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Aρτηρlακli uπερτ0ση ε[vαι η αυξηση τηξ αρτηριακηg
π(εoηg (τηq π[εoηq TOU α[ματoq ΠoU κυκλoφoρε[ οτιg
αρΤηριεq) σε επ[πεδα πoU μαKρoχρovιωq
σUvεΠαγovται αυξηoη τoU κιvδυvoυ v6οησηq Kαι
θαvατoυ απ6 καρδιαγγειακ0 vooημαTα (6πω9 ε(vαι τo
αγγειακo εγκεφαλικo επειooδιo Kαι η oτηθαγχη η τo
'0σo υΨηλ6τερη εfuαι σUοτoλικη
6μφραγμα) .
η

(μεγ(oτη, "μεγαλη")

κα/η η διαoτoλικη (ελαx(oτη,

"μιKρη") π[εoη, τoσo αυξαvει Kαι o κfvδUvoq. Ωoτ6σ0,
τα 6ρια τηq αρτηριακflg π[εoηq ΠOU διακρ[voUV Tα
vOρμOTασικα απ6 τα UΠερτασικα ατoμα ε(vαι εκε(vα
κατω απ6 τα oΠo[α η ελαττωση Tηq αρΤηριακηg πιεoηg

με θεραTτεUτικη παρ6μβαoη εξoυδετεριilvει τOV
κ[vδUvo σε εΠ[πεδo Πληθυoμoυ.
Yπιlρταση θεωρε[ται η οταθερη αUξηση Tηq
σUστOλικηq αρτηριακηg π[εoηq σε 140 mmΗg

(xιλιοoτα oτηληq υδραργυρ0υ) η Περιoοοτερo
κα/η Tηq διαoτoλικηg π(εoηg οε 90 mmHg η
περιοo6τερ0. "Σταθερη αυξηση" oημα[vει Tηv
επαVειλημμ6vη διαπ[oτωση αUξημ6vωv τιμιilv oε
ουvθflKεq ηρεμ(αq. 0ι τιμι1g αυTεq ιoxυouv για 6λεq
τιg ηλικ[εg μετα τηV εvηλικ(ωoη. Στιg αVαΠτυγμ6vεg
xωρεg τo 114 περ[πoU Tωv εvηλ(κωV ΠαρOUαιαζει
αUξημ6vεg τιμ69 αρΤηριακηg π[εαηq. Επειδη η
αρτηριακη π[εoη αυξαvει με Τηv ηλικ[α, η υπ6ρταση
ε[vαι oυxv6τερη σToUq ηλιKιωμιlvouq. Πριv απo TηV
εμμηV6παυση η υπ6ρταση ε[vαι σΠαVιωτερη στιq
γυvα(Kεq απ6 ooo σTOυg αvδρεq, αλλα μετα αΠ' αuτηv
γ[vεται εξ' [οoυ ouxvη.
!,
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0 μεγαλ1τερoq κivδUvlq απ6 ΤηV υπ€ρταoη
εfuαι o κfuδUvlq vα παθει 0 αρρωoτlq
εγKεφαλικη αιμ0ρραγ(α απ6 απ6τoμη
α0ξη0η Τηq αρτηριακηq πboηq'

Aλf 0εlg:

0 κ(vδUvoq αυτ69 ε(vαι πoλυ
μικρog. H uπερταση δρα μαKρOxρov[ωg
βλαπτOVταq τo τoιxωμα τωV αρτηριιilv.

Tιq TIι0 πoλλι1q φOρ6q, τO εγKεφαλικ6
επειo6διo δεv πρoKαλε[ται απ6 αιμoρραγ(α,

αλλα απ6 απ6φραξη εγKεφαλικηq αρτηρ(αq,
δηλαδη με τov διo μηχαVιoμo με τOv oπο[o

πρoKαλε(ται το 6μφραγμα.
Στηv πραγματικ6τητα, o κ[vδυvog αμεoηg
πρoκληoηq αγγειακου εγKεφαλικoυ
εΤτεισoδ[ου ε[vαι πoλυ μεγαλυτερog 6ταv
ελαττωVεται απ6τoμα απ'ooο 6ταv αυξαvει
αποτoμα η αρτηριακη π[εαη o' εvα
Uπερταoικ6 ατoμo.
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ΕπικfuδUVη εfuαι η αaξηση Tηq διαoτoλιKηq
(''μικρηq'') κυρ(ωζ Kαι 6yι τ6σ0 Τηq

oυoτoλιΚηq πboηq'

