
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΛουκίαΛουκία ΚαλογεράκηΚαλογεράκη

∆ιευθύντρια∆ιευθύντρια ΒΒ’’ ΠαθολογικήςΠαθολογικής
ΚλινικήςΚλινικής ΓενικούΓενικού ΝοσοκοµείουΝοσοκοµείου

ΧανίωνΧανίων



ΤιΤι είναιείναι αρτηριακήαρτηριακή πίεσηπίεση

ΚάθεΚάθε φοράφορά πουπου ηη καρδιάκαρδιά µαςµας χτυπάειχτυπάει, , 

αντλείαντλεί αίµααίµα καικαι τοτο στέλνειστέλνει στοστο υπόλοιπουπόλοιπο

σώµασώµα µέσωµέσω τωντων αγγείωναγγείων πουπου ονοµάζονταιονοµάζονται

αρτηρίεςαρτηρίες. . ΗΗ αρτηριακήαρτηριακή πίεσηπίεση είναιείναι ηη δύναµηδύναµη

πουπου ασκείασκεί τοτο αίµααίµα σταστα τοιχώµατατοιχώµατα τωντων

αρτηριώναρτηριών καθώςκαθώς κυκλοφορείκυκλοφορεί µεµε πίεσηπίεση µέσαµέσα

στοστο σώµασώµα µαςµας..



ΥπάρχουνΥπάρχουν δύοδύο µετρήσειςµετρήσεις ΑΑ..ΠΠ..

ΣυστολικήΣυστολική πίεσηπίεση :: ηη πίεσηπίεση πουπου ασκείασκεί τοτο

αίµααίµα στιςστις αρτηρίεςαρτηρίες, , ότανόταν ηη καρδιάκαρδιά χτυπάειχτυπάει, , 

συσπάταισυσπάται καικαι στέλνειστέλνει τοτο αίµααίµα στηνστην αορτήαορτή..

∆ιαστολική∆ιαστολική πίεσηπίεση :: ηη πίεσηπίεση πουπου ασκείασκεί τοτο

αίµααίµα στιςστις αρτηρίεςαρτηρίες, , ότανόταν ηη καρδιάκαρδιά

χαλαρώνειχαλαρώνει ανάµεσαανάµεσα στουςστους χτύπουςχτύπους τηςτης..



Μέτρηση ΑΠΜέτρηση ΑΠ

ΗΗ ΑΑ..ΠΠ. . µετράταιµετράται συνήθωςσυνήθως στηστη βραχιόνιοβραχιόνιο

αρτηρίααρτηρία ((λοιπέςλοιπές θέσειςθέσεις: : κερκιδικήκερκιδική, , κάτωκάτω

άκραάκρα, , κεντρικήκεντρική ΑΑ..ΠΠ.).)

ΤεχνικέςΤεχνικές:: στηθοσκοπικήστηθοσκοπική ((υδραργυρικόυδραργυρικό

πιεσόµετροπιεσόµετρο, , µεταλλικόµεταλλικό πιεσόµετροπιεσόµετρο), ), 

ταλαντωσιµετρικήταλαντωσιµετρική ((ηλεκτρονικάηλεκτρονικά

πιεσόµετραπιεσόµετρα))



ΜέτρησηΜέτρηση ΑΠΑΠ

ΌχιΌχι πολύπολύ µικρήµικρή ήή πολύπολύ µεγάληµεγάλη περιχειρίδαπεριχειρίδα

ΣυστολικήΣυστολική ΑΑ..ΠΠ. = . = πρώτοςπρώτος ήχοςήχος

∆ιαστολική∆ιαστολική ΑΑ..ΠΠ. = . = τελευταίοςτελευταίος ήχοςήχος

ΚαθιστόςΚαθιστός ασθενήςασθενής, 2, 2--3 3 µετρήσειςµετρήσεις µεµε

απόστασηαπόσταση 3030--60 60 δευτερόλεπταδευτερόλεπτα. . ΚάποτεΚάποτε

µέτρησηµέτρηση σεσε όρθιαόρθια θέσηθέση

ΤουλάχιστονΤουλάχιστον 2 2 επισκέψειςεπισκέψεις



ΤαΤα συχνότερασυχνότερα λάθηλάθη πουπου κάνουνκάνουν

οιοι ασθενείςασθενείς ότανόταν µετρούνµετρούν τηντην ΑΠΑΠ

ΜετρήσειςΜετρήσεις σεσε ακατάλληλεςακατάλληλες συνθήκεςσυνθήκες ((ππ..χχ. . 

