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“Hypertension is the biggest single contributor to the 

global burden of disease and to global mortality”

Poulter N, et al. Lancet 2015;386:801-12



AHA/ACC Task Force on Practice Guidelines, JACC 2017
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Hypertension Prevalence in Europe

Wolf-Maier K, et al. JAMA 2003;289:2363-2369GREECE 32%



2018 ESC-ESH Guidelines for the 
Management of Arterial Hypertension

28th ESH Meeting on Hypertension and Cardiovascular protection 
Barcelona June 2018
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Ταξινόμηση της αρτηριακής πίεσης

Σύσταση
Κατη-
γορία

Επίπεδ
ο

Συνιστάται να ταξινομείται η ΑΠ ως ιδανική,

φυσιολογική, υψηλή-φυσιολογική ή υπέρταση σταδίων

1–3, με βάση την ΑΠ που μετριέται στο ιατρείο.

I Γ
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Ταξινόμηση της ΑΠ βάσει των μετρήσεων ιατρείου 
και ορισμοί των σταδίων της υπέρτασης

Κατηγορία Συστολική 

(mmHg)

Διαστολική 

(mmHg)

Ιδανική < 120 και < 80

Φυσιολογική 120–129 και/ή 80–84

Υψηλή φυσιολογική 130–139 και/ή 85–89

Υπέρταση σταδίου 1 140–159 και/ή 90–99

Υπέρταση σταδίου 2 160–179 και/ή 100–109

Υπέρταση σταδίου 3 ≥ 180 και/ή ≥ 110

Μεμονωμένη συστολική υπέρταση ≥ 140 και < 90
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Κατηγορίες 10ετούς καρδιαγγειακού 
κινδύνου (σύστημα SCORE)

Πολύ υψηλού 
κινδύνου

Άτομα με οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

Τεκμηριωμένη ΚΑΝ, είτε βάσει κλινικής εικόνας είτε τεκμηριωμένη με  απεικόνιση.

Η κλινική ΚΑΝ περιλαμβάνει: οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, επαναγγείωση στεφανιαίας ή 
άλλης αρτηρίας, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικό ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΠΙΕ), ανεύρυσμα 
αορτής, περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ).

Η τεκμηριωμένη ΚΑΝ με απεικόνιση περιλαμβάνει: σημαντική αθηρωματώδη πλάκα (δηλ. στένωση ≥50%) στην 
αγγειογραφία ή την υπερηχογραφία. Δεν περιλαμβάνει αύξηση του πάχους του έσω-μέσου χιτώνα της καρωτίδας.

Σακχαρώδης διαβήτης με βλάβη οργάνου-στόχου, π.χ. πρωτεϊνουρία ή με μείζονα παράγοντα κινδύνου όπως 
σταδίου 3 υπέρταση ή υπερχοληστερολαιμία.

Σοβαρή ΧΝΝ (eGFR <30 mL/min/1,73 m2)

Υπολογισμένη βαθμολογία SCORE στα 10 έτη ≥10%

Υψηλού κινδύνου

Άτομα με οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

Σημαντική αύξηση ενός μεμονωμένου παράγοντα κινδύνου, ιδίως της χοληστερόλης >310 mg/dL π.χ. οικογενής
υπερχοληστερολαιμία, ή σταδίου 3 υπέρταση (ΑΠ ≥180/110 mmHg)

Τα περισσότερα άλλα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη (με εξαίρεση ορισμένα νέα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 1 και χωρίς μείζονες παράγοντες κινδύνου, που μπορεί να είναι μέτριου κινδύνου)

Υπερτασική υπερτροφία της αριστερής κοιλίας

Μέτρια ΧΝΝ με eGFR 30–59 mL/min/1,73 m2)

Υπολογισμένη βαθμολογία SCORE στα 10 έτη 5–10%

Μέτριου κινδύνου

Άτομα με:

Υπολογισμένη βαθμολογία SCORE στα 10 έτη 1% έως <5%

Σταδίου 2 υπέρταση

Πολλά μεσήλικα άτομα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία

Χαμηλού κινδύνου
Άτομα με:

Υπολογισμένη βαθμολογία SCORE στα 10 έτη <1%



Κατευθυντήριες οδηγίες ESC/ESH 2018 για την υπέρταση

Williams, Mancia et al., J Hypertens 2018 and Eur Heart J 2018, in press

Παράγοντες που αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, 
όπως εκτιμάται βάσει του συστήματος SCORE

Κοινωνική απομόνωση ή αποξένωση – η πηγή πολλών αιτιών της ΚΑΝ

Παχυσαρκία (με βάση τον ΔΜΣ) και κοιλιακή παχυσαρκία (με βάση την 
περίμετρο μέσης)

Απουσία σωματικής άσκησης

Ψυχοκοινωνικό στρες, συμπεριλαμβανομένης της ζωτικής σημασίας 
εξάντλησης

Οικογενειακό ιστορικό πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου (συνέβη σε ηλικία 
<55 ετών στους άνδρες και <60 ετών στις γυναίκες)

Αυτοάνοσες και άλλες φλεγμονώδεις παθήσεις

Μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές

Θεραπεία για λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας

Κολπική μαρμαρυγή

Υπερτροφία της αριστερής κοιλίας

Χρόνια νεφρική νόσος

Σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας
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Ταξινόμηση των σταδίων της υπέρτασης ανάλογα με τα επίπεδα ΑΠ, 
την παρουσία καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, 

