῶνται γιὰ τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς διάγνωσης
καὶ τὴν σταδιοποίηση τῆς ἀντιυπερτασικῆς θεραπείας.
Ἡ ἀντιστοίχηση τῶν πιέσεων, μὲ βάση τὸν
τρόπο καὶ τὸ μέρος ποὺ γίνονται, εἶναι:
Ἰατρεῖο
140/90
Οἰκία
135/85

Holter ἡμέρα
135/85
Holter νύχτα
120/80
Holter 24 ὧρες
130/80
Σὲ ἐνήλικους μὲ ἐπίπεδα πίεσης ἄνευ φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς μεταξὺ 130-160 mmHg ἢ δια
στολικῆς 80-100 mmHg, εἶναι λογικὸ νὰ γίνεται διερεύνηση πιθανότητας ὑπέρτασης λευκῆς
μπλούζας μὲ Holter ἢ κατ’ οἶκον μετρήσεις.
Σὲ ἐνήλικους μὲ αὐξημένη πίεση ἰατρείου
(120-129/<80) ἀλλὰ ὄχι ὑπέρταση, εἶναι λογικὸ
νὰ γίνεται διερεύνηση κεκαλυμμένης ὑπέρτασης.
3. Γιὰ ἕνα λευκὸ ἐνήλικο 45 ἐτῶν χωρὶς ὑπέρταση, ἡ πιθανότητα νὰ ἀναπτύξει ὑπέρταση τὰ
ἑπόμενα 40 ἔτη εἶναι 86%. Τὸ 2010 ἡ ὑπέρταση
ἦταν ἡ κύρια αἰτία θανάτου καὶ ἀναπηρίας παγκοσμίως. Ὁ κίνδυνος αὐξάνει μὲ γεωμετρικὴ
πρόοδο γιὰ ἐπίπεδα συστολικῆς ἀπὸ τὰ 115 στὰ
180 καὶ διαστολικῆς ἀπὸ τὰ 75 στὰ 105 mmHg.
Αὐξημένα κατὰ 20 mmHg ἐπίπεδα συστολικῆς
καὶ κατὰ 10 mmHg διαστολικῆς σχετίζονται μὲ
διπλασιασμὸ κινδύνου θανάτου ἀπὸ ΑΕΕ καὶ
καρδιακὴ νόσο.
Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ στατιστικὴ διόρθωση γιὰ
ἄλλους συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου ἡ
συστολικὴ πίεση σχετίζεται πάντα μὲ τὴν καρδιαγγειακὴ νόσο, κάτι ποὺ δὲν ἰσχύει γιὰ τὴ διαστολικὴ πίεση.
4. Εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀνιχνεύουμε καὶ νὰ
ἀντιμετωπίζουμε ὅλους τοὺς ἄλλους παράγοντες
κινδύνου γιὰ καρδιαγγειακὴ νόσο στοὺς ὑπερτασικούς, ὅπως κάπνισμα, διαβήτη κτλ. Ὁ βασικὸς
ἔλεγχος, ποὺ πρέπει νὰ γίνεται σὲ κάθε ὑπερτασικό, περιλαμβάνει σάκχαρο νηστείας, γεν. αἵματος,
λιπιδαιμικὸς ἔλεγχος, θυρεοειδικὴ λειτουργία,
γεν. οὔρων, ΗΚΓράφημα (καὶ δυνητικὰ Triplex
καρδιᾶς), οὐρικὸ ὀξὺ καὶ σχέση ἀλβουμίνης/κρεα
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τινίνης στὰ οὖρα.
