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PROGRAM STROKOVNEGA SESTANKA
Petek, 25. november 2016
8.00 Registracija
8.30

Nagovori povabljenih gostov

8.50

Uvodni nagovor (Jana Brguljan Hitij, Ljubljana)

Uvodna predavanja
9.00

25 let – ko smo iz Sekcije prerasli v Združenje za hipertenzijo
(Rok Accetto, Ljubljana)

9.20

Nujni pregled v ambulanti za hipertenzijo: kdaj in zakaj?
(Primož Dolenc, Suzana Popov, Ljubljana)

9.40

Zdravila za urgentno zniževanje krvnega tlaka
(Borut Čegovnik, Sabina Softić, Andrej Erhartič, Ljubljana)

10.00

Register bolnikov z maligno arterijsko hipertenzijo
(Nina Božič, Jana Brguljan Hitij, Ljubljana)

10.20

Ko arterijska hipertenzija preraste v srčno popuščanje in vodimo
bolnika na daljavo
(Cirila Slemenik Pušnik, Slovenj Gradec, Drago Rudel, Ljubljana)

10.40

Premor

Mednarodni del – uradni jezik sklopa predavanj s tujimi predavatelji je
angleščina
11.00

Patient-Oriented Decision Making to Achieve the Treatment Goals
in Hypertension (Krzysztof Narkiewicz, Gdańsk, Poland)

12.00

The Impact of a Validated Application for Smartphones and a
Patients Management System on Blood Pressure Control in
Hypertension (Gianfranco Parati, Milano, Italy)

11.30

Uric Acid and Cardiovascular Risk
(Bojan Jelaković, Zagreb, Croatia)

12.30

Kosilo
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Program strokovnega sestanka (nadaljevanje)
Petek, 25. november 2016
Obravnavanje bolnika s hipertenzijo in pridruženimi boleznimi
13.40

Vpliv antihipertenzijskih zdravil na lipidni status
(Jure Salobir, Amela Kabaklić, Barbara Salobir, Ljubljana)

14.00

Hipertenzija in hiperlipidemija (Matija Cevc, Ljubljana)

14.20

Kombinirano protitrombotično zdravljenje (Nina Vene, Ljubljana)

14.40

Klinični primer: mlajša bolnica s sladkorno boleznijo in hipertenzijo
– kako obvladati hipertenzijo?
(Jana Brguljan Hitij, Judita Knez, Ljubljana)

15.00

Klinični primer: mlajša bolnica s sladkorno boleznijo in hipertenzijo
– kako obvladati sladkorno bolezen?
(Draženka Pongrac Barlovič, Ljubljana)

15.20

Premor

Arterijska hipertenzija in posebne klinične okoliščine
15.40

Kdaj namesto antihipertenzijskega zdravila uporabimo psihiatrovo
pomoč? (Melita Pretnar Silvester, Begunje)

16.00

Oblike prizadetosti možganov pri hipertenziji
(Fajko F. Bajrović, Ljubljana)

16.20

Okrogla miza: Timska obravnava bolnika s hipertenzijo danes.
Vodi: Rok Accetto
Sodelujejo: Jana Brguljan Hitij, Ivanka Brus, Andrej Erhartič,
Ernica Jovanović, Nataša Medved, Marija Petek Šter, Alenka
Premuš Marušič

17.00

Dosežki skupnega dela ob svetovnem dnevu hipertenzije
(Judita Knez, Primož Dolenc, Andrej Erhartič, Ljubljana)

17.20

Poročilo s Poletne šole hipertenzije 2016
(Danijela Oikonomidis, Maribor; Aleksandra Vujanić, Ljubljana)

17.30

Premor

17.40

Sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo
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SEZNAM KRATIC
ACEI
ADVANCE
AF
AH
AHRQ
anti-GAD
anti-IA-2
ARB
AT-1
BB
BMS
CCB
CEZAR
CHA2DS2VASc
CHF
CŽS
DES
DKT
DM2
DSM V
EKG
eNOS
GITS
GLP-1
HASBLED
HbA1c
HDL
HFmEF
HFpEF
HFrEF
HMG CoA
HNF-1 α
IPP
ITM
KO
KT
LA
LAD
LDL
LV
LVEF
LVMI
MH
MI
MOD
MODY

zaviralec angiotenzinske konvertaze
raziskava »Action in Diabetes and Vascular disease««
migetanje preddvorov (atrijska fibrilacija)
arterijska hipertenzija
»Agency for Healthcare Research and Quality«
avtoprotitelesa proti dekarboksilazi glutaminske kisline
avtoprotitelesa proti »insulinoma associated protein«
zaviralec angiotenzinskih receptorjev
receptor angiotenzina-1
zaviralec adrenergičnih receptorjev beta
kovinska žilna opornica
zaviralec kalcijevih kanalčkov
Center za zdravje na daljavo Koroške regije
lestvica za ocenjevanje tveganja za možgansko kap
kronična srčna odpoved
centralni živčni sistem
z zdravilom prevlečena žilna opornica
diastolični krvni tlak
sladkorna bolezen tipa 2
»Diagnostic and statistical manual of mental disorders V«
elektrokardiogram
endotelijska sintaza dušikovega oksida
gastrointestinalni terapevtski sistem
glukagonu podoben peptid 1
točkovnik tveganja za krvavitev
glikoziliran hemoglobin A1c
lipoprotein z visoko gostoto
srčno popuščanje z zmerno okrnjenim iztisnim deležem
srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem
srčno popuščanje z okrnjenim iztisnim deležem
3-hidroksi-3-metil glutaril koencim A
»hepatocyte nuclear factor« -1 α
Internistična prva pomoč
indeks telesne mase
klinični oddelek
krvni tlak
levi preddvor
leva descendentna (koronarna) arterija
lipoprotein z nizko gostoto
levi prekat
iztisni delež levega prekata
indeks mase levega prekata
maligna hipertenzija
miokardni infarkt
multiorganska okvara
»maturity onset diabetes of the young« - monogenski diabetes
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Seznam kratic (nadaljevanje)
MRA
MRFIT
mRNA
NADP
NADPH
NO
NOAK
NS
OAK
oGF
OGTT
OTC
ox-LDL
proBNP
RCT
ROPR
SB-SG
SF
SGLT2
SKT
SP
SpO2
TM
TT
U4H
UKPDS
UZ
ZZZS