τη HMOD ή τις συννοσηρότητες

Ορισμός σταδίου 
υπέρτασης

Άλλοι παράγοντες 
κινδύνου, 

HMOD ή νόσος

Ορισμός σταδίου ΑΠ (mmHg)

Υψηλή-φυσιολογική
ΣΑΠ 130−139
ΔΑΠ 85−89

Σταδίου 1
ΣΑΠ 140−159
ΔΑΠ 90−99

Σταδίου 2
ΣΑΠ 160−179
ΔΑΠ 100−109

Σταδίου 3
ΣΑΠ ≥ 180
ΔΑΠ ≥ 110

Σταδίου 1
(ανεπίπλεκτη)

Χωρίς άλλους παράγοντες 
κινδύνου

Χαμηλού κινδύνου Χαμηλού κινδύνου Μέτριου κινδύνου Υψηλού κινδύνου

1 ή 2 παράγοντες κινδύνου Χαμηλού κινδύνου Μέτριου κινδύνου
Μέτριου − υψηλού 

κινδύνου
Υψηλού κινδύνου

≥ 3 παράγοντες κινδύνου
Χαμηλού − μέτριου

κινδύνου
Μέτριου − υψηλού 

κινδύνου
Υψηλού κινδύνου Υψηλού κινδύνου

Σταδίου 2
(ασυμπτωματική 

νόσος)

HMOD, ΧΝΝ σταδίου 3 ή 
σακχαρώδης διαβήτης χωρίς 

βλάβη οργάνου-στόχου

Μέτριου − υψηλού 
κινδύνου

Υψηλού κινδύνου Υψηλού κινδύνου
Υψηλού – πολύ 

υψηλού κινδύνου

Σταδίου 3
(συμπτωματική 

νόσος)

Εμφανής ΚΑΝ, ΧΝΝ σταδίου 
≥4 ή σακχαρώδης διαβήτης
με βλάβη οργάνου-στόχου

Πολύ υψηλού 
κινδύνου

Πολύ υψηλού 
κινδύνου

Πολύ υψηλού 
κινδύνου

Πολύ υψηλού 
κινδύνου
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Μέτρηση της ΑΠ στο ιατρείο
Οι ασθενείς θα πρέπει να παραμένουν σε άνετη καθιστή θέση σε ήσυχο περιβάλλον για τουλάχιστον 5 λεπτά
πριν την έναρξη των μετρήσεων της ΑΠ.

Θα πρέπει να καταγράφονται τρεις μετρήσεις της ΑΠ, με διαφορά 1–2 λεπτών, και πρόσθετες μετρήσεις θα
λαμβάνονται μόνο εάν οι δύο πρώτες μετρήσεις διαφέρουν κατά >10 mmHg. Η ΑΠ καταγράφεται ως ο μέσος
όρος των δύο τελευταίων μετρήσεων.

Πρόσθετες μετρήσεις μπορεί να απαιτούνται σε ασθενείς με ασταθείς τιμές ΑΠ λόγω αρρυθμιών, όπως σε
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, στους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιείται μη αυτόματη στηθοσκοπική μέθοδος,
καθώς οι περισσότερες αυτοματοποιημένες συσκευές δεν έχουν επικυρωθεί για μέτρηση της ΑΠ σε ασθενείς με
κολπική μαρμαρυγή.

Για τους περισσότερους ασθενείς θα πρέπει να χρησιμοποιείται τυπική περιχειρίδα (πλάτους 12–13 cm και
μήκους 35 cm), αλλά θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη μεγαλύτερη και μικρότερη περιχειρίδα για μεγαλύτερους
(περίμετρος βραχίονα >32 cm) και μικρότερους βραχίονες, αντιστοίχως.

Η περιχειρίδα θα πρέπει να τοποθετείται στο ύψος της καρδιάς, με υποστήριξη της πλάτης και του βραχίονα,
προκειμένου να αποφευχθούν οι μυϊκές συσπάσεις και οι εξαρτώμενες από ισομετρική άσκηση αυξήσεις της ΑΠ.

Όταν χρησιμοποιείται στηθοσκοπική μέθοδος, χρησιμοποιήστε τους ήχους Korotkoff φάσης I και V (αιφνίδια
μείωση/εξαφάνιση) για τον εντοπισμό της ΣΑΠ και της ΔΑΠ, αντιστοίχως.

Στην πρώτη επίσκεψη, μετρήστε την ΑΠ και στους δύο βραχίονες για ανίχνευση τυχόν διαφορών μεταξύ των
βραχιόνων. Χρησιμοποιήστε τον βραχίονα με την υψηλότερη τιμή ως τιμή αναφοράς.

Κατά την πρώτη επίσκεψη, μετρήστε την ΑΠ 1 λεπτό και 3 λεπτά μετά την έγερση από καθιστή σε όρθια
θέση σε όλους τους ασθενείς, προκειμένου να αποκλειστεί η ορθοστατική υπόταση. Θα πρέπει επίσης να
επαναλαμβάνονται οι μετρήσεις της ΑΠ σε ύπτια και όρθια θέση στις επόμενες επισκέψεις στα ηλικιωμένα άτομα, στα
άτομα με διαβήτη και σε άλλες καταστάσεις στις οποίες ενδέχεται να είναι συχνή η ορθοστατική υπόταση.