άγχοςάγχος, , πανικόςπανικός))

ΚαθηµερινέςΚαθηµερινές µετρήσειςµετρήσεις

ΤροποποίησηΤροποποίηση τηςτης θεραπείαςθεραπείας, , επειδήεπειδή ηη ΑΠΑΠ

βρέθηκεβρέθηκε υψηλήυψηλή ήή χαµηλήχαµηλή

ΜίαΜία µόνοµόνο µέτρησηµέτρηση ανάανά στιγµιότυποστιγµιότυπο

ΧωρίςΧωρίς ολιγόλεπτηολιγόλεπτη ανάπαυσηανάπαυση πρινπριν τηντην µέτρησηµέτρηση

ΑναξιόπιστοΑναξιόπιστο πιεσόµετροπιεσόµετρο

ΜικρήΜικρή περιχειρίδαπεριχειρίδα



ΜεταβλητότηταΜεταβλητότητα ΑΠΑΠ

ΑπόΑπό χτύποχτύπο σεσε χτύποχτύπο

ΗµέραΗµέρα--νύχτανύχτα, , εγρήγορσηεγρήγορση, , σωµατικήσωµατική

δραστηριότηταδραστηριότητα, , ύπνοςύπνος

ΕποχιακήΕποχιακή

ΣεΣε συνάρτησησυνάρτηση µεµε τηντην ηλικίαηλικία



ΜέτρησηΜέτρηση ΑΠΑΠ εκτόςεκτός ιατρείουιατρείου

ΣτοΣτο σπίτισπίτι απόαπό τοντον ίδιοίδιο τοντον ασθενήασθενή ήή συγγενήσυγγενή
–– ΦυσιολογικήΦυσιολογική µέσηµέση τιµήτιµή <135 / 85<135 / 85mmHgmmHg

2424ωρηωρη καταγραφήκαταγραφή
–– ΣύστασηΣύσταση ιατρούιατρού. . ΦυσιολογικήΦυσιολογική µέσηµέση τιµήτιµή <125<125--130 / 130 / 

8080mmHgmmHg γιαγια όλοόλο τοτο 2424ωροωρο καικαι όπωςόπως ηη ΑΑ..ΠΠ. . στοστο σπίτισπίτι
γιαγια τηντην ηµέραηµέρα

ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα : : µεγαλύτερηµεγαλύτερη αξιοπιστίααξιοπιστία
–– ΓιαΓια τηντην 2424ωρηωρη µέτρησηµέτρηση: : κατάκατά τηντην ανάπαυσηανάπαυση καικαι τοντον

ύπνούπνο



ΜέτρησηΜέτρηση ΑΠΑΠ στοστο σπίτισπίτι

ΗΗ διάγνωσηδιάγνωση τηςτης υπέρτασηςυπέρτασης καικαι ηη απόφασηαπόφαση γιαγια έναρξηέναρξη

φαρµακευτικήςφαρµακευτικής αγωγήςαγωγής δενδεν πρέπειπρέπει νανα βασίζονταιβασίζονται σεσε

µέτρησηµέτρηση πουπου γίνεταιγίνεται σεσε µίαµία µοναδικήµοναδική επίσκεψηεπίσκεψη

ΑποφυγήΑποφυγή κινδύνουκινδύνου υπερδιάγνωσηςυπερδιάγνωσης τηςτης νόσουνόσου καικαι

λανθασµένηςλανθασµένης χορήγησηςχορήγησης φαρµακευτικήςφαρµακευτικής αγωγήςαγωγής

