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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Θεραπευτικό Πρωτόκολλο Συνταγογράφησης (ΘΠΣ) για την αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) στοχεύει
στην καθοδήγηση των γιατρών ως προς (α) τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την έναρξη
φαρμακευτικής θεραπείας, (β) την επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας, και (γ) την στρατηγική για
την επίτευξη άριστης ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ). Οι οδηγίες επικεντρώνονται στην
αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς AY σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα και δεν εξετάζουν ειδικές
περιπτώσεις, όπως η επείγουσα υπέρταση ούτε ασχολούνται με την προσέγγιση και αντιμετώπιση της
δευτεροπαθούς υπέρτασης, η οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπίζεται σε εξειδικευμένα ιατρεία.
Το ΘΠΣ είναι ένας συνοπτικός θεραπευτικός οδηγός και δεν υποκαθιστά τα πλήρη κείμενα
κατευθυντήριων οδηγιών, τα οποία παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τις περιπτώσεις και
τα θέματα που προκύπτουν στη διαγνωστική προσπέλαση και την αντιμετώπιση της υπέρτασης.
Επιπλέον, το ΘΠΣ δεν υποκαθιστά την κρίση του γιατρού, ο οποίος πρέπει να εξατομικεύει τη
διαθέσιμη γνώση με στόχο τη άριστη αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Η διαμόρφωση
του ΘΠΣ βασίστηκε στις κατευθυντήριες οδηγίες 2013 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας. *
*

2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial
hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) .J Hypertens.
2013 Jul;31(7):1281-357.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Η ΑΥ αποτελεί τεκμηριωμένο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά και νεφρικά νοσήματα. Η
ταξινόμηση της ΑΥ ανάλογα με τα επίπεδα της συστολικής ΑΠ (ΣΑΠ) ή/και της διαστολικής (ΔΑΠ)
φαίνεται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Ορισμός και ταξινόμηση της ΑΠ βάση μετρήσεων στο ιατρείο (mmHg).
Κατηγορία
Ιδανική
Φυσιολογική
Υψηλή φυσιολογική
Υπέρταση
- Σταδίου 1
- Σταδίου 2
- Σταδίου 3
- Μεμονωμένη συστολική

ΣΑΠ
(mmHg)

ΔΑΠ
(mmHg)

<120
120–129
130–139

και
ή/και
ή/και

<80
80–84
85–89

140–159
160–179
≥180
≥140

ή/και
ή/και
ή/και
και

90–99
100–109
≥110
<90

Για την αξιόπιστη διάγνωση της ΑΥ και τη λήψη της καταλληλότερης απόφασης για θεραπεία συχνά
είναι απαραίτητη η αξιολόγηση της ΑΠ εκτός ιατρείου, με μετρήσεις στο σπίτι ή με 24ωρη καταγραφή.
Τα όρια της ΑΠ για τη διάγνωση της ΑΥ με βάση μετρήσεις εκτός ιατρείου φαίνονται στον Πίνακα 2.
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Πίνακας 2. Ορισμός υπέρτασης με βάση μετρήσεις στο ιατρείο και εκτός ιατρείου.
Μέθοδος μέτρησης ΑΠ
Ιατρείο
24ωρη καταγραφή
- Όλο το 24ωρο
- Ημέρα
- Νύχτα
Μετρήσεις στο σπίτι

ΣΑΠ (mmHg)

ΔΑΠ (mmHg)