zaviralci receptorjev aldosterona
raziskava »Multiple Risk Factor Intervention Trial«
prenašalna ribonukleinska kislina
nikotinamid adenin dinukleotid hidrogenaza
nikotinamid adenin dinukleotid fosfat hidrogenaza
dušikov oksid
novo antikoagulacijsko zdravilo
statistično neznačilno
oralno antikoagulacijsko zdravljenje
ocenjena glomerulna filtracija
oralni glukozni tolerančni test
»over-the-counter« (zdravila za samozdravljenje brez recepta)
oksidativno spremenjen lipoprotein z nizko gostoto
pro B natriuretični peptid
randomizirana kontrolirana raziskava
»Registry of patient registries«
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
srčna frekvenca
zaviralec natrijevih glukoznih koprenašalcev 2
sistolični krvni tlak
srčno popuščanje
periferna kapilarna saturacija s kisikom
telemedicina
telesna teža
»United4Health« - združeni za zdravje
raziskava »United Kingdom Prospective Diabetes Study«
ultrazvok
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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25 LET – KO SMO IZ SEKCIJE PRERASLI V
ZDRUŽENJE ZA HIPERTENZIJO
Rok Accetto
Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana
Ob petnajstem rojstnem dnevu Sekcije za arterijsko hipertenzijo sem se ozrl na
do takrat prehojeno pot. Ko prebiram takratno besedilo, sem kar ponosen.
Ustanovili smo Sekcijo Slovenskega zdravniškega društva, ki je po prvih težkih
letih, ko smo skoraj že obupali, zaživela, živi še danes (sicer s spremenjenim
imenom) in verjamem, da bo še dolgo živela. Zahvala gre zanesenjakom s
predsednico dr. Jano Brguljan-Hitij, dr. med. na čelu in ožjemu krogu
sodelavcev (prim. mag. Barbara Salobir, dr. med., mag. Primož Dolenc, dr. med.
in asist. Andrej Erhartič, dr. med.).
Zametki Sekcije za arterijsko hipertenzijo Slovenskega zdravniškega društva
segajo v osemdeseta leta, ko smo na takratni Kliniki za hipertenzijo pod
vodstvom prof. dr. Pavla Jezerška prvič organizirali strokovni sestanek za
zdravnike, ki smo ga imenovali Dan arterijske hipertenzije. V glavnem smo
strokovni program pripravili zdravniki, zaposleni na takratni Kliniki za
hipertenzijo (sedaj Klinični oddelek za hipertenzijo). Menili smo, da bomo tako
vsaj enkrat letno lahko posredovali čim bolj zanimive in sveže informacije s
področja hipertonologije zdravnikom, ki jih tematika zanima in se z njo
ukvarjajo v svoji vsakdanji praksi. Kmalu smo spoznali, da Dnevi hipertenzije
niso dovolj, in da bi bilo bolje ustanoviti organizacijo, kjer bi se zdravniki
srečevali, izmenjavali izkušnje in posredovali svoje znanje svojim kolegom,
splošnim zdravnikom in zdravnikom s področja interne medicine.
Zato smo na pobudo takrat asist. Roka Accetta, leta 1991 ustanovili v okviru
Slovenskega zdravniškega društva Sekcijo za arterijsko hipertenzijo. Sekcija za
arterijsko hipertenzijo je bila ustanovljena v Šmarjeških toplicah, kjer je bil njen
domicil. Pri prvih korakih nam je bila v pomoč tovarna zdravil Krka.
Prvi predsednik je bil Rok Accetto, v Upravnem odboru pa so aktivno delovali
podpredsednik Borut Kolšek, tajnik Primož Dolenc, blagajnik Barbara Salobir,
ter člani: Daroslav Ivašković, Bojan Korošec, Leopold Zonik, Ludvik Čepar,
Nataša Černič-Šuligoj, Janko Čakš. Nadzornika sta bila Staša Kaplan-Pavlovčič
in Andrej Bručan.
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Upravni odbor se je z leti nekoliko spreminjal, jedro pa še danes tvorijo kolegice
in kolegi iz Kliničnega oddelka za hipertenzijo Univerzitetnega kliničnega centra
Ljubljana. Zato se niti, s katerimi usmerjamo delo Sekcije, začenjajo v
Bolnišnici dr. Petra Držaja, kjer je Klinični oddelek za hipertenzijo lociran. Od
ustanovitve pa do konca leta 2005 je Upravni odbor in Sekcijo vodil Rok
Accetto. Seveda brez izdatne pomoči članov Upravnega odbora: Primoža
Dolenca (tajnik), Barbare Salobir (blagajnik), ter članov Jane Brguljan-Hitij,
Boruta Kolška, Ljubice Gašparac, †Daroslava Ivaškovića, †Jerice Maver, Igorja
Praznika, Ksenije Tušek-Bunc, †Marjane Ujčič-Navotnik ter Leopolda Zonika,
ne bi šlo. Žal smo po zahrbtni bolezni izgubili kolegico Marjano Ujčič-Navotnik,
pretresla nas je smrt kolegice Jerice Maver in kolega Daroslava Ivaškovića. Na
občnem zboru Sekcije za arterijsko hipertenzijo v jeseni 2006 pa smo izvolili
novega predsednika oz. predsednico Sekcije, to je as. mag. Jano Brguljan-Hitij,
dr. med.
Upravni odbor smo razširili in sedanji Upravni odbor Združenja za arterijsko
hipertenzijo šteje poleg predsednice (Jane Brguljan-Hitij) še 15 kolegic in
kolegov: Primož Dolenc (podpredsednik), Andrej Erhartič (tajnik), Barbara
Salobir (blagajnik), Rok Accetto, Ljubica Gašparac, Orjana Hrvatin, Borut
Kolšek, Vlasta Malnarič, Darja Gnezda Mugerli, Marija Mulej, Igor Praznik,
Mojca Savnik-Iskra, Cirila Slemenik Pušnik, Ksenija Tušek-Bunc, Leopold
Zonik.
V burnih časih tik pred
osamosvojitvijo Slovenije
je postala Sekcija za
arterijsko
hipertenzijo
redna članica Svetovne lige
za hipertenzijo (World Hypertension League, WHL), ki je bila takrat sestavni del
Svetovne zdravstvene organizacije, namenjena povezovanju strokovnih
mednarodnih združenj na področju hipertenzije in Svetovno zdravstveno
organizacijo. Hipertenzija je namreč vse bolj globalen problem in razlike v