Καταγράψτε την καρδιακή συχνότητα και χρησιμοποιήστε ψηλάφηση παλμού για να αποκλειστεί η αρρυθμία.
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Ορισμοί της υπέρτασης με βάση τις μετρήσεις της ΑΠ 
στο ιατρείο, την περιπατητική ΑΠ (ΑΒPM) και τις 

κατ’ οίκον μετρήσεις της ΑΠ (HBPM)

Κατηγορία Συστολική 

(mmHg)

Διαστολική 

(mmHg)

ΑΠ ιατρείου ≥ 140 και/ή ≥ 90

Περιπατητική ΑΠ

Ημέρα (ή εκτός ύπνου), μέση τιμή ≥ 135 και/ή ≥ 85

Νύχτα (ή κατά τον ύπνο), μέση τιμή ≥ 120 και/ή ≥ 70

Μέση τιμή 24ώρου ≥ 130 και/ή ≥ 80

Μέση τιμή ΑΠ στο σπίτι ≥ 135 και/ή ≥ 85



Κατευθυντήριες οδηγίες ESC/ESH 2018 για την υπέρταση

Williams, Mancia et al., J Hypertens 2018 and Eur Heart J 2018, in press

Σύγκριση της ABPM και της HBPM

ABPM HBPM

Πλεονεκτήματα

Μπορεί να διαγνώσει την υπέρταση της 
λευκής μπλούζας και τη συγκαλυμμένη 
υπέρταση

Ισχυρότερα προγνωστικά στοιχεία

Νυχτερινές μετρήσεις

Μέτρηση σε συνθήκες καθημερινότητας

Πρόσθετοι προγνωστικοί φαινότυποι ΑΠ

Άφθονες πληροφορίες από μία μόνο 
συνεδρία μετρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της ΑΠ

Πλεονεκτήματα

Μπορεί να διαγνώσει την υπέρταση της λευκής 
μπλούζας και τη συγκαλυμμένη υπέρταση

Φθηνή και ευρέως διαθέσιμη

Μέτρηση σε συνθήκες σπιτιού, που μπορεί να 
είναι πιο χαλαρές από ό,τι στο ιατρείο

Συμμετοχή του ασθενούς στη μέτρηση της ΑΠ

Επαναλαμβάνεται εύκολα και χρησιμοποιείται για 
μεγαλύτερες περιόδους για την αξιολόγηση των 
διακυμάνσεων της ΑΠ από ημέρα σε ημέρα

Μειονεκτήματα

Δαπανηρή και ορισμένες φορές περιορισμένη 
διαθεσιμότητα

Μπορεί να προκαλεί ενόχληση

Μειονεκτήματα

Διατίθεται μόνο η στατική ΑΠ

Πιθανότητα σφαλμάτων μέτρησης

Χωρίς νυχτερινές μετρήσεις
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Προδιαγνωστικός έλεγχος και διάγνωση της υπέρτασης

Υπέρταση
≥140/90

Επανάληψη 
μέτρησης ΑΠ 

τουλάχιστον κάθε 
5 έτη

Ιδανική ΑΠ
<120/80

Φυσιολογική ΑΠ
120-129/80-84

Υψηλή-
φυσιολογική ΑΠ
130-139/85-89

Επαναλαμβανό-
μενες επισκέψεις 
για μέτρηση της 

ΑΠ ιατρείου

Μέτρηση της ΑΠ 
εκτός ιατρείου 

(ABPM ή HBPM)Επανάληψη 
μέτρησης ΑΠ 

τουλάχιστον κάθε 
3 έτη

Επανάληψη 
μέτρησης ΑΠ 
τουλάχιστον 

ετησίως

Ενδείξεις για 
ABPM ή HBPM βλ. Πίνακα 11

Εξετάστε για 

συγκαλυμμένη 
υπέρταση

Μέτρηση της ΑΠ 

εκτός ιατρείου 
(ABPM ή HBPM) Χρησιμοποιήστε 

οποιοδήποτε από 
τα δύο για 

επιβεβαίωση της 
διάγνωσης
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Κλινικές ενδείξεις για HBPM ή ABPM

Καταστάσεις στις οποίες η υπέρταση της λευκής μπλούζας είναι πιο συχνή, π.χ.

 Σταδίου I υπέρταση κατά τη μέτρηση της ΑΠ στο ιατρείο

 Σημαντική αύξηση της ΑΠ ιατρείου χωρίς HMOD

Καταστάσεις στις οποίες η συγκαλυμμένη υπέρταση είναι πιο συχνή, π.χ.

 Υψηλή-φυσιολογική ΑΠ ιατρείου

 Φυσιολογική ΑΠ ιατρείου σε άτομα με HMOD ή με υψηλό συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο

Ορθοστατική και μεταγευματική υπόταση σε ασθενείς υπό ή και χωρίς θεραπεία

Διάγνωση/εκτίμηση της ανθεκτικής υπέρτασης

Αξιολόγηση του ελέγχου της ΑΠ, ιδίως σε ασθενείς υψηλότερου κινδύνου που λαμβάνουν θεραπεία

Υπερβολική απόκριση της ΑΠ στην άσκηση

Όταν υπάρχει σημαντική διακύμανση στην ΑΠ ιατρείου

Αξιολόγηση συμπτωμάτων που υποδηλώνουν υπόταση στη διάρκεια της θεραπείας

Ειδικές ενδείξεις για ABPM και όχι για HBPM:

 Αξιολόγηση των νυχτερινών τιμών ΑΠ και της νυχτερινής βύθισης της ΑΠ (π.χ. υποψία νυχτερινής 
υπέρτασης, όπως στην υπνική άπνοια, τη χρόνια νεφρική νόσο, το διαβήτη, την υπέρταση 
ενδοκρινικής προέλευσης ή τη δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος)
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Εξετάσεις ρουτίνας για την αξιολόγηση 
των υπερτασικών ασθενών

Εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας

Αιμοσφαιρίνη και/ ή αιματοκρίτης

Γλυκόζη αίματος νηστείας και γλυκοζυλιωμένη HbA1c

Λιπίδια αίματος: ολική χοληστερόλη, LDL-χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη

Τριγλυκερίδια αίματος

Κάλιο και νάτριο αίματος

Ουρικό οξύ αίματος

Κρεατινίνη αίματος και eGFR

Εξετάσεις αίματος για την ηπατική λειτουργία

Ανάλυση ούρων: μικροσκοπική εξέταση, πρωτεΐνουρία με ράβδο δοκιμής

(dipstick) ή, ιδανικά, λόγος λευκωματίνης/κρεατινίνης

ΗΚΓ 12 απαγωγών
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Αξιολόγηση της HMOD
Βασικές εξετάσεις προδιαγνωστικού
ελέγχου για HMOD

Ένδειξη και ερμηνεία

ΗΚΓ 12 απαγωγών
Έλεγχος για υπερτροφία της αριστερής κοιλίας και άλλες πιθανές καρδιακές διαταραχές καθώς και για 
τεκμηρίωση της καρδιακής συχνότητας και του καρδιακού ρυθμού

Αναλογία λευκωματίνης/ κρεατινίνης στα 
ούρα

Εκτίμηση επιδείνωσης της λευκωματινουρίας, που θα υποδήλωνε πιθανή νεφρική νόσο

Κρεατινίνη αίματος και eGFR Εκτίμηση πιθανής νεφρικής νόσου

Βυθοσκόπηση Εκτίμηση υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας, ιδίως σε ασθενείς με υπέρταση σταδίου 2 ή 3

Πιο λεπτομερής προδιαγνωστικός έλεγχος για HMOD

Υπερηχοκαρδιογράφημα
Εκτίμηση της δομής και της λειτουργίας της καρδιάς, όταν οι πληροφορίες αυτές θα επηρεάσουν τις 
αποφάσεις για τη θεραπεία

Υπέρηχος καρωτίδων
Καθορισμός της παρουσίας καρωτιδικής πλάκας ή στένωσης, ιδίως σε ασθενείς με αγγειακή εγκεφαλική νόσο 
ή αγγειακή νόσο σε άλλο σημείο

Υπέρηχος κοιλίας και εξετάσεις Doppler

Αξιολόγηση του μεγέθους και της δομής των νεφρών (π.χ. ουλές) και για αποκλεισμό αποφρακτικής 
ουροπάθειας ως πιθανών υποκείμενων αιτιών χρόνιας νεφρικής νόσου και υπέρτασης
Αξιολόγηση της κοιλιακής αορτής για πιθανό ανεύρυσμα και αγγειακής νόσου
Εξέταση επινεφριδίων για ενδείξεις αδενώματος ή φαιοχρωμοκυττώματος (προτιμάται CT ή MRI για 
λεπτομερή εξέταση) 
Εξετάσεις Doppler των νεφρικών αρτηριών για έλεγχο νεφραγγειακής νόσου, ιδίως όταν υπάρχει ασυμετρία
στο μέγεθος νεφρών

PWV (ταχύτητα σφυγμικού κύματος) Δείκτης αορτικής σκληρίας και υποκείμενης αρτηριοσκλήρυνσης

ΚΒΔ (κνημο-βραχιόνιος δείκτης) Έλεγχος για περιφερική αρτηριακή νόσου

Έλεγχος γνωστικών λειτουργιών
Αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών σε ασθενείς με συμπτώματα που υποδηλώνουν γνωστική 
δυσλειτουργία

Απεικόνιση εγκεφάλου
Αξιολόγηση της παρουσίας ισχαιμικής ή αιμορραγικής εγκεφαλικής βλάβης, ιδίως σε ασθενείς με ιστορικό 
αγγειακής εγκεφαλικής νόσου ή έκπτωσης των γνωστικών λειτουργιών
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Γενετικός έλεγχος και υπέρταση

Συστάσεις Κατηγορία Επίπεδο

Θα πρέπει να εξεταστεί η χρήση γενετικού ελέγχου σε

ειδικά κέντρα για τους ασθενείς που πιθανολογείται ότι

έχουν σπάνιες μονογονιδιακές αιτίες δευτεροπαθούς

υπέρτασης ή για τους ασθενείς με φαιοχρωμοκύττωμα.

IIα B

Δεν συνιστάται γενετικός έλεγχος σε βάση ρουτίνας για

τους υπερτασικούς ασθενείς.

III Γ
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Έναρξη θεραπείας (αλλαγές στον τρόπο ζωής και
φαρμακευτική αγωγή) για όλα τα στάδια ΑΥ με βάση την ΑΠ ιατρείου

Υπέρταση σταδίου 3

ΑΠ ≥180/ 110

Υψηλή φυσιολογική ΑΠ

ΑΠ 130-139 / 85-89

Υπέρταση σταδίου 1

ΑΠ 140-159 / 90-99

Υπέρταση σταδίου 2

ΑΠ 160-179 / 100-109

Υγιεινοδιαιτητικά μέτρα Υγιεινοδιαιτητικά μέτρα Υγιεινοδιαιτητικά μέτρα Υγιεινοδιαιτητικά 
μέτρα

