Προϋπέρταση. Προγνωστικὴ σημασία καὶ
ἀντιμετώπιση.
Θεόδωρος Α. Καλός
Ἰατρός, Ἐπιστ. Συνεργάτης Μονάδας Ὑπέρτασης, Α΄ Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινική,
«Ἱπποκράτειο» Γ.Ν.Α.

Κωνσταντῖνος Π. Τσιούφης
Ἀν. Καθηγητὴς Καρδιολογίας, Α΄ Καρδιολογικὴ Κλινικὴ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, «Ἱπποκράτειο» Γ.Ν.Α.

Κυριάκος Στ. Δημητριάδης
Καρδιολόγος, Ἐπιμελητὴς Β΄, Καρδιολογικὸ Τμῆμα, «Ἱπποκράτειο» Γ.Ν.Α.

Ἰωάννης Ε. Λιατάκης
Ἰατρός, Ἐπιστ. Συνεργάτης Μονάδας Ὑπέρτασης, Α΄ Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινική,
«Ἱπποκράτειο» Γ.Ν.Α.

Λευκὴ Π. Νικολοπούλου
Ἰατρός, Ἐπιστ. Συνεργάτης Μονάδας Ὑπέρτασης, Α΄ Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινική,
«Ἱπποκράτειο» Γ.Ν.Α.

Κωνσταντῖνος Θ. Κιντῆς
Ἰατρός, Ἐπιστ. Συνεργάτης Μονάδας Ὑπέρτασης, Α΄ Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινική,
«Ἱπποκράτειο» Γ.Ν.Α.

Δημήτριος Γ. Κωνσταντινίδης
Καρδιολόγος, Ἐπιστ. Συνεργάτης Μονάδας Ὑπέρτασης, Α΄ Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινική,
«Ἱπποκράτειο» Γ.Ν.Α.

Δημήτριος Μ. Τούσουλης
Καθηγητὴς Καρδιολογίας, Διευθυντὴς Α΄ Καρδιολογικῆς Κλινικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, «Ἱπποκράτειο»
Γ.Ν.Α.

Εἰσαγωγὴ

H

ἀρτηριακὴ ὑπέρταση εἶναι μιὰ πολυπαραγοντικὴ καρδιαγγειακὴ ἐξελισσόμενη
νόσος καὶ ἡ ἀρτηριακὴ πίεση ὁ πιὸ γνωστὸς βιοδείκτης της.1 Ἡ προϋπέρταση ἀπὸ τὴν
ἄλλη μεριά, ὡς ὅρος, χαρακτηρίζει ἕναν ἐνδιάμεσο φαινότυπο στὴν μετάβαση ἀπὸ μιὰ φυσιολογικὴ κατάσταση σὲ μιὰ ἀναγνωρίσιμη κλινικὴ
νόσο. Πολλὲς φορὲς πρώιμα σημεῖα ὑποκλινικῶν
βλαβῶν ὀργάνων-στόχων ἀναγνωρίζονται πρὶν
ἡ ἀρτηριακὴ πίεση ἑδραιωθεῖ στὰ ὅρια τῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης ποὺ ἔχουν θεσμοθετηθεῖ. Ἡ
ἐξέλιξη αὐτὴ σηματοδοτεῖ ἀλλαγές, ποὺ συσχετί-

ζονται μὲ λειτουργικὲς καὶ δομικὲς μεταβολὲς στὸ
καρδιαγγειακὸ σύστημα, ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν
καρδιά, τοὺς νεφρούς, τὸν ἐγκέφαλο, τὸ ἀγγειακὸ
δίκτυο καὶ ἄλλα ὄργανα, καὶ σταδιακὰ ὁδηγοῦν
σὲ πρώιμη νοσηρότητα καὶ θνητότητα.1
Οἱ Ἀμερικάνικες κατευθυντήριες ὁδηγίες
Ὑπέρτασης (JNC 7) ὁριοθετοῦν τὴν προϋπέρταση
μεταξὺ 120-139 mmHg, ὅσον ἀφορᾶ στὴν συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση (ΣΑΠ) καὶ 80-89 mmHg
γιὰ τὴν διαστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση (ΔΑΠ) στὶς
μετρήσεις ἰατρείου, χωρὶς λήψη φαρμακευτικῆς
ἀγωγῆς.2 Σύμφωνα μὲ τὶς Εὐρωπαϊκὲς κατευθυντήριες ὁδηγίες ὑπέρτασης τῆς Εὐρωπαϊκῆς
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Καρδιολογικῆς Ἑταιρίας καὶ τῆς Εὐρωπαϊκής
Ἑταιρίας Ὑπέρτασης, ἕνα ἄτομο θεωρεῖται προϋπερτασικό, ὅταν ἐμφανίζει ὑψηλὴ φυσιολογικὴ
ἀρτηριακὴ πίεση ἰατρείου ΣΑΠ:130-139 mmHg ἢ/
καὶ ΔΑΠ:85-89 mmHg, ἐνῶ δὲν ἀκολουθεί φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της.3 Οἱ
ὁρισμοὶ αὐτοὶ πιθανότατα νὰ ἀλλάξουν μὲ τὶς
ἀναμενόμενες νέες ὁδηγίες καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς τοῦ Ἀτλαντικοῦ καὶ ἡ τρέχουσα ἀνασκόπηση
εἶναι ἰδιαίτερη ἐπίκαιρη καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτό.