≥140

ή/και

≥90

≥130
≥135
≥120
≥135

ή/και
ή/και
ή/και
ή/και

≥80
≥85
≥70
≥85

Στην διαγνωστική προσπέλαση ατόμων με αυξημένη ΑΠ εξετάζεται το ενδεχόμενο δευτεροπαθούς
υπέρτασης. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις από το ιστορικό, την κλινική
εξέταση και τον αδρό παρακλινικό έλεγχο, ενδείκνυται η αναζήτηση δευτεροπαθών αιτίων υπέρτασης,
η οποία είναι προτιμότερο να γίνεται σε εξειδικευμένα ιατρεία υπέρτασης
3. EΚΤIΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟY ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟY ΚΙΝΔYΝΟΥ
Για την απόφαση για θεραπεία της ΑΥ είναι απαραίτητο εκτός από την αξιολόγηση των επιπέδων της
ΑΠ, να γίνεται εκτίμηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου. Στην πλειονότητα των υπερτασικών
ασθενών, εκτός από την αυξημένη ΑΠ συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες που αυξάνουν τον
συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο (Πίνακας 3).
Η εκτίμηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου γίνεται λαμβάνοντας υπόψη: (1) τα επίπεδα της
ΑΠ, (2) την παρουσία άλλων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, (3) την παρουσία δεικτών
ασυμπτωματικής βλάβης οργάνων στόχων και (4) την ύπαρξη εγκατεστημένης καρδιαγγειακής ή
νεφρικής νόσου (Πίνακας 4). Ο υπολογισμός του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου είναι
απαραίτητος για την επιλογή του χρόνου έναρξης θεραπείας, της θεραπευτικής στρατηγικής (έναρξη με
μονοθεραπεία ή συνδυασμό), της εντατικοποίησης της παρακολούθησης, αλλά και για παρεμβάσεις σε
άλλους παράγοντες κινδύνου (π.χ. υπολιπιδαιμική και αντιαιμοπεταλιακή αγωγή).
Πίνακας 3. Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εκτός της ΑΠ, οι οποίοι επηρεάζουν την πρόγνωση
και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ










Ανδρικό φύλο
Ηλικία (άνδρες ≥55 έτη, γυναίκες ≥65 έτη)
Κάπνισμα
Δυσλιπιδαιμία: Ολική χοληστερόλη >190 mg/dL, ή/και LDL >115 mg/dL, ή/και HDL άνδρες <40 mg/dL,
γυναίκες <46 mg/dL, ή/και τριγλυκερίδια >150 mg/dL
Γλυκόζη νηστείας 102-125 mg/dL
Παθολογική δοκιμασία ανοχής γλυκόζης
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Παχυσαρκία ΔΜΣ ≥30 kg/m
Κεντρική παχυσαρκία (περίμετρος μέσης: άνδρες ≥102 cm, γυναίκες ≥88 cm)
Οικογενειακό ιστορικό πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου (σε άνδρες <55 ετών, γυναίκες <65 ετών)

ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ









Διαφορική πίεση (σε ηλικιωμένους) ≥60 mmHg
Ηλεκτροκαρδιογραφική υπερτροφία αρ. κοιλίας (Sokolow–Lyon index >3.5 mV; RaVL >1.1 mV, Cornell
voltage duration product >244 mV*ms)
2
Υπερηχοκαρδιογραφική υπερτροφία αρ. κοιλίας (δείκτης μάζας αρ. κοιλίας: άνδρες >115 g/m ; γυναίκες >95
2
g/m )
Πάχυνση έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδων (IMT >0.9 mm), ή αθηρωματική πλάκα
Κνήμο-βραχίονιος δείκτης (ABI) <0.9
Χρόνια νεφρική νόσος με eGFR 30-60 ml/min//1.73m²
Μικρολευκωματινουρία (30–300 mg/24ωρο), ή λόγος αλβουμίνης κρεατινίνης (30–300 mg/g, 3.4–34
mg/mmol) (κατά προτίμηση σε πρωινό δείγμα ούρων)
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (PWV) >10 m/s (προς το παρόν γίνεται μόνο σε ειδικευμένα κέντρα και υπάρχει
αβεβαιότητα για το φυσιολογικά όρια και την χρησιμότητα στη λήψη αποφάσεων στην πράξη)
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ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ


Γλυκόζη νηστείας ≥126 mg/dL ( 2 μετρήσεις), ή/και μεταγευματική γλυκόζη >198 mg/dL, ή/και HbA1c >7%.

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ Η ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ







Αγγειακή εγκεφαλική νόσος: ισχαιμικό ή αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικό αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο
Στεφανιαία νόσος: έμφραγμα μυοκαρδίου, στηθάγχη, επαναγγείωση στεφανιαίων (διαδερμική ή χειρουργική).
Καρδιακή ανεπάρκεια (με χαμηλό ή φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης)
Χρόνια νεφρική νόσος με eGFR <30 ml/min/1.73 m²; πρωτεϊνουρία (>300 mg/24 h)
Συμπτωματική περιφερική αρτηριοπάθεια
Αμφιβληστροειδοπάθεια σταδίου ΙΙΙ ή ΙV (αιμορραγίες, εξιδρώματα, οίδημα θηλής)

