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Η σημασία της αναγνώρισης 
της παιδιατρικής υπέρτασης

 Επιπολασμός: 5-20% ανάλογα με μελέτη 
 Οδηγεί σε 
 Δομικές- λειτουργικές αλλοιώσεις καρδιάς
 Υπερτροφία αριστερής κοιλίας 
 Αυξημένο πάχος τοιχώματος καρωτίδων
 Μειωμένη διαστολική λειτουργία 
 Μειωμένη σχολική επίδοση
 Μειωμένη βραχυπρόθεσμη μνήμη
 Μειωμένη προσοχή



Κατάταξη αρτηριακής 
υπέρτασης σε παιδιά & εφήβους

Κατάταξη υπέρτασης
Εκατοστιαία θέση ΣΑΠ/ΔΑΠ

Φυσιολογική <90η ΕΘ

Προϋπέρταση 90η-<95η ΕΘ ή ΑΠ>120/80

Υπέρταση σταδίου 1 95η-99η + 5 mmHg

Υπέραση σταδίου 2 >99η ΕΘ+ 5 mmHg





Πότε πρέπει να μετριέται η 
αρτηριακή πίεση

 Σε κάθε παιδί ηλικίας >3 ετών άπαξ ετησίως
 Παιδιά <3 ετών με παράγοντες κινδύνου  όπως
 Προωρότητα ή VLBW
 Συγγενή καρδιοπάθεια 
 Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις / αιματουρία / 
πρωτεϊνουρία

 Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου 
 Κακοήθεια ή μεταμόσχευση μυελού οστών
 Θεραπεία με φάρμακα που αυξάνουν την ΑΠ 
 Συστηματική νόσο



Πώς να μετρήσετε σωστά
την αρτηριακή πίεση

 Προτιμώμενος τρόπος μέτρησης: ο κλασικός με μανόμετρο 
υδραργύρου 

•   Εάν υπάρχει παλμική συσκευή, η αρτηριακή πίεση 
επιβεβαιώνεται μέσω ακρόασης 

 Καθίστε αθόρυβα για 5 λεπτά 
 Πόδια στο πάτωμα 
 Δεξιός βραχίονας υποστηρίζεται 
 Αγκώνας στο επίπεδο της καρδιάς 
 Μήκος περιχειρίδας να καλύπτει 80-100% περιφέρειας 
βραχίονα 

 Πλάτος περιχειρίδας να καλύπτει 40% περιφέρειας  
βραχίονα



Διαστάσεις  περιχειρίδας 
πιεσομέτρου
Ηλικία Πλάτος

cm
Μήκος

cm
Μέγιστη περιφέρεια
βραχίονα –cm-

Νεογέννητο 4 8   10

Βρέφος 6 12 15

Παιδί 9 18 22

Νέος ενήλικας 10 24 26

Ενήλικας 13 30 34

Υπερήλικας 16 38 44



Χρόνος επανεκτίμησης-επιβεβαίωσης 
υπέρτασης σε παιδιά & εφήβους

Υπέρταση Ε.Θ. Επανεξέταση

Προϋπέρταση 90η-<95η ΕΘ ή 
ΑΠ>120/80 mmHg

Σε 6 μήνες

Υπέρταση σταδίου 1 95η-99η + 5 mmHg Σε 1 μήνα

Υπέρταση σταδίου 2

Υπέρταση λευκής 
μπλούζας

Συγκεκαλυμμένη
υπέρταση

>99η ΕΘ+ 5 mmHg

>95η ΕΘ στο ιατρείο
<95η ΕΘ εκτός
ιατρείου

<95η ΕΘ στο ιατρείο
>95η ΕΘ εκτός
ιατρείου 

Σε 1 εβδομάδα ή και 
αμέσως εάν ο ασθενής 
συμπτωματικός
Holter ΑΠ (ABPM)
Μετρήσεις σε σπίτι & 
σχολείο

Holter ΑΠ (ABPM) σε 
ασθενείς υψηλού 
κινδύνου (ΧΝΑ, ΣΔ)