Ἐπιδημιολογία
Ὁ ἐπιπολασμὸς τῆς προϋπέρτασης στὸν γενικὸ πληθυσμό σύμφωνα μὲ μετρήσεις στὸ ἰατρεῖο
ἀνεξάρτητα ἡλικίας, φύλου, φυλῆς ἢ γεωγραφικῆς περιφέρειας, ἀνεπτυγμένης ἢ ἀναπτυσσόμενης οἰκονομίας, κυμαίνεται ἀπὸ 22%-38%. Γιὰ νὰ
μπορέσουμε νὰ προσεγγίσουμε διαγνωστικὰ τὴν
προϋπέρταση, εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀναγνωρίζουμε τὶς γενετικὲς καὶ τὶς φαινοτυπικὲς ἀνωμαλίες
ποὺ αὐτὴ ἡ ὀντότητα περιλαμβάνει. Εἶναι γνωστὸ
ὅτι παρόλο ποὺ ἡ γενετικὴ ἔχει κάνει προόδους
στὴν ἀναγνώριση τῶν ἀτόμων ποὺ τείνουν ἢ θὰ
ἀναπτύξουν ὑπέρταση, φαίνεται πὼς ἔχει ἀκόμη
πολὺ δρόμο νὰ διανύσει, καθὼς πολλὰ γονίδια
συμμετέχουν στὴν ἀνάπτυξή της καὶ εἶναι ὑπεύθυνα γιὰ τὴν κατακράτηση ἅλατος, γιὰ τὴ δυσ
λειτουργία τοῦ συστήματος ρενίνης-ἀγγειοτασίνης-ἀλδοστερόνης, συγκεκριμένων καναλιῶν
ἰόντων στὸ νεφρικὸ σπείραμα, καθὼς καὶ πολυμορφισμῶν στὰ γονίδια τῆς συνθετάσης τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος στὸ ἐνδοθήλιο τῶν ἀγγείων. Ὡστόσο,
φαίνεται, ὅτι δὲν παίζουν ρόλο μόνο οἱ γενετικοὶ
παράγοντες ἀλλὰ καὶ οἱ περιβαλλοντικοὶ παράγοντες, οἱ ὁποῖοι συσχετίζονται μὲ τὴν φλεγμονή,
τὸ ὀξειδωτικὸ stress κ.ἄ. Σὲ προϋπερτασικοὺς
ἀσθενεῖς μὲ κλινικὴ καρδιαγγειακὴ νόσο, διαβήτη ἢ καὶ τὰ δύο, ὁ ἐτήσιος κίνδυνος εἶναι 4,3%
καὶ ὁ δεκαετὴς 43%. Ἐπιπλέον, ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸν πληθυσμὸ τῶν προϋπερτασικῶν ἀνὰ
τὸν κόσμο συμβαίνουν περίπου τὸ1/3 τῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων. Οἱ προϋπερτασικοὶ
στὶς Η.Π.Α. ὑπολογίζονται στὰ 70 ἑκατομμύρια,
ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 0,5% διατρέχει ἐτήσιο ἀπόλυτο ἐπιπρόσθετο κίνδυνο καρδιαγγειακῶν συμβάντων (annualized absolute excess risk) (ὁ δείκτης
περιγράφει τὴ διαφορὰ μεταξὺ τοῦ ποσοστοῦ τῶν
ἀτόμων σὲ ἕναν πληθυσμὸ μὲ συγκεκριμένη πάθη-
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ση, οἱ ὁποῖοι ἐκτέθηκαν σὲ ἕναν παράγοντα κινδύνου καὶ τοῦ ποσοστοῦ τῶν ἀτόμων μὲ τὴν ἴδια