Εξετάστε τη χορήγηση 
φαρμακευτικής 
θεραπείας στους 
ασθενείς πολύ 

υψηλού κινδύνου με 
ΚΑΝ, ιδίως στεφανιαία 

νόσο

Άμεση φαρμακευτική 

θεραπεία στους 

ασθενείς υψηλού ή 
πολύ υψηλού 

κινδύνου με ΚΑΝ, 
νεφρική νόσο ή HMOD

Άμεση φαρμακευτική 
θεραπεία σε όλους 

τους ασθενείς

Άμεση φαρμακευτική 
θεραπεία σε όλους 

τους ασθενείς

Φαρμακευτική θεραπεία 
στους ασθενείς 

χαμηλού-μέτριου 
κινδύνου χωρίς ΚΑΝ, 

νεφρική νόσο ή HMOD 
μετά από 3-6 μήνες 

εφαρμογής 
υγιεινοδιαιτητικών 

μέτρων εάν η ΑΠ δεν 
ελέγχεται

Στόχος η ρύθμιση της 
ΑΠ εντός  3 μηνών

Στόχος η ρύθμιση  της 
ΑΠ εντός  3 μηνών
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Συνοπτική παρουσίαση των ορίων ΑΠ ιατρείου
για την έναρξη θεραπείας

Ηλικιακή 
ομάδα

Όριο ΣΑΠ ιατρείου για χορήγηση θεραπείας (mmHg) Όριο ΔΑΠ 
για 

χορήγηση 
θεραπείας 
(mmHg)

Υπέρταση + Διαβήτης + ΧΝΝ + ΣΝ

+ αγγειακό 
εγκεφαλικό 
επεισόδιο/

ΠΙΕ

18−65 ετών ≥ 140 ≥ 140 ≥ 140 ≥ 140 ≥ 140 ≥ 90

65−79 ετών ≥ 140 ≥ 140 ≥ 140 ≥ 140 ≥ 140 ≥ 90

≥ 80 ετών ≥ 160 ≥ 160 ≥ 160 ≥ 160 ≥ 160 ≥ 90

Όριο ΔΑΠ 
για 
χορήγηση 
θεραπείας 
(mmHg)

≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90



Κατευθυντήριες οδηγίες ESC/ESH 2018 για την υπέρταση

Williams, Mancia et al., J Hypertens 2018 and Eur Heart J 2018, in press

Βασική φαρμακευτική θεραπεία 

για την ανεπίπλεκτη υπέρταση 

Ο βασικός αλγόριθμος είναι κατάλληλος για τους περισσότερους ασθενείς με HMOD, 
αγγειακή εγκεφαλική νόσο, διαβήτη ή περιφερική αρτηριακή νόσο.

Αρχική θεραπεία
Διπλός συνδυασμός

Βήμα 3
Τριπλός συνδυασμός 
+ σπιρονολακτόνη ή 

άλλο φάρμακο

Βήμα 2
Τριπλός συνδυασμός

Εξετάστε τη χορήγηση μονοθεραπείας 
σε χαμηλού κινδύνου ασθενείς με 

υπέρταση σταδίου 1 ή σε πολύ 
ηλικιωμένους ασθενείς (≥80 ετών) ή 

σε ευπαθείς ασθενείς

αΜΕΑ ή ΑΥΑΙΙ + 
ΑΔΑ ή διουρητικό

αΜΕΑ ή ΑΥΑΙΙ + 
ΑΔΑ ή διουρητικό

Ανθεκτική υπέρταση
Προσθέστε σπιρονολακτόνη (25-50 mg μία φορά την ημέρα)

ή άλλο διουρητικό, α-αποκλειστή ή β-αποκλειστή

β-αποκλειστές
Εξετάστε τη χορήγηση β-αποκλειστών σε οποιοδήποτε βήμα της θεραπείας, 
όταν υπάρχει ειδική ένδειξη για τη χρήση τους, π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια, 

στηθάγχη, μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, κολπική μαρμαρυγή ή 
νέες γυναίκες που είναι έγκυες ή σχεδιάζουν να μείνουν έγκυες

Εξετάστε την παραπομπή σε ειδικό 
κέντρο για περαιτέρω διερεύνηση

1 δισκίο

1 δισκίο

2 δισκία
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Στρατηγική φαρμακευτικής θεραπείας σε ασθενείς με υπέρταση
και στεφανιαία νόσο

Αρχική θεραπεία
Διπλός συνδυασμός

Βήμα 3
Τριπλός συνδυασμός 
+ σπιρονολακτόνη ή 

άλλο φάρμακο

Βήμα 2
Τριπλός συνδυασμός

Εξετάστε τη χορήγηση μονοθεραπείας 
σε χαμηλού κινδύνου ασθενείς με 

υπέρταση σταδίου 1 ή σε πολύ 
ηλικιωμένους ασθενείς (≥80 ετών) ή 

σε ευπαθείς ασθενείς

Εξετάστε την παραπομπή σε ειδικό 
κέντρο για περαιτέρω διερεύνηση

1 δισκίο

1 δισκίο

2 δισκία

αΜΕΑ ή ΑΥΑΙΙ + β-αποκλειστή ή ΑΔΑ
ή ΑΔΑ + διουρητικό ή β-αποκλειστή

ή β-αποκλειστή + διουρητικό

Τριπλός συνδυασμός των παραπάνω

Ανθεκτική υπέρταση
Προσθέστε σπιρονολακτόνη (25-50 mg μία φορά την ημέρα)

ή άλλο διουρητικό, α-αποκλειστή ή β-αποκλειστή

Εξετάστε την έναρξη θεραπείας 
όταν η ΣΑΠ είναι > 130 mmHg
σε αυτούς τους ασθενείς πολύ 