dostopnosti zdravljenju so vse globlje. Zato je potreben nek organ, ki bo z
opozarjanjem na te razlike koordiniral globalne aktivnosti. Članstvo v tej
organizaciji je vezano na reprezentativnost, kar pomeni, da je iz vsake države
lahko član le reprezentativna organizacija. V letu, ko smo kandidirali za
članstvo, Slovenija še ni bila mednarodno priznana država. Kljub temu pa smo z
ustrezno akcijo in ob naklonjenosti predsednika WHL Thomasa Strasserja,
uspeli prepričati odgovorne organe in osebe, da so našo prošnjo obravnavali, jo
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načelno sprejeli s klavzulo, da bomo polnopravni člani takrat, ko bo Slovenija
mednarodno priznana. To se je kasneje tudi zgodilo.
Od skromnih začetkov je članstvo v sekciji
postopoma naraslo do približno 120 članov, v
adremi pa imamo več kot 200 naslovov
zdravnikov, ki so v zadnjih nekaj letih obiskali
strokovna srečanja. Članstvo v Združenju za
hipertenzijo je brezplačno.
Na prigovarjanje vodilnih, češ da smo prerasli
okvire Sekcije v Slovenskem zdravniškem društvu smo v letu 2012 začeli
postopek, da bi se sekcija preimenovala v Združenje za hipertenzijo. Na XXII.
strokovnem sestanku Sekcije za hipertenzijo (2013) smo člani izglasovali
spremembo imena iz Sekcije za hipertenzijo v Združenje za arterijsko
hipertenzijo
pri
Slovenskem
zdravniškem društvu. Organiziranost in
vsebina dela se ni prav nič spremenila,
dobili pa smo bolj zveneče ime in tudi
lep nov logo.
Pomemben mejnik v našem delovanju je nedvomno organizacija Prvega
mednarodnega strokovnega sestanka o hipertenziji v letu 1994. Gostili smo prof.
Steva Juliusa iz ZDA, ki je eden najvidnejših raziskovalcev s področja arterijske
hipertenzije. Lahko se pohvalimo, da smo spletli z njim prijateljske vezi, kar trije
zdravniki iz Kliničnega oddelka za hipertenzijo so se po eno leto izpopolnjevali
na njegovem oddelku – Division of Hypertension, University of Michigan
Medical Center v mestu Ann Arbor v ZDA. Priznanje našemu delu je bila tudi
udeležba tedanjega predsednika Mednarodnega združenja za hipertenzijo
(International Society of Hypertension, ISH) prof. Johna Chalmersa.
Tudi kasneje smo se trudili, da so na vsakoletnem strokovnem sestanku in drugih
občasnih strokovnih srečanjih sodelovali tuji predavatelji tako iz evropskih držav
kot tudi iz ZDA, gostili smo zveneča imena kot so P. Meredith, S. E. Kjeldsen,
R. Fagard, J. A. Staessen, L. Hansson, G. Mancia, R. Zanchetti, H. Ibsen, A.
Weder, M. D. Esler, A. J. Zweifler in drugi. Naše delo smo postopoma širili in le
v povezovanju je mogoče misliti na razvoj in uspeh.
V letu 2001 smo prvič sodelovali s Češkim združenjem za hipertenzijo (ČeškoSlovenski simpozij o hipertenziji v Česky Krumlovu 28.–30.9.2001). Leta 2002
smo organizirali satelitski simpozij 19. znanstvenega srečanja Mednarodnega
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združenja za hipertenzijo in 12.
Evropskega
srečanja
o
hipertenziji:
Blokatorji
angiotenzinskih receptorjev 2 cena in dobrobit (Bled, 24. maj
2002). V letu 2003 smo na
pobudo Roka Accetta in Renate
Cífkove
(Češka
republika)
st
organizirali prvo Centralno-Evropsko Srečanje o hipertenziji (1 Central
European Meeting on Hypertension), ki je uspelo in postavilo temelje
nadaljnjega povezovanja držav osrednje Evrope na področju hipertenzije.
Nova prelomnica je začetek resnejšega sodelovanja z medicinskimi sestrami – v
Portorožu (25.10.2003) so bile prvič predstavljene podrobnosti o hipertenziji iz
obeh gledišč – zdravnikovega in medicinske sestre.
Zavedamo se, da smo pomemben člen v regiji – področju nekdanje skupne
države. Zato se povezujemo predvsem s Hrvati in reden gost naših strokovnih
srečanj je prof. dr. Bojan Jelaković iz Zagreba. Aktivnosti naše predsednice gre
zasluga za to, da še naprej prihajajo na naša strokovna srečanja predavatelji iz
tujine, predvsem iz Evrope. Nedvomno je to plod osebnih prizadevanj in
povezav z evropskimi ustanovami. Ena takih močnih vezi je Katoliška univerza
v Leuvenu (Belgija), kjer sta se pred leti izpopolnjevala Jana Brguljan Hitij in
Primož Dolenc pri prof. R. Fagardu in prof. J. A. Staessenu. Veseli smo, da se
povezava nadaljuje, trenutno je na doktorskem študiju tam Judita Knez.
V letu 1992 je postal častni član Sekcije za arterijsko hipertenzijo prof. dr. Pavle
Jezeršek, dr. med. (1930–2014), ki je začetnik kliničnega in raziskovalnega dela
na področju hipertonologije v Sloveniji. Častni član Sekcije za hipertenzijo je
3.12.2011 postal prim. dr. Jurij Dobovišek, dr. med., ki je bil večletni
predstojnik Klinike za hipertenzijo in Kliničnega oddelka za hipertenzijo (1990
do 2002). Prim. dr. Jurij Dobovišek, dr. med. je redno in tvorno sodeloval pri
delu in organizaciji strokovnih sestankov sekcije.
Naša stalnica pa so redni letni strokovni sestanki:
 I. strokovni sestanek, Šmarješke toplice, 24. in 25. april 1992, dobrobit
diagnostike in zdravljenja arterijske hipertenzije
 II. strokovni sestanek, Šmarješke toplice, 11. in 12. junij 1993, posebna
poglavja v terapiji in diagnostiki arterijske hipertenzije
12
XXV. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo
www.hipertenzija.org