ἀσθένεια ποὺ δὲν ἐκτέθηκαν). Ἑπομένως, τὸ συνολικὸ φορτίο στὸν πληθυσμὸ εἶναι μὲν οὐσιῶδες,
ὅμως ὁ ἀπόλυτος ἐπιπρόσθετος κίνδυνος σὲ ἕναν
προϋπερτασικὸ χωρὶς προηγούμενη καρδιαγγειακὴ νόσο φαίνεται νὰ εἶναι σχετικὰ μικρός.4-9
Στρατηγικὲς πρόληψης τῆς προϋπέρτασης
Θὰ μπορούσαμε νὰ κινητοποιήσουμε τὸ γενικὸ πληθυσμό, ἐστιάζοντας στὸν ὀρθότερο ἔλεγχο
τῆς ὑπέρτασης, στοχεύοντας στὴν ἑπαγρύπνησή
του, μέσῳ τῆς ἐπιμόρφωσής του γιὰ τὸν κίνδυνο
ποὺ ἐνδεχομένως διατρέχει καὶ ἐξατομικεύοντας
τὶς ὁδηγίες.5 Ἐπὶ τῆς οὐσίας, θὰ μπορούσαμε νὰ
ἐφαρμόσουμε δυὸ στρατηγικές.
Ἡ πρώτη θὰ πρέπει νὰ ἑστιαστεῖ εἰδικὰ στὰ
ἄτομα ἐκεῖνα μὲ ἐπιπρόσθετο κίνδυνο νὰ ἀναπτύξουν καρδιαγγειακὴ νόσο, μὲ σκοπὸ νὰ παρέμβουμε ἐξατομικευμένα ἀκόμη καὶ φαρμακευτικά,
πρωταρχικὰ ὅμως μὲ ὑγιεινοδιαιτητικὲς ἀλλαγὲς
στὸν τρόπο ζωῆς (ἄσκηση, διατροφή). Παράλληλα, θὰ ἦταν θεμιτὴ ἡ τακτικὴ παρακολούθηση
τοῦ ἰδίου τοῦ ἀτόμου, ἀλλὰ καὶ τῶν παραγόντων
κινδύνου ποὺ διατρέχει, μὲ σκοπὸ τὴν καθοδήγησή του στὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων ποὺ τοῦ ἔχουμε
θέσει γιὰ τὴ μείωση τῶν παραγόντων κινδύνου.
Ἡ δεύτερη στρατηγικὴ ἀφορᾶ στὸ γενικὸ
πληθυσμὸ καὶ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν προώθηση
τῆς ἰσορροπημένης διατροφῆς (δίνοντας ἔμφαση
στὸ Μεσογειακό μοντέλο δίαιτας) καὶ τῆς ὀρθῆς
σωματικῆς ἄσκησης, ἀναλόγως τῆς ἡλικίας, μὲ
σκοπὸ τὴ διατήρηση τοῦ βάρους σὲ φυσιολογικὰ
ἐπίπεδα καὶ μὲ παράλληλη μείωση τοῦ σωματικοῦ
λίπους καὶ αὔξηση τῆς μυϊκῆς μάζας, τὴν ἀποφυγὴ προϊόντων καπνοῦ, τῆς αὐξημένης κατανάλωσης ἀλκοὸλ ἢ τῆς λήψης ἑξαρτησιογόνων οὐσιῶν.
Ταυτόχρονα θὰ πρέπει νὰ δίνεται ἔμφαση στὴν
ἀνάγκη τακτικοῦ ἐλέγχου, πιθανὸν ἐτήσιου, στὰ
πλαίσια τῆς πρόληψης -ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία
καὶ τοὺς λοιποὺς παράγοντες κινδύνου- μὲ τὴν
παράλληλη δημιουργία μηχανισμῶν προληπτικοῦ
ἐλέγχου τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ.
