στην Ελλαδα ...και τον κοσμο
Διερεύνηση τοῦ ὑπερτασικοῦ ἀσθενοῦς.
Χρῆστος Μιχαλακέας, MD, PhD
Καρδιολόγος

Η

ἀρτηριακὴ ὑπέρταση (ΑΥ) ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς συχνότερες παθολογικὲς καταστάσεις στὸ σύγχρονο κόσμο,
μὲ ὁλοένα καὶ αὐξανόμενη ἐπίπτωση στὸν πληθυσμό. Ὡς
ΑΥ ὁρίζεται ἡ σταθερὴ αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης (ΑΠ).
Συστολικὴ («μεγάλη») ΑΠ > 140 mmHg καὶ/ἤ διαστολικὴ
(«μικρὴ») ΑΠ > 90 mmHg (ὅταν αὐτὴ μετριέται στὸ ἰατρεῖο),
ποὺ παραμένει ἀθεράπευτη ἐπὶ μακρόν, ἔχει ὡς ἐπακόλουθο
βλάβη στὰ ἀγγεῖα τοῦ ὀργανισμοῦ, μὲ τελικὸ ἀποτέλεσμα
ἐμφάνιση ἐπιπλοκῶν ἀπὸ ὂργανα-στόχους τῆς ὑπέρτασης,
ὅπως ἡ καρδιὰ (ἔμφραγμα μυοκαρδίου, στηθάγχη, καρδιακὴ ἀνεπάρκεια), οἱ νεφροὶ (χρόνια νεφρικὴ νόσος), τὰ ἀγγεῖα
τοῦ ἐγκεφάλου (ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο), τὰ ἀγγεῖα
τῶν ἄκρων (περιφερικὴ ἀρτηριοπάθεια), οἱ ὀφθαλμοὶ κλπ.
Ἡ ἔγκαιρη διάγνωση καὶ ἀντιμετώπιση τῆς ΑΥ μὲ κατάλληλα
ὑγιεινοδιαιτητικὰ καὶ φαρμακευτικὰ μέτρα, ὅταν αὐτὴ ἀκόμα
βρίσκεται σὲ ἀσυμπτωματικὴ μορφή, εἶναι κεφαλαιώδους
σημασίας γιὰ τὴν πρόληψη τῶν ἐπιπλοκῶν καὶ τὴν ἐξασφάλιση καλῆς καρδιαγγειακῆς ὑγείας τῶν ἀσθενῶν.
Ἡ διάγνωση καὶ ἀντιμετώπιση τῆς ΑΥ εἶναι εὐθύνη τοῦ
κλινικοῦ ἰατροῦ, ὁ ὁποῖος θὰ καθοδηγήσει κατάλληλα τὸν
ἀσθενῆ, μὲ στόχο τὴ ρύθμιση τῶν ἐπιπέδων τῆς ΑΠ καὶ
ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἀποφυγὴ τῶν ἐπιπλοκῶν. Στὸ πλευρὸ
τοῦ κλινικοῦ ἰατροῦ βρίσκεται πληθώρα ἐργαστηριακῶν
ἐξετάσεων πού, ὅταν χρησιμοποιηθοῦν κατάλληλα, εἶναι
πολύτιμες γιὰ τὴν ὀρθότερη διαγνωστικὴ προσέγγιση καὶ
βέλτιστη θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ πάσχοντα. Ἡ διαγνωστικὴ διερεύνηση τοῦ ὑπερτασικοῦ ἀσθενοῦς ἑστιάζει
στὴν τεκμηρίωση τῆς διάγνωσης ΑΥ, στὴ διερεύνηση γιὰ
πιθανὰ αἴτια δευτεροπαθοῦς ὑπέρτασης, στὴν ἀποκάλυψη
παρουσίας ἀσυμπτωματικῶν βλαβῶν ὀργάνων-στόχων,
στὴν ἀξιολόγηση τοῦ συνολικοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου
καὶ στὸ σχεδιασμὸ καὶ τὴν παρακολούθηση τῆς θεραπείας.
Ἡ διάγνωση τῆς ΑΥ τίθεται μὲ μετρήσεις τῆς ΑΠ στὸ
ἰατρεῖο καὶ συμπληρώνεται μὲ μετρήσεις ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ
ἐκτὸς ἰατρείου (κατ’οἶκον μετρήσεις ΑΠ). Τεκμηρίωση τῆς
διάγνωσης μπορεῖ νὰ γίνει σὲ περιπτώσεις ἀμφιβολίας μὲ τὴν
περιπατητικὴ μέτρηση τῆς ΑΠ (χόλτερ ἀρτηριακῆς πίεσης).