 III. strokovni sestanek, Bled, 3. in 4. maj 1994, Mednarodni sestanek,
hipertrofija levega prekata; ledvične bolezni; avtonomno živčevje; prehrana;
hipertenzija pri otrocih; terapija hipertenzije
 IV. strokovni sestanek, Portorož, 8. in 9. december 1995, hipertenzija v
nosečnosti; hipertenzija pri otrocih; terapija hipertenzije
 V. strokovni sestanek, Maribor, 20. in 21. september, 1996, dejavniki
tveganja in tarčni organi; zdravljenje; merjenje krvnega tlaka
 VI. strokovni sestanek, Nova Gorica, 19. in 20. september 1997, zdravljenje
arterijske hipertenzije
 VII. strokovni sestanek, Ljubljana, 18. in 19. september 1998, Mednarodni
sestanek, Skupni strokovni sestanek z združenjem internistov pri SZD,
sladkorna bolezen; beta blokatorji; arterijska hipertenzija; venska tromboza in
periferna arterijska okluzivna bolezen
 VIII. strokovni sestanek, Ljubljana, 1. oktober 1999, Mednarodni sestanek,
klinične raziskave o zdravljenju hipertenzije z zdravili; smernice za
obravnavo arterijske hipertenzije
 IX. strokovni sestanek, Mednarodni sestanek, Šmarješke toplice, 14.
september 2000, dejavniki tveganja pri arterijski hipertenziji, kriteriji za
izbiro zdravil pri zdravljenju, predpisovanje zdravil, načrtovanje kliničnih
raziskav in etične dileme
 Češko-Slovenski simpozij o hipertenziji, Mednarodni sestanek, Česky
Krumlov, 28. do 30. september 2001, strokovno srečanje Češkega združenja
za hipertenzijo in slovenske Sekcije za arterijsko hipertenzijo
 X. strokovni sestanek, Mednarodni sestanek, Ljubljana, 19. oktober 2001,
mednarodne raziskave o hipertenziji v Sloveniji, obravnavanje bolnika s
hipertenzijo pri splošnem zdravniku in specialistu, bolnik s hipertenzijo in
delazmožnost, obvladovanje stresa, zdravljenje hiperlipidemije, očesno
ozadje
 XI. strokovni sestanek, Satelitski simpozij 19. znanstvenega srečanja
Mednarodnega združenja za hipertenzijo in 12. Evropskega srečanja o
hipertenziji, Blokatorji angiotenzinskih receptorjev 2 – stroški in dobrobit,
Mednarodni sestanek, Bled, 24. maj 2002, raziskave z blokatorji
angiotenzinskih receptorjev, spremenljivost krvnega tlaka, krvni tlak in
sladkorna bolezen, dolgoročno sodelovanje bolnika
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 1. srednjeevropsko srečanje o hipertenziji, Mednarodni sestanek, Portorož,
23. in 24. oktober 2003, mednarodno srečanje zdravnikov hipertonologov iz
Avstrije, Češke, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije
 XII. strokovni sestanek, Mednarodni sestanek, Portorož, 25. oktober 2003,
smernice za obravnavanje bolnika s hipertenzijo, splošni ukrepi pri
zdravljenju hipertenzije, medicinska sestra in obravnava bolnika s
hipertenzijo, zdravljenje hipertenzije z zdravili, kakovost življenja bolnikov s
hipertenzijo
 XIII. strokovni sestanek, Mednarodni sestanek, Portorož, 18. in 19. november
2004, diagnostika in obravnava hipertenzije, različne oblike hipertenzije,
metabolični sindrom, cerebrovaskularni inzult ali hipertenzivna
encefalopatija, nesteroidni antirevmatiki, telesna aktivnost
 XIV. strokovni sestanek, Mednarodni sestanek, Portorož, 24. do 26.
november 2005, srčnožilni sistem in hipertenzija, ledvice in hipertenzija,
endokrinologija in hipertenzija, motnje spanja, življenjski stil, meritve
krvnega tlaka, nov pristop pri obravnavanju hipertenzije
 XV. strokovni sestanek, Mednarodni sestanek, Portorož, 30. november do 1.
december 2006, poudarki pri zdravljenju hipertenzije, neželeni učinki
antihipertenzivnih zdravil, hipertenzija in tarčni organi, ali so potrebne
spremembe smernic za zdravljenje hipertenzije z zdravili
 XVI. strokovni sestanek, Mednarodni sestanek, Portorož, 29. in 30.
november 2007, Slovenske smernice za obravnavanje hipertenzije 2007,
dejavniki tveganja, posebne okoliščine pri hipertenziji
 XVII. strokovni sestanek, Mednarodni sestanek, Portorož, 27. in 28.
november 2008, obravnavanje posebnosti pri arterijski hipertenziji,
diagnostika arterijske hipertenzije, obravnavanje bolnika z arterijsko
hipertenzijo
 XVIII. strokovni sestanek, Mednarodni sestanek, Portorož, 26. in 27.
november 2009, epidemiologija arterijske hipertenzije v Sloveniji, merjenje
krvnega tlaka, posodobljene Smernice za obravnavanje arterijske
hipertenzije, izbira antihipertenzijskega zdravila pri sočasnih drugih boleznih,
hipertenzija in možganska kap, hipertenzija pri ženskah; sestrski del:
obravnavanje arterijske hipertenzije v ambulanti (povzetki predavanj)
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 XIX. strokovni sestanek, Mednarodni sestanek, Portorož, 2. in 3. december
2010, regionalna epidemiologija arterijske hipertenzije v Sloveniji,
razvrščanje in ocenjevanje krvnega tlaka, kuhinjska sol, ščitnica in
hipertenzija, obravnava otroka s hipertenzijo, hipertenzija in atrijska
fibrilacija, hipertenzija - ishemična srčna bolezen in ledvična bolezen
 XX. strokovni sestanek, Mednarodni sestanek, Ljubljana, 2. in 3. december
2011, akutna možganska kap, ambulanta, ambulanta družinske medicine,
blokator adrenergičnih receptorjev beta, ciljni krvni tlak, hipertenzija,
hipertenzija - pridružena stanja, hipertrofija levega prekata, J krivulja, javno
zdravstvo, krvni tlak, kuhinjska sol, ledvične bolezni, medicinska sestra,
mehanska podpora levega prekata, metabolni sindrom, nosečnost, srčno
popuščanje, raziskave, spremenljivost krvnega tlaka
 XXI. strokovni sestanek, Mednarodni sestanek, Ljubljana, 22. in 23.
november 2012, centralna apneja v spanju, ciljni krvni tlak, diagnostika
hipertenzije,
hipertenzija,
hipoventilacijski
sindrom,
impedančna
kardiografija, krvni tlak, ledvična denervacija, metabolični sindrom, motnje
dihanja v spanju, možganska kap, obstruktivna apneja v spanju, odporna
hipertenzija, oskrba bolnika, prenašanje, priporočila za zdravljenje
hipertenzije, protikoagulacijska zdravila, referenčna ambulanta, renalna
denervacija, rezistentna hipertenzija, sindrom obstruktivne apneje v spanju,
sladkorna bolezen, smrčanje, sodelovanje, spremenljivost krvnega tlaka,
TeleKap, telemedicina, zdravljenje hipertenzije, zgodnje staranje žilja
 XXII. strokovni sestanek, Mednarodni sestanek, Ljubljana, 6. december
2013, celodnevno spremljanje krvnega tlaka, ciljne vrednosti krvnega tlaka,
diagnostika, hipertenzija, koronarna bolezen, krvni tlak, merjenje krvnega
tlaka, perkutani interventni poseg, renalna denervacija, rezistentna
hipertenzija, Slovenske smernice za obravnavanje hipertenzije 2013,
spremembe življenjskega stila, stimulacija baroreceptorjev, zdravljenje
 XXIII. strokovni sestanek, Mednarodni sestanek, Ljubljana, 5. december
2014, atrijska fibrilacija, feokromocitom, hiperholesterolemija, hipertenzivna
kriza, ishemična srčna bolezen, merjenje krvnega tlaka, napotitev bolnikov,
peroralno antikoagulacijsko zdravljenje, praksa osebnega zdravnika, primarni
aldosteronizem, protitrombotično zdravljenje, sladkorna bolezen, statistična
analiza – tolmačenje, surogatni izid, urejenost hipertenzije, varčevalni ukrepi,
zaviralci adrenergičnih receptorejev alfa, zdravljenje hipertenzije, zvišan
krvni tlak
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 XXIV. strokovni sestanek, Mednarodni sestanek, Ljubljana, 4. december
2015, 1. del: posvetovanje specialistov drugih strok o bolniku s hipertenzijo s
specialistom usmerjenim v hipertenzijo, atrijska fibrilacija, nova
antikoaghulacijska zdravila, registri bolnikov s hipertenzijo, srčno-žilne
bolezni pri hipertenziji, sol in hipertenzija, stenoza notranje karotidne arterije,
stenoza ledvične arterije, periferna arterijska bolezen, okvare srčnih zaklopk,
diastolična disfunkcija levega prekata, krvni tlak, 2. del: merjenje krvnega
tlaka, samodejno merjenje krvnega tlaka, starostnik, srčno popuščanje,
levosimendan, nova oralna antikoagulacijska zdravila, fizioterapija,
zdravstvena vzgoja, neinvazivna mehanska ventilacija, nacionalni protokol,
delovna terapija
 XXV. strokovni sestanek, Mednarodni sestanek, Ljubljana, 25. november
2016, 1. del: nujni pregled v ambulanti za hipertenzijo, zdravila za urgentno
znižanje krvnega tlaka, maligna hipertenzija, srčno popuščanje, vodenje
bolnika na daljavo, individualno zdravljenje hipertenzije, spremljanje
krvnega tlaka - program ESH Care, kronična ledvična bolezen, interaktivni
klinični primeri bolnikov s hipertenzijo in pridruženimi boleznimi,
psihiatrova obravnava in hipertenzija, možgani in hipertenzija, timska
obravnava bolnika, meritve krvnega tlaka ob Svetovnem dnevu hipertenzije,
2. del: vloga medicinske sestre v ambulanti in pri bolnišnični obravnavi
bolnika s hipertenzijo, medicinska sestra in prehrana pri zdravljenju
hipertenzije, telesna dejavnost, obravnava bolnika s hipertenzijo v referenčni
ambulanti, celodnevno spremljanje krvnega tlaka, monitorizacija EKG po
Holterju, obravnava bolnika s srčnim popuščanjem in pridruženimi
boleznimi, merilniki za krvni tlak in manšete.
Poleg pisnih gradiv v obliki Zbornikov prispevkov smo sodelovali tudi pri izdaji
drugih publikacij. Knjiga Arterijska hipertenzija je doživela že sedmo izdajo,
zadnji dve sta v elektronski obliki dosegljivi na spletu. Prve izdaje je urejal prof.
dr. Pavel Jezeršek, kasneje se mu je pridružil doc. dr. Jurij Dobovišek, zadnje pa
so nastale pod uredništvom prof. dr. Roka Accetta. Od izdaje do izdaje je knjiga
obsežnejša in k sodelovanju smo povabili tudi nekaj uglednih ter svetovno
priznanih zdravnikov in raziskovalcev s področja hipertenzije ter farmakologije.
Večina prispevkov pa je plod domačega znanja in poleg vseh zdravnikov s
Kliničnega oddelka za hipertenzijo so sodelovali še kolegi drugih specialnosti
(nevrologi, ginekologi, nefrologi, endokrinologi, specialisti družinske medicine)
iz ljubljanskega Kliničnega centra ter iz drugih krajev v Sloveniji. S tem je
knjiga nedvomno pridobila na kakovosti in uporabnosti, kar dokazuje tudi
16
XXV. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo
www.hipertenzija.org