Πίνακας 4. Ταξινόμηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου ανάλογα με την κατηγοριοποίηση της
αρτηριακής πίεσης και την παρουσία άλλων παραγόντων κινδύνου, ασυμπτωματικής βλάβης οργάνων
στόχων, διαβήτη και καρδιαγγειακής ή νεφρικής νόσου.
*

Άλλοι παράγοντες
κινδύνου,
ασυμπτωματική βλάβη
οργάνων στόχων, νόσοι

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (mmHg)
Υψηλή Φυσιολογική+
ΣΑΠ 130-139 mmHg
ή/και ΔΑΠ 85-89

Υπέρταση σταδίου 1
ΣΑΠ 140-159 mmHg
ή/και ΔΑΠ 90-99

Υπέρταση σταδίου 2
ΣΑΠ 160-179 mmHg
ή/και ΔΑΠ 100-109

Υπέρταση σταδίου 3
ΣΑΠ ≥180 mmHg
ή/και ΔΑΠ ≥110

Μικρός
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Μέσος
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Μεγάλος
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Μικρός
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Μέσος
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Μέσος προς μεγάλος
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Μεγάλος
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

≥3 παράγοντες
κινδύνου

Μικρός προς μέσος
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Μέσος προς μεγάλος
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Μεγάλος
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Μεγάλος
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Διαβήτης, χρόνια νεφρική
νόσος σταδίου 3,
ασυμπτωματική βλάβη
οργάνου στόχου

Μέσος προς μεγάλος
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Μεγάλος
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Μεγάλος
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Μεγάλος προς πολύ
μεγάλος
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Πολύ μεγάλος
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Πολύ μεγάλος
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Πολύ μεγάλος
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Πολύ μεγάλος
καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Χωρίς άλλους
παράγοντες κινδύνου

1-2 παράγοντες κινδύνου

Συμπτωματική
καρδιαγγειακή νόσος, ή
χρόνια νεφρική νόσος
σταδίου ≥4, ή διαβήτης
με βλάβη οργάνου
στόχου/παράγοντες
κινδύνου
*

Σε άτομα με αυξημένη ΑΠ στο ιατρείο αλλά φυσιολογική εκτός ιατρείου (στο σπίτι ή σε 24ωρη καταγραφή) τίθεται
η διάγνωση της «Υπέρτασης Λευκής Μπλούζας». Τα άτομα αυτά, υπό τη προϋπόθεση ότι (α) δεν έχουν διαβήτη,
βλάβη οργάνων στόχων, ή καρδιαγγειακή ή νεφρική νόσο και (β) η διάγνωση έχει επιβεβαιωθεί με επανειλημμένες
μετρήσεις, διατρέχουν μικρό κίνδυνο και μπορεί να μην χρειάζονται φαρμακευτική θεραπεία αλλά τακτική
παρακολούθηση με αλλαγή του τρόπου ζωής.
+
Σε άτομα με υψηλή-φυσιολογική ΑΠ στο ιατρείο και αυξημένη εκτός ιατρείου (στο σπίτι ή σε 24ωρη καταγραφή)
τίθεται η διάγνωση της «Συγκαλυμμένης Υπέρτασης». Τα άτομα αυτά, μετά από επιβεβαίωση της διάγνωσης με
επανειλημμένες μετρήσεις, χρειάζονται θεραπεία επειδή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο όσο και οι υπερτασικοί.