Πρέπει νὰ τονιστεῖ, ὅτι τόσο οἱ Εὐρωπαϊκὲς
κατευθυντήριες ὁδηγίες ὅσο καὶ οἱ Ἀμερικάνικες
ἀναφέρουν ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἐπαρκῆ στοιχεῖα,
ποὺ νὰ δικαιολογοῦν τὴν ἔναρξη ἀντιϋπερτασι-
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κῆς ἀγωγῆς σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου (σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακὴ ἢ νεφρικὴ βλάβη)
μὲ ὑψηλὴ φυσιολογικὴ ΑΠ. Παρόλα αὐτά, στὰ
προϋπερτασικὰ ἄτομα ἔχει κλινικὴ ἔνδειξη ἡ τοποθέτηση 24ωρης καταγραφῆς ἀρτηριακῆς πίεσης
ἢ ὁ ἐπανέλεγχος τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης ἰατρείου,
μαζὶ μὲ καταγεγραμμένες τὶς τιμὲς μετρήσεων στὸ
σπίτι, ὥστε νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ὅτι δὲν πάσχουν ἀπὸ
ὑπέρταση.
Προϋπέρταση καὶ συσχέτισή της μὲ βλάβες στὰ
ὄργανα-στόχους
Οἱ πρώιμες λειτουργικὲς ἀλλαγὲς στὴν ἀρτηριακὴ ὑπέρταση φαίνεται νὰ συσχετίζονται μὲ
τὴν δυσλειτουργία τοῦ αὐτόνομου νευρικοῦ συστήματος, ὅπου παρατηρεῖται μιὰ ὑπερδραστηριότητα τοῦ συμπαθητικοῦ νευρικοῦ συστήματος
καὶ ὑποχώρηση τοῦ παρασυμπαθητικοῦ. Αὐτὴ ἡ
διαδικασία καθοδηγεῖται ἀπὸ τὸ κεντρικὸ νευρικὸ σύστημα καὶ κλινικὰ ἐκδηλώνεται ὡς μιὰ
αὔξηση στὴν καρδιακὴ συχνότητα ἠρεμίας καὶ
τῆς καρδιακῆς παροχῆς, λόγῳ τῆς αὔξησης τοῦ
ὄγκου παλμοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς καρδιακῆς συχνότητας, ποὺ συσχετίζονται μὲ τὴν αὔξηση τῆς κοιλιακῆς συσταλτικότητας, ἡ ὁποία ἀντανακλᾶται
ἀπὸ τὴν αὔξηση dP/dt (ventricular contractility
assessment).10
Οἱ ἀγγειακὲς ἀντιστάσεις στὸ ἐπίπεδο τῆς μικροκυκλοφορίας στοὺς προϋπερτασικοὺς εἶναι
δύσκολο νὰ ἐκτιμηθοῦν, ὅμως ἡ ἐντύπωση ποὺ
δίνεται εἶναι ὅτι εἶναι αὐξημένες. Αὐτὸ βασίζεται
στὴν ὑπόθεση, ὅτι ἐπειδὴ παρουσιάζεται αὐξημένη καρδιακὴ παροχὴ καὶ ἀρτηριακὴ πίεση, θὰ
ἔπρεπε νὰ μειωθεῖ ἡ ἀγγειακὴ ἀντίσταση, ὥστε νὰ
ὁμαλοποιηθεῖ ἡ δεύτερη. Αὐτὴ ἡ δυσλειτουργία
μπορεῖ νὰ ὀφείλεται σὲ δομικὲς διαταραχὲς στὸ
ἐπίπεδο τῆς μικροκυκλοφορίας τῶν μικρῶν ἀρτηριῶν, καθὼς καὶ σὲ δυναμικὲς ἀλλαγὲς ὑποκινούμενες ἀπὸ νευροορμονικοὺς μηχανισμούς.