dejstvo, da je bila ob izdaji praktično takoj razgrabljena, obisk internetne strani
je precejšen.
V okviru Sekcije so bile izdelane prve Slovenske smernice za obravnavo
arterijske hipertenzije leta 1999. Pri snovanju teh smo se naslonili na Smernice
Svetovne zdravstvene organizacije ter Mednarodnega združenja za arterijsko
hipertenzijo. Leta 2003 pa smo sestavili multidisciplinarno skupino slovenskih
zdravnikov, ki je pripravila predlog novih Slovenskih smernic za obravnavo
hipertenzije. Na rednem letnem strokovnem sestanku smo te Smernice tudi
sprejeli. S posodabljanjem smernic smo nadaljevali leta 2007 in 2009, zadnje
nosijo letnico 2013.
V okviru izobraževalne dejavnosti Sekcije za arterijsko hipertenzijo smo v letih
2001 do 2003 organizirali več delavnic, ki smo jih imenovali Dejavniki tveganja.
Vedno smo namreč zagovarjali idejo, da hipertenzija ni le bolezen, ampak tudi
sindrom. Uspešna obravnava torej pomeni obvladovanje vseh dejavnikov
tveganja. Zato smo v teh delavnicah sodelovali s prof. dr. Pavlom Poredošem iz
KO za žilne bolezni, ki je prevzel področje dislipidemij ter žilne prizadetosti ter
s kolegi iz psihiatrije (stres), endokrinologije (sladkorna bolezen) ter še
nekaterimi.
Organizacija takih delavnic je bil precejšen logistični kot tudi strokovni zalogaj.
Ugotovili smo, da je tema preobsežna za en dan in pol, kolikor je delavnica
trajala, in informacije zato niso bile popolne. Od leta 2003 smo zato pričeli z
enodnevnimi Šolami hipertenzije, kjer smo obravnavali le problem visokega
krvnega tlaka, v zadnjem letu v obliki prikaza kliničnih primerov. Vsebino smo
iz leta v leto spreminjali, zato smo označili naše šole s številkami. Ker se
zanimanje za tovrstno izobraževanje povečuje, po nekajletnem premoru
razmišljamo o ponovnem ciklusu.
Ker je stalno izobraževanje v našem poklicu ključnega pomena, svojim članom
nudimo pri tem pomoč, kolikor je le v naši moči. Bodisi da gre za organizacijsko
pomoč kot tudi finančno pomoč. Še posebno smo veseli, ker lahko ponudimo
mlajšim kolegom udeležbo na Poletni šoli hipertenzije, ki jo vsako leto
organizira Evropska skupnost za hipertenzijo. Te šole se udeležita en do dva
mlada kolega. Ko je ESH organizirala t.i. »Advanced course«, smo sodelovaIi
tudi tam. Aktivno sodelujemo v organih ESH in zato smo tudi že predlagali
nekatere naše kolege, da jim ESH podeli naziv Evropskega specialista
hipertenzije, saj so izpolnjevali vse potrebne pogoje. Ne smemo pozabiti tudi
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organizacije strokovnega sestanka »Master Course«, ki je bil zelo ugodno sprejet
in dobro ocenjen.
Dobro obveščenost naših članov z dogajanji in aktivnostmi Združenja
zagotavljamo z urejanjem spletne strani www.hipertenzija.org, ki jo ureja mag.
Primož Dolenc, dr. med. Pa ne le naših članov – zdravnikov, prepričani smo, da
bo vedno več obiskovalcev naše internetne strani nezdravnikov.
Zanimanje za hipertenzijo in boljšo obravnavo bolnikov skušamo zagotoviti tudi
med drugimi zdravstvenimi delavci, zato smo našim letnim strokovnim
sestankom nekajkrat priključili tudi strokovni sestanek medicinskih sester.
Želimo si, da bi takšno sodelovanje postalo stalnica.
Interes za reševanje problemov, povezanih z arterijsko hipertenzijo pa
poskušamo povečati tudi z delovanjem v populaciji. Dejavno smo se vključili v
organizacijo Svetovnega dne hipertenzije (prvič leta 2005) z odmevnimi
akcijami v največjih slovenski mestih. Finančen zalogaj pri organizaciji je
precejšen, zato ne smemo prezreti pri akcijah prva leta izredne pomoči
farmacevtske industrije, v prvi vrsti tovarne zdravil Krka iz Novega mesta. Z
industrijo sodelujemo tudi pri izdaji zgibank ter drugim pisnih materialov, ki jih
distribuiramo ljudem. Ne nazadnje izobražujemo ljudi s sodelovanjem v
televizijskih in radijskih oddajah po vsej Sloveniji.
Kaj povedati za zaključek?
Vesel sem, da je Sekcija za hipertenzijo kljub začetnim težavam preživela in se
razvijala. Postala je pomemben člen v strokovnem delovanju Slovenskega
zdravniškega društva. Zato nas ne čudi nasvet vodstva SZD, naj se
preimenujemo v Združenje za arterijsko hipertenzijo. To smo tudi storili. Ali bo
vsebina delovanja kaj drugačna? Nikakor. Poslanstvo ostaja isto in ponosni smo
na to.
Ob jubileju želim Združenju za arterijsko hipertenzijo še veliko plodnih let.
Vsem, ki aktivno delujete v njem, pa velika HVALA!
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NUJNI PREGLED V AMBULANTI ZA
HIPERTENZIJO: KDAJ IN ZAKAJ?
Primož Dolenc, Suzana Popov
Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Uvod
Povezava med krvnim tlakom in srčno-žilnimi, možganskimi in zapleti na
ledvicah je zvezna, tako da je težko določiti mejo med normalnim in zvišanim
krvnim tlakom, še posebej, ker je krvni tlak v splošni populaciji razporejen
unimodalno. Kljub temu že vrsto let uporabljamo enostavno razmejitev za
poenostavitev diagnostike in zdravljenja hipertenzije.1,2 Diagnoza hipertenzije
temelji na vrednosti krvnega tlaka ≥140/90 mm Hg, ker je v randomiziranih
raziskavah pri bolnikih, ki imajo višje vrednosti, dokazan dober učinek
intervencije. Enako razmejitev uporabljamo pri mladih odraslih, ljudeh v
srednjih letih in pri starejših, medtem ko pri otrocih in mladostnikih ni podatkov
iz raziskav in razmejitev temelji na percentilnih razmejitvah krvnega tlaka.1,2

