
Η υπέρταση, δηλαδή η 
αυξημένη αρτηριακή 
πίεση, είναι η κατεξο-
χήν πάθηση της μέσης 

ηλικίας. Ωστόσο, ένας στους 17 νέους 
κάτω της ηλικίας των 40 ετών στην 
Ευρώπη είναι υπερτασικός, με τα με-
γαλύτερα ποσοστά να εμφανίζονται σε 
αυτούς που έχουν ιδιαίτερη προδιά-
θεση όπως το οικογενειακό ιστορικό 
ή υπέρταση λόγω εγκυμοσύνης ή 
πρόωρου τοκετού. Η υπέρταση στη 
νεαρή ηλικία αυξάνει σημαντικά τον 
κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και 
καρδιαγγειακής νόσου. 

1. Ποια πίεση θεωρείται φυσιο-
λογική; 

Ο ορισμός των ορίων της φυσιολο-
γικής αρτηριακής πίεσης μεταβάλλε-
ται συνεχώς. Σήμερα πιστεύεται ότι 
η αρτηριακή πίεση δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 120 mmHg η μεγάλη 
(συστολική) και η μικρή (διαστολική) 
τα 80 mmHg. 

2. Πώς καθορίζονται τα φυσιολο-
γικά όρια των τιμών της αρτηρι-
ακής πίεσης; 

H άποψη του να θεωρούνται φυ-
σιολογικές τιμές οι κατά το δυνατόν 
μικρότερες τιμές προέκυψε από απο-
τελέσματα πολυκεντρικών μελετών 
στις οποίες αποδείχθηκε ότι τα άτομα 
με αρτηριακή πίεση 110 mmHg εί-
χαν μικρότερη πιθανότητα να πάθουν 
καρδιοεγκεφαλικά επεισόδια από τα 
άτομα που είχαν αρτηριακή πίεση 130 
mmHg. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί 
ότι ακόμα και εκείνοι που έχουν φυ-
σιολογικές τιμές αρτηριακής πίεσης 
έχουν περισσότερη πιθανότητα να 
ζήσουν περισσότερο και με καλύτερη 
ποιοτική ζωή όταν η αρτηριακή τους 
πίεση παραμένει φυσιολογική στις 
κατώτερες κατά το δυνατόν τιμές. 

3. Πότε χαρακτηρίζεται ένας νέος 
ασθενής ως υπερτασικός; 

Για να χαρακτηρισθεί κάποιος υπερ-
τασικός δεν αρκεί η μέτρηση της πίε-

σής του μια φορά το 24ωρο. Υπερτα-
σικός χαρακτηρίζεται κάποιος όταν σε 
επανειλημμένες μετρήσεις σε ηρεμία, 
η συστολική πίεση είναι μεγαλύτερη 
από 140 mmHg και η διαστολική με-
γαλύτερη από 90 mmHg. Σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις μάλιστα χρειάζεται 
συνεχής καταγραφή της πίεσης με 
συσκευή holter η οποία καταγράφει 
όχι μόνο τη μέση πίεση του 24ώρου 
αλλά και τις αιχμές (τις υψηλότερες τι-
μές) της αρτηριακής πίεσης καθώς και 
τις χαμηλότερες. Αν λοιπόν κάποιος 
ανακαλύψει υψηλές τιμές αρτηρια-
κής πίεσης, είναι απαραίτητος ένας 
πλήρης καρδιολογικός έλεγχος (ηχο-
καρδιογράφημα, δοκιμασία κόπωσης, 
έλεγχος βιοχημικών δεικτών) και σε 
πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις μπο-
ρεί να γίνει και μαγνητική τομογραφία 
όπου σε συνδυασμό με τον υπέρηχο 
δίνει μια αναλυτική εικόνα για τη 
συστολική και διαστολική λειτουργία 
καθώς και για τη λειτουργία των βαλ-
βίδων. Επιπλέον, ο γιατρός αξιολογεί 
εάν οι υψηλές πιέσεις εμφανίζονται 
μόνον κατά τη διάρκεια της ημέρας ή 
εάν παρατηρούνται και τη νύκτα. Εάν 
οι αιχμές της αρτηριακής συνδέονται 
με το stress και εάν κατά τη διάρκεια 
των υψηλών πιέσεων αυξάνεται και 
η συχνότητα της καρδιακής λειτουρ-
γίας. Ολα αυτά τα ευρήματα πρέπει 

να αξιολογηθούν για να χορηγηθεί η 
καταλληλότερη θεραπεία. 

4. Μπορούμε να προβλέψουμε 
την εμφάνιση υπέρτασης; 

Με αυστηρά κριτήρια εάν ένα άτο-
μο κατά τη διάρκεια της εφηβείας 
του έχει τη συστολική (μεγάλη) πίεση 
110 mmHg και κατά τη διάρκεια της 
ενηλικίωσής του η πίεσή του φθάσει 
το 130-140 mmHg αυτό θεωρείται 
προϋπερτασικό και προβλέπεται ότι 
είναι πιθανό να αναπτύξει στο μέλλον 
υπέρταση. 

