στην Ελλαδα ...και τον κοσμο
Μῦθοι γιὰ τὴν ὑπέρταση.
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Βενιζέλου», Εἰδικὸς Κλινικῆς Ὑπέρτασης ESH & ASH.
Ἡ αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης σὲ παθολογικὰ ἐπίπεδα
(τιμὲς μεγάλης ἢ μικρῆς ἀρτηριακῆς πίεσης >140 ἤ >90
mmHg, ἀντιστοίχως) ὀφείλεται σὲ γενετικοὺς καὶ περιβαλλοντολογικοὺς παράγοντες. Σπάνιες περιπτώσεις ὑπέρτασης
ὀφείλονται σὲ ἄλλες ἀσθένειες, ποὺ ἐνδέχεται νὰ ἔχει κάποιος συγκεκριμένος ἀσθενής, ὅπως βλάβη στοὺς νεφρούς,
στὸ θυρεοειδῆ ἀδένα ἢ
σὲ στενώσεις ἀρτηριῶν
(νεφρικῶν ἀρτηριῶν,
ἰσθμοῦ τῆς ἀορτῆς).
Ἡ ὑπέρταση εἶναι
ἡ πιὸ συχνὴ νόσος
τοῦ καρδιαγγειακοῦ
συστήματος, ἰδιαίτερα
σὲ ἄτομα ἡλικίας >65
ἐτῶν. Ὅμως, ἀκόμη
καὶ πρόσωπα μικρῆς
καὶ μέσης ἡλικίας
(18-65 ἔτη) μπορεῖ νὰ
πάσχουν ἀπὸ ὑπέρταση
καὶ νὰ λαμβάνουν φάρμακα. Ὅσο μικρότερη
εἶναι ἡ ἡλικία τόσο μικρότερη εἶναι ἡ συχνότητα τῆς ὑπέρτασης. Γιὰ
τὴ διάγνωση τῆς ὑπέρτασης θὰ πρέπει νὰ γίνεται μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης. Κάποιος
ποὺ δὲν ἔχει μετρήσει
ποτὲ του τὴν ἀρτηριακή
του πίεση εἶναι ἀδύνατον νὰ γνωρίζει τὸ ἐὰν
εἶναι ὑπερτασικὸς ἢ ὄχι. Ἐπίσης, δεδομένου ὅτι ἡ ἐκδήλωση
τῆς ὑπέρτασης γίνεται σὲ ἡλικία ἄλλοτε διαφορετικὴ γιὰ κάθε
πρόσωπο, ὁ τρόπος ζωῆς ἀποτελεῖ τὸ ἐκλυτικὸ αἴτιο γιὰ τὴν
αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης σὲ ὑπερτασικὰ ἐπίπεδα. Ἡ
ἀντιμετώπιση τῆς ὑπέρτασης εἶναι ἀναγκαία, ἐπειδὴ ἡ μείωση
τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης προλαμβάνει ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια
καὶ ἐμφράγματα μυοκαρδίου. Ὁ τρόπος ἀντιμετώπισης τῆς
ὑπέρτασης εἶναι διπλός: βελτίωση τοῦ τρόπου ζωῆς καὶ λήψη
φαρμάκου. Οἱ περισσότεροι ἀσθενεῖς ποὺ λαμβάνουν φάρμακα καὶ δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴ βελτίωση τοῦ τρόπου ζωῆς
τους (ἄσκηση, μείωση ἅλατος, μείωση βάρους) μένουν τελικὰ
ἀρρύθμιστοι καὶ ἐκτεθειμένοι σὲ κίνδυνο μελλοντικῶν καρδιαγγειακῶν ἐπεισοδίων.
Ἐπειδὴ ἡ ὑπέρταση εἶναι πολὺ συχνή, συζητεῖται εὐρέως

ὄχι μόνο στὰ σαλόνια ἀναμονῆς τῶν ὑπερτασικῶν ἰατρείων,
ἀλλὰ σὲ σπίτια, τόπους κοινωνικῶν ἐκδηλώσεων, φαρμακεῖα
κτλ. Ἀκούγονται καὶ λέγονται πολλὰ γιὰ τὴν ὑπέρταση, ἀλλὰ
ὑπάρχουν ὁρισμένες ἀπόψεις, ποὺ ἀπέχουν πολὺ ἀπὸ τὴν
πραγματικότητα. Ἄς δοῦμε λοιπὸν ὁρισμένες τέτοιες παραδοχὲς-ἀπόψεις, ποὺ προσλαμβάνουν τὴ διάσταση τοῦ μύθου:
1. Στὴν οἰκογένειά
μου ἔχουν ὅλοι ὑπέρταση καὶ ἐγὼ, λοιπὸν,
μοιραῖα θὰ γίνω ὑπερτασικὸς κάποια στιγμή.
