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Ἡ ὑπέρταση, μὲ τιμὲς ἀρτηριακῆς πίεσης >140/90
mmHg, εἶναι πολὺ λιγότερο συχνὴ σὲ νεότερης ἡλικίας
γυναῖκες σὲ σχέση μὲ ἀντίστοιχης ἡλικίας νέους ἄνδρες.
Πράγματι, τὸ ποσοστὸ ὑπέρτασης σὲ γυναῖκες 20-45 ἐτῶν
εἶναι 8-10%, ἐνῶ οἱ ἄνδρες ἀντίστοιχης ἡλικίας παρουσιά
ζουν ὑπέρταση σὲ διπλάσια συχνότητα.
Τί σημαίνει ἡ ὑπέρταση σὲ μιὰ νέα γυναῖκα;
1. Πρώιμη φθορά. Αὐτὸ συμβαίνει, ἐπειδὴ ἡ ὑπέρταση ἀπὸ πολὺ μικρὴ ἡλικία, δρᾶ ἀρνητικὰ γιὰ περισσότερα ἔτη στὸν ὀργανισμό, μὲ
ἀποτέλεσμα, εἰδικὰ ὅταν
παραμείνει ἀδιάγνωστη,
νὰ προκαλεῖ ἐπιπλοκὲς σὲ
καρδιά, ἀγγεῖα, νεφροὺς
καὶ ὀφθαλμούς. Καὶ αὐτὴ
ἡ ἐμφάνιση καρδιαγγειακῶν ἐπεισοδίων, νεφρικῆς
νόσου καὶ ὀφθαλμικῆς πάθησης, ποὺ σχετίζονται μὲ
τὴν ὑπέρταση, φαίνεται νὰ
ἐκδηλώνεται σὲ μικρότερη
ἡλικία.
2. Δευτεροπαθὴς ὑπέρ
ταση. Αὐτὸ συμβαίνει σὲ
σπάνιες περιπτώσεις, στὶς
ὁποῖες ἡ ὑπέρταση μπορεῖ
νὰ εἶναι συνέπεια κάποιας
ἐνδοκρινολογικῆς ἢ ἀγγειακῆς συνυ πάρχουσας
νοσηρότητας. Ἀπαντᾶται
σὲ ὑπεραλδοστερονισμὸ
- νόσο τῶν ἐπινεφριδίων,
πολυκυστικὴ νόσο τῶν νεφρῶν, ἀποφρακτικὴ νεφροπάθεια (πέτρες στοὺς νεφρούς), στένωση νεφρικῆς ἀρτηρίας
ἤ, τέλος, σὲ στένωση τοῦ ἰσθμοῦ τῆς ἀορτῆς. Ὅλες αὐτὲς
οἱ περιπτώσεις δημιουργοῦν ὑπέρταση καὶ ἡ ἀντιμετώπισή
τους, πολλὲς φορὲς, μειώνει τὴ σοβαρότητα τῆς ὑπέρτασης,
ἐνῶ σπανίως τὴν ἐξαλείφει.
3. Ἰδιοπαθὴς ὑπέρταση. Στὸ πλεῖστον τῶν περιπτώσεων, ἡ ὑπέρταση σὲ νεαρὲς γυναῖκες εἶναι ἀποτέλεσμα
μὴ ὑγιεινοῦ τρόπου ζωῆς, ὅπως αὐξημένη κατανάλωση
τροφῆς, ἡ ἔλλειψη ἄσκησης καὶ ἡ ὑπερβολικὴ κατανάλωση
ἅλατος, ποὺ μὲ τὴ σειρά τους συμβάλλουν καθοριστικὰ
στὴν αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης. Στὴν περίπτωση αὐτή,

ἔγκαιρη λήψη ὑγιεινο-διαιτητικῶν μέτρων μὲ σωματικὴ
ἄσκηση, μείωση κατανάλωσης ἅλατος καὶ μείωση τῆς ἡμερήσιας πρόσληψης θερμίδων ἀπὸ λιπαρά, ζαχαροῦχα κ.ἄ.,
συμβάλλουν στὴν ὁμαλοποίηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης. Σὲ
περιπτώσεις ὅπου τὰ παραπάνω μέτρα ἀποτυγχάνουν, ἡ
χρήση φαρμάκων εἶναι ἀπαραίτητη.