4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΘΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Για την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα της πίεσης και ο συνολικός
καρδιαγγειακός κίνδυνος (Πίνακες 4,5).
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Σε άτομα με υψηλή-φυσιολογική ΑΠ δεν συστήνεται έναρξη φαρμακευτικής θεραπείας για την
υπέρταση. Όμως, το ενδεχόμενο θεραπείας πρέπει να εξετάζεται σε περίπτωση διαπίστωσης
αυξημένης ΑΠ εκτός ιατρείου (συγκαλυμμένη υπέρταση).
Σε περιπτώσεις με επιβεβαιωμένη υπέρταση σταδίου 1 και μικρό ή μέσο συνολικό
καρδιαγγειακό κίνδυνο συστήνεται έναρξη φαρμακευτικής θεραπείας όταν η αύξηση της ΑΠ
επιβεβαιωθεί σε επανειλημμένες επισκέψεις ή σε 24ωρη καταγραφή της ΑΠ, και παραμένει σε
αυτά τα επίπεδα παρά την εφαρμογή υγιεινοδιαιτητικών αλλαγών για μερικές εβδομάδες ή μήνες.
Σε περιπτώσεις με επιβεβαιωμένη υπέρταση σταδίου 1 και μεγάλο συνολικό καρδιαγγειακό
κίνδυνο συστήνεται
έναρξη φαρμακευτικής θεραπείας ταυτόχρονα με την εφαρμογή
υγιεινοδιαιτητικών αλλαγών.
Σε όλες τις περιπτώσεις με επιβεβαιωμένη υπέρταση σταδίου 2-3 συστήνεται έναρξη
φαρμακευτικής θεραπείας ταυτόχρονα ή μετά μερικές εβδομάδες εφαρμογής υγιεινοδιαιτητικών
αλλαγών (ανάλογα με το επίπεδο του καρδιαγγειακού κινδύνου) (Πίνακας 5).
Στους ηλικιωμένους >65 ετών σε καλή σωματική και νοητική κατάσταση έναρξη φαρμακευτικής
θεραπείας συστήνεται όταν η συστολική πίεση είναι ≥140 mmHg.
Στους ηλικιωμένους >80 ετών σε καλή σωματική και νοητική κατάσταση έναρξη φαρμακευτικής
θεραπείας συστήνεται όταν η συστολική πίεση είναι ≥160 mmHg, υπό την προϋπόθεση ότι η
θεραπεία είναι καλά ανεκτή.

Πίνακας 5. Αποφάσεις για θεραπευτική παρέμβαση ανάλογα με το βαθμό της υπέρτασης και τον
συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο.
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (mmHg)

Άλλοι παράγοντες
κινδύνου,
ασυμπτωματική βλάβη
οργάνων στόχων,
νόσοι

Υψηλή Φυσιολογική
ΑΠ (ΣΑΠ 130-139
ή/και ΔΑΠ 85-89)

Υπέρταση σταδίου 1
(ΣΑΠ 140-159
ή/και ΔΑΠ 90-99)

Υπέρταση σταδίου 2
(ΣΑΠ 160-179
ή/και ΔΑΠ 100-109)

Υπέρταση σταδίου 3
(ΣΑΠ ≥180
ή/και ΔΑΠ ≥110)

Χωρίς άλλους
παράγοντες κινδύνου

● Καμία φαρμακευτική
παρέμβαση

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές για 6-12 μήνες
● Μετά ένταξη στο ΘΠΣ

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές για μερικές
εβδομάδες
● Μετά ένταξη στο ΘΠΣ

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές
● Άμεση ένταξη
στο ΘΠΣ

1-2 παράγοντες
κινδύνου

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές
● Καμία φαρμακευτική
παρέμβαση

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές για μερικές
εβδομάδες
● Μετά ένταξη στο ΘΠΣ

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές για μερικές
εβδομάδες
● Μετά ένταξη στο ΘΠΣ

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές
● Άμεση ένταξη
στο ΘΠΣ

≥ 3 παράγοντες
κινδύνου

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές
● Καμία φαρμακευτική
παρέμβαση

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές για μερικές
εβδομάδες
● Μετά ένταξη στο ΘΠΣ

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές
● Ένταξη στο ΘΠΣ

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές
● Άμεση ένταξη
στο ΘΠΣ

Διαβήτης, χρόνια
νεφρική νόσος σταδίου
3, ασυμπτωματική
βλάβη οργάνου στόχου

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές
● Καμία φαρμακευτική
παρέμβαση

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές
● Ένταξη στο ΘΠΣ

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές
● Ένταξη στο ΘΠΣ

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές
● Άμεση ένταξη
στο ΘΠΣ

Συμπτωματική
καρδιαγγειακή νόσος, ή
χρόνια νεφρική νόσος
σταδίου ≥4, ή διαβήτης
με βλάβη οργάνου
στόχου/παράγοντες
κινδύνου

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές
● Καμία φαρμακευτική
παρέμβαση