ΥπέρτασηΥπέρταση ««λευκήςλευκής µπλούζαςµπλούζας»» ήή υπέρτασηυπέρταση ιατρείουιατρείου

ΣυγκαλυµµένηΣυγκαλυµµένη υπέρτασηυπέρταση

ΚινητοποίησηΚινητοποίηση καικαι συµµόρφωσησυµµόρφωση τουτου ασθενήασθενή µεµε τηντην

αγωγήαγωγή
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ::

ΕξασφάλισηΕξασφάλιση αξιοπιστίαςαξιοπιστίας µετρήσεωνµετρήσεων



∆ιαφωνία∆ιαφωνία µετρήσεωνµετρήσεων στοστο ιατρείοιατρείο καικαι

εκτόςεκτός ιατρείουιατρείου

ΥπέρτασηΥπέρταση λευκήςλευκής µπλούζαςµπλούζας –– ΥποψίαΥποψία: : υψηλέςυψηλές
µετρήσειςµετρήσεις στοστο ιατρείοιατρείο, , ενώενώ αναφέρονταιαναφέρονται χαµηλότερεςχαµηλότερες
εκτόςεκτός ιατρείουιατρείου, , χωρίςχωρίς βλάβεςβλάβες οργάνωνοργάνων στόχωνστόχων. . 
ΕπιβεβαίωσηΕπιβεβαίωση µεµε µετρήσειςµετρήσεις εκτόςεκτός ιατρείουιατρείου. . ΚίνδυνοςΚίνδυνος
λίγολίγο πιοπιο πάνωπάνω απόαπό τοτο φυσιολογικόφυσιολογικό. . ΣυνιστάταιΣυνιστάται
παρακολούθησηπαρακολούθηση

ΣυγκαλυµµένηΣυγκαλυµµένη υπέρτασηυπέρταση –– ΥποψίαΥποψία: : χαµηλέςχαµηλές πιέσειςπιέσεις
στοστο ιατρείοιατρείο µεµε παρουσίαπαρουσία βλαβώνβλαβών σταστα όργαναόργανα στόχουςστόχους
ήή εγκατεστηµένηεγκατεστηµένη καρδιαγγειακήκαρδιαγγειακή νόσονόσο. . ΕπιβεβαίωσηΕπιβεβαίωση µεµε
µετρήσειςµετρήσεις εκτόςεκτός ιατρείουιατρείου. . ΚίνδυνοςΚίνδυνος όπωςόπως σεσε
αρρύθµιστηαρρύθµιστη υπέρτασηυπέρταση. . ΣυνιστάταιΣυνιστάται θεραπείαθεραπεία

ΣυχνότηταΣυχνότητα –– περίπουπερίπου 15% 15% καικαι οιοι δύοδύο, , ηη συγκαλυµµένησυγκαλυµµένη
υπέρτασηυπέρταση λίγολίγο πιοπιο συχνήσυχνή στουςστους άνδρεςάνδρες



ΗΗ συστολικήσυστολική ήή ηη διαστολικήδιαστολική πίεσηπίεση είναιείναι

πιοπιο επικίνδυνηεπικίνδυνη??

ΛανθασµένηΛανθασµένη ηη άποψηάποψη ότιότι ηη διαστολικήδιαστολική πίεσηπίεση είναιείναι

πιοπιο σηµαντικήσηµαντική

ΜάλλονΜάλλον άστοχηάστοχη διάκρισηδιάκριση

∆εν∆εν υπάρχουνυπάρχουν φάρµακαφάρµακα µόνοµόνο γιαγια τητη µίαµία απόαπό τιςτις

δύοδύο

ΣεΣε άτοµαάτοµα πάνωπάνω απόαπό 50 50 ετώνετών ηη συστολικήσυστολική είναιείναι πιοπιο

επικίνδυνηεπικίνδυνη



∆ΙΝΕΙ∆ΙΝΕΙ ΗΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ??