Ἄρα γιὰ μένα δὲν
ὑπάρχει τρόπος διαφυγῆς καὶ δὲν χρειάζεται
νὰ κάνω κάτι γιὰ νὰ μὴν
γίνω ὑπερτασικός. Εἶναι
ἁπλᾶ ἄσκοπο νὰ προσπαθήσω νὰ ἀποφύγω
αὐτὴ τὴ μοῖρα.
Ἀπάντηση: Εἶναι
ἀλήθεια ὅτι ὑπάρχουν
γονίδια ποὺ κληρονομοῦνται καὶ καθορίζουν
σὲ μικρότερο ἢ μεγαλύτερο βαθμὸ τὰ ἐπίπεδα
τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης.
Ὅμως τὰ κληρονομούμενα γονίδια ἀπὸ μόνα
τους (πλὴν ἐξαιρετικὰ
σπάνιων περιπτώσεων)
δὲν μποροῦν νὰ προκαλέσουν ὑπέρταση.
Ἡ ἀποδοχὴ τῆς «οἰκογενειακῆς μοίρας» ὡς πρὸς τὴν ὑπέρταση εἶναι ἡ λάθος
ἐπιλογή. Ἡ σωστὴ συμπεριφορὰ ἀπὸ μικρὴ ἡλικία εἶναι ὁ
ἄνθρωπος νὰ ἔχει σωστὸ τρόπο ζωῆς. Εἶναι ἡ μόνη ἐπιλογὴ
γιὰ νὰ μειωθεῖ ἡ πιθανότητα νὰ γίνει κάποιος ὑπερτασικός
ἢ νὰ μεταχρονολογηθεῖ ἡ ἡλικία ἔναρξης τῆς ὑπέρτασης.
2. Δὲν χρησιμοποιῶ ποτὲ ἁλάτι στὸ τραπέζι καὶ ἔτσι εἶμαι
σίγουρος ὅτι ἐλέγχω τὴν κατανάλωση ἅλατος καὶ τὴν ἀρτηρια
κή μου πίεση σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα.
Ἀπάντηση: Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἀρτηριακὴ πίεση πολλῶν
ἐξαρτᾶται σημαντικὰ ἀπὸ τὴν κατανάλωση ἅλατος. Ἔτσι
λοιπὸν τὸ ἁλάτι θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγεται ἢ νὰ καταναλώνεται σὲ πολὺ μικρὲς ποσότητες. Τὸ ἁλάτι τῆς ἁλατιέρας
τοῦ τραπεζιοῦ εἶναι βασικὸς παράγοντας, γιὰ ἐκείνον ποὺ
καταναλώνει ὑπερβολικὴ ποσότητα ἀνὰ ἡμέρα. Ὅμως δὲν
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εἶναι μόνο αὐτό. Πολλὰ τρόφιμα, εἰδικὰ τὰ ἐπεξεργασμένα,
ἔχουν σημαντικὲς ποσότητες ἁλατιοῦ, ὄχι μόνο γιὰ νὰ εἶναι
πιὸ νόστιμα, ἀλλὰ γιὰ νὰ μποροῦν νὰ διατηροῦνται (τὸ ἁλάτι
ἀποτελεῖ καὶ συντηρητικὸ τροφίμων).