Ἡ ἐξέταση αὐτὴ παρέχει πολύτιμες πληροφορίες, καθὼς
καταγράφει πολλὲς μετρήσεις ΑΠ στὸ φυσικὸ περιβάλλον
τοῦ ἀσθενοῦς γιὰ ἕνα 24ωρο καὶ ἐπιτρέπει τὸν ὑπολογισμὸ
τῆς μέσης τιμῆς τῆς ΑΠ. Ἐπιπλέον, γίνονται μετρήσεις κατὰ
τὸν ὕπνο, ποὺ εἶναι χρήσιμες στὴ διάγνωση παθολογικῶν
καταστάσεων, ὅπως λ.χ. τὸ σύνδρομο ὑπνικῆς ἄπνοιας. Μὲ
τὸ χόλτερ ΑΠ μπορεῖ νὰ ἀποκαλυφθεῖ ἡ λεγόμενη συγκεκαλυμένη ὑπέρταση (δηλαδὴ φυσιολογικὴ ΑΠ στὸ ἰατρεῖο, ἀλλὰ
αὐξημένη ΑΠ ἐκτὸς ἰατρείου) καὶ νὰ ἐλεγχθεῖ τὸ ἀποτέλεσμα
τῆς θεραπευτικῆς ἀγωγῆς. Μία ἀκόμη ἐξέταση, ἡ δοκιμασία

κόπωσης (τὲστ κοπώσεως), πέραν τοῦ χρήσιμου ρόλου της
στὴν ἀποκάλυψη τῆς στεφανιαίας νόσου, μπορεῖ ἐπιπλέον
νὰ ἀποκαλύψει αὐξήσεις τῆς ΑΠ κατὰ τὴν ἄσκηση καὶ νὰ
ὁδηγήσει σὲ περαιτέρω ἔλεγχο γιὰ διάγνωση πιθανῆς ΑΥ.
Ἡ συνηθέστερη μορφὴ ΑΥ εἶναι ἡ λεγόμενη ἰδιοπαθὴς
ΑΥ, αὐτὴ δηλαδὴ ποὺ ὀφείλεται στὴν πρόοδο τῆς ἡλικίας,
στὸν τρόπο ζωῆς καὶ σὲ ἰδιοσυγκρασιακοὺς παράγοντες,
ὁπότε δὲν ὑπάρχει συγκεκριμένο ἀντιμετωπίσιμο αἴτιο. Ἐντούτοις, σπανιότερα, ἡ ΑΥ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀποτέλεσμα παθήσεων τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων (θυρεοειδής, ἐπινεφρίδια),
παθήσεων τῶν νεφρῶν, συνδρόμου ἄπνοιας κατὰ τὸν ὕπνο
κ.λπ. Τὸ ἱστορικὸ καὶ ἡ κλινικὴ ἐξέταση θὰ κατευθύνουν πρὸς
τὴν πιθανότητα δευτεροπαθοῦς ὑπέρτασης, ἐντούτοις, εἶναι
συνήθης πρακτική, ὅταν διαπιστωθεῖ ἡ παρουσία ΑΥ, κάποια
δευτεροπαθῆ αἴτια νὰ ἀποκλείονται μὲ ἁπλὲς ἐξετάσεις αἵματος, ποὺ ἐλέγχουν τὴ νεφρικὴ λειτουργία (οὐρία, κρεατινίνη,
οὐρικὸ ὀξύ), τοὺς ἠλεκτρολύτες (κάλιο, νάτριο, ἀσβέστιο)
καὶ τὴ λειτουργία τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένα (TSH).
Γιὰ τὴν ἀποκάλυψη πιθανῶν βλαβῶν σὲ ὂργανα-στόχους τῆς ΑΥ ἔχουν θέση παρακλινικὲς ἐξετάσεις, ὅπως τὸ
ἠλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), τὸ ὑπερηχογράφημα (triplex)
καρδιᾶς καὶ καρωτίδων, ἡ γενικὴ ἐξέταση οὔρων, ἡ βυθοσκόπηση τῶν ὀφθαλμῶν κ.λπ. Τὸ ΗΚΓ εἶναι ἀπαραίτητη
ἐξέταση γιὰ κάθε ἀσθενῆ μὲ ΑΥ, καθὼς μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψει πάχυνση τῶν τοιχωμάτων τῆς καρδιᾶς, διάταση τοῦ
ἀριστεροῦ κόλπου, ἰσχαιμία ἤ ἀρρυθμίες. Ἐπὶ παθολογικῶν
εὑρημάτων ἤ ἄλλων ἐνδείξεων μπορεῖ νὰ κριθεῖ ἀπαραίτητη
ἡ 24ωρη πρακολούθηση τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ μὲ Holter
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τυπώνονται στὸ ἁπλὸ ΗΚΓ ἠρεμίας.