υψηλού κινδύνου με 
εγκατεστημένη ΚΑΝ
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Στρατηγική φαρμακευτικής θεραπείας σε ασθενείς με
υπέρταση και χρόνια νεφρική νόσο

Αρχική θεραπεία
Διπλός συνδυασμός

Βήμα 3
Τριπλός συνδυασμός 
+ σπιρονολακτόνη ή 

άλλο φάρμακο

Βήμα 2
Τριπλός συνδυασμός

1 δισκίο

1 δισκίο

2 δισκία

αΜΕΑ ή ΑΥΑΙΙ + ΑΔΑ
ή αΜΕΑ ή ΑΥΑΙΙ + διουρητικό (ή διουρητικό 

της αγκύλης)

αΜΕΑ ή ΑΥΑΙΙ + ΑΔΑ + διουρητικό (ή 
διουρητικό της αγκύλης)

Ανθεκτική υπέρταση
Προσθέστε σπιρονολακτόνη (25-50 mg μία φορά την ημέρα)

ή άλλο διουρητικό, α-αποκλειστή ή β-αποκλειστή

β-αποκλειστές
Εξετάστε τη χορήγηση β-αποκλειστών σε 
οποιοδήποτε βήμα της θεραπείας, όταν 

υπάρχει ειδική ένδειξη για τη χρήση 
τους, π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια, 

στηθάγχη, μετά από έμφραγμα του 
μυοκαρδίου, κολπική μαρμαρυγή ή νέες 
γυναίκες που είναι έγκυες ή σχεδιάζουν 

να μείνουν έγκυες

Στους ασθενείς με ΧΝΝ που λαμβάνουν αντιυπερτασική θεραπεία αναμένεται μείωση του eGFR και αύξηση της κρεατινίνης 
ορού, ιδίως σε αυτούς που λαμβάνουν θεραπεία με αΜΕΑ ή ΑΥΑΙΙ, αλλά εάν η αύξηση της κρεατινίνης ορού είναι >30% 

θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση του ασθενούς για πιθανή νεφραγγειακή νόσο.
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Στρατηγική φαρμακευτικής θεραπείας σε ασθενείς με υπέρταση
και καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης

Αρχική θεραπεία

Βήμα 2

αΜΕΑ ή ΑΥΑΙΙ + διουρητικό (ή διουρητικό 
της αγκύλης) + β-αποκλειστή

αΜΕΑ ή ΑΥΑΙΙ + διουρητικό (ή διουρητικό 
της αγκύλης) + β-αποκλειστή + MRAγ

Όταν δεν απαιτείται αντιυπερτασική θεραπεία στην καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο 
κλάσμα εξώθησης, θα πρέπει να συνταγογραφείται θεραπεία σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες της ESC για την καρδιακή ανεπάρκεια.
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Στρατηγική φαρμακευτικής θεραπείας σε ασθενείς με
υπέρταση και κολπική μαρμαρυγή

Αρχική θεραπεία
Διπλός συνδυασμός

Βήμα 2
Τριπλός συνδυασμός

αΜΕΑ ή ΑΥΑΙΙ + β-αποκλειστή
+ DHP ΑΔΑ ή διουρητικό 

ή β-αποκλειστής + DHP ΑΔΑ + διουρητικό

αΜΕΑ ή ΑΥΑΙΙ + β-αποκλειστή
ή μη-DHP-ΑΔΑ 

ή β-αποκλειστής + ΑΔΑ

Προσθέστε από στόματος χορηγούμενη αντιπηκτική αγωγή όταν ενδείκνυται βάσει της βαθμολογίας 
CHA2DS2-VASc, εκτός και αν αντενδείκνυται.

Ο συνδυασμός β-αποκλειστών με μη διυδροπυριδινικούς ΑΔΑ (π.χ. βεραπαμίλη ή διλτιαζέμη) σε βάση 
ρουτίνας δεν συνιστάται, λόγω της πιθανότητας έντονης μείωσης της καρδιακής συχνότητας.
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Στόχος εύρους τιμών 
της ΑΠ ιατρείου υπό θεραπεία

Ηλικιακή ομάδα

Στόχοι εύρους τιμών της ΣΑΠ ιατρείου υπό θεραπεία (mmHg) Στόχος 
εύρους τιμών 

ΔΑΠ υπό 
θεραπεία 
(mmHg)

Υπέρταση + Διαβήτης + ΧΝΝ + ΣΝ
+ αγγ. εγκ. 

επεισόδιο/ ΠΙΕ

18−65 ετών

Στόχος 130

ή χαμηλότερα εάν 

η θεραπεία είναι 

ανεκτή

Όχι <120

Στόχος 130

ή χαμηλότερα εάν 

η θεραπεία είναι 

ανεκτή

Όχι <120

Στόχος <140 έως 

130

εάν η θεραπεία 

είναι ανεκτή

Στόχος 130

ή χαμηλότερα εάν 

η θεραπεία είναι 

ανεκτή

Όχι <120

Στόχος 130

ή χαμηλότερα εάν 

η θεραπεία είναι 

ανεκτή

Όχι <120

<80 έως 70

65−79 ετών

Στόχος <140 έως 

130

εάν η θεραπεία 

είναι ανεκτή

Στόχος <140 έως 

130

εάν η θεραπεία 

είναι ανεκτή

Στόχος <140 έως 

130

εάν η θεραπεία 

είναι ανεκτή

Στόχος <140 έως 

130

εάν η θεραπεία 

είναι ανεκτή

Στόχος <140 έως 

130

εάν η θεραπεία 

είναι ανεκτή

<80 έως 70

≥ 80 ετών

Στόχος <140 έως 

130

εάν η θεραπεία 

είναι ανεκτή

Στόχος <140 έως 

130

εάν η θεραπεία 

είναι ανεκτή

Στόχος <140 έως 

130

εάν η θεραπεία 

είναι ανεκτή

Στόχος <140 έως 

130

εάν η θεραπεία 

είναι ανεκτή

Στόχος <140 έως 

130

εάν η θεραπεία 

είναι ανεκτή

<80 έως 70

Στόχος εύρους 
τιμών ΔΑΠ υπό 
θεραπεία 
(mmHg)