Εἰδικότερα ἡ αὔξηση στὸν μυογενῆ (myogenic)
ἀντανακλαστικὸ μηχανισμὸ στὰ προ-τριχοειδῆ
ἀγγεῖα, ὁ ὁποῖος προστατεύει τὰ τριχοειδῆ ἀγγεῖα ἀπὸ τὴν ἀπότομη αὔξηση τῆς πίεσης ποὺ
ὀφείλεται στὴν αὐξανόμενη σκληρία τῶν μεγάλων ἀρτηριῶν, στὴν αὔξηση τῆς νορεπινεφρίνης
στὸ πλάσμα καὶ στὴν ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη,
ἀναδεικνύουν τὸ παθοφυσιολογικὸ ὑπόστρωμα
τῶν προϋπερτασικῶν ἀτόμων. Αὐτοὶ οἱ μηχανι-
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σμοὶ ὁδηγοῦν σταδιακὰ στὴν ἀγγειοσύσπαση,
τὴν αὔξηση τοῦ τόνου τοῦ συμπαθητικοῦ, στὴν
αὔξηση τῆς ρενίνης καὶ συνεπῶς στὴν αὔξηση τῆς
ἀγγειοτασίνης ΙΙ καὶ τῆς ἀλδοστερόνης. Αὐτὰ συντελοῦν στὴ μείωση τοῦ κιρκάδιου ἐλέγχου τῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης μὲ τὴν ἀπώλεια τῆς νυχτερινῆς
πτώσης τῆς ΑΠ (nocturnal dipping).11
Ἡ ἀναδιαμόρφωση τοῦ ἀρτηριακοῦ δικτύου μπορεῖ νὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς αὔξησης τῆς
δραστηριότητας τοῦ ΣΝΣ ἢ καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα ἄλλων γενετικῶν ἢ περιβαλλοντικῶν παραγόντων. Ἡ διαδικασία συμπεριλαμβάνει εἴτε
εὐτροφικὴ ἀναδιαμόρφωση τῶν ἀγγείων, κατὰ
τὴν ὁποία ἡ μᾶζα τῶν λείων μυϊκῶν ἰνῶν δὲν αὐξάνεται, ἀλλὰ ὑπάρχει μείωση τοῦ αὐλοῦ, εἴτε
ὑπερτροφικὴ ἀναδιαμόρφωση μὲ αὔξηση τῆς ἀγγειακῆς μάζας καὶ σημαντικὴ μείωση τοῦ αὐλοῦ.
Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ἔχουμε αὔξηση τῆς περιφερικῆς ἀγγειακῆς ἀντίστασης, καθὼς καὶ τῆς
ἀρτηριακῆς σκληρίας. Ἑπομένως, ὅλα αὐτὰ ἐπηρεάζουν τὴν πίεση στὰ τριχοειδῆ, μὲ ἀποτέλεσμα
τὴν αὔξηση τοῦ μυογενή τὸ νου στὰ ἀρτηριόλια.12
Ταυτόχρονα, πρόσφατες μελέτες, ποὺ ἀφοροῦν προϋπερτασικὰ ἄτομα, ἀναφέρουν βλάβες
στὰ ὄργανα-στόχους ὅπως στοὺς ὑπερτασικούς,
ἔκπτωση τῆς νοητικῆς λειτουργίας, αὔξηση τῆς
μάζας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, κίνδυνο νεφρικῆς
ἀνεπάρκειας καὶ μεγαλύτερο κίνδυνο ἀρτηριοσκλήρυνσης σὲ σχέση μὲ τοὺς νορμοτασικούς.