Συνηθέστερα αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης 
σε όλες τις ηλικίες
 Νόσοι  νεφρικού παρεγχύματος
 Χρόνια πυελονεφρίτιδα /νεφροπάθεια από ΚΟΠ
 Σπειραματονεφρίτιδες
 Εστιακή σπειραματοσκλήρυνση
 Μεμβρανοϋπερπλαστική
 IgA νεφροπάθεια
 Πολυκυστική νόσος των νεφρών
 Αποφρακτική ουροπάθεια
 Νεφραγγειακή νόσος
 Ενδοκρινική νόσος 
 Φαιοχρωμοκύττωμα
 Υπερθυρεοειδισμός
 Υπερπαραθυρεοειδισμός
 Σύνδρομο Cushing
 Ιατρογενής υπέρταση



Συνηθέστερα αίτια υπέρτασης 
Νεογνική ηλικία 

 Στένωση νεφρικής αρτηρίας
 Θρόμβωση νεφρικής φλέβας / αρτηρίας
 Ανάπτυξη αρτηριακού θρόμβου λόγω 
καθετηριασμού ομφαλικής αρτηρίας

 Στένωση ισθμού αορτής
 Συγγενής νεφρική νόσος (πολυκυστική νόσος, 
υδρονέφρωση)

 Βρογχοπνευμονική δυσπλασία
 Ιατρογενή αίτια



Συνηθέστερα αίτια υπέρτασης 
Βρεφική ηλικία 

 Στένωση νεφρικής αρτηρίας

 Νόσος  νεφρικού παρεγχύματος

 Στένωση ισθμού αορτής

 Ιατρογενή αίτια



Συνηθέστερα αίτια υπέρτασης 
Ηλικία 1-6 ετών

 Νόσος  νεφρικού παρεγχύματος

 Στένωση νεφρικής αρτηρίας

 Στένωση ισθμού αορτής

 Νόσος των ενδοκρινών αδένων

 Ιατρογενή αίτια



Συνηθέστερα αίτια υπέρτασης 
Ηλικία 6-12 ετών

 Νόσος νεφρικού παρεγχύματος

 Νεφραγγειακή νόσος

 Πρωτοπαθής (ιδιοπαθής) υπέρταση

 Στένωση ισθμού αορτής

 Νόσος των ενδοκρινών αδένων

 Ιατρογενή αίτια



Συνηθέστερα αίτια υπέρτασης 
Ηλικία 12-18 ετών

 Πρωτοπαθής (ιδιοπαθής) υπέρταση

 Ιατρογενή αίτια

 Νόσος  νεφρικού παρεγχύματος

 Νόσος των ενδοκρινών αδένων

 Στένωση νεφρικής αρτηρίας



Βασική διερεύνηση μόλις 
επιβεβαιωθεί η παρουσία υπέρτασης

 Ιστορικό (ατομικό & οικογενειακό)
 Λεπτομερής φυσική εξέταση 
•  Νεφρική λειτουργία και ηλεκτρολύτες 
•  Γενική αίματος, δείκτες φλεγμονής
•  Γενική & καλλιέργεια ούρων
•  Εξέταση αμφιβληστροειδούς (βυθοσκόπηση)
•  ΗΚΓ + u-s καρδιάς
•  u-s ΝΟΚ
•  Γλυκόζη- ινσουλίνη νηστείας
 Μέτρηση λιπιδίων



Συμπτώματα, κλινικά σημεία και ευρήματα 
βάσει αιτιολογίας
Νόσος νεφρικού παρεγχύματος

Ιστορικό Κλινικά
ευρήματα

Παρακλινικά
ευρήματα

•Οίδημα
•Μακροσκοπική

αιματουρία
•Ουρολοιμώξεις 
•Πολυουρία
•Νυκτουρία
•Ολιγοϋδράμνιο
•Υποθρεψία
•Μυϊκή αδυναμία
•Οικογενειακό ιστορικό 
νεφροπάθειας

•Οίδημα
•Κοντό ανάστημα
•Ψηλαφητή μάζα
•Ωχρότητα

•Γενική αίματος
•Κρεατινίνη ορού
•Ουρία αίματος
•Ηλεκτρολύτες ορού
•Γενική ούρων
•U-s νεφρών
•Γενετικός έλεγχος 
για μονογονιδιακή
υπέρταση



