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• Η διατήρηση σταθερών επιπέδων ΑΠ στο χρόνο

• Πρόβλεψη των τιμών της ΑΠ του ενήλικα με βάση την ΑΠ στην παιδική 
και εφηβική ηλικία



• Από το 1970 περισσότερες από 300 μελέτες διερεύνησαν

το φαινόμενο της ιχνηλάτησης της ΑΠ σε παιδιά και

εφήβους μέχρι την ενήλικο ζωή

• Οι περισσότερες μελέτες ξεκίνησαν τις δεκαετίες του 70 και

του 80

• Περίπου οι μισές διενεργήθηκαν στη Βόρεια Αμερική



• 50 μελέτες κοόρτης

• Δημοσίευση μεταξύ 1970- 2006

• Correlation coefficients για την ιχνηλάτηση της ΑΠ

0.12 to 0.80 for SBP, average 0.38 

0.16 to 0.70 for DBP, average 0.28



Το 63.3% των μελέτων περιελάμβαναν 
εφήβους 

• 11 μελέτες από Ευρώπη
• 39 μελέτες από ΗΠΑ

Chen X, Wang Y, Circulation. 2008;117: 3171-3180
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Early Socioeconomic Position and Blood Pressure in Childhood and Adulthood: The Cardiovascular Risk in
Young Finns Study. Kivimäki et al, Hypertension. 2006; 47:39-44.

SEP measure: sum scores of household income, parental occupational 

status and parental education (range, 3 to 9)



Η ΑΠ στην 
εφηβική ηλικία 
προέβλεπε 
καλύτερα την ΑΠ 
στην ενήλικο ζωή

Kivimäki et al, Hypertension. 2006; 47:39-44



The cohort consisted of 4210 participants from 4 prospective studies (mean 
follow-up, 23 years)

Child blood pressure (BP) was classified as elevated if systolic or diastolic BP were 
≥90th percentile and adult BP if systolic BP ≥120 mmHg or diastolic BP ≥80 mmHg

4 BP groups 
• normal BP in childhood and adults (Control) 
• elevated BP in childhood but not as adults (Resolution)
• normal BP in childhood and elevated BP as adults (Incident)
• elevated BP in childhood and as adults (Persistent)

Juhola et al, Circulation. 2013;128:217-224
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Adair and  Cole. Hypertension. 2003;41:451

N=2026 adolescents 

Age- and height-adjusted prevalence of high BP 



Adair and  Cole. Hypertension. 2003;41:451

P<0.05



Lurbe E et al. Hypertension. 2009;53:912-917

nonobese normal BW (▵) 
nonobese low BW (○) 
obese normal BW (▴) 

obese low BW (•)

422 youths 10-18yrs
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Μέτρηση της ΑΠ σε όλους τους εφήβους 
όταν έρχονται σε επαφή με το σύστημα 

υπηρεσιών υγείας

Έχει ελάχιστο κόστος, 
γίνεται σε ελάχιστο χρόνο και 

δεν περιλαμβάνει επεμβατικές 
ή ακριβές εξετάσεις

Μπορεί να κατευθύνει 
περαιτέρω ενέργειες για τη 
βελτίωση της έκβασης της 

μελλοντικής υγείας 

2016 ESH guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents



☛ Σε ένα γενικό πληθυσμό των εφήβων, 10-19 ετών:

•Νορμοτασικοί έφηβοι➔0,4 / 100 άτομα / έτος 

•Έφηβοι με υψηλή φυσιολογική ΑΠ➔ 1,1 / 100 άτομα / έτος 

☛ Έφηβοι με ΣΔ τύπου 2 ➔4 / 100 άτομα / έτος

☛ Παχύσαρκα παιδιά εμφανίζουν 2-4 μεγαλύτερο κίνδυνο για
ανάπτυξη υπέρτασης

Redwine et al. J Pediatr 2012;160:98-103.
TODAY study group. Diabetes Care 2013;36:1735–1741.
Parker ED,, et alPediatrics 2016;137:1-9.



Agosta et al, J Pediatr 2012;160:757-61

School-based BP screens in 1020 participants (mean age 15.4 ±1.1 years) were performed in a Houston area high 
school in the spring and fall of 2007. 