Συγκεκριμένα, προϋπερτασικὰ ἄτομα ἐμφάνισαν
εἰκόνα μεγαλύτερης δυσλειτουργίας τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας σὲ σχέση μὲ τοὺς νορμοτασικούς, ἐνῶ ὁ
μυοκαρδιακὸς δείκτης ἀπόδοσης (Myocardial
Performance Index) ἦταν ἐπίσης ἐπηρεασμένος,
καταδεικνύοντας τὴν ἀρνητικὴ ἐπίδραση τῆς
προϋπέρτασης στὴν διαστολικὴ δυσλειτουργία
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Σὲ πρόσφατη μελέτη, ποὺ περιέλαβε 2.315.984
νέους 16 ἕως 19 ἐτῶν, ποὺ ἐξετάσθηκαν γιὰ νὰ
συμμετάσχουν σὲ ἀθλητικὲς δραστηριότητες, τὸ
20,1% διεγνώσθησαν προϋπερτασικοί. Οἱ ἀσυμ
πτωματικοὶ προϋπερτασικοί, σὲ χρονικὸ διάστημα 16,8 ἐτῶν, ἐμφάνισαν 32% μεγαλύτερο κίνδυνο γιὰ μεταγενέστερη τελικοῦ σταδίου νεφρικὴ
ἀνεπάρκεια, συγκρινόμενη μὲ συνομήλικους μὲ
βέλτιστη ἀρτηριακὴ πίεση (optimal BP). Τέλος, ἐνδιαφέρον παρουσιάζει μελέτη γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση

100

τῆς ἀρτηριοσκλήρυνσης στοὺς προϋπερτασικούς,
ὅπου σὲ αὐτοὺς παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ταχύτητα ἀσβεστοποίησης τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν
σὲ σχέση μὲ τοὺς νορμοτασικούς, ἀναδεικνύοντας
ὅτι ἡ διαδικασία ἀρτηριοσκλήρυνσης ἔχει ἤδη
ξεκινήσει, πρὶν οἱ προϋπερτασικοὶ ἐμφανίσουν
ὑπέρταση.6
Συμπερασματικά, στοὺς προϋπερτασικοὺς
ἡ αὔξηση τῆς πίεσης, πέραν τῆς δευτεροπαθοῦς
αἰτιολογίας, ὀφείλεται πιθανότερα σὲ νευροορμονικοὺς μηχανισμούς, οἱ ὁποῖοι αὐξάνουν τὴν
διέγερση τοῦ συμπαθητικοῦ νευρικοῦ συστήματος (ΣΝΣ), ἐπηρεάζουν τὴν αἱματικὴ ροὴ σὲ ἐπίπεδο μικροκυκλοφορίας, αὐξάνουν τὴν περιφερικὴ ἀντίσταση ἀπὸ τὴν αὐξανόμενη σκληρία τῶν
ἀγγείων, καὶ ἐπιφέρουν δυσλειτουργία τοῦ ἐνδοθηλίου τους, ἐνῶ μπορεῖ νὰ συνυπάρχει καὶ ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη. Εἰδικὰ στοὺς νεότερους
ἡλικιακὰ προϋπερτασικοὺς ρόλο φαίνεται νὰ
ἔχει ὁ δείκτης μάζας σώματος καὶ ἡ περίμετρος τῆς
μέσης, καθὼς καὶ τὸ κάπνισμα. Παράλληλα, πολλὲς φορὲς παρατηρεῖται ἀραίωση τῶν τριχοειδῶν
ἀγγείων σὲ ἐπίπεδο μικροκυκλοφορίας, μὲ μιὰ
παράλληλη μικρὴ αὔξηση τοῦ αἱματοκρίτη.13-18
Διατροφὴ
Γνωρίζουμε ὅτι ἡ συνήθης πρόσληψη ἁλατιοῦ
κυμαίνεται μεταξὺ 9 καὶ 12 gr/ἡμέρα στὶς περισσότερες χῶρες. Ἡ μείωση τῆς πρόσληψης ἕως περίπου 5 gr/ἡμέρα μειώνει τὴ ΣΑΠ 1-2 mmHg σὲ
νορμοτασικούς, ἐνῶ σὲ ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς τὰ
ἀποτελέσματα εἶναι πιὸ ἀποδοτικά. Ἡ ἡμερήσια
πρόσληψη ἁλατιοῦ, ποὺ συστήνεται στὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες, εἶναι 5-6 gr. Τὰ ἀποτελέσματα
τοῦ περιορισμοῦ τοῦ ἁλατιοῦ εἶναι πιὸ ἔντονα
στοὺς ἡλικιωμένους, στοὺς διαβητικούς, σὲ ἄτομα
τῆς μαύρης φυλῆς καὶ σὲ ἀσθενεῖς μὲ μεταβολικὸ
σύνδρομο ἢ χρόνια νεφρικὴ νόσο (ΧΝΝ).3
Ὅπως καὶ στοὺς ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς,
ἀντίστοιχα καὶ στὰ προϋπερτασικὰ ἄτομα θὰ
πρέπει νὰ συστήνεται διατροφὴ πλούσια σὲ λαχανικά, γαλακτοκομικὰ προϊόντα χαμηλῆς περιεκτικότητας σὲ λιπαρά, διαιτητικὲς καὶ διαλυτὲς
φυτικὲς ἶνες, δημητριακὰ ὁλικῆς ἀλέσεως καὶ
πρωτεΐνες φυτικῆς προέλευσης, μειωμένης περιεκτικότητας σὲ κορεσμένα λίπη καὶ χοληστερόλη.