Hipertenzija v populaciji
Na splošno je pogostnost hipertenzije med 30–45% v splošni populaciji, v
nekaterih državah, tudi pri nas pa še pogostejša,3 in izrazito narašča s starostjo.
Le majhen delež bolnikov ima samo zvišan krvni tlak, večina jih ima dodatne
srčno-žilne dejavnike tveganja. Praviloma večkratni dejavniki tveganja še
izraziteje povečujejo srčno-žilno tveganje posameznika kot vsak dejavnik
posebej.1,2 Pri bolnikih z velikim srčno-žilnim tveganjem je lahko
antihipertenzijsko zdravljenje drugačno kot pri tistih, kjer je tveganje manjše –
začetek zdravljenja, intenzivnost zdravljenja, kombinacije zdravil, ipd. Pri
bolnikih z velikim srčno-žilnim tveganjem je praviloma krvni tlak težje urediti in
pogosto potrebujejo dodatna zdravila, npr. intenzivno zdravljenje
hiperlipidemije, sladkorne bolezni. Pristop k zdravljenju po smernicah tako
temelji na višini krvnega tlaka in celotnem srčno-žilnem tveganju.1,2

Hipertenzija in družinski zdravnik
Hipertenzija je lahko izrazito različne stopnje in je lahko zelo raznovrstna.
Novejši podatki kažejo, da velika večina bolnikov s hipertenzijo potrebuje več
kot eno zdravilo, da doseže in vzdržuje urejen krvni tlak. Do približno 15%
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bolnikov pa imamo za »odporne« in kljub trem ustreznim antihipertenzijskim
zdravilom v polnih odmerkih ne dosežejo ciljnega krvnega tlaka.1,2 Te bolnike je
težko obravnavati in jih zdravniki družinske medicine pogosto napotijo k
različnim specialistom – h kardiologu, nefrologu, edokrinologu in drugim
subspecialistom, oz. zdravnikom, ki imajo več usmerjenega znanja in izkušenj s
področja hipertenzije – k specialistu za hipertenzijo (»hipertonologu«).4 Večina
bolnikov s hipertenzijo nima znanega vzroka za svoje stanje, imajo primarno
(esencialno) hipertenzijo, pri okrog 5% pa je možno odkriti njen razlog –
sekundarna hipertenzija. Ti bolniki pogosto potrebujejo posebno diagnostiko,
zdravljenje ali intervencijo, da se njihovo stanje popravi, zato so pogost razlog
za napotitev.1,2,4
Pri obravnavanju hipertenzije je najučinkovitejši multidisciplinarni pristop k
obravnavi – z različnimi profili zdravstvenih udeležencev. Zdravnik družinske
prakse obravnava večino bolnikov s hipertenzijo, medicinske sestre, ki podrobno
spremljajo bolnike, specialisti različnih področij in farmacevti, ki dodatno
poučijo bolnika o posebnostih zdravil. V idealnih okoliščinah bi morali vsi
sodelovati za uspešno doživljenjsko obravnavo hipertenzije, kar je razvidno tudi
iz raziskav.1,2,5
Arterijska hipertenzija poveča tveganje za srčno-žilni dogodek v povprečju več
kot 2-krat in je vzrok za pribl. tretjino vseh aterosklerotičnih srčno-žilnih
dogodkov, zaradi hipertrofije srčne mišice in kasnejšega pešanja srca pa je vzrok
polovice vseh oblik srčnega popuščanja.1,2
Kljub pomembnosti dobrega nadzora krvnega tlaka je zavedanje o prisotnosti
visokega krvnega tlaka in urejenosti arterijske hipertenzije v svetu in pri nas še
vedno nezadostno. Po podatkih raziskave o urejenosti krvnega tlaka med bolniki
z arterijsko hipertenzijo v ambulantah splošne medicine v Sloveniji, ki je bila
izvedena v letih 2006 in 2007, je imelo nadzorovan krvni tlak 40% bolnikov.3 V
zadnji epidemiološki raziskavi o arterijski hipertenziji kar 36,6% ljudi s
povišanim krvnim tlakom ni vedelo za visok krvni tlak, zdravljenih je bilo
63,3% ljudi z zvišanim krvnim tlakom, krvni tlak pod 140/90 mm Hg pa je
imelo le 31,8% odraslih.3
Veliko večino bolnikov s hipertenzijo vodijo družinski zdravniki. Njihovo
področje dela zajema odkrivanje ljudi z zvišanim krvnim tlakom, diagnostiko in
opredelitev hipertenzije, oceno srčno-žilnega tveganja. Ob ugotovljeni arterijski
hipertenziji družinski zdravniki preverijo pridružena bolezenska stanja,
priporočijo spremembe življenjskega stila, uvedejo antihipertenzijska zdravila
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ter bolnika spremljajo. Obravnava bolnika s hipertenzijo je timsko delo –
precejšen rutinski del obravnave bolnika s hipertenzijo sloni na medicinskih
sestrah.1,2,4,6
V kolikor obravnava bolnika s hipertenzijo ne poteka po predvidevanju in je
krvni tlak slabo urejen, so potrebne pogostejše kontrole, spreminjanje oz.
intenziviranje zdravljenja in preverjanje možnih razlogov: nesodelovanje bolnika
pri zdravljenju (nefarmakološkem in/ali zdravljenju z zdravili), sekundarna
arterijska hipertenzija, hipervolemija ob premajhnem odmerku diuretika,
uživanje zdravil in snovi, ki zvišujejo krvni tlak (kortikosteroidi, nesteroidna
protivnetna zdravila, druge snovi ki zvišujejo krvni tlak).6 Ob sumu na odporno
hipertenzijo je treba razmisliti o napotitvi k specialistu.1,2,4,6,7

Napotitve k specialistu
Napotitve k specialistu so potrebne pri stanjih, ki jih družinski zdravnik oceni za
nujna (npr. hipertenzijska encefalopatija), ob predvidenem nevarnem poteku
(npr. naglem slabšanju kronične ledvične bolezni), ob potrebi po dodatnih
preiskavah ali posegih (npr. obremenitvenem testiranju ob sumu na ishemično
srčno bolezen), v nejasnih stanjih (sum na sekundarno arterijsko hipertenzijo).
Napotitve k specialistu so nenujne (hitro, v treh mesecih) in nujne.5
Nenujne napotitve