Μετρήσεις μεταξύ 90-95η ΕΘ ή 
>95η ΕΘ

Μετρήσεις μεταξύ 90-95η ΕΘ 
ή >95η ΕΘ ή < 95η ΕΘ 



2016 ESH guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents



Επανειλημμένες μετρήσεις

Μέτρηση της ΑΠ σε όλους τους εφήβους όταν έρχονται σε επαφή με 
το σύστημα υπηρεσιών υγείας

Επανέλεγχος ΑΠ 
μετά από 2 χρόνια

σε επισκέψη 
ρουτίνας 

Φυσιολογική ΑΠ Υψηλή φυσιολογική ΑΠ  
Υπέρταση

Έλεγχος ΑΠ ξανά 
μετά από 1 χρόνο

Παραπέμπονται σε 
μονάδες με 

εμπειρία στη 
διαχείριση της 

υπέρτασης στην 
εφηβική ηλικία 

2016 ESH guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents



Παιδιά και έφηβοι έως 15 
ετών 

ΕΘ ΣΑΠ ή/και ΔΑΠ για την 
ηλικία, το φύλο και το ύψος

Έφηβοι ≥ 16 ετών

Φυσιολογική <90η ΕΘ <130/85 mmHg 

Υψηλή 

φυσιολογική ΑΠ

≥ 90η ΕΘ και <95η ΕΘ 130-139/85-89 mmHg 

Υπέρταση 
σταδίου 1

95η ΕΘ  έως 99η ΕΘ + 5 
mmHg

140-159/90-99 mmHg 

Υπέρταση 
σταδίου 2

>99η ΕΘ + 5 mmHg 160-179/100-109 mmHg 

2016 ESH guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents





Gupta-Malhotra et al. Am J Hypertens. 2015 Jan;28(1):73-80





2016 ESH guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents





Holm et al, Journal of Hypertension 2012, 30:368–374
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Agostinis-Sobrinho et al, J Pediatr 2018;192:130-5

734 adolescents (349 girls) aged 12-18 years followed for 3 
years from the LabMed Physical Activity Study



67 παχύσαρκοι έφηβοι ( 14,7 ±2,2 ετών ) τυχαία

κατανεμημένοι σε  6μηνο πρόγραμμα άσκησης 

(1 h, 3 φορές/εβδομάδα) ή καμία παρέμβαση

Στατιστικά σημαντική μείωση των 
καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου

BMI , BMI SD scores, waist/hip ratio,

Ambulatory SBP,

Fasting insulin, Insulin resistance,

Triglycerides, LDL, 

Low-degree inflammation(CRP, fibrinogen)

Meyers et al, J Am Coll Cardiol. 2006;7;48(9):1865-70



• Μέτρια ή εντατική αεροβική δραστηριότητα 60 λεπτά/ημέρα 

• Έντονη άσκηση κυρίως ενδυνάμωση μυών και οστών 3 φορές 

/εβδομάδα

• Μεγαλύτερη διάρκεια άσκησης συνεπάγεται περαιτέρω 

αύξηση των θετικών επιδράσεων στην ατομική υγεία

• Αποφυγή καθιστικών δραστηριοτήτων >2 ώρες την ημέρα



• BMI, WC and Na intake were associated with the 
prevalence of elevated BP

Rosner et al, Hypertension  2013;62:247-54



He et al, Hypertension. 2006 Nov;48(5):861-9.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17000923


4.283 συμμετέχοντες, 62% 
κατανάλωναν αναψυκτικά

Κάθε πρόσθετο 1 g / d άλατος 
συσχετίστηκε με μια μεγαλύτερη 

κατανάλωση αναψυκτικών κατά  17 
g / d, μετά προσαρμογή για την ηλικία, το 

φύλο, το SES και την ενέργεια (P< 0,001)

Οι συμμετέχοντες που 
κατανάλωσαν > 1 δόση 

(250 γραμμάρια)  
αναψυκτικών είχαν 26%  

μεγαλύτερο κίνυνο να είναι 
υπέρβαροι / παχύσαρκοι

Grimes et al, Pediatrics 2013;131:14–21
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Για τα παιδιά 2-15 ετών: η συνιστώμενη μέγιστη 
πρόσληψη αλατιού για ενήλικες με προσαρμογή στις 
ενεργειακές τους απαιτήσεις σε σχέση με εκείνες των 

ενηλίκων



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
5 gr αλατιού ισοδυναμούν με 1 κουταλάκι του γλυκού



2016 ESH guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents



Υψηλή φυσιολογική ΑΠ Υπέρταση Υπέρταση απειλητική για τη ζωή

Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
Συμπτωματική υπέρταση
Δευτεροπαθής υπέρταση
Βλάβη σε όργανο στόχο
Σακχαρώδης Διαβήτης

ΟΧΙ ΝΑΙ

Μη φαρμακολογική θεραπεία Φαρμακολογική θεραπεία

Υπέρταση που επιμένει παρά τη μη 
φαρμακολογική θεραπεία για 1 χρόνο

2016 ESH guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents





Stabouli et al,  J Hypertens 2015
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Στο 50% των 

περιπτώσεων με ΑΠ 

>90η ΕΘ δεν είχε 

μετρηθεί ποτέ η ΑΠ



Stabouli et al,  J Hypertens 2015



Η υπέρταση αποτελεί

συνήθως ασυμπτωματική

νόσο στους εφήβους

Συστηματική πρόληψη με μέτρηση 
των τιμών της ΑΠ για την έγκαιρη 

διάγνωση και αντιμετώπιση εφήβων 
με αυξημένες τιμές ΑΠ
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