Πῶς μπορεῖ νὰ ἀποφεύγεται ἡ ὑπέρμετρη κατανάλωση ἅλατος; α) Νὰ μὴν ὑπάρχει ἁλατιέρα στὸ τραπέζι (κάτι
προφανές), β) νὰ ἐλέγχονται οἱ ἐτικέτες τῶν ἕτοιμων προϊόντων ποὺ ἀγοράζονται γιὰ τὸ ποσὸ τοῦ ἁλατιοῦ ποὺ ἔχει τὸ
προϊὸν (κοιτᾶμε γιὰ τὴν ἔνδειξη ἅλας ἢ νάτριο - Na+). Μιὰ
ἄλλη πηγὴ ὑπερβολικοῦ ἅλατος (χωρὶς ἐτικέτα προϊόντος)
εἶναι τὸ ψωμὶ ποὺ παίρνουμε ἀπὸ τὸ φοῦρνο. Κατὰ κανόνα
ἕνα νόστιμο ψωμὶ ἔχει πολὺ ἁλάτι. Οἱ λύσεις εἶναι νὰ ζητήσουμε ἐπὶ τούτου ἀπὸ τὸ φούρναρη ψωμὶ μὲ λίγο ἁλάτι ἢ νὰ
τρῶμε λίγο ψωμί.
3. Ἐγὼ χρησιμοποιῶ πράσινο ἁλάτι πλούσιο σὲ κάλιο ἢ
ἁλάτι Ἰμαλαΐων, ποὺ ἔχουν χαμηλὸ ποσοστὸ νατρίου. Ἔτσι
εἶμαι σίγουρος ὅτι δὲν λαμβάνω σημαντικὲς ποσότητες ἁλατιοῦ.
Ἀπάντηση: Ἡ καθημερινὴ πρόσληψη ἅλατος, ποὺ
κρίνεται ἀποδεκτὴ γιὰ κάθε πρόσωπο, δὲν θὰ πρέπει νὰ
ξεπερνάει τὸ 1 κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ μαγειρικοῦ ἅλατος
(χλωριούχου νατρίου) στὸ σύνολο ὅλων τῶν τροφῶν ποὺ
προσλαμβάνονται κάθε ἡμέρα. Ὅλα τὰ ἁλάτια, φυσικὰ ἢ
ἐπεξεργασμένα, ἔχουν περίπου τὴν ἴδια ποσότητα νατρίου.
Σὲ σχέση μὲ τὴν ἀρτηριακὴ πίεση, εἶναι ἴδια ἡ ἐπίδραση τόσο
τοῦ κλασικοῦ μαγειρικοῦ ἅλατος ὅσο καὶ τῶν ὑπολοίπων μὴ
ἐπεξεργασμένων (θαλασσινὸ ἁλάτι, kosher, Ἰμαλαΐων).
Τὰ ἁλάτια μὲ χαμηλὸ νάτριο ἀλλὰ με μεγάλη ποσότητα
καλίου δὲν θὰ πρέπει νὰ προτιμῶνται, διότι γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἀποδώσουν τὴν ἴδια γεύση μὲ τὸ κανονικὸ ἁλάτι
καταναλώνονται σὲ πολὺ μεγαλύτερες ποσότητες καὶ ἔτσι
τὸ νάτριο γίνεται ἀθροιστικὰ πολύ, ὅπως καὶ τὸ κάλιο ποὺ
λαμβάνεται γίνεται ξανὰ ὑπερβολικό. Ἐπίσης, ἂν καὶ τὸ κάλιο
γενικὰ μειώνει τὴν πίεση, ἐν τούτοις μπορεῖ νὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπιβλαβὲς σὲ ἡλικιωμένα ἄτομα, σὲ ἄτομα ποὺ ἔχουν
νεφροπάθεια καὶ τέλος σὲ ἄτομα ποὺ λαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων. Ἄρα, αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ
καταναλώνουν ἁλάτι μὲ ὑψηλὴ ποσότητα καλίου θὰ πρέπει
προηγουμένως νὰ λαμβάνουν ἰατρικὴ συμβουλή. Τελικά,
ὅποιο ἁλάτι καὶ νὰ χρησιμοποιήσουμε αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ
καταναλώνεται μὲ μέτρο.
4. Εἶμαι μιὰ χαρὰ καὶ νοιώθω ὑγιέστατος. Ἔτσι, δὲν θὰ
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πρέπει νὰ ἀνησυχῶ γιὰ τὴν πίεσή μου.