5. Ἔλεγχος δευτερογενοῦς ὑπέρτασης χρειά
ζεται σὲ ἐνήλικους πού, παρὰ τὴν τριπλῆ φαρμακευτικὴ ἀγωγή, δὲν ρυθμίζεται ἡ πίεσή τους, σὲ
περιπτώσεις αἰφνίδιας ἀνόδου, σὲ ἡλικίες <30
ἐτῶν, σὲ σημαντικὴ βλάβη τῶν ὀργάνων στόχος
ἢ σὲ ἔναρξη διαστολικῆς ὑπέρτασης σὲ ἡλικιωμένους εἴτε σὲ μὴ προκλειόμενη ἢ ὑπερβολικὴ ὑποκαλιαιμία. Ὁ ἔλεγχος περιλαμβάνει ἔλεγχο γιὰ
νεφρικὴ νόσο, νεφραγγειακὴ νόσο, πρωτοπαθῆ
ἀλδοστερονισμό, ὑπνικὴ ἄπνοια, λήψη φαρμάκων/οὐσιῶν ποὺ ἐπιδροῦν στὴν πίεση, καθὼς καὶ
στὴν ὑπερκατανάλωση ἀλκοόλ.
Σὲ εἰδικὲς περιπτώσεις μὲ συγκεκριμένα κλινικὰ χαρακτηριστικὰ γίνεται ἔλεγχος γιὰ σπανιό
τερες αἰτίες ὅπως φαιοχρωμοκύτωμα, Cushin’g,
συγγενῆ ὑπερπλασία ἐπινεφριδίων, θυρεοειδοπάθεια, κτλ.
6. Οἱ μὴ φαρμακευτικὲς παρεμβάσεις, γιὰ τὴ
μείωση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, περιλαμβάνουν:
ἀπώλεια βάρους σὲ ὑπέρβαρους, μείωση κατανάλωσης ἅλατος, αὐξημένη σωματικὴ δραστηριότητα, περιορισμὸ κατανάλωσης ἀλκοόλ. Συνήθως
ἡ κάθε μεταβολὴ ἐπιφέρει μία μείωση τῆς τάξης
τῶν 4-5 mmHg τῆς συστολικῆς καὶ 2-4 mmHg
τῆς διαστολικῆς. Ὅμως ἡ χαμηλὴ σὲ ἁλάτι, κορεσμένα καὶ ὁλικὰ λιπαρὰ διατροφή, καὶ ὑψηλὴ σὲ
φροῦτα, λαχανικὰ καὶ σιτηρὰ μπορεῖ νὰ μειώσει
τὴ συστολικὴ ΑΠ κατὰ 11 mmHg.
7. Τὸ ὄφελος τῆς μείωσης τῆς ἀρτηριακῆς πίε
σης φαρμακευτικά, σχετίζεται μὲ τὸ συνολικὸ
ἀθηρωματικὸ κίνδυνο. Ὅσο μεγαλύτερος ὁ κίνδυνος τόσο μεγαλύτερο τὸ ὄφελος.
Συνιστᾶται σὲ ὑπερτασικοὺς ὑψηλοῦ κινδύνου πρωτογενοῦς πρόληψης, καθὼς καὶ δευτερογενοῦς πρόληψης ἡ ἔναρξη φαρμακευτικῆς
ἀγωγῆς σὲ ἐπίπεδα ΑΠ ≥130/80 mmHg. Στὴν πρωτογενῆ πρόληψη σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὄχι ὑψηλὸ κίνδυνο (<10% μὲ τὸ ASCVD risk score) συνιστᾶται
ἔναρξη ἀγωγῆς σὲ ἐπίπεδα ≥140/90 mmHg.
Ὁ στόχος εἶναι τὰ ἐπίπεδα ἀρτηριακῆς πίεσης νὰ εἶναι < 130/80 mmHg.