Συμπτώματα, κλινικά σημεία και ευρήματα 
βάσει αιτιολογίας
Νεφραγγειακή νόσος

Ιστορικό Κλινικά
ευρήματα

Παρακλινικά
ευρήματα

•Ιστορικό 
καθετηριασμού 
ομφαλικής αρτηρίας 
στη νεογνική ηλικία

•Φύσημα 
καρωτίδας ή 
κοιλιακής χώρας
•Μάζα κοιλιάς
•Café-au-lait
κηλίδες
•Σμηγματογόνο 
αδένωμα
•Άχρωμες κηλίδες 
κορμού, άκρων
•Νευρινώματα

•Doppler u-s νεφρών
•Ρενίνη ορού
•Αλδοσερόνη ορού
•CT αγγειογραφία
•MR αγγειογραφία
•Αγγειογραφία 



Συμπτώματα, κλινικά σημεία και ευρήματα 
βάσει αιτιολογίας
Νοσήματα ενδοκρινών αδένων
Ιστορικό Κλινικά

ευρήματα
Παρακλινικά
ευρήματα

•Απώλεια βάρους
•Ερυθρίαση 
(flushing)
•Τρόμος
•Δυσανεξία στη ζέστη
•Μυϊκή αδυναμία

•Ακμή
•Πανσεληνοειδές
προσωπείο
•Ραβδώσεις
•Ταχυκαρδία
•Βρογχοκήλη
•Υπερτρίχωση
•Αρρενοποίηση

•FT4, TSH
•Ρενίνη ορού
•Αλδοσερόνη ορού
•Κορτιζόλη ορού, ACTH
•Κατεχολαμίνες ορού, 
ούρων
•Ηλεκτρολύτες ορού
•Αέρια αίματος
•Απεικόνιση 
επινεφριδίων
•Στεροειδή πλάσματος-
ούρων



Συμπτώματα, κλινικά σημεία και ευρήματα 
βάσει αιτιολογίας
Πρωτοπαθής Υπέρταση

Ιστορικό Κλινικά
ευρήματα

Παρακλινικά
ευρήματα

•Κάπνισμα
•Οικογενειακό ιστορικό 
πρώιμης καρδιαγγειακής 
νόσου
•Καθιστική ζωή
•Αύξηση σωματικού 
βάρους
•Καθημερινή κόπωση
•Ροχαλητό 

•Αυξημένος ΔΜΣ
•Μελανίζουσα
ακάνθωση

•Ουρικό οξύ
•Γλυκοζυλιωμένη Hb
(HbA1c)

•Λιπίδια ορού
•Πολυκαταγραφική

μελέτη ύπνου
(πολυυπνογραφία) 



Συμπτώματα, κλινικά σημεία και ευρήματα 
βάσει αιτιολογίας
Υπέρταση ιατρογενούς αιτιολογίας

Ιστορικό Κλινικά
ευρήματα

Παρακλινικά
ευρήματα

•Προηγούμενο ιατρικό 
ιστορικό
•Αποσυμφορητικά
•Διεγερτικά 
•Ανοσοκατασταλτικά
•Αντισυλληπτικά 

- •Τοξικολογική για 
αναζήτηση φαρμάκου





Συμπτώματα, κλινικά σημεία και ευρήματα 
βάσει αιτιολογίας
Υπέρταση καρδιογενούς αιτιολογίας

Ιστορικό Κλινικά
ευρήματα

Παρακλινικά
ευρήματα

•Ιστορικό συγγενούς
καρδιοπάθειας

•Αναπνευστική  
δυσχέρεια

•Αδυναμία ψηλάφησης
σφύξεων στα κάτω    

άκρα
•ΑΠ κάτω άκρου <  
κατά 10 mmHg από
ΑΠ άνω άκρου

• U-s καρδιάς





Αρχική θεραπευτική προσέγγιση 
χωρίς φάρμακα
 Διατροφή
 Μείωση πρόσληψης Na (2-3 g/24ωρο)
 Μείωση πρόσληψης χοληστερόλης
 Μείωση πρόσληψης ζάχαρης
 Αύξηση σωματικής δραστηριότητας (60’/ημ)
 Εξαιρούνται παιδιά με υπέρταση σταδίου 2 έως 
ρυθμίσεώς της