4. Οἱ νεαρὲς γυναῖκες μὲ ὑπέρταση, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ
τεκνοποιήσουν, θὰ πρέπει νὰ παρακολουθοῦνται τακτικὰ
καὶ πρὸ τῆς κύησης νὰ λαμβάνουν εἰδικὲς συμβουλές.
Αὐτὸ συμβαίνει σὲ ὑπερτασικὲς γυναῖκες, ἐπειδὴ ἡ κύηση
ἐνέχει κίνδυνο ἐκδήλωσης ἐπιπλοκῶν σὲ σχέση
μὲ τὶς γυναῖκες, ποὺ δὲν
εἶναι ὑπερτασικὲς πρὸ τῆς
κύησης. Ἐπίσης, οἱ νέες
ὑπερτασικὲς γυναῖκες, ποὺ
ἐπιθυμοῦν ἐγκυμοσύνη,
δὲν θὰ πρέπει νὰ λαμβάνουν φάρμακα ποὺ μπορεῖ
νὰ προκαλέσουν βλάβες
στὸ ἔμβρυο.
Ἐξίσου σημαντικὸ
εἶναι ὅτι ἡ μείωση τοῦ σωματικοῦ βάρους θὰ πρέπει
νὰ ἐπιχειρεῖται πρὶν τὴν
ἐγκυμοσύνη, ἐπειδὴ κατὰ
τὴν κύηση δὲν πρέπει νὰ
μειώνεται τὸ βάρος τοῦ
σώματος, ἐπειδὴ αὐτὸ ἔχει
ἀρνητικὲς συνέπειες στὸ
ἔμβρυο. Τέλος, ὑπάρχουν
καὶ ὁρισμένα ἀντιυπερτασικὰ φάρμακα, τὰ ὁποῖα δὲν
πρέπει νὰ λαμβάνονται κατὰ τὴ γαλουχία, ἐπειδὴ περνώντας στὸ μητρικὸ γάλα μπορεῖ νὰ ἔχουν δυσμενῆ ἐπίδραση
στὸ νεογνό.
5. Τὰ ἀντισυλληπτικὰ φάρμακα σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις νέων γυναικῶν αὐξάνουν τὴν ἀρτηριακὴ πίεση.
Στὴν περίπτωση αὐτὴ πρέπει νὰ μετρᾶται ἡ πίεση κάθε
3-6 μῆνες γιὰ τὴν ἀναγνώριση ὑπέρτασης μὲ αἴτιο τὰ ἀντισυλληπτικά. Ἂν ἐγκατασταθεῖ ὑπέρταση, τότε διακόπτεται
τὸ λαμβανόμενο σκεύασμα καὶ ἀντικαθίσταται μὲ ἄλλο.
Εὐνόητο ὅτι τὸ κάπνισμα ἀπαγορεύεται καὶ μάλιστα σὲ
νέες γυναῖκες ποὺ λαμβάνουν ἀντισυλληπτικὰ, ἐπειδή ὁ
κίνδυνος θρομβώσεων εἶναι σημαντικὰ αὐξημένος.
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Πρακτικὲς ὁδηγίες πρόληψης ὑπέρτασης στὶς νέες γυ
ναῖκες.
1. Μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης μιὰ φορὰ τὸ ἔτος
μετὰ τὴν ἡλικία τῶν 18 ἐτῶν καὶ, ἂν ἡ τιμὴ τῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης εἶναι μικρότερη ἀπὸ 120/80mmHg, ἐπαναλαμβάνεται ἡ μέτρηση τὸ ἑπόμενο ἔτος. Μετρᾶμε συχνότερα,
κάθε 3-6 μῆνες, ἂν ἡ ἀρτηριακὴ πίεση εἶναι μεταξὺ 120140/80-90mmHg. Σὲ περίπτωση ποὺ διαπιστώσουμε ὅτι ἡ
ἀρτηριακὴ πίεση εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ 140/90mmHg, τότε
ἐπιβεβαιώνουμε τὶς μετρήσεις μας σὲ κάποιο φαρμακεῖο
καὶ, ἂν ἐπαληθευθοῦν, συμβουλευόμαστε τὸν ἰατρό μας.