<80 έως 70 <80 έως 70 <80 έως 70 <80 έως 70 <80 έως 70
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Επεμβατική θεραπεία της υπέρτασης

Σύσταση Κατηγορία Επίπεδο

Η χρήση επεμβατικών θεραπειών δεν συνιστάται για την 

αντιμετώπιση ρουτίνας της υπέρτασης, παρά μόνο στο 

πλαίσιο κλινικών μελετών και TCT, έως ότου διατεθούν 

περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητά τους.

III B
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Ανθεκτική υπέρταση: Χαρακτηριστικά, δευτεροπαθή αίτια 
και παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση αυτής

Χαρακτηριστικά των ασθενών με 

ανθεκτική υπέρταση

Αίτια δευτεροπαθούς ανθεκτικής 

υπέρτασης

Φάρμακα και ουσίες που μπορεί να 

προκαλέσουν αυξημένη ΑΠ

Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Μεγαλύτερη ηλικία (ιδίως >75 ετών)

Παχυσαρκία

Συχνότερη στα άτομα μαύρης φυλής

Υπερβολική πρόσληψη νατρίου με τη 

διατροφή

Υψηλή αρχική ΑΠ και μη ελεγχόμενη 

υπέρταση για χρόνια

Συχνότερα αίτια

Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός

Αρτηριοσκληρυντική νεφραγγειακή νόσος

Υπνική άπνοια

Χρόνια νεφρική νόσος

Συνταγογραφούμενα φάρμακα

Από στόματος χορηγούμενα αντισυλληπτικά

Συμπαθομιμητικοί παράγοντες (π.χ. 

αποσυμφορητικά σε πρωτότυπα φάρμακα για το 

κρυολόγημα)

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα

Κυκλοσπορίνη

Ερυθροποιητίνη

Στεροειδή (π.χ. πρεδνιζολόνη, υδροκορτιζόνη)

Ορισμένες αντικαρκινικές θεραπείες

Συνυπάρχουσα νόσος

HMOD: υπερτροφία αριστερής κοιλίας και/ή

χρόνια νεφρική νόσος

Διαβήτης

Αρτηριοσκληρυντική αγγειακή νόσος

Αορτική σκλήρυνση και μεμονωμένη 

συστολική υπέρταση

Μη συχνά αίτια

Φαιοχρωμοκύτωμα

Ινομυώδης δυσπλασία

Στένωση ισθμού αορτής

Νόσος του Cushing

Υπερπαραθυρεοειδισμός

Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

Ουσίες για ψυχαγωγική χρήση (π.χ. κοκαΐνη, 

αμφεταμίνες, αναβολικά στεροειδή)

Υπερβολική λήψη γλυκόριζας

Φυτικά φάρμακα (π.χ. εφέδρα, μα-χουάνγκ)
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Συχνά αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης (1)
Αιτία

Επιπολασμός 
στους 

υπερτασικούς 
ασθενείς

Υποδηλωτικά σημεία και συμπτώματα Διαγνωστικές εξετάσεις

Αποφρακτική υπνική

άπνοια
5–10%

Ρεγχασμός, παχυσαρκία (μπορεί να είναι παρούσα σε μη 

παχύσαρκα άτομα), πρωινή κεφαλαλγία, υπνηλία στη 

διάρκεια της ημέρας

Βαθμολογια Epworth + περιπατητική 

πολυγραφία

Νεφρική παρεγχυματική 

νόσος
2–10%

Κυρίως ασυμπτωματική. Διαβήτης, αιματουρία, 

πρωτεϊνουρία, νυκτουρία, αναιμία, νεφρική μάζα σε 

πολυκυστική ΧΝΝ ενηλίκων

Κρεατινίνη πλάσματος και ηλεκτρολύτες, 

eGFR, dipstick για αιματουρία και 

πρωτεΐνουρία, αναλογία 

λευκωματίνης/κρεατινίνης στα ούρα, 

υπέρηχος νεφρών

Νεφραγγειακή νόσος:

Αρτηριοσκληρυντική

νεφραγγειακή νόσος

1–10%

Μεγαλύτερη ηλικία, εξαπλωμένη αρτηριοσκλήρυνση 

(ιδίως περιφερική αρτηριακή νόσος), διαβήτης, 

κάπνισμα, υποτροπιάζον αιφνίδιο (flash) πνευμονικό 

οίδημα, κοιλιακό φύσημα

Triplex νεφρικών αρτηριών, αγγειογραφία,

αξονική ή μαγνητική αγγειογραφία 

νεφρικών αρτηριών

Ινομυώδης δυσπλασία
Νεότερη ηλικία, πιο συχνό στις γυναίκες, κοιλιακό 

φύσημα

Πρωτοπαθής 

αλδοστερονισμός
5−15% Κυρίως ασυμπτωματικός, μυϊκή αδυναμία (σπάνια)