 Παιδιά με θωρακικό άλγος, δύσπνοια ή οικογενειακό 
ιστορικό αιφνίδιου θανάτου πλήρης καρδιολογικός 
έλεγχος πριν την έναρξη αθλητικών δραστηριοτήτων

 Διακοπή καπνίσματος



Συστάσεις  για έναρξη
φαρμακευτικής  θεραπείας

 Συμπτωματική 
υπέρταση 

•  Δευτεροπαθής 
υπέρταση 

•  Βλάβη οργάνου-στόχου 
•  Σακχαρώδης Διαβήτης  

(τύπου 1 & 2) 
•  Επίμονη υπέρταση 
παρά την εφαρμογή μη 
φαρμακευτικών 
θεραπευτικών μέτρων



Αντιυπερτασικά φάρμακα

 Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης
(ACE)

 Αναστολείς υποδοχέων αγγειοτενσίνης (ARBs)
 Αναστολείς  διαύλων ασβεστίου μακράς δράσης 

(CCBs) 
 β- αδρενεργικοί αναστολείς
 Διουρητικά
 Κεντρικώς δρώντες α-αγωνιστές
 Αγγειοδιασταλτικά 



Αναστολείς μετατρεπτικού
ενζύμου αγγειοτενσίνης (ACE)

Φάρμακο Δοσολογία
Καπτοπρίλη Αρχική: 0.3–0.5 mg/kg / dose

(tid - qid)
Maximum: 6 mg/kg /day

Εναλαπρίλη
Αρχική: 0.08 mg/kg/day
(qd - bid)

Maximum: 0.6 mg/kg/day –
40 mg/day

Λισινοπρίλη
(>6 ετών)

Αρχική: 0.07 mg/kg/day (qd)
Maximum: 0.6 mg/kg/day –
40 mg/day



Αναστολείς υποδοχέων 
αγγειοτενσίνης (ARBs)

Φάρμακο Δοσολογία

Ιρμπεσαρτάνη 6–12 ετών, 75–150 mg/day

Λοσαρτάνη Αρχική: 0.7 mg/kg/day
Maximum: 1.4 mg/kg/ day –

100 mg/day



Αναστολείς  διαύλων ασβεστίου 
μακράς δράσης (CCBs) 
Φάρμακο Δοσολογία

Αμλοδιπίνη Παιδιά 6–17 ετών, 2.5–5.0 mg μία φορά 
την ημέρα

Φελοδιπίνη Αρχική: 2.5 mg/day
Maximum: 10 mg/day

Ισραδιπίνη

Νιφεδιπίνη XR

Αρχική: 0.15–0.20 mg/kg /day (tid -
qid)
Maximum: 0.8 mg/kg/day -20 mg/day
Αρχική: 0.25 to 0.5 mg/kg/day (qd -
bid)
Maximum: 3 mg/kg/day -120 mg/day



β- αδρενεργικοί αναστολείς

Φάρμακο Δοσολογία

Ατενολόλη

Μετοπρολόλη

Αρχική: 0.5 to 1 mg/kg/dose (qd - bid)
Maximum: 2 mg/kg/day- 100 mg/day

Αρχική: 1–2 mg/kg/day (bid)
Maximum: 6 mg/kg/day- 200 mg/day

Προπρανολόλη
Αρχική: 1–2 mg/kg/day (bid - tid)

Maximum: 4 mg/kg/day - 640 mg/day

Λαβεταλόλη Αρχική: 1–3 mg/kg/day (bid)
Maximum: 10–12 mg/kg/day - 1,200 
mg/day



Διουρητικά

Φάρμακο Δοσολογία

Υδροχλωροθειαζίδη

Φουροσεμίδη

Αρχική: 1 mg/kg/day (qd)
Maximum: 3 mg/kg/day- to 50 mg

Αρχική 0.5–2.0 mg/kg/day (qd to bid)
Maximum: 6 mg/kg/day

Αμιλορίδη

Σπειρονολακτόνη

Αρχική: 0.4–0.6 mg/kg/day (qd)
Maximum: 20 mg/day

Αρχική 1 mg/kg per day (qd- bid)
Maximum: 3.3 mg/kg/day-100 mg/ day

Τριαμτερένη Αρχική: 1–2 mg/kg/day (bid)
Maximum: 3–4 mg/kg/day-300 mg/ day



Κεντρικώς δρώντες α-αγωνιστές

Φάρμακο Δοσολογία

Κλονιδίνη

Παιδιά>12 ετών

Αρχική: 0.2 mg/day (bid)