2. Σωματικὴ ἄσκηση, διατήρηση σωματικοῦ βάρους
στὰ φυσιολογικὰ ὅρια, ἀποφυγὴ καπνίσματος καὶ κα
τανάλωση φρούτων καὶ λαχανικῶν ἀποτελοῦν πυλῶνες πρόληψης ὄχι μόνο γιὰ τὴν ὑπέρταση, ἀλλὰ καὶ γιὰ
τὸ σύνολο τῶν καρδιαγγειακῶν νοσημάτων. Ὁ ὑγιεινὸς
τρόπος ζωῆς πρέπει νὰ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν παιδικὴ - ἐφηβικὴ
ἡλικία καὶ ὄχι ὅταν ἤδη ἔχουν ἀνακύψει καρδιολογικὰ
προβλήματα. Αὐτὸ πρέπει νὰ συμβαίνει, ἐπειδὴ τὸ ὄφελος
ἀπὸ τὸν ὑγιεινὸ τρόπο ζωῆς εἶναι κατὰ πολὺ μεγαλύτερο
στοὺς ἤδη ὑγιεῖς σὲ σχέση μὲ ἐκείνους ποὺ νοσοῦν. Ἂν
κάποια νεαρὴ γυναῖκα λαμβάνει ἤδη ἀντιυπερτασικὸ φάρμακο, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζει ὅτι τὸ φάρμακο αὐτὸ μπορεῖ
νὰ διακοπεῖ στὸ ἐγγὺς μέλλον ἀπὸ τὸν ἰατρό της, ἐφ᾽ ὅσον
μὲ ὑγιεινὸ τρόπο ζωῆς μειώνεται ἡ ἀρτηριακὴ πίεση.
3. Οἱ ὑπερτασικὲς γυναῖκες στὴν ἐγκυμοσύνη θὰ
πρέπει νὰ ἀπευθύνονται σὲ ἰατροὺς μὲ ἐξειδίκευση καὶ
ἐμπειρία στὴν ὑπέρταση τῆς κύησης. Ἡ συνεργασία τοῦ
μαιευτῆρα μὲ τὸν εἰδικὸ στὴν ὑπέρταση τῆς κύησης εἶναι
ἐπιβεβλημένη, ὥστε νὰ μὴν ἐμφανισθοῦν ἐπιπλοκὲς στὴν
μητέρα ἢ τὸ ἔμβρυο μέχρι τὸ τέλος τῆς κύησης.
Ἐπαναλαμβάνεται, ὅτι οἱ γυναῖκες, ποὺ λαμβάνουν
φάρμακα ὑπέρτασης πρὸ τῆς κύησης, θὰ πρέπει νὰ ἐρωτοῦν τὸν ἰατρό τους γιὰ τὸ ἐὰν θὰ πρέπει νὰ συνεχίσουν τὰ
φάρμακα κατὰ τὴν κύηση. Σὲ ὑπέρταση ἀπὸ κάποια αἰτία,
δηλαδὴ δευτεροπαθῆ ὑπέρταση, οἱ γυναῖκες θὰ πρέπει νὰ
συμβουλεύονται τὸν ἰατρό τους σχετικὰ μὲ τοὺς κινδύνους
ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ ἐγκυμοσύνη, ὡς ἡ προ-εκλαμψία
καὶ ἡ ἀποβολή. Κατὰ κανόνα, τὰ αἴτια τῆς δευτεροπαθοῦς
ὑπέρτασης θὰ πρέπει νὰ ἔχουν ἐκτιμηθεῖ διεξοδικὰ πρὶν
ἐνδεχόμενη κύηση καὶ νὰ ἀντιμετωπίζονται δεόντως.
Ἡ χρήση ἀντισυλληπτικοῦ δισκίου θὰ πρέπει νὰ γίνεται μὲ ἐπίγνωση, ὅτι αὐτό σε ὁρισμένες γυναῖκες μπορεῖ
νὰ εὐθύνεται στὴν ἀνάπτυξη ὑπέρτασης. Εἶναι ἀντιληπτὸ
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ὅτι συγκριτικὰ μὲ γυναῖκες ποὺ δὲν λαμβάνουν ἀντισυλληπτικά, ἡ μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης θὰ πρέπει νὰ
γίνεται συχνότερη σὲ αὐτὲς ποὺ τὰ παίρνουν.
Ἔναρξη ἀντιυπερτασικῆς θεραπείας σὲ νέες γυ
ναῖκες.