5. Ποια είναι τα αίτια της υπέρτα-
σης στους νέους; 

Η αρτηριακή πίεση εξαρτάται πρα-
κτικά από την καλή λειτουργία της 
καρδιάς και των νεφρών καθώς και 
από την ελαστικότητα των τοιχω-
μάτων των αρτηριών. Η αρτηριακή 
πίεση στο 95% των περιπτώσεων 
χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθής. Δη-
λαδή πρόκειται για αρτηριακή πίεση 
χωρίς σαφή αιτιολογία. Στο υπόλοιπο 
5% των περιπτώσεων αρτηριακής 
υπέρτασης υπάρχει αναγνωρίσιμη 
αιτιολογία και η υπέρταση προκύ-
πτει ως συνέπεια μιας πρότερης πα-
θολογικής κατάστασης (νεφρίτιδα, 
νεφρική ανεπάρκεια, υπεραλδοστε-
ρονισμός κ.ά.). 

6. Ποιοι είναι οι προδιαθεσικοί 
παράγοντες της ιδιοπαθούς υπέρ-
τασης; 

Οπως προαναφέρθηκε, η ιδιοπα-
θής υπέρταση δεν έχει συγκεκριμένη 
αιτιολογία, ωστόσο υπάρχουν παρά-
γοντες που αυξάνουν την πιθανότητα 
εμφάνισής της στους νέους. Σε αυτούς 
τους παράγοντες συγκαταλέγονται η 
κληρονομικότητα, η φυλή (συχνό-
τερη στους Αφροαμερικάνους), η 
ηλικία (λόγω σκλήρυνσης των αρτη-
ριών με την πάροδο του χρόνου), η 
παχυσαρκία, η έλλειψη άσκησης, η 
κατανάλωση αλκοόλ, η κατανάλωση 
άλατος και η χρήση αντισυλληπτικών 
χαπιών. Επίσης, το νευρικό σύστημα 
παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρ-
φωση των μεταβολών της αρτηρια-
κής πίεσης ειδικά κατά τη διάρκεια 
της ημέρας λόγω της επίδρασης των 
κατεχολαμινών. 

7. Η ιδιοπαθής υπέρταση αντιμε-
τωπίζεται πάντα με φαρμακευτική 
αγωγή; 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν πρω-
τοεμφανίζεται αύξηση της πίεσης 
(άνω των 120 mmHg η μεγάλη ή 
και άνω των 80 mmHg η μικρή) είναι 
λάθος να καταφεύγουμε σε φάρμα-
κα. Η πρώτη προσπάθεια πρέπει να 
αφορά την αλλαγή του τρόπου ζωής. 

Απώλεια του υπερβολικού βάρους με 
δίαιτα, περισσότερη κινητοποίηση με 
γυμναστική και βάδισμα και σωστή 
διατροφή απαλλαγμένη κυρίως από 
τα αλμυρά. Εάν παρ’ όλα αυτά η πίεση 
επιμένει με τάση να αυξάνει, τότε θα 
πρέπει να προβληματίζεται ο ιατρός 
για την έναρξη της θεραπείας. 

8. Πότε θα πρέπει να μετράμε την 
αρτηριακή πίεση; 

Η πίεση πρέπει να μετριέται κάθε 
πρωί, γιατί τότε συνήθως είναι αυξη-
μένη. Γενικότερα, όμως, προκειμένου 
να αρχίσει η έναρξη της θεραπείας, 
προτιμότερο είναι να γίνεται 24ωρη 
καταγραφή της πίεσης με ειδικό μη-
χάνημα, ούτως ώστε να αντιληφθούμε 
πώς συμπεριφέρεται κατά την ηρεμία, 
κατά την προσπάθεια, κατά την ώρα 
του stress και κατά τον ύπνο. Ετσι θα 
αντιληφθεί καλύτερα ο ιατρός ποιο 
είναι το καταλληλότερο φάρμακο για 
τον ασθενή του. 

9. Ποια θεραπεία συνίσταται όταν 
κάποιος εμφανίσει αρτηριακή 
υπέρταση; 

Η μονοθεραπεία, η χρήση δηλαδή 
ενός φαρμάκου είναι η προτιμότερη 
θεραπεία. Εάν αυτή αποτύχει, τότε 
καταφεύγει ο ιατρός στους συν-
δυασμούς φαρμάκων. Είναι λάθος 
να δίδονται αλόγιστα συνδυασμοί 
φαρμάκων προκειμένου να επι-
τευχθεί άμεσα ρύθμιση της πίεσης, 
αγνοώντας τις παρενέργειες των 
φαρμάκων που είναι δυνατόν να 
παρουσιασθούν διαχρονικά. Σπάνια 
υπάρχουν και ορισμένες συνθήκες 
που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής 
όπως η σοβαρή ή/και ανθεκτική 
υπέρταση, η έναρξη υπέρτασης 
πριν την εφηβεία και η εμφάνιση 
υπέρτασης σε άτομα ηλικίας <30 
ετών μη παχύσαρκα, με αρνητικό 
οικογενειακό ιστορικό. 

10. Πότε μπορεί ένας υπερτασικός 
νέος ασθενής να σταματήσει να 
παίρνει φάρμακα; 

Ο άρρωστος που ξαφνικά παρου-
σιάζει αυξημένη πίεση σε ηλικία συ-
νήθως κάτω των 40 ετών πρέπει να 
αποκλείσει συγκεκριμένες αιτίες που 
μπορεί να του την προκαλέσουν. Εάν 
η αιτία της υπέρτασης αντιμετωπισθεί 
έγκαιρα και εξαλειφθεί, τότε κατά 
κανόνα η υπέρταση υποχωρεί και ο 
άρρωστος δεν έχει ανάγκη να παίρνει 
αντιυπερτασικά φάρμακα. +
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