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές
● Ένταξη στο ΘΠΣ

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές
● Ένταξη στο ΘΠΣ

● Υγιεινοδιαιτητικές
αλλαγές
● Άμεση ένταξη στο
ΘΠΣ

5. ΣΤΟΧΟΙ ΑΠ ΤΗΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Οι στόχοι ΑΠ για μετρήσεις στο ιατρείο που πρέπει να επιτευχθούν με τη μη φαρμακευτική και τη
φαρμακευτική παρέμβαση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ασθενών και τα συνυπάρχοντα
νοσήματα φαίνονται στον Πίνακα 6. Για τις μετρήσεις της ΑΠ εκτός ιατρείου (στο σπίτι ή σε 24ωρη
καταγραφή) οι στόχοι είναι χαμηλότεροι (Πίνακας 2).
Πίνακας 6. Στόχοι ΑΠ με της τη θεραπεία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς
Συστολική ΑΠ (μετρήσεις στο ιατρείο)
Μικρός - μέσος συνολικός κίνδυνος
Σ. Διαβήτης
Προηγούμενο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ή παροδικό ισχαιμικό)
Στεφανιαία νόσος
Νεφροπάθεια (διαβητική ή μη)
65-80 ετών σε καλή κατάσταση
>80 ετών με καλή σωματική/νοητική κατάσταση

Διαστολική ΑΠ (μετρήσεις στο ιατρείο)
Περισσότερες περιπτώσεις
Σ. Διαβήτης

Στόχος (mmHg)
<140
<140
<140
<140
<140
<140 (<150 σε κακή γενική
κατάσταση ή με κακή ανεκτικότητα)
140-150

Στόχος (mmHg)
<90 (80-85 θεωρείται ασφαλής και
καλά ανεκτός στόχος)
<85

6. ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Οι υγιεινοδιαιτητικές αλλαγές αποτελούν βασικό στοιχείο της αντιμετώπισης σε όλα τα άτομα με
αυξημένη ΑΠ. Η εφαρμογή υγιεινοδιαιτητικών αλλαγών μπορεί να καθυστερήσει ή να αποτρέψει τη
φαρμακευτική αγωγή σε υπέρταση σταδίου 1 και να συμβάλλει στη μείωση της ΑΠ σε υπερτασικούς
ασθενείς υπό αγωγή, επιτρέποντας τη μείωση του αριθμού και των δόσεων των φαρμάκων. Η
δυσκολία έγκειται στην ανεπαρκή μακροχρόνια εφαρμογή τους από τα υπερτασικά άτομα. Οι
υγιεινοδιαιτητικές αλλαγές που προτείνονται για άτομα με αυξημένη ΑΠ φαίνονται στον Πίνακα 7.
Πίνακας 7. Μη φαρμακευτικά μέσα - Υγιεινοδιαιτητικές αλλαγές







Περιορισμός άλατος τροφής (5-6 g/ημέρα)
Μείωση κατανάλωσης αλκοόλ (άνδρες 20-30 g/ημέρα, γυναίκες 10-20 g/ημέρα).
Αύξηση της κατανάλωσης λαχανικών, φρούτων και γαλακτοκομικών προϊόντων με χαμηλή περιεκτικότητα σε
λίπη
Μείωση σωματικού βάρους σε ΔΜΣ <25 kg/m2 και περίμετρο μέσης <102 cm στους άνδρες και <88 cm στις
γυναίκες.
Τακτική άσκηση 5-7 μέρες/εβδομάδα (τουλάχιστον 30 λεπτά μέτριας δυναμικής άσκησης).
Διακοπή καπνίσματος (πιθανή παραπομπή σε ειδικό ιατρείο)

7. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Επιλογή φαρμάκων
 Πέντε κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμάκων προτείνονται ως εξίσου αποτελεσματικές
επιλογές πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της ΑΥ: (1) αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου
αγγειοτασίνης ( Α-ΜΕΑ), (2) αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης, (3) αποκλειστές διαύλων
ασβεστίου, (4) θειαζιδικά διουρητικά (5) β-αποκλειστές.
 Οι άλλες κατηγορίες φαρμάκων (ανταγωνιστές αλδοστερόνης, α 1-αποκλειστές, αναστολείς ρενίνης,
αντιαδρενεργικά κεντρικής δράσης, διουρητικά αγκύλης, αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά)
χρησιμοποιούνται όταν τα φάρμακα πρώτης γραμμής δεν επαρκούν ή δεν είναι ανεκτά.
 Η επιλογή των φαρμάκων εξατομικεύεται και εξαρτάται από τη συνύπαρξη άλλων παραγόντων
κινδύνου και νοσημάτων (Πίνακας 8) και τις απόλυτες και σχετικές αντενδείξεις της κάθε
κατηγορίας (Πίνακας 9).
Έναρξη θεραπείας με 1 ή 2 φάρμακα
 Σε υπερτασικά άτομα μικρού ή μέσου κινδύνου και επιθυμητή μείωση της συστολικής ΑΠ ≤20
mmHg και της διαστολικής ≤10 mmHg έναρξη θεραπείας γίνεται με 1 φάρμακο.
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Σε υπερτασικά άτομα μεγάλου ή πολύ μεγάλου κινδύνου και/ή με επιθυμητή μείωση της
συστολικής ΑΠ >20 mmHg και/ή της διαστολικής >10 mmHg έναρξη θεραπείας μπορεί να γίνει
με 1 φάρμακο ή με συνδυασμό 2 φαρμάκων.