ΟΧΙΟΧΙ

ΑκόµαΑκόµα καικαι ότανόταν ηη πίεσηπίεση είναιείναι πολύπολύ υψηλήυψηλή, , 

µπορείµπορεί νανα µηµη γίνεταιγίνεται αντιληπτήαντιληπτή

ΑντιθέτωςΑντιθέτως, , οο πόνοςπόνος, , ηη ζάληζάλη, , οιοι εξάψειςεξάψεις

καικαι κάθεκάθε δυσάρεστηδυσάρεστη αίσθησηαίσθηση ήή

αναστάτωσηαναστάτωση µπορείµπορεί νανα αυξήσειαυξήσει τηντην πίεσηπίεση



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΑΠ ((ΣΑΠΣΑΠ / / ∆ΑΠ∆ΑΠ mmHg)mmHg)

ΑΡΙΣΤΗΑΡΙΣΤΗ < 120 / 80< 120 / 80

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 120120--129 / 80129 / 80--8484

ΟΡΙΑΚΗΟΡΙΑΚΗ 130130--139 / 85139 / 85--8989

ΥπέρτασηΥπέρταση σταδίουσταδίου 11 140140--159 / 90159 / 90--9999

ΥπέρτασηΥπέρταση σταδίουσταδίου 22 160160--179 / 100179 / 100--109109

ΥπέρτασηΥπέρταση σταδίουσταδίου 33 ≥≥ 180 / 110180 / 110



ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

25% των ενηλίκων έχει υπέρταση απ΄αυτούς

40%

25%

25%
10% 25% υπό θεραπεία,

ρυθµισµένοι

25% υπό θεραπεία,
αρρύθµιστοι

40% δεν γνωρίζουν
ότι έχουν υπέρταση

10% έχουν υπέρταση,
αλλά δεν παίρνουν
θεραπεία 

ηλικίας > 65 ετών → 1 στους 2



ΚλινικήΚλινική προσέγγισηπροσέγγιση

ΗΗ λήψηλήψη οικογενειακούοικογενειακού καικαι ατοµικούατοµικού

ιστορικούιστορικού είναιείναι απαραίτητηαπαραίτητη σεσε όλαόλα τατα άτοµαάτοµα

µεµε αυξηµένηαυξηµένη ΑΑ..ΠΠ., ., όπωςόπως καικαι ηη προσεκτικήπροσεκτική

κλινικήκλινική εξέτασηεξέταση µεµε σκοπόσκοπό τηντην ανίχνευσηανίχνευση

συµπτωµάτωνσυµπτωµάτων ήή σηµείωνσηµείων δευτεροπαθούςδευτεροπαθούς

υπέρτασηςυπέρτασης ήή βλάβηςβλάβης οργάνωνοργάνων -- στόχωνστόχων



Κατευθυντήριες οδηγίες για

οικογενειακό και ατοµικό αναµνηστικό
ΠαράγοντεςΠαράγοντες κινδύνουκινδύνου

ΟικογενειακόΟικογενειακό καικαι ατοµικόατοµικό ιστορικόιστορικό υπέρτασηςυπέρτασης καικαι

καρδιαγγειακήςκαρδιαγγειακής νόσουνόσου

ΟικογενειακόΟικογενειακό καικαι ατοµικόατοµικό ιστορικόιστορικό δυσλιπιδαιµίαςδυσλιπιδαιµίας

ΟικογενειακόΟικογενειακό καικαι ατοµικόατοµικό ιστορικόιστορικό σακχαρώδουςσακχαρώδους

διαβήτηδιαβήτη

ΚάπνισµαΚάπνισµα

∆ιατροφικές∆ιατροφικές συνήθειεςσυνήθειες

ΠαχυσαρκίαΠαχυσαρκία –– φυσικήφυσική δραστηριότηταδραστηριότητα

προσωπικότηταπροσωπικότητα



ΟΡΓΑΝΑΟΡΓΑΝΑ –– ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣΤΗΣ ΑΑ..ΠΠ..