Maximum: 2.4 mg/day



Αγγειοδιασταλτικά

Φάρμακο Δοσολογία

Υδραλαζίνη
Αρχική: 0.75 mg/kg/day (qid)

Maximum: 7.5 mg/kg/day- 200 mg/day

Μινοξιδίλη

Παιδιά<12 ετών
Αρχική: 0.2 mg/kg/day (qd- tid)

Maximum: 50 mg/day

Παιδιά>12 ετών
Αρχική: 5 mg/kg/day (qd- tid)

Maximum: 100 mg/day



Υπερτασική κρίση
Αιτιολογία κατά ηλικιακή ομάδα

Βρεφική ηλικία
•Στένωση ισθμού αορτής
•Νόσος  νεφρικού παρεγχύματος
•Νεφραγγειακή νόσος

Νηπιακή ηλικία
•Νόσος  νεφρικού παρεγχύματος
•Νεφραγγειακή νόσος
•Ενδοκρινοπάθεια (θυρεοτοξίκωση)
•Στένωση ισθμού αορτής

Σχολική ηλικία

Νόσος  νεφρικού παρεγχύματος
Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο
Πορφύρα Henoch- Schönlein
Μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα
•Νεφραγγειακή νόσος
•Νόσος των ενδοκρινών αδένων
•Στένωση ισθμού αορτής

Εφηβική ηλικία
•Νόσος  νεφρικού παρεγχύματος
•Νεφραγγειακή νόσος
•Νόσος των ενδοκρινών αδένων
•Φάρμακα / ουσίες



Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση

 Ανά τακτά χρονικά διαστήματα
 Προϋπέρταση: κάθε 6 μήνες
 Υπέρταση 1ου σταδίου: κάθε 3-4 μήνες
 Υπέρταση 2ου σταδίου: κάθε 2-3 εβδομάδες έως 
σταθεροποιήσεως, μετά κάθε 3-4 μήνες

 Στόχος: Αποφυγή επιπλοκών σε ζωτικά όργανα και 
κυρίως αποτροπή μη αναστρέψιμων βλαβών

 Σταδιακή αποκλιμάκωση φαρμακευτικής θεραπείας 
ή/και απεμπλοκή από φάρμακα



Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες AAP
για την Παιδιατρική Υπέρταση

 Διάγνωση:
 Φυσιολογική: <90η ΕΘ
 Αυξημένη ΑΠ (Προϋπέρταση): 90η-<95η ΕΘ ή ΑΠ>120/80
 Υπέρταση σταδίου 1: >95η ή <95η + 12 mmHg ή 130/80-139/89 mmHg
 Υπέρταση σταδίου 2: >ανώτατα όρια υπέρτασης σταδίου 1
 Εκτίμηση : 
 Η ΑΠ θα πρέπει να ελέγχεται ετησίως κατά τη διάρκεια επισκέψεων στον παιδίατρο 

σε όλα τα παιδιά ηλικίας ≥ 3 ετών ή σε κάθε επίσκεψη σε παιδιά με παχυσαρκία ή με 
άλλες καταστάσεις υψηλού κινδύνου. 

 Αποκλεισμός ενδεχομένου υπέρτασης λευκής μπλούζας
 Μετρήσεις στο σπίτι δεν πρέπει να χρησιμοποιούναι για διάγνωση υπέρτασης.
 Σε παιδιά ≥6 ετών, εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό παχυσαρκίας ή εάν δεν 

υπάρχει υποψία για δευτεροπαθή υπέρτασηΌχι εκτεταμένη διερεύνηση
 ΗΚΓ δεν συνιστάται
 Αντιμετώπιση:
 u-s καρδιάς για εκτίμηση της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας ενόψει έναρξης 

φαρμακευτικής αγωγής. 
 Τροποποίηση συνθηκών διαβίωσης (διατροφή+άσκηση) με την επιβεβαίωση της 

διάγνωσης
Φ ή θ ί ί δ ά ήβ ά