Τιτλοποίηση θεραπείας
 Ανεξάρτητα από το ποιο φάρμακο τελικά θα επιλεγεί για έναρξη της αντιυπερτασικής αγωγής, σε
σημαντικό ποσοστό υπερτασικών ασθενών (περίπου 50%) δεν επιτυγχάνεται
ικανοποιητική ρύθμιση της ΑΠ με μονοθεραπεία, αλλά χρειάζεται συνδυασμός 2 ή
περισσότερων φαρμάκων.
 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ρύθμιση της ΑΠ μπορεί να γίνει αύξηση της δόσης του/των
φαρμάκων ή σε περίπτωση μονοθεραπείας να γίνει προσθήκη δεύτερου φαρμάκου.
 Μπορεί επίσης να γίνει αντικατάσταση φαρμάκου όταν υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, ή αν
εκτιμάται ότι η αντιυπερτασική δράση του ήταν πολύ μικρή.
Συνδυασμοί φαρμάκων
 Προτιμώμενοι διπλοί συνδυασμοί αντιυπερτασικών φαρμάκων είναι:
(1) Α-ΜΕΑ με αποκλειστή διαύλων ασβεστίου,
(2) Αποκλειστής υποδοχέων αγγειοτασίνης με αποκλειστή διαύλων ασβεστίου,
(3) Α-ΜΕΑ με διουρητικό,
(4) Αποκλειστής υποδοχέων αγγειοτασίνης με διουρητικό,
(5) Αποκλειστής διαύλων ασβεστίου με διουρητικό.
 Συνδυασμός β-αποκλειστή με διουρητικό μπορεί να χορηγηθεί, αλλά αν δεν υπάρχει απόλυτη
ένδειξη για τη χορήγησή του πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
διαβήτη (αγγειοδιασταλτικοί β-αποκλειστές προτιμούνται).
 Συνδυασμός Α-ΜΕΑ με αποκλειστή υποδοχέων αγγειοτασίνης δεν συνιστάται.
 Συνδυασμός β-αποκλειστή με βεραπαμίλη ή διλτιαζέμη δεν συνιστάται, εκτός αν πρόκειται για
τη ρύθμιση της καρδιακής συχνότητας σε μόνιμη κολπική μαρμαρυγή.
 Όλοι οι άλλοι πιθανοί διπλοί συνδυασμοί μπορεί να δοκιμαστούν αν τα παραπάνω έχουν αποτύχει,
όμως δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί.
 Τριπλός συνδυασμός χορηγείται όταν ο διπλός έχει αποτύχει. Κατά κανόνα πρέπει να
περιλαμβάνει διουρητικό. Ο πλέον δόκιμος τριπλός συνδυασμός περιλαμβάνει διουρητικό,
αποκλειστή διαύλων ασβεστίου και Α-ΜΕΑ ή αποκλειστή υποδοχέων αγγειοτασίνης.
Ανθεκτική υπέρταση
 Σε περίπτωση ανθεκτικής υπέρτασης (αρρύθμιστη ΑΠ υπό τριπλή θεραπεία
συμπεριλαμβανομένου διουρητικού σε πλήρεις δόσεις) πρέπει αρχικά να εξεταστεί το ενδεχόμενο
υπέρτασης λευκής μπλούζας και δευτεροπαθούς υπέρτασης και στη συνέχεια γίνεται προσθήκη
τέταρτου φαρμάκου (ή και περισσότερων). Ο ανταγωνιστής της αλδοστερόνης σπιρονολακτόνη σε
μικρή δόση είναι χρήσιμη επιλογή, όπως και οι α1-αποκλειστές, τα αντιαδρενεργικά φάρμακα
κεντρικής δράσης, τα διουρητικά της αγκύλης (κυρίως σε νεφρική ανεπάρκεια), κλπ. Οι
περιπτώσεις αυτές συχνά είναι σκόπιμο να παραπέμπονται σε ειδικό ιατρείο υπέρτασης, όπου
μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω διερεύνηση, χορήγηση πολλαπλής φαρμακοθεραπείας, ή και
απονεύρωση νεφρικών αρτηριών.
Πίνακας 8. Ειδικές ενδείξεις κατηγοριών αντιυπερτασικών φαρμάκων σε συγκεκριμένες
καταστάσεις/νοσήματα.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ασυμπτωματική βλάβη οργάνων
στόχων
Υπερτροφία αρ. κοιλίας
Ασυμπτωματική αθηροσκλήρωση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Α-ΜΕΑ, Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, Αποκλειστές
υποδοχέων αγγειοτασίνης
Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, Α-ΜΕΑ