Aλf 0εIu:

Aπ6 πoλλι1g μελ6Tεq 6xει

απoδειχθε( 6τι η αυξηση tηq σUoτoλικflg
(''μεγαληq") π[εoηg απoτελε( παραγoVTα
κιvδυvou για vooo Tηq καρδιαg και τωV
αγγε(ωV εξ' [oou σημαvτικ6, αv 6xι
σημαvτικ6τερo, με τηv αυξηoη τηq
διαoτoλικηg ("μικρηg") π(εσηq.
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Σ' εvαV Uπερταoικ6

Γτ0U

καπv(ζει, η

ρ0θμιση Τηζ αρΤηριακηg TlU πfεoηq αρκε[
για Vα TlV πρoφυλαξει απ6 vooημαΤα Τηq
καρδιαq Kαι TωV αγγεfuv'

Aλ{0εlg:

Αv και Oι KαΠvιoτ6g δεv

6xουv Uψηλoτερεq τιμι1g αρτηριακηg
π(εοηq απ' 6σ0 Oι μη KαπvισTεq, Τ0 [διο τo
καπvιoμα αTτOτελε( μεζovα παραγOvΤα

κιvδυvOU για καρδιαγγειαKη v6oo. Σε
6oouq σUVεx(ζoUv Vα καπv[ζOUV, η
Πρoσταο[α ΠoU εξαoφαλ(ζει η ρυθμιoη τηq
π[εοηq με φαρμαKα ε(vαι μειωμ6vη.
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H υπ6ρΤαση πρoκαλε( ριVlρραYfu, π0U
απoτελε(, αλλωoΤε, μηχαvιoμ6 Πρ0σΤαα(αq

απ6

TηV

υπ6ρταoη (αvoιγει η μ0Tη για

Vα

ΠερισσεUlaμεvo αfuα). Σ' αυτ69
φ0γει
Τιq περιπτtiloειq αΠαιτε(ται επεffo Uσα
αVΤιμετtΙlπιoη Tηq υπερτασηq'
Τ0

Aληθεlu:

Στo oυvoλo oxεδ6v τωv
Γtεριπτωοεωv η ριV0ρραγ(α πρo6ρχεται απ6
καποια φλεβα. Δεv ιfxει, εΠoμι1vωg, ox6oη
με τηV π(εoη μ6οα στιq αρτηρ[εq, αλλα
οφε[λεΤαι σε ToπιKOυq λ6γouq. Η αυξηoη
τηq αρTηριακηq π(εoηq ε(vαι ΤO αποτ6λεoμα
TηE αVησUχ(αq ΠoU Πρ0καλε[ σΤοV αρρωοτo
η ριVoρραγ(α και 6xι τ0 α(τιo τηq τελευτα(αg.
Η μ6Vη περ[πτωoη ΠOυ δικαιoλoγε(

επε[γοUσα αVτιμετιilπιοη Τηq αρτηριακηq
πfεoηg ε[vαι η πoλυ οπαvια αιμOρραγια απo
αρτηρια (τo αιμα τ6τε τιvαζεται σαV
π(δακαg κατα ιilοειg).

Σε ελαψριεζ ΠεριΠτtilαειq υπ6ρτασηζ
αρκεi η χ0ρηγηση oριoμεVωV
αVτιUπερταoικtiV φαρμακωv (π'χ'
διoυρητικtElv) δυo η τρειq φ0ρεq ΤηV
εβδ0μαδα'
'ΕVα

Aλ{θεlg:

ατoμO η ε(vαι UπερTαοικ6
η δεv ε[vαι. Av ε[vαι UΠερTασιKο, πρεΠει vα

πα[ρvει 6vα φαρμαKo τ6oo oυxvα, 6σO
xρειαζεται για vα εξαοφαλ(ζει καθημεριvη
δραοη oε 24ωρη βαση, αρα τουλαχιστoV μια
φ0ρα ΤηV ημερα. Av δεv ε(vαι
UΤIερTαoικ6, τ6τε δεv xρειαζεTαι vα πα[ρVει
καΘ6λOU αvτιUπερταoικα φαρμακα.
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H φαρμαKεUΤικη θεραπε(α πρ€πει Vα
εφαρμ6ζεται αμ6oωq μετα τη διαπbτωoη
Τηq υπ6ρτασηζ, για Vα πρoλαμβαvovται 0ι
κfuδυvoι π0ιJ σUVεπαγεται η αaξηαη Τηq
αρΤηριακηq πboηq

Aλ{θεlα:

H πρ6κληoη βλαβηg απo τηV

υπ6ρταση ε[vαι μια μαKρoxρ6vια
διαδικαο(α. oχι απαvια, ατoμα με τιμ69
διαoτoλικηg ("μικρηg") π[εσηq 9095 mmHg η τιμεg σUστoλικηg ("μεγαληq")
'l
π[εoηq 40 - 150 mmHg, Tταρoυoιαζoυv
υπoxωρηση τωv τιμιiv τηq αρTΙlριακηg
Τouq π(εoηq σε KαvOVικα επ[πbδα χωριq
φαρμαKεUτιKη θεραπε(α. Για τo λ6γ0 αυτO,
δεv υπαρxει λoγοq Vα oπευδει καvε[g vα
τOUq χoρηγηοει φαρμαKα, TτριV βεβαιωΘει

oτι η αυξηοη ε[vαι μ6vιμη και 6xι
παρoδιKη.
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H απ6Τ0μη αaξηoη Τηq αρΤηριακηq π(εαηq
σε Uψηλα επ(πεδα (π'y' 200/1 10 mmHg)
εfuαι UπερΤαoικfi κρbη Kαι πρι1πει Vα
αVΤιμετωπ (ζεΤαι εΠε ιγ6vτω q'

Aλf θεlα:

Aυτη καθεαUTη η τιμη Τηq
αρτηριακηq π(εoηq η η ταxυτηTα αv6δoυ
Tηq δεv απoτελουv κριτηρια για Vα
χαραKτηριoτε( μια κατααταση επειγoUσα.

Tετoιεq αUξηαειq μΠoρOυv vα oυμβoυv
Kαι σε φυoιoλoγικα ατoμα κατω απ6
oυvθηKεq σTρεq. Σημαo(α 6xει η
μαKρoxρovια και 6xι η περισΤασιαKη
ρUθμιση τηq αρΤηριακηq π[εoηq. 0 6ρoq
''UΠερταoικη κρ[οη" πριfπει Vα
αΠOφευγεται γιατ[ δημιουργει oυγxυση'
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To oκ6ρδo καvει καλ6 σΤηv

AλliΘεlα:

πboη'

To oκ6ρδο μΤτOρε[ vα

Πρoκαλεοει μιKρη ελαττωση Τηq
αρΤηριακηg π(εoηg 6ταV χOρηγε[ται oε
μεγαλεq ΠOσ6τητε9 (π.x.10 -25 oκελ[δεq
VωπOυ oκ6ρδoυ TηV ημερα)' Tα
σKεUαοματα πOU Kuκλoφoρoυv ε[vαι
εκxυλ[oματα η απooταγματα oκ6ρδoυ,
ΠOU δεv εχoυv 6μω9 oταθρρη
Περιεκτικ6τητα στη δραoτfκη oυo(α πOU
Περι6xει τo οκ6ρδ0 Kαι εΠομ6vωg ε(vαι
δυoκoλo vα εξαoφαλ[oouv σTαθερη δ6oη.
Eπιπλ6ov, ακ6μα Kαι τα "xαπια" oκ6ρδou
πρOκαλουv δUσOσμ(α τoυ oτ6μαΤoq.
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0 υπερταoικ6q ε[vαι σε θ6oη vα
καταλαβαfuει π6τε αvεβαfuει η πboη Τ0U
με βαoη Τα σUμπτtilμαΤα π0U Τ0U πρoκαλε('

Aλf θεlα:

Mε εξα(ρεση τηV πoλυ oπαvια
UΠερταoικη εγKεφαλοπαθεια, δεv εxει
απoδειxθε( oυox6τιση τoU υΨοUq τηq
π[εoηq με ΤηV εμφαvιση σUμΠτωματωv,
6πω9 ε[vαι O ΠOVOκι1φαλOq η η ζαλη. H
λαvθαoμ6vη αvτληΨη 6τι η αUξηoη τηq
αρΤηριακηg π[εoηg γιvεTαι UπOKειμεvικα
αιoθητη, οδηγε[ οε περιστασιαKη ληΨη
φαρμακωv μovο 6ταv υπαρxOUV
σUμΠτιilματα, εvω τO σωστ6 ε(vαι vα
εφαρμ6ζεται οταθερη θεραπε[α 6ταv
διαπιoτωvοvται αUξημεvεq τιμ69 πιεσηq

σε μετρηοειq αvεξαρτητεq απ6

ΤηV

ΠαρOυo(α σUμΠτωματωv"
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Στoυg ηλικιωμ6voυq UrτερTαοικoag η
πboη δεv πρεπει Vα ελαττtΙlVεTαι επειδfi
τα διαφ0ρα 6ργαvα, 6πωq o εγκ6φαλoζ
Και oι vεφρo(, εyoυv oυvηθbει vα
λειτουργoUv με αUτη Τηv πboη'

Aλliθεlα]

H oταδιακη με(ωοη τηq
αρTηριακηg π[εoηg 6ταv ε(vαι αUξημ6vη,
ι1χει ωq αποτελεoμα τη με[ωoη τOU

κιvδυvοu v6oησηq και θαv0του απo
καρδιαγγειαKα vοoηματα bτουg

ηλικιωμεvoυg, 6πωq αKριβιilg Kαι στOUq
vεOυg. H πρooταofα μαλιoτα τωV
ηλικιωμ6vωv αΠ' τη θεραπε[α ε[vαι ακ6μα
μεγαλυτερη.

ffiffiffiffiffi
Yπαρyει μια μ0ρφη αaξηoηq Τηq πboηq,
η καλoaμεVη ''VευρoπbσΠ'', Π0U εfuαι
λιγ6τερo επικfuδUVη απo TηV πραγματικfi
υπερταση Kαι π0ιJ, oaτωg η αλλωq, δεv
μΠ0ρε( ιlα ΤηV ελεγξει KαVεξ επειδη
εξαρταται απ6 αvεξιfλεYKΤεq εξωτερικ6q
επιδρασειζ, oπωg oυγκfuηαη, φ6βo, 0ρYη,
θυμ6 κ'λ'π'

Aλ'iθεIα:

H ouγKιVηoιακη επιδραση σΤηV

αρTηριακη π(εoη ιoxuει για 6λα τα ατoμα,
UΠερTαoικα Kαι μη (o' εvα φυoιολογικo
ατoμO TIου oδηγε[ και παταει φρι1vo για Vα

μηV oκoτωσει εvαv πεζ6, η π[εση μΠOρει

vα φθασει σTα 220), αλλα o κ[vδUVOq αΠ'

τηV υπ6ρταση εξαρταται αΠoκλειoτικα
απo τo uψoq Τηq πfεoηq σε ουvθηKεq

ηρεμιαg. Aθωα υπερταση τOU τυποU τηq
"vεuροπ(εσηq" δεv υπαρxει.
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Tα πορτoκαλια αυξαVIUV ΤηV πbαη.

Aλfi θεIα : Avτιθετωq,

υπαρχοUV

εvδε(ξειq για τo 6τι oι πλo0οιεg οε καλιο
τρoφ69, oπωg ΤO ΠOρτoκαλια,
ΠρOσTατευoυv απo τηV uπερταση Kαι εV
παoη Περιπτιδσει, Oι UΠερτασιKo[ πou
πα[ρvoυv δι0Uρητικα πρεπει vα πα(ρVoUV
τρoφ69 πλουoιεg oε καλιo. ι
Πληρoφoριεq:

Γ' Παθολoγικη Kλιvικη Παvεπιοτημ[ου Αθηvιilv
Mεοoγε[ωv 152, 115 27 Αθηvα, τηλ: 77
e-mail. gpp@hol.gr
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