ΚΑΡ∆ΙΑΚΑΡ∆ΙΑ ((έµφραγµαέµφραγµα, , στηθάγχηστηθάγχη, , καρδιακήκαρδιακή

ανεπάρκειαανεπάρκεια))

ΑΓΓΕΙΑΑΓΓΕΙΑ ((ΑΕΕΑΕΕ, , περιφερικήπεριφερική αρτηριοπάθειααρτηριοπάθεια))

ΝΕΦΡΟΙΝΕΦΡΟΙ ((χρόνιαχρόνια νεφρικήνεφρική ανεπάρκειαανεπάρκεια))

ΜΑΤΙΑΜΑΤΙΑ ((υπερτασικήυπερτασική αµφιβληστροειδοπάθειααµφιβληστροειδοπάθεια))



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΡ∆ΙΑΚΑΡ∆ΙΑ ((ΗΚΓΗΚΓ, , υπερηχογράφηµαυπερηχογράφηµα καικαι άλλαάλλα))

ΑΓΓΕΙΑΑΓΓΕΙΑ ((TRIPLEX TRIPLEX καρωτίδωνκαρωτίδων καικαι άλλωνάλλων

αγγείωναγγείων, , λόγοςλόγος ΑΠΑΠ σεσε πόδιπόδι / / χέριχέρι))

ΝΕΦΡΟΙΝΕΦΡΟΙ ((γενικήγενική ούρωνούρων, , λεύκωµαλεύκωµα σταστα ούραούρα, , 

κρεατινίνηκρεατινίνη στοστο αίµααίµα))

ΜΑΤΙΑΜΑΤΙΑ ((βυθοσκόπησηβυθοσκόπηση))



ΠότεΠότε ηη υπέρτασηυπέρταση οφείλεταιοφείλεται σεσε

κάποιακάποια άλληάλλη πάθησηπάθηση

ΣτοΣτο 95%95% τωντων υπερτασικώνυπερτασικών ασθενώνασθενών τατα αίτιααίτια είναιείναι
άγνωσταάγνωστα ((κληρονοµικότητακληρονοµικότητα, , δραστηριότηταδραστηριότητα τουτου
νευρικούνευρικού συστήµατοςσυστήµατος καικαι άλλωνάλλων συστηµάτωνσυστηµάτων))

ΣτοΣτο 5%5% υπάρχουνυπάρχουν υποκείµεναυποκείµενα αίτιααίτια ((άπνοιαάπνοια κατάκατά τοντον
ύπνούπνο, , λήψηλήψη φαρµάκωνφαρµάκων, , παθήσειςπαθήσεις τωντων νεφρώννεφρών καικαι
τωντων επινεφριδίωνεπινεφριδίων καικαι άλλαάλλα))

ΠότεΠότε αναζητούµεαναζητούµε υποκείµεναυποκείµενα αίτιααίτια σεσε υπερτασικόυπερτασικό
ασθενήασθενή : : εµφάνισηεµφάνιση απόαπό πολύπολύ µικρήµικρή ηλικίαηλικία, , απότοµηαπότοµη
έναρξηέναρξη ήή επιδείνωσηεπιδείνωση σεσε µεγάληµεγάλη ηλικίαηλικία, , ανθεκτικήανθεκτική
υπέρτασηυπέρταση, , συνοδάσυνοδά ευρήµαταευρήµατα ((ππ..χχ. . υποκαλιαιµίαυποκαλιαιµία))



ΦάρµακαΦάρµακα πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν τηντην

αρτηριακήαρτηριακή πίεσηπίεση

ΑντιφλεγµονώδηΑντιφλεγµονώδη ((ππ..χχ. . γιαγια αρθρίτιδεςαρθρίτιδες))

ΟρµόνεςΟρµόνες ((οιστρογόναοιστρογόνα, , αντισυλληπτικάαντισυλληπτικά, , 

κορτιζόνηκορτιζόνη, , αναβολικάαναβολικά, , ερυθροποιητίνηερυθροποιητίνη))