Ἡ πλειονότητα τῶν ὑπερτασικῶν ἀσθενῶν εἶναι σκόπιμο
νὰ ὑποβληθεῖ σὲ triplex καρδιᾶς, ποὺ ἀποτελεῖ ἀνώδυνη καὶ
ἀσφαλῆ μελέτη τῆς καρδιακῆς λειτουργίας μὲ ὑπερήχους.
Ἡ ἐξέταση αὐτὴ εἶναι περισσότερο εὐαίσθητη ἀπὸ τὸ ΗΚΓ
στὴν ἀποκάλυψη ὑπερτροφίας τῆς καρδιᾶς καὶ διαστολικῆς
δυσλειτουργίας, ποὺ μποροῦν νὰ προκύψουν ἀπὸ ἀρρύθμιστη ΑΥ. Ἐπιπλέον τὸ triplex καρδιᾶς μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψει διάταση τῶν κόλπων τῆς καρδιᾶς, ποὺ προδιαθέτει σὲ
ἀρρυθμίες, ὅπως ἡ κολπικὴ μαρμαρυγή καὶ διάταση τῆς
ἀορτῆς (ἀνεύρυσμα), ποὺ ἀπαιτεῖ περισσότερο ἄμεση καὶ
ἐντατικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ΑΥ γιὰ ἀποφυγὴ ἐπικίνδυνων ἐπιπλοκῶν (ρήξη ἀνευρύσματος). Τέλος, τὸ ὑπερηχογράφημα
καρδιᾶς ἀποτελεῖ ἐξέταση ἐκλογῆς γιὰ τὴ διάγνωση βαλβιδοπαθειῶν, μυοκαρδιοπαθειῶν, συγγενῶν καρδιοπαθειῶν
τῶν ἐνηλίκων κ.λπ.
Βλάβη στοὺς νεφροὺς μπορεῖ νὰ ἀποκαλυφθεῖ μὲ τὴν
ἀνίχνευση πρωτεΐνης (λεύκωμα) στὴ γενικὴ ἐξέταση οὔρων.
Θετικὰ εὑρήματα θὰ ὁδηγήσουν στὴ συλλογὴ οὔρων
24ώρου γιὰ ποσοστικοποίηση τοῦ λευκώματος τῶν οὔρων
καὶ ἐνδεχομένως ἐπέκταση τοῦ ἐλέγχου μὲ ὑπερηχογράφημα νεφρῶν ἤ ἄλλες διαγνωστικὲς ἐξετάσεις. Ἡ ἐμφάνιση
βλάβης στοὺς ὀφθαλμοὺς ἀνιχνεύεται μὲ ἐξέταση ἀπὸ τὸν
ὀφθαλμίατρο καὶ βυθοσκόπηση, σήμερα ὅμως εἶναι ἀσυνήθης ἡ προσβολὴ τῶν ὀφθαλμῶν ἀπὸ τὴν ΑΥ, γιατὶ ἡ διάγνωση καὶ ἡ θεραπεία πραγματοποιοῦνται πρωιμότερα σὲ
σύγκριση μὲ παλαιότερα χρόνια.
Στὸ πλαίσιο τῆς συνολικῆς ἀξιολόγησης τῶν ἀσθενῶν
μὲ ὑπέρταση εἶναι ἀπαραίτητες ἐξετάσεις ποὺ ἀποκαλύπτουν
ἄλλους, πλὴν τῆς ΑΥ, παράγοντες καρδιαγγειακοῦ κινδύνου.
