
Το ενθμερωτικό κείμενο αποτελεί ελεφκερθ μετάφραςθ τθσ περίλθψθσ του δθμοςιευμζνου άρκρου  
και δεν περιζχει ςτοιχεία από το πλιρεσ άρκρο.  

Αποτελεί επίςθσ εφρθμα  ΜΙΑΣ μόνο εργαςίασ και όχι υποχρεωτικά κζμα καταςταλαγμζνθσ γνϊςθσ 

 

                                                                                                                             
 
 
 
 

 
Με βάςη ότι η ΑΥ αποτελεί ςυχνή ςυνοςηρότητα πολλών ρευματικών παθήςεων, 

μεταφζρουμε τισ πρόςφατα δημοςιευμζνεσ και μετά από 10 χρόνια 

επικαιροποιημζνεσ ΟΔΗΓΙΕΣ του Eighth Joint National Committee (JNC 8) για την 

αντιμετώπιςη τησ Υπζρταςησ (2014 Evidence-Based Guideline):  

 Ο ςτόχοσ  για τθν κεραπεία υπερταςικϊν ατόμων θλικίασ > 60 ετών θα 

πρζπει πλζον να είναι ΑΥ < 150/90 mmHg (διαφοροποίηςη ςε ςχζςη με 

προηγοφμενεσ ςυςτάςεισ)  

 Για άτομα από 30-59 ετϊν το panel ςυνιςτά ΑΠ < 140 /90 mmHg (με βάςη τη 

γνώμη ειδικών για τη ςυςτολική ή για άτομα < 30 ετών, αφοφ τα δεδομζνα 

είναι ανεπαρκή)  

 Όριο και ςτόχοσ < 140 /90 mmHg ςυνιςτώνται και ςε υπερταςικοφσ 

αςθενείσ με ΣΔ ή με μη-διαβητική χρόνια νεφρική ανεπάρκεια  

(διαφοροποίηςη ςε ςχζςη με προηγοφμενεσ ςυςτάςεισ)  

 Με βάςθ μζτριασ ιςχφοσ δεδομζνα ςυνιςτάται ζναρξθ αγωγισ με 

angiotensin-converting enzyme inhibitor, angiotensin receptor blocker, 

calcium channel blocker, ι thiazide-type διουρθτικό ςε μθ –μαφρουσ 

υπερταςικοφσ, μεταξφ των οποίων και διαβθτικοί  

 Μζτριασ ιςχφοσ δεδομζνα υποςτθρίηουν τθν ζναρξθ ι πρόςκεςθ αντι-

υπερταςικισ αγωγισ με angiotensin-converting enzyme inhibitor ι 

angiotensin receptor blocker με άτομα με ΧΝΑ με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ 

νεφρικισ ζκβαςθσ  
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Δείτε το πλιρεσ άρκρο ελεφκερα 
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1791497 
 

 

Αλλαγζσ ςτα όρια τησ Υπζρταςησ  

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1791497