ΣυµπαθοµιµητικάΣυµπαθοµιµητικά ((συνήθωςσυνήθως αποσυµφωρητικάαποσυµφωρητικά

γιαγια τητη µύτηµύτη), ), κοκαΐνηκοκαΐνη, , νικοτίνηνικοτίνη

ΤρικυκλικάΤρικυκλικά αντικαταθλιπτικάαντικαταθλιπτικά

ΚάποιαΚάποια αντινεοπλασµατικάαντινεοπλασµατικά

ΚυκλοσπορίνηΚυκλοσπορίνη, , tacrolimustacrolimus

((ανοσοκατασταλτικάανοσοκατασταλτικά))



ΕργαστηριακόςΕργαστηριακός ΈλεγχοςΈλεγχος

ΕξετάσειςΕξετάσεις ρουτίναςρουτίνας

ΓλυκόζηΓλυκόζη αίµατοςαίµατος ((κατάκατά προτίµησηπροτίµηση νηστείαςνηστείας))

ΟλικήΟλική χοληστερόληχοληστερόλη ορούορού

HDLHDL –– χοληστερόληχοληστερόλη

ΤριγλυκερίδιαΤριγλυκερίδια νηστείαςνηστείας

ΟυρικόΟυρικό οξύοξύ ορούορού

ΚρεατινίνηΚρεατινίνη –– ουρίαουρία –– κάθαρσηκάθαρση κρεατινίνηςκρεατινίνης

ΚάλιοΚάλιο ορούορού

ΑιµατοκρίτηςΑιµατοκρίτης –– αιµοσφαιρίνηαιµοσφαιρίνη

ΓενικήΓενική ούρωνούρων –– dipstickdipstick γιαγια ανίχνευσηανίχνευση
µικρολευκωµατινουρίαςµικρολευκωµατινουρίας

ΗΚΓΗΚΓ



ΕργαστηριακόςΕργαστηριακός ΈλεγχοςΈλεγχος

ΣυνιστώµενεςΣυνιστώµενες εξετάσειςεξετάσεις

ΥπερηχογράφηµαΥπερηχογράφηµα καρδιάςκαρδιάς

TripplexTripplex καρωτίδωνκαρωτίδων

CRPCRP

∆είκτες∆είκτες ΑΠΑΠ αστραγάλουαστραγάλου –– βραχίοναβραχίονα

HbA1cHbA1c

ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση ΑΠΑΠ κατκατ’’οίκονοίκον

ΛεύκωµαΛεύκωµα ούρωνούρων 2424ώρουώρου

ΒυθοσκόπησηΒυθοσκόπηση ((σεσε σοβαρήσοβαρή υπέρτασηυπέρταση))



ΕργαστηριακόςΕργαστηριακός ΈλεγχοςΈλεγχος

ΕξειδικευµένεςΕξειδικευµένες εξετάσειςεξετάσεις

ΕπιπλεγµένηΕπιπλεγµένη υπέρτασηυπέρταση: : έλεγχοςέλεγχος

εγκεφαλικήςεγκεφαλικής, , καρδιακήςκαρδιακής καικαι νεφρικήςνεφρικής

λειτουργίαςλειτουργίας

∆ιερεύνηση∆ιερεύνηση δευτεροπαθούςδευτεροπαθούς υπέρτασηςυπέρτασης: : 

ρενίνηρενίνη, , αλδοστερόνηαλδοστερόνη, , κορτιζόληκορτιζόλη, , 

κατεχολαµίνεςκατεχολαµίνες, , CTCT, , αγγειογραφίααγγειογραφία



ΚριτήριαΚριτήρια αρτηριακήαρτηριακή πίεσηςπίεσης γιαγια

έναρξηέναρξη θεραπείαςθεραπείας

> 140 / 90 > 140 / 90 mmHgmmHg γιαγια όλουςόλους τουςτους ασθενείςασθενείς

> 130 / 80 > 130 / 80 mmHgmmHg γιαγια ασθενείςασθενείς µεµε

σακχαρώδησακχαρώδη διαβήτηδιαβήτη ήή

νεφρικήνεφρική νόσονόσο



ΣΤΟΧΟΣΣΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣΑΝΤΙΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ::

< 140 / 90 < 140 / 90 mmHgmmHg

ΣΚΟΠΟΣΣΚΟΠΟΣ ::