Ἀπάντηση: Ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω (στὴν εἰσαγωγικὴ παράγραφο), ὅποιος δὲ μετρᾶ τὴν πίεσή του δὲν μπορεῖ
νὰ γνωρίζει ἂν ἔχει ὑπέρταση ἢ ὄχι. Στὶς περισσότερες περιπτώσεις ἡ ὑπέρταση δὲν συνοδεύεται ἀπὸ συμπτώματα. Ὁ
καθένας ὀφείλει νὰ μετρᾶ τὴν πίεσή του ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ
διαστήματα, ποὺ ὅσο μεγαλώνει ἡ ἡλικία θὰ πρέπει νὰ εἶναι
ὁλοένα καὶ πιὸ συχνά. Γιὰ παράδειγμα ἕνας 20χρονος μὲ
φυσιολογικὴ πίεση θὰ πρέπει ἀνὰ 3 χρόνια νὰ κάνει μιὰ μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς του πίεσης. Ἕνας 40χρονος μὲ φυσιολογικὴ πίεση κάθε χρόνο καὶ ἕνας 60χρονος μὲ φυσιολογικὴ
πίεση κάθε 6 μῆνες περίπου. Ἂν κάποιος εἶναι ὑπερτασικὸς
ὁποιασδήποτε ἡλικίας, θὰ πρέπει νὰ παρακολουθεῖ τὴν ἀρτηριακή του πίεση μὲ τὸν τρόπο καὶ τὴν περιοδικότητα ποὺ τοῦ
ὑποδεικνύει ὁ θεράπων ἰατρός του. Ἡ μέτρηση τῆς πίεσης στὸ
σπίτι εἶναι ἐργαλεῖο γιὰ τὸ γιατρὸ γιὰ νὰ προσεγγίζει σωστὰ
τὸν ἑκάστοτε ἀσθενῆ καὶ θὰ πρέπει νὰ γίνεται μὲ κανόνες
ποὺ ὑποδεικνύει ὁ γιατρός. Ἡ ἀναγωγὴ τοῦ πιεσόμετρου
σὲ παιχνίδι ἢ ὁ ἐθισμὸς στὴν μέτρηση τῆς πίεσης εἶναι
ἐπιβλαβεῖς συνήθειες.
5. Ἔχω ἀκούσει ὅτι τὸ κρασάκι κάνει καλὸ στὴν καρδιὰ
καὶ ἄρα μπορῶ νὰ πίνω καθημερινὰ ὅσο θέλω.
Ἀπάντηση: Ἡ κατανάλωση τοῦ κρασιοῦ ἢ ὁποιουδήποτε
ἄλλου ἀλκοολούχου ποτοῦ θὰ πρέπει νὰ γίνεται μὲ μέτρο. Ἡ
καθημερινὴ ὑπερβολικὴ κατανάλωση ἀλκοὸλ αὐξάνει δραματικὰ τὴν ἀρτηριακὴ πίεση. Ἡ σύσταση εἶναι ἡ λήψη ἑνός,
τὸ πολὺ δυὸ κερασμάτων ἀλκοολούχου ποτοῦ τὴν ἡμέρα. Οἱ
γυναῖκες θὰ πρέπει νὰ μένουν στὸ ἕνα κέρασμα.
6. Ἔχω διαγνωσθεῖ μὲ ὑπέρταση πρὸ 3ετίας. Ὁ γιατρός
μου ἔβαλε νὰ παίρνω καθημερινὰ κάποια φάρμακα καὶ ἡ
πίεσή μου εἶναι πλέον φυσιολογική. Σκέφτομαι νὰ κόψω τὰ
φάρμακα, ἐφόσον πλέον δὲν ἔχω ὑπέρταση.
Ἀπάντηση: Ἡ ὑπέρταση εἶναι χρόνια νόσος, ποὺ συνοδεύει τοὺς πάσχοντες σὲ ὅλη τους τὴ ζωή. Συνήθως μὲ
διακοπὴ τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς σὲ ὑπερτασικὰ ἄτομα
ἐπανέρχεται ἡ ἀρτηριακὴ πίεση σὲ ὑψηλὰ καὶ ἐπιβλαβῆ ἐπίπεδα. Ποτὲ δὲν διακόπτουμε τὴν φαρμακευτική μας ἀγωγή,
ἂν δὲν συμβουλευτοῦμε τὸ γιατρό μας. Μὲ ἰατρικὴ σύσταση,
ὑπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις ποὺ ἡ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ
μπορεῖ νὰ διακοπεῖ, καὶ ἄλλες ποὺ ἡ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ
μπορεῖ νὰ μειωθεῖ, νὰ παραμείνει σταθερὴ ἢ τέλος νὰ αὐξηθεῖ. 