Bolnika z arterijsko hipertenzijo napotimo na nenujni pregled k ustreznemu
specialistu v naslednjih primerih:
 ocena stanja prizadetosti organov (npr. ugotavljanje hipertrofije levega
prekata z ehokardiografijo, ocena stopnje ateroskleroze karotidnih arterij)
 sum na sekundarno hipertenzijo
 odporna hipertenzija – hipertenzija, pri kateri nam kljub tritirnemu
antihipertenzijskemu zdravljenju s pravilno kombinacijo zdravil v optimalnih
odmerkih in ob bolnikovem sodelovanju pri zdravljenju krvnega tlaka ne
uspe zadovoljivo nadzirati
 zapleti hipertenzije (kronična stabilna angina pektoris, periferna arterijska
bolezen, kronična atrijska fibrilacija, kronično srčno popuščanje, napredovala
kronična ledvična bolezen, ipd.).
Nujne napotitve

Nujne napotitve sodijo na oddelek za urgentna stanja:


maligna hipertenzija (maligne spremembe na očesnem ozadju)
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Tabela 1. Delni pregledni podatki dela v Ambulanti za hipertenzijo in
Funkcijski diagnostiki (januar 2010 do oktober 2016). CSKT – celodnevno
spremljanje krvnega tlaka
leto
storitev
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
prvi pregled (%)
25,3 24,2 28,4 32,3 33,5 29,5 36,2
kontrolni pregled (%)
74,7 75,8 71,6 67,7 66,5 70,5 63,8
nujni pregled po IPP (%)
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,5
nujna napotitev na
3,0
2,4
2,5
2,5
2,5
3,2
4,0
pregled (%)
bolniki, ki niso prišli na
13,3 11,4 11,1 11,2 11,8 12,8 10,9
pregled (%)
CSKT – zunanje
41,7 40,7 32,1 28,2 29,9 30,6 29,8
preiskave (%)



možganskožilne bolezni (hipertenzijska encefalopatija, možganska kap,
subarahnoidalna krvavitev, znotrajmožganska krvavitev)
 bolezni srca in aorte (disekcija aorte, pljučni edem, akutni koronarni
sindrom, novonastala atrijska fibrilacija v 48 urah za konverzijo)
 ledvične bolezni (akutni glomerulonefritis)
 presežek kateholaminov (feokromocitom, interakcije zdravil z zaviralci
monoaminooksidaze, odtegnitvena hipertenzija).
Ob nujnih in zelo nujnih stanjih mora zdravnik družinske medicine ukrepati v
skladu s strokovno doktrino in ustrezno oskrbljenega bolnika predati specialistu
na urgentnem oddelku bolnišnice.
Napotnica mora vsebovati vse pomembne podatke o hipertenziji in pridruženih
boleznih, dotedanjem zdravljenju in opravljenih preiskavah. Natančno je treba
navesti vzrok napotitve in opredeliti problem, za katerega želimo ukrepanje ali
odgovor.5

Izkušnje pri vsakodnevnem delu z bolniki v Ambulanti za
hipertenzijo
Kljub občutku, da se delo v naši ambulanti v zadnjem času izraziteje spreminja,
pa so osnovni pregledni statistični podatki v zadnjih nekaj letih podobni (tabela
1). Bolj odstopa le letošnje leto (podatki za januar do oktober), delno se da
očitno spremembo (več prvih pregledov, predvsem pa nujnih napotitev) razložiti
z nespremenjenim prihajanjem bolnikov ob zmanjšanju števila zdravnikov, ki v
ambulanti delajo. Vendar je tudi v absolutnih številkah letošnje število napotitev
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iz IPP večje za 100% kot lani ter drugih napotitev (zdravniki družinske
medicine, različni specialisti) za 13%. Razlogi, zakaj bolniki prihajajo v našo
ambulanto z nujno napotitvijo so precej različni – le manjši delež je takih, ki
dejansko potrebujejo pregled na urgenci, in so tako neustrezno napoteni v
Ambulanto za hipertenzijo, kjer urgentnih stanj običajno ne obravnavamo.
Prevladujejo nujne napotitve preiskovancev z izmerjenimi izrazito zvišanimi
vrednostmi krvnega tlaka v ambulantah – le del teh ima pravo rezistentno
hipertenzijo, pogosteje pa gre za izrazit učinek bele halje. Kljub temu, da se ti
bolniki v kratkem času znajdejo v naši ambulanti, je problematičen podatek, da
del teh preiskovancev še nima predvidenega uvajanja antihipertenzijske terapije
ali intenzivirane sheme zdravil, tudi ko bi bilo to upravičeno.
Kot kaže je način dela v Ambulanti za hipertenzijo in v Funkcijski diagnostiki za
zunanje napotitve podoben, s stalnim prilivom novih bolnikov in pomembnim
deležem kontrolnih pregledov. V to rubriko sodijo tudi bolniki, ki niso prišli že
dalj časa na kontrolni pregled, tudi več let, a se z enako diagnozo vračajo v našo
ambulanto. V tem primeru gre lahko le za rutinski pregled, pogosteje pa za
poslabšanje hipertenzije, nastanek nove patologije ali zapleta.
Na žalost podrobna in povedna obdelava vseh podrobnejših podatkov temelji
bolj ali manj na ročnem zbiranju in razvrščanju podatkov, tako da bi bila za
boljši pregled raznovrstnosti dela v naši ambulanti potrebna temeljita
sprememba ali prenova informacijskega sistema, ki je v sedanji obliki uporaben
predvsem za administrativno delo.

Zaključek
Ker je hipertenzija pogosta bolezen, je sodelovanje družinskega zdravnika s
specialistom usmerjenim v hipertenzijo pogosto. Najpogostejši razlog za posvet
ali napotitev so nadaljnja diagnostika ali zahtevnejše obravnavanje in zdravljenje
hipertenzije. Pri prvi napotitvi je v veliko pomoč priložena dokumentacija z že
opravljenimi izvidi in preiskavami ter opombami o morebitnih posebnostih,
učinkovitosti in neželenih učinkih do sedaj uporabljenih zdravil.
Bolniki z urejenim krvnim tlakom napotitve k specialistu običajno ne
potrebujejo.
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ZDRAVILA ZA URGENTNO ZNIŽEVANJE
KRVNEGA TLAKA
Borut Čegovnik, Sabina Softić, Andrej Erhartič
Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Uvod
Zdravila za urgentno zniževanje krvnega tlaka (KT) uporabljamo pri zdravljenju
hipertenzijskih nujnih stanj. Ta stanja vključujejo spekter kliničnih slik, kjer
neobvladan KT vodi do progresivne ali grozeče disfunkcije življenjsko
pomembnih organov ali jo spremlja in slabša. KT naj bi torej znižali agresivno v
minutah do urah. Okvara organov centralnega živčnega sistema (CŽS) vključuje
hipertenzijsko encefalopatijo, cerebrovaskularni infarkt, subarahnoidno
krvavitev in intrakranialno krvavitev.1 Okvara kardivaskularnih organov
vključuje miokardno ishemijo/infarkt, akutno disfunkcijo levega prekata, akutni
pljučni edem in aortno disekcijo. Prizadetost drugih organov zaradi
neobvladanega KT lahko privede do akutne ledvične odpovedi, retinopatije,
eklampsije ali mikroangiopatične anemije (tabela 1).2
S prihodom antihipertenzijskih zdravil se je incidenca hipertenzijskih nujnih
stanj zmanjšala s 7% na približno 1% pri bolnikih s hipertenzijo,3 izboljšalo pa
se je tudi 1-letno preživetje s samo 20% (pred 1950) na več kot 90% ob
ustreznem zdravljenju.4
Zdravljenje se lahko začne na terenu, v ambulanti osebnega zdravnika, urgentni
ambulanti in nadaljuje na urgentnih in bolnišničnih oddelkih (za hitro
medicinsko pomoč oziroma internistično prvo pomoč, intenzivnih oddelkih).
Približno 3–4% odraslih bolnikov ima vsaj en incident povišanja KT v času
obravnave na urgentnem oddelku. Odločilnega pomena pri odločitvi glede
urgentnega pristopa pri bolniku z arterijsko hipertenzijo je prisotnost ali
odsotnost akutne/grozeče okvare/disfunkcije življenjsko pomembnih organov.
Na urgentne oddelke prihaja mnogo bolnikov z zvišanim KT, vendar le majhen
delež le-teh potrebuje urgentno zdravljenje/zniževanje KT. Pri zdravljenju
bolnikov s katerokoli stopnjo zvišanega KT bi bilo dobro upoštevati in si
zapomniti vodilo, da naj »zdravimo bolnika ne številk«.
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Tabela 1. Hipertenzijska nujna in zelo nujna stanja. Povzeto po 2