Σὲ ἡλικία κάτω τῶν 50 ἐτῶν, ἡ ἔναρξη χορήγησης
ἀντιυπερτασικοῦ φαρμάκου ἀποτελεῖ πάντα μιὰ δύσκολη
ἀπόφαση γιὰ τὸν ἰατρὸ καὶ, συγχρόνως, δύσκολα ἀποδεκτὴ γιὰ τὸν πάσχοντα. Ἐν προκειμένῳ, θὰ πρέπει πρῶτα
νὰ ἔχουν ἐξαντληθεῖ ὅλα τὰ ἀσφαλῆ χρονικὰ περιθώρια,
κατὰ τὰ ὁποῖα ἡ γυναῖκα ἀκολουθεῖ ὑγιεινὸ τρόπο ζωῆς,
ὥστε νὰ μειωθεῖ κατὰ τὸ δυνατὸν ἡ ἀρτηριακὴ πίεση. Ἐφ᾽
ὅσον ὅμως τὰ ὑγιεινοδιαιτητικὰ αὐτὰ μέτρα ἀποτυγχάνουν
μετὰ ἀπὸ 3-6 μῆνες, τότε ἡ λήψη φαρμάκου κρίνεται ἀπαραίτητη. Βέβαια, ἂν ἀρχίσει κάποιος νέος ἐξεταζόμενος
ἀντιυπερτασικὸ φάρμακο, τὰ ὑγιεινοδιαιτητικὰ μέτρα δὲν
θὰ πρέπει νὰ ἐγκαταλείπονται, ἀλλὰ νὰ συνεχίζουν ἴσως
μὲ ἐντατικότερους ρυθμούς.
Σημαντικὸ εἶναι νὰ τονισθεῖ ὅτι ἡ ἔναρξη τῆς ἀντιυπερτασικῆς ἀγωγῆς σὲ νέες γυναῖκες, ὅπως ἀκριβῶς καὶ σὲ
νέους ἄνδρες, καθορίζεται ἀπὸ τὶς τιμὲς τῆς διαστολικῆς
- μικρῆς πίεσης καὶ ὄχι τῆς συστολικῆς – μεγάλης, ὅπως
στοὺς ἡλικιωμένους. Στοὺς νέους, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, σταθερὴ αὔξηση τῆς διαστολικῆς – μικρῆς πίεσης >90mmHg
χρήζει πάντοτε ἀντυπερτασικῆς θεραπείας. Γιὰ παράδειγμα
τὸ 155/80 mmHg δὲν ἀποτελεῖ κριτήριο ἔναρξης ἀγωγῆς,
ἐνῶ ἐπιβεβαιωμένη μέτρηση 135/95mmHg χρήζει φαρμακευτικῆς ἀντιμετώπισης, ἐφ᾽ ὅσον τὰ ὑγιεινοδιαιτητικὰ
μέτρα ἀπὸ μόνα τους ἔχουν ἀποτύχει ἢ ἁπλᾶ δὲν τηροῦνται.
Συμπέρασμα.
Οἱ γυναῖκες ἀναπαραγωγικῆς ἡλικίας θὰ πρέπει νὰ
μετροῦν τὴν ἀρτηριακή τους πίεση, ἐπειδὴ αὐτὸ ἀποτελεῖ
κριτήριο τῆς μελλοντικῆς τους ὑγείας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπιτυχοῦς ἔκβασης σὲ ἐνδεχόμενη κύηση. Ἡ ὑπέρταση σὲ νέες
γυναῖκες θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται μὲ ὑγιεινοδιαιτητικὴ
ἀγωγή, ὅπως ἡ ἄσκηση, ἡ μείωση τοῦ σωματικοῦ βάρους,
ἡ μείωση τοῦ προσλαμβανόμενου ἅλατος καὶ, βέβαια, ἡ
διακοπὴ τοῦ καπνίσματος.
Τὰ ἀντιυπερτασικὰ φάρμακα, στὴ ζωὴ τῆς νέας σὲ ἡλικία
ὑπερτασικῆς γυναίκας, μπορεῖ νὰ διακοποῦν, ἐφ᾽ ὅσον ὁ
ἰατρὸς ἔχει ἐνδείξεις, ὅτι οἱ ὑγιεινοδιατητικὲς παρεμβάσεις
μποροῦν ἀπὸ μόνες τους νὰ συντηρήσουν τὰ ἐπίπεδα τῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης ἐντὸς φυσιολογικῶν ὁρίων. 