Μικρολευκωματινουρία

Α-ΜΕΑ, Αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης

Νεφρική δυσλειτουργία

Α-ΜΕΑ, Αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης

Καρδιαγγειακά συμβάματα
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Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Έμφραγμα μυοκαρδίου
Στηθάγχη
Καρδιακή ανεπάρκεια
Ανεύρυσμα αορτής
Πρόληψη κολπικής μαρμαρυγής
Κολπική μαρμαρυγή, έλεγχος ρυθμού

Όλα τα φάρμακα
β-Αποκλειστές, Α-ΜΕΑ, Αποκλειστές υποδοχέων
αγγειοτασίνης
β-Αποκλειστές, Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου
Διουρητικά, β-Αποκλειστές, Α-ΜΕΑ, Αποκλειστές
υποδοχέων αγγειοτασίνης, Ανταγωνιστές αλδοστερόνης
β-Αποκλειστές
Αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης, Α-ΜΕΑ, βΑποκλειστές, Ανταγωνιστές αλδοστερόνης
β-Αποκλειστές, Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου (μηδιυδροπυριδίνες)

Νεφροπάθεια, πρωτεϊνουρία
Περιφερική αρτηριοπάθεια
Άλλες καταστάσεις
Μεμονωμένη συστολική υπέρταση
(ηλικιωμένοι)
Μεταβολικό σύνδρομο

Α-ΜΕΑ, Αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης
Α-ΜΕΑ, Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου

Σακχαρώδης διαβήτης

Α-ΜΕΑ, Αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης

Διουρητικά, Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου
Α-ΜΕΑ, Αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης,
Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου

Εγκυμοσύνη

Μεθυλντόπα, β-Αποκλειστές, Αποκλειστές διαύλων
ασβεστίου (διυδροπυριδίνες)

Μαύρη φυλή

Διουρητικά, Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου

Πίνακας 9. Αντενδείξεις και περιορισμοί των διαφόρων κατηγοριών των αντιυπερτασικών φαρμάκων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Θειαζιδικά διουρητικά

Ουρική αρθρίτιδα

Μεταβολικό σύνδρομο
Διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη
Εγκυμοσύνη
Υπερασβεστιαιμία, Υποκαλιαιμία

β-Αποκλειστές

Βρογχικό άσθμα
Κολποκοιλιακός αποκλεισμός
(βαθμού 2 ή 3)

Μεταβολικό σύνδρομο
Διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη
Αθλητές
Χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια

Αποκλειστές διαύλων
ασβεστίου
(διϋδροπυριδίνες)

-

Ταχυαρρυθμίες
Καρδιακή ανεπάρκεια

Αποκλειστές διαύλων
ασβεστίου
(μη διϋδροπυριδίνες)

Κολποκοιλιακός αποκλεισμός
(βαθμού 2 ή 3)
Σοβαρή δυσλειτουργία
αριστερής κοιλίας
Καρδιακή ανεπάρκεια

-

Α-ΜΕΑ

Εγκυμοσύνη
Αγγειοοίδημα
Υπερκαλιαιμία
Αμφοτερόπλευρη στένωση
νεφρικών αρτηριών

Πιθανότητα
εγκυμοσύνης
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Αποκλειστές υποδοχέων
αγγειοτασίνης

Εγκυμοσύνη
Υπερκαλιαιμία
Αμφοτερόπλευρη στένωση
νεφρικών αρτηριών

Ανταγωνιστές αλδοστερόνης

Οξεία ή σοβαρού βαθμού
νεφρική ανεπάρκεια (eGFR<30
ml/min)
Υπερκαλιαμία
Εγκυμοσύνη

Πιθανότητα
εγκυμοσύνης