Τὰ φρέσκα φροῦτα, ἐπίσης συστήνονται, ἂν καὶ
μὲ προσοχὴ σὲ ὑπέρβαρους ἀσθενεῖς, ἐπειδὴ μερι-
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κὲς φορὲς ἡ ὑψηλὴ περιεκτικότητά τους σὲ ὑδατάνθρακες μπορεῖ νὰ αὐξήσει τὸ σωματικὸ βάρος.
Ἐπιπρόσθετα, πρέπει νὰ τονιστοῦν τὰ ὀφέλη τῆς
μεσογειακῆς διατροφῆς, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπὸ μιὰ σειρὰ μελετῶν καὶ ἀναλύσεων καὶ
ἐπισημαίνεται ἡ προστατευτικὴ ἐπίδρασή της στὰ
καρδιαγγειακὰ συμβάντα. Τέλος, ὅσον ἀφορᾶ
στὸ διατροφικὸ σκέλος, θὰ πρέπει τὰ ἄτομα αὐτὰ
νὰ ἐνθαρρύνονται νὰ καταναλώνουν ψάρι τουλάχιστον δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα καὶ 300-400 gr/
ἡμέρα φροῦτα καὶ λαχανικά.3
Ἀλκοὸλ
Ἡ κατανάλωση ἀλκοὸλ δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὰ 20-30 gr αἰθανόλης ἀνὰ ἡμέρα, ἐνῶ στὶς
γυναῖκες δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὰ 10-20 gr
αἰθανόλης τὴν ἡμέρα. Ἔτσι, ἡ συνολικὴ κατανάλωση ἀλκοὸλ δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὰ 140
gr ἀνὰ ἑβδομάδα γιὰ τοὺς ἄνδρες καὶ τὰ 80gr ἀνὰ
ἑβδομάδα γιὰ τὶς γυναῖκες.3
Ἀπώλεια βάρους
Ἡ ὑπέρταση σχετίζεται μὲ τὴν ὑπερβολικὴ
αὔξηση τοῦ σωματικοῦ βάρους, ἐνῶ, ἀντίστροφα,
ἡ μείωση τοῦ σωματικοῦ βάρους ἀκολουθεῖται
καὶ ἀπὸ πτώση τῆς ΑΠ. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ
μιὰ μεταανάλυση, ἡ μέση μείωση τῆς ΣΑΠ καὶ τῆς
ΔΑΠ, μὲ μέση ἀπώλεια βάρους 5,1 kg, ἦταν 4,4
mmHg καὶ 3,6 mmHg, ἀντίστοιχα. Ἡ διατήρηση ἑνὸς ὑγιοῦς σωματικοῦ βάρους (δείκτη μάζας
σώματος περίπου 25 kg/m2) καὶ περίμετρος μέσης
(<102 ἑκατοστὰ γιὰ τοὺς ἄνδρες καὶ <88 ἑκατοστὰ γιὰ τὶς γυναῖκες) συστήνεται στοὺς μὴ ὑπερτασικοὺς γιὰ τὴν πρόληψη τῆς ὑπέρτασης καὶ
στοὺς ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς γιὰ νὰ μειώσουν
τὴν ΑΠ. Ἐπιπρόσθετα, ἡ ἀπώλεια βάρους, μέσῳ
χειρουργικῆς ἐπέμβασης, φαίνεται καὶ αὐτὴ νὰ
μειώνει τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο σὲ ἀσθενεῖς
μὲ σοβαρὴ νοσογόνο παχυσαρκία.3
Τακτικὴ σωματικὴ ἄσκηση
Ἐπιδημιολογικὲς μελέτες δείχνουν ὅτι ἡ τακτικὴ ἀερόβια σωματικὴ ἄσκηση μπορεῖ νὰ εἶναι
ὁφέλιμη τόσο στὴν πρόληψη ὅσο καὶ στὴ θεραπεία τῆς ὑπέρτασης, καθὼς καὶ στὴ μείωση τῆς
καρδιαγγειακῆς νοσηρότητας καὶ θνητότητας.