µείωσηµείωση καρδιαγγειακούκαρδιαγγειακού κινδύνουκινδύνου



ΣτοιχείαΣτοιχεία τουτου ΠαγκόσµιουΠαγκόσµιου

ΟργανισµούΟργανισµού ΥγείαςΥγείας

ΟιΟι καρδιαγγειακέςκαρδιαγγειακές παθήσειςπαθήσεις είναιείναι ηη

κυριότερηκυριότερη αιτίααιτία νοσηρότηταςνοσηρότητας καικαι

θνητότηταςθνητότητας

ΣτηνΣτην ΕΕ..ΕΕ. . ηη καρδιαγγειακήκαρδιαγγειακή νόσοςνόσος

προκαλείπροκαλεί τοτο 42%42% τωντων θανάτωνθανάτων καικαι κοστίζεικοστίζει

169169 δισδισ. . ευρώευρώ τοτο χρόνοχρόνο



ΟφέληΟφέλη απόαπό τητη ρύθµισηρύθµιση τηςτης υπέρτασηςυπέρτασης

ΕγκεφαλικάΕγκεφαλικά επεισόδιαεπεισόδια 35 35 –– 40%40%

ΕµφράγµαταΕµφράγµατα τουτου µυοκαρδίουµυοκαρδίου 20 20 –– 25%25%

ΚαρδιακήΚαρδιακή ανεπάρκειαανεπάρκεια 50%50%



ΠότεΠότε ηη ΑΠΑΠ χρειάζεταιχρειάζεται επείγουσαεπείγουσα

αντιµετώπισηαντιµετώπιση ««οξείαοξεία βλάβηβλάβη

οργάνουοργάνου»»

ΈµφραγµαΈµφραγµα, , πνευµονικόπνευµονικό οίδηµαοίδηµα

ΑγγειακόΑγγειακό εγκεφαλικόεγκεφαλικό επεισόδιοεπεισόδιο

ΡήξηΡήξη ανευρύσµατοςανευρύσµατος, , κρανιοεγκεφαλικήκρανιοεγκεφαλική κάκωσηκάκωση

ΕκλαµψίαΕκλαµψία –– προεκλαµψίαπροεκλαµψία ((επιπλοκήεπιπλοκή εγκυµοσύνηςεγκυµοσύνης))

ΚακοήθηςΚακοήθης υπέρτασηυπέρταση ((κριτήριακριτήρια: : 

αµφιβληστροειδοπάθειααµφιβληστροειδοπάθεια, , προοδευτικήπροοδευτική έκπτωσηέκπτωση

νεφρικήςνεφρικής λειτουργείαςλειτουργείας, , υπερτασικήυπερτασική εγκεφαλοπάθειαεγκεφαλοπάθεια))

–– ΠρέπειΠρέπει νανα διακρίνεταιδιακρίνεται απόαπό τιςτις απλέςαπλές ««αιχµέςαιχµές τηςτης ΑΠΑΠ»»

–– ∆υνητικά∆υνητικά επιζήµιαεπιζήµια ηη απότοµηαπότοµη πτώσηπτώση τηςτης ΑΠΑΠ



Αντιυπερτασικό

Φάρµακο

Αποτελεσµατικό

χωρίς ανεπιθύµητες

ενέργειες

Αποτελεσµατικό

και

για τους άλλους

παράγοντες κινδύνου

Επωφελή ή µη

επιβλαβή δράση

σε νοσήµατα µη

υπερτασικής αιτιολογίας

Να αναστέλλει ή περιορίζει

τη βλάβη στα όργανα

στόχους της υπέρτασης



ΥΓΕΙΝΟ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΥΓΕΙΝΟ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΑΓΩΓΗ

∆ιακοπή∆ιακοπή καπνίσµατοςκαπνίσµατος

ΠεριορισµόςΠεριορισµός κατανάλωσηςκατανάλωσης οινοπνεύµατοςοινοπνεύµατος

ΠεριορισµόςΠεριορισµός πρόσληψηςπρόσληψης αλατιούαλατιού

ΜείωσηΜείωση σωµατικούσωµατικού βάρουςβάρους –– 55kgkg →→ µείωσηµείωση

ΣΑΠΣΑΠ 4,44,4mmHg, mmHg, ∆ΑΠ∆ΑΠ 3,6mmHg3,6mmHg

ΤροφέςΤροφές πλούσιεςπλούσιες σεσε φυτικέςφυτικές ίνεςίνες καικαι κάλιοκάλιο, , 

ωω3 3 πολυακόρεσταπολυακόρεστα λιπαράλιπαρά

ΦυσικήΦυσική άσκησηάσκηση. . ΉπιαΉπια καικαι µέτριαµέτρια ππ..χχ. . 

περπάτηµαπερπάτηµα, 30, 30--45 45 minmin//ηµέραηµέρα ήή έστωέστω 3 3 

φορέςφορές τηντην εβδοµάδαεβδοµάδα



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΑρτηριακήΑρτηριακή υπέρτασηυπέρταση

ΟικογενειακόΟικογενειακό ιστορικόιστορικό πρώιµηςπρώιµης ΚΑΚΑ νόσουνόσου ((ΑΑ<55 <55 έτηέτη, , 
ΓΓ<65 <65 έτηέτη))

ΗλικίαΗλικία ((ΑΑ<55 <55 έτηέτη, , ΓΓ<65 <65 έτηέτη))

ΆρρενΆρρεν φύλοφύλο

ΜεγάληΜεγάλη διαφορικήδιαφορική πίεσηπίεση ((ΣΑΠΣΑΠ –– ∆ΑΠ∆ΑΠ, , ηλικιωµένοιηλικιωµένοι))

ΚάπνισµαΚάπνισµα

LDL > 130mg/dlLDL > 130mg/dl

HDL (A< 40mg/dl, HDL (A< 40mg/dl, ΓΓ<45 mg/dl)<45 mg/dl)

ΤριγλυκερίδιαΤριγλυκερίδια > 150 > 150 mg/dlmg/dl

IFG IFG ((σάκχαροσάκχαρο νηστείαςνηστείας))>100 mg/dl, IGT>100 mg/dl, IGT ((σάκχαροσάκχαρο
2hrs 75gr 2hrs 75gr gluglu)) >140 mg/dl>140 mg/dl

ΠερίµετροςΠερίµετρος µέσηςµέσης ΑΑ>102>102 cmcm, , ΓΓ>88 >88 cmcm



ΤαΤα µυστικάµυστικά τηςτης µακροζωίαςµακροζωίας στηνστην ΙκαρίαΙκαρία

ΟΟ τρόποςτρόπος ζωήςζωής ««προστατεύειπροστατεύει»» απόαπό τατα

καρδιαγγειακάκαρδιαγγειακά καικαι τοντον καρκίνοκαρκίνο

ΑποφυγήΑποφυγή καπνίσµατοςκαπνίσµατος

∆ίαιτα∆ίαιτα βασισµένηβασισµένη σεσε φυτικέςφυτικές ίνεςίνες καικαι τροφέςτροφές

ΗΗ χαµηλήχαµηλή πρόσληψηπρόσληψη κρέατοςκρέατος

ΗΗ καθηµερινήκαθηµερινή δραστηριότηταδραστηριότητα

ΗΗ µεσηµεριανήµεσηµεριανή ανάπαυσηανάπαυση

ΤοΤο φύλοφύλο ((θήλεαθήλεα : : αρσενικάαρσενικά,  2 : 1),  2 : 1)

ΗΗ κοινωνικότητακοινωνικότητα

ΗΗ οικογενειακήοικογενειακή συνοχήσυνοχή



ΦαίνεταιΦαίνεται, , πωςπως οο µόνοςµόνος

διαθέσιµοςδιαθέσιµος τρόποςτρόπος γιαγια νανα

ζήσειςζήσεις πολλάπολλά χρόνιαχρόνια

είναιείναι νανα γεράσειςγεράσεις



Σας ευχαριστώ