Ἡ γενικὴ ἐξέταση αἵματος, ἡ γλυκόζη (σάκχαρο) νηστείας, τὰ
λιπίδια (ὁλική, «καλὴ», «κακὴ» χοληστερόλη καὶ τριγλυκερίδια)
ἀποτελοῦν ἐξετάσεις ρουτίνας. Ἄν διαπιστωθεῖ δυσλιπιδαιμία
ἤ σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) θὰ ἀπαιτηθοῦν συμπληρωματικὲς ἐξετάσεις, ἔναρξη θεραπείας καὶ παρακολούθηση μὲ
ἐπανέλεγχο αἱματολογικῶν παραμέτρων, ὅπως λ.χ. ἡ γλυ-
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κοζυλιωμένη αἱμοσφαιρίνη. Τὸ triplex καρωτίδων μπορεῖ
νὰ ἀποκαλύψει ἀσυμπτωματικὲς ἀθηρωματικὲς πλάκες στὶς
καρωτίδες ἀρτηρίες καὶ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἐπιθετικότερη ἀντιμετώπιση τῶν παραγόντων καρδιαγγειακοῦ κινδύνου.
Ὁ διαγνωστικὸς ἔλεγχος τῶν πασχόντων μπορεῖ νὰ
ἐπεκταθεῖ στὶς περιπτώσεις ποὺ ὑπάρχει συμπτωματολογία.
Ἔτσι, ὁ ὑπερτασικὸς ἀσθενὴς μὲ νευρολογικὲς διαταραχὲς
στὶς νοητικὲς λειτουργίες μπορεῖ νὰ χρειασθεῖ νὰ ὑποβληθεῖ σὲ ἀπεικονιστικὲς ἐξετάσεις τοῦ ἐγκεφάλου (ἀξονικὴ ἤ
μαγνητικὴ τομογραφία). Ὅταν ὑπάρχει προκάρδιο ἄλγος
(πόνος στὸ στῆθος, στηθάγχη) μπορεῖ νὰ κριθεῖ ἀπαραίτητος ὁ ἔλεγχος μὲ στεφανιογραφία, ἐνῶ διαταραχὲς τῆς
βάδισης μὲ ἐμφάνιση πόνου (διαλείπουσα χωλότητα) θὰ
διερευνηθοῦν περαιτέρω μὲ triplex τῶν ἀρτηριῶν τῶν κάτω
ἄκρων.
Ἡ χορήγηση φαρμακευτικῆς ἀντιυπερτασικῆς ἀγωγῆς,
ἂν καὶ ἀποτελεσματικὴ καὶ ἀσφαλής, ἐπιβάλλει τὴν τακτικὴ
ἐπανεξέταση τοῦ ἀσθενοῦς καί, σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις,
ἐργαστηριακὸ ἔλεγχο κυρίως μὲ αἱματολογικὲς ἐξετάσεις
γιὰ τὴν παρακολούθηση τῆς ἐπίδρασης τῶν φαρμάκων
στὴ νεφρικὴ λειτουργία. Ἐπιπλέον, τακτικὸς ἐργαστηριακὸς
ἐπανέλεγχος μπορεῖ νὰ χρειασθεῖ γιὰ τὴν παρακολούθηση
τῆς ἀνταπόκρισης στὴ θεραπεία ἄλλων συνυπαρχουσῶν
παθολογικῶν καταστάσεων, ὅπως ὁ ΣΔ καὶ ἡ δυσλιπιδαιμία.
Ἡ λήψη τοῦ ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ καὶ ἡ κλινικὴ ἐξέταση
τοῦ ὑπερτασικοῦ ἀσθενοῦς ἀπὸ τὸν ἔμπειρο κλινικὸ ἰατρὸ
εἶναι ζωτικῆς σημασίας καὶ καμία ἐργαστηριακὴ ἐξέταση
δὲν μπορεῖ νὰ ὑποκαταστήσει τὴν ἐπαφὴ τοῦ ἀσθενοῦς
μὲ τὸν θεράποντα ἰατρό. Ὁ ρόλος τοῦ παρακλινικοῦ ἐργαστηριακοῦ ἐλέγχου εἶναι πάντα συμπληρωματικὸς καὶ
οἱ διαγνωστικὲς ἐξετάσεις πρέπει νὰ ἀποστέλλονται καὶ νὰ
ἀξιολογοῦνται ἀπὸ τὸν θεράποντα ἰατρὸ καὶ νὰ μὴν γίνονται
ἀποσπασματικὰ καὶ μεμονωμένα. Ὁ διαγνωστικὸς ἒλεγχος
μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει πολύτιμο ἐργαλεῖο στὰ χέρια τοῦ κλινικοῦ ἰατροῦ στὸ πλαίσιο τῆς συνολικῆς ἀξιολόγησης καὶ
βέλτιστης ἀντιμετώπισης τοῦ ἀσθενοῦς μὲ ΑΥ. 