Σύμφωνα μὲ μιὰ μεταανάλυση, ἡ ἀεροβικὴ προπόνηση ἀντοχῆς μειώνει συνολικὰ τὴ συστολική
καὶ διαστολικὴ ΑΠ. Ἔτσι, σύμφωνα μὲ τὶς κατευ-
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θυντήριες ὁδηγίες πρόληψης πρέπει ἡ ἄσκηση νὰ
εἶναι σχεδὸν καθημερινὴ καὶ νὰ φτάνει συνολικά
τα 300 λεπτὰ μέτριας ἔντασης ἄσκησης τὴν ἑβδομάδα ἢ τὰ 150 λεπτὰ ἔντονης ἄσκησης.Ἑπομένως
καὶ στὰ προϋπερτασικὰ ἄτομα πρέπει νὰ συστήνεται συστηματικὴ σωματικὴ ἄσκηση.3
Κάπνισμα
Τὸ κάπνισμα προκαλεῖ διέγερση τοῦ συμπαθητικοῦ νευρικοῦ συστήματος, μεταβάλλει τὰ
ἐπίπεδα τῶν κατεχολαμινῶν, ἐνῶ ἐπηρεάζει καί
τοὺς τασεοϋποδοχεῖς. Σύμφωνα μὲ διάφορες μελέτες, οἱ καπνιστὲς (νορμοτασικοί ἢ ὑπερτασικοὶ
χωρὶς θεραπεία) παρουσιάζουν ὑψηλότερα ἐπίπεδα κατεχολαμινῶν, στὴν 24-ωρη καταγραφὴ
τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, ἀπὸ τοὺς μὴ καπνιστές.
Ἑπομένως γίνεται ἀντιληπτό, ὅτι ἡ διακοπὴ τοῦ
καπνίσματος ἐπιβάλλεται στὰ πλαίσια ἀποφυγῆς
τῆς μετάβασης ἀπὸ τὸ στάδιο τῆς προϋπέρτασης
στὴν ὑπέρταση, καθὼς καὶ γιὰ τὸ σύνολο τοῦ
καρδιοαγγειακοῦ κίνδυνου ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ
τὸ κάπνισμα.3
Συμπεράσματα
Φαίνεται ἀπὸ πολλὲς μελέτες, ὅτι ἡ προϋπέρταση εἶναι μιὰ συχνὴ κατάσταση, ἡ ὁποία προδιαθέτει στὴν ἀνάπτυξη ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης, καὶ
καρδιοαγγειακῶν συμβαμάτων, ἐνῶ, ὅπως φάνηκε ἀπὸ πρόσφατες δημοσιεύσεις, ἤδη ἐνδέχεται
αὐτὸς ὁ πληθυσμὸς νὰ ἔχει βλάβες σὲ ὄργανα στόχους, ὅπως συμβαίνει καὶ στοὺς ὑπερτασικούς.6
Οἱ ὑγιεινοδιαιτητικές ἀλλαγές στὸν τρόπο ζωῆς
ἀποτελοῦν τὸν θεμέλιο λίθο στὴν ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπιση τῶν παραγόντων κινδύνου ποὺ
προκαλοῦν τὴν προϋπέρταση καὶ κατὰ προέκταση τὴν ἀρτηριακὴ ὑπέρταση καὶ συμβάλουν νὰ
μειωθεῖ ὁ ἐπιπολασμὸς της στὸ γενικό πληθυσμό.
Τέλος, θὰ πρέπει νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι τὰ ἄτομα
μὲ προϋπέρταση θὰ πρέπει νὰ ἐνημερώνονται γιὰ
τοὺς κινδύνους ποὺ διατρέχουν καὶ νὰ παρακολουθοῦνται σὲ ἐτήσια βάση, μὲ σκοπὸ τὴν πρόληψη καὶ τὴν μείωση τῶν παραγόντων κινδύνου,
ἐνῶ θὰ πρέπει νὰ παρακολουθοῦν συχνότερα τὴν
ἀρτηριακή τους πίεση.
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