8. Παρακολούθηση: Οἱ ἐνήλικοι χαμηλοῦ
κινδύνου, ποὺ γίνεται σύσταση ἀλλαγῆς τρόπου
ζωῆς, συνιστᾶται νὰ ἐπανελέγχονται μετὰ ἀπὸ
3-6 μῆνες. Ἀσθενεῖς μὲ ὑπέρταση 1ου σταδίου καὶ
ὑψηλὸ καρδιαγγειακὸ κίνδυνο θὰ πρέπει νὰ ἀντι-
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μετωπίζονται ἄμεσα μὲ μὴ φαρμακευτικὰ μέσα
ἀλλὰ καὶ μὲ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ νὰ ἐπανελέγχονται μετὰ ἀπὸ 1 μῆνα. Ἀσθενεῖς μὲ ὑπέρταση
2ου σταδίου θὰ πρέπει νὰ ξεκινοῦν ἄμεσα διπλῆ
φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ νὰ ἐπανελέγχονται στὸ
μῆνα.
Μέρος 2. Ἀρχὲς φαρμακευτικῆς θεραπείας καὶ
εἰδικοὶ πληθυσμοὶ
9. Ἡ χλωρθαλιδόνη (12,5-25 mg) ἀποτελεῖ
τὸ διουρητικὸ ἐπιλογῆς λόγῳ μακρᾶς ἡμιζωῆς
καὶ ἀποδεδειγμένης μείωσης καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου. α-ΜΕΑ καὶ ARBs δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦνται ταυτόχρονα καὶ πρέπει νὰ διακόπτονται κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης. Τὰ
διουρητικὰ τῆς ἀγκύλης προτιμῶνται στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ ὅταν GFR< 30 ml/min. Ἡ
ἀμιλορίδη καὶ ἡ τριαμτερένη μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν μὲ τὶς θειαζίδες σὲ ἐνήλικους μὲ χαμηλὸ κάλιο, ἀλλὰ καλὸ εἶναι νὰ ἀποφεύγονται ὅταν
ὁ ἀσθενὴς ἔχει GFR< 45 ml/min.
Ἡ σπιρονολακτόνη ἢ ἡ ἐπλερενόνη προτιμῶνται στὴ θεραπεία τοῦ πρωτοπαθῆ ἀλδοστερονισμοῦ καὶ στὴν ἀνθεκτικὴ ὑπέρταση. Οἱ β-ἀναστολεῖς δὲν εἶναι θεραπεία πρώτης γραμμῆς,
ἐκτὸς ἀπὸ ὅταν συνυπάρχει στεφανιαῖα νόσος ἢ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Στὴν ὑπέρταση μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια προτιμῶνται ἡ βισοπρολόλη, καὶ
ἡ μετοπρολόλη καὶ σὲ ἀσθενεῖς μὲ βρογχόσπασμο
προτιμᾶται ἡ βισοπρολόλη.
10. Ἡ θεραπεία πρώτης γραμμῆς σὲ ὑπέρταση
πρώτου σταδίου περιλαμβάνει θειαζιδικὰ διουρητικά, ἀνταγωνιστὲς ἀσβεστίου καὶ α-ΜΕΑ ἢ
ARBs. Σὲ ὑπέρταση δεύτερου σταδίου καὶ μέση
πίεση 20/10 mmHg πάνω ἀπ᾽ τὴν τιμὴ στόχο συνιστᾶται ἡ ἔναρξη θεραπείας μὲ συνδυαστικὴ θεραπεία ποὺ ἐπιτυγχάνει καὶ καλύτερη συμμόρφωση.
Ἡ θεραπεία ὑπέρτασης μὲ ARBs μπορεῖ νὰ μειώσει τὶς ὑποτροπὲς κρίσεις κολπικῆς μαρμαρυγῆς.
11. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΧΝΑ ὁ στόχος παραμένει <130/80 mmHg καὶ ἡ θεραπεία μὲ α-ΜΕΑ (ἢ
ARBs, ἂν οἱ α-ΜΕΑ δὲν εἶναι ἀνεκτοὶ) εἶναι λογικὴ γιὰ τὴ μείωση ἐξέλιξης τῆς νεφρικῆς νόσου.
12. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΑΕΕ εἶναι σημαντικὸ νὰ
διαχωριστεῖ τὸ εἶδος τοῦ ΑΕΕ ὅπως καὶ ἡ χρονικὴ στιγμὴ ἀπὸ αὐτό. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἐγκεφαλικὴ
αἱμορραγία καὶ ΑΠ > 220 mmHg εἶναι λογικὸ νὰ
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μειώνεται ἡ πίεση σταδιακὰ μέχρι τὰ ἐπίπεδα τῶν
140 mmHg. Χαμηλότερη μείωση δὲν ὀφελεῖ καὶ
μπορεῖ, ἀντίθετα, νὰ βλάψει. Στὸ ἰσχαιμικὸ ΑΕΕ,
ἂν ἡ πίεση εἶναι ≥220/120 mmHg, θεωρεῖται λογικὸ νὰ μειωθεῖ κατὰ 15% τὸ πρῶτο 24ωρο τοῦ
ἐπεισοδίου.
Στὴ δευτερογενῆ πρόληψη ὁ στόχος εἶναι
<130/80 mmHg σὲ ὅσους ἔχουν πίεση ≥140/90
mmHg, μὲ τὰ φάρμακα νὰ ἐπιλέγονται μὲ βάση
τὶς συννοσηρότητες
13. Στοὺς διαβητικοὺς ἡ ἀγωγὴ θὰ πρέπει
νὰ ξεκινᾶ μὲ πίεση >130/80 mmHg μὲ στόχο τὸ
<130/80 mmHg. Ὅλες οἱ κατηγορίες ἀντιυπερτασικῶν πρώτης γραμμῆς εἶναι ἀποτελεσματικὲς
καὶ ἀσφαλεῖς. Σὲ περίπτωση πρωτεϊνουρίας καλὸ
εἶναι νὰ προτιμῶνται οἱ α-ΜΕΑ/ARBs.
14. Στοὺς ἀσθενεῖς μὲ μεταβολικὸ σύνδρομο
συνιστᾶται καταρχὴν ἀλλαγὴ τρόπου ζωῆς μὲ μεταβολὴ διατροφικῶν συνηθειῶν, ἀπώλεια βάρους
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καὶ ἄσκηση. Δὲν ὑπάρχει σαφὴς ὑπεροχὴ ἑνὸς
ἀντιυπερτασικοῦ φαρμάκου ἔναντι ἄλλου στοὺς
ἀσθενεῖς μὲ μεταβολικὸ σύνδρομο.
15. Βαλβιδικὴ νόσος: Στὴν ἀσυμπτωματικὴ
στένωση ἀορτῆς μὲ ὑπέρταση ξεκινᾶμε ἀγωγὴ μὲ
χαμηλὲς δόσεις καὶ αὐξάνουμε σταδιακά. Στὴν
χρόνια ἀνεπάρκεια ἀορτῆς ἀποφεύγουμε φάρμακα ποὺ μειώνουν τὴν καρδιακὴ συχνότητα (β-ἀναστολεῖς).
16. Οἱ β-ἀναστολεῖς συνιστώνται ὡς θεραπεία
πρώτης γραμμῆς σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὑπέρταση καὶ θωρακικὴ ἀορτικὴ νόσο.
17. Γιὰ ἀσθενεῖς ἄνω τῶν 65 ἐτῶν μὲ ὑπέρταση, μὲ πολλαπλὲς συννοσηρότητες καὶ/ ἢ μειω
μένο προσδόκιμο ζωῆς συνιστᾶται συνεκτίμηση
κατάστασης ἀσθενοῦς καὶ ἐπιλογῶν ἀσθενοῦς
γιὰ τὴν ἐπιλογὴ φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς. Ἡ μείωση τῆς ὑπέρτασης εἶναι λογικὴ γιὰ τὴν ἀποφυγὴ
νοητικῆς πτώσης καὶ ἄνοιας.