Αλδοστερόνη και ρενίνη πλάσματος και 

λόγος αλδοστερόνης/ρενίνης, υποκαλιαιμία

(στην μειοψηφία των ασθενών) – λάβετε 

υπόψη ότι η υποκαλιαιμία μπορεί να 

μειώσει τα επίπεδα αλδοστερόνης
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Συχνά αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης (2)

Αιτία

Επιπολασμός 
στους 

υπερτασικούς 
ασθενείς

Υποδηλωτικά σημεία και συμπτώματα Προδιαγνωστικές εξετάσεις

Φαιοχρωμοκύττωμα < 1%

Εμφάνιση επεισοδίων με : παροξυσμική υπέρταση,

σφύζουσα κεφαλαλγία, εφίδρωση, αίσθημα παλμών, 

ωχρότητα. Ασταθής ΑΠ, απότομες αυξήσεις της ΑΠ 

προκαλούμενες από φάρμακα (π.χ. β-αποκλειστές, 

μετοκλοπραμίδη, συμπαθομιμητικά, οπιοειδή και 

τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά)

Μέτρηση όλων των κλασμάτων των 

μετανεφρίνων σε ούρα 24ώρου ή στο 

πλάσμα

Σύνδρομο Cushing < 1%

Πανσεληνοειδές προσωπείο, κεντρική παχυσαρκία, 

ατροφία δέρματος, ραγάδες και μωλωπισμός, διαβήτης, 

χρόνια χρήση στεροειδών

Ελεύθερη κορτιζόλη ούρων 24ώρου

Θυρεοειδική νόσος 

(υπερθυρεοειδισμός ή 

υποθυρεοειδισμός)

1−2%
Σημεία και συμπτώματα υπερθυρεοειδισμού ή 

υποθυρεοειδισμού
Εξετάσεις θυρεοειδικής λειτουργίας

Υπερπαραθυρεοειδισμός < 1% Υπερασβεστιαιμία, υποφωσφαταιμία Παραθορμόνη, Ca2+

Στένωση ισθμού αορτής < 1%

Συνήθως ανιχνεύεται σε παιδιά ή εφήβους. Διαφορετική 

ΑΠ (≥20/10 mmHg) μεταξύ άνω και κάτω άκρων και/ή

μεταξύ δεξιού και αριστερού βραχίονα και καθυστέρηση 

κερκιδικού-μηριαίου σφυγμού, χαμηλός κνημο-βραχιόνιος

δείκτης, φύσημα εξώθησης ανάμεσα στις ωμοπλάτες, 

«εγκοπή» στο κάτω χείλος των πλευρών στην 

ακτινογραφία θώρακος

Υπερηχοκαρδιογράφημα
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Παρεμβάσεις που μπορεί να βελτιώνουν τη συμμόρφωση 
με τη φαρμακευτική αγωγή στην υπέρταση (1)

Επίπεδο ιατρού

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους της υπέρτασης και τα οφέλη της θεραπείας και συμφωνία για μια 

στρατηγική θεραπείας με σκοπό την επίτευξη και διατήρηση ελέγχου της ΑΠ, μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής και μιας 

θεραπευτικής στρατηγικής βασισμένης σε ένα μόνο δισκίο, όταν αυτό είναι δυνατό (ενημερωτικό υλικό, 

προγραμματισμένη εκμάθηση, συμβουλευτική με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή)

Ενδυνάμωση του ασθενούς

Ενημέρωση για τις συμπεριφορικές και κλινικές βελτιώσεις

Αξιολόγηση και αντιμετώπιση των ατομικών εμποδίων που μειώνουν τη συμμόρφωση

Συνεργασία με άλλους παρόχους περίθαλψης, ιδίως νοσηλευτές και φαρμακοποιούς

Επίπεδο ασθενούς

Αυτοπαρακολούθηση της ΑΠ (συμπεριλαμβανομένης της τηλεπαρακολούθησης)

Ομαδικές συνεδρίες

Οδηγίες σε συνδυασμό με στρατηγικές δημιουργίας κινήτρων

Αυτοδιαχείριση με απλά καθοδηγούμενα από τον ασθενή συστήματα

Χρήση υπενθυμίσεων

Λήψη οικογενειακής, κοινωνικής ή νοσηλευτικής υποστήριξης

Προμήθεια φαρμάκων στον χώρο εργασίας
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Παρεμβάσεις που μπορεί να βελτιώνουν τη συμμόρφωση 
με τη φαρμακευτική αγωγή στην υπέρταση (2)

Επίπεδο φαρμακευτικής θεραπείας

Απλοποίηση της φαρμακευτικής αγωγής υπέρ της χρήσης θεραπείας σε σταθερό συνδυασμό

Συσκευασία με σύστημα υπενθύμισης

Επίπεδο συστήματος υγείας

Υποστήριξη της ανάπτυξης συστημάτων παρακολούθησης (τηλεφωνική παρακολούθηση, κατ’ οίκον επισκέψεις, 

τηλεπαρακολούθηση της ΑΠ κατ’ οίκον)

Οικονομική υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ παρόχων περίθαλψης (φαρμακοποιών, νοσηλευτών)

Ασφαλιστική κάλυψη των σταθερών συνδυασμών

Ανάπτυξη εθνικών βάσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων συνταγογράφησης, οι οποίες θα είναι 

διαθέσιμες για ιατρούς και φαρμακοποιούς

Δυνατότητα πρόσβασης σε φάρμακα
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Ευχαριστώ για την υπομονή σας!!! 