pospešena/maligna hipertenzija
možganskožilne bolezni
o hipertenzijska encefalopatija
o ishemični možganski infarkt s hudo hipertenzijo
o znotrajmožganska krvavitev
o subarahnoidna krvavitev
o poškodbe glave
bolezni srca in žil
o akutna disekcija aorte
o akutno levostransko srčno popuščanje
o akutni ali grozeči miokardni infarkt
o huda hipertenzija po koronarni premostitveni operaciji
ledvične bolezni
o akutni glomerulonefritis
o renovaskularna hipertenzija
o ledvična kriza pri vezivnotkivnih boleznih
o huda hipertenzija po presaditvi ledvice
presežek kateholaminov v krvnem obtoku
o feokromocitomska kriza
o interakcija hrane ali zdravil pri zdravljenju z zaviralci
monoaminooksidaze
o simpatikomimetična zdravila (kokain)
o odtegnitvena hipertenzija po ukinitvi antihipertenzivnih zdravil
o avtomatska hiperrefleksija po poškodbi hrbtenjače
eklampsija
kirurška stanja
o huda hipertenzija pri bolnikih, predvidenih za takojšnjo operacijo
o pooperacijska hipertenzija
o postoperativne krvavitve iz operativnih ran
o hude telesne opekline
o huda epistaksa

Glavni cilj (urgentnega) zdravnika naj bi bil oceniti, pri katerem bolniku z
akutnim zvišanjem KT gre za okvaro življenjsko pomembnih organov in
potrebujejo takojšnjo intravensko, parenteralno zdravljenje. Nasprotno pa naj bi
bolnikom z akutno zvišanim KT (sistolični KT >210 mm Hg in/ali diastolični
KT >120 mm Hg) brez simptomov in katerih KT ostaja trajno povečan blizu teh
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vrednosti, ob odpustu uvedli/prilagodili zdravljenje in jih naprej spremljali
ambulantno.5
Optimalna obravnava hipertenzijskih stanj torej koleba med koristnostjo
takojšnjega zniževanja KT in nevarnostjo pomembnega poslabšanja perfuzije
življenjsko pomembnih organov. (Urgentni) zdravnik naj bi bil sposoben
ustrezno oceniti bolnike s povišanim KT, pravilno klasificirati hipertenzijo,
določiti agresivnost in časovni okvir terapevtskih intervencij ter se odločiti glede
razpoložljivih možnosti.

Zdravila
Optimalno izbiro zdravil za zdravljenje hipertenzijskih zelo nujnih stanj naj bi
narekoval prizadeti oziroma ogroženi organ/organski sistem.
Prednost imajo zdravila za parenteralno uporabo, predvsem tista, ki univerzalno
znižujejo krvni tlak, imajo čim hitrejši in kratkotrajen učinek.6
Dokazov, katero parenteralno zdravilo je boljše, ni, saj ni randomiziranih
raziskav, ki bi to potrdile. Ta zdravila naj bi uporabljali previdno, z doslednim
nadzorom, izbiraje zdravilo, ki postopno znižuje krvni tlak, brez toksičnosti in z
lastnostjo hitrega prenehanja učinka ob slabšanju kliničnega stanja.
Parenteralna zdravila

Pregled parenteralnih zdravil za hitro zniževanje KT se nahaja v tabeli 2.2,6
Natrijev nitroprusid je arterijski in venski dilatator ter eno najmočnejših
zdravil za znižanje krvnega tlaka pri večini hipertenzijskih nujnih stanj.
Učinkovati začne nekaj sekund po začetku infundiranja in preneha nekaj minut
po ustavitvi. Potreben je stalen nadzor krvnega tlaka. Glavni neželeni učinek je
cianidna ali redkeje tiocianatna zastrupitev. Kaže se s spremembo duševnega
stanja in laktatno acidozo. Največkrat so vzroki zastrupitve dalj časa trajajoče
zdravljenje (več kot 24 do 48 ur), ledvična odpoved in veliki odmerki. Največji
odmerek je 10 μg/kg/min, vendar ne za več kot deset-minutno infundiranje.6
Začetni odmerek je 0,25 do 0,5 μg/kg/min, v petminutnih intervalih pa se lahko
zvečuje do želenega učinka. Ob cianidni zastrupitvi je prvi ukrep prekinitev
zdravljenja, 4–6 mg 3-odstotnega natrijevega nitrita i.v., nato infuzija 50 mL 25odstotnega natrijevega tiosulfata. Nitroprusid zviša intrakranialni tlak, zato je
potencialno škodljiv pri hipertenzijski encefalopatiji in možganski kapi.

27
XXV. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo
www.hipertenzija.org

1-2 mg, hitro titriranje
do maks 16 mg
10-20 mg i.v.
10-50 mg i.m.

Klevidipin

28

diuretiki
Furosemid
20-80 mg i.v.
HZNS – hipertenzijska zelo nujna stanja

adrenergični zaviralci
Fentolamin
5-15 mg i.v.
Esmolol
250-500 µg/kg/min 4
(Brevibloc®)
min, nato 50-300
µg/kg/min i.v.
Labetalol
20-80 mg i.v. bolus
(Trandate®)
vsakih 10 min

Enalaprilat

1,25-5 mg i.v. na 6h

5-100 µg/min

Nitroglicerin

Hidralazin

0,25-10 µg/kg/min

odmerek

vazodilatatorji
Nitroprusid

zdravilo

4-6h

3-6h

5-10 min

15-30 min

3-10 min
10-20
min

6h

3-8h

5-15 min

5-10 min

1-2 min

trajanje
delovanja

1-2 min
1-2 min

15-30 min

10-20 min
20-30 min

2-4 min

2-5 min

takojšen

pričetek
delovanja

hipokalemija

bruhanje, pekoč občutek v
žrelu, omotica, navzeja, srčni
blok, jetrna okvara

Tahikardija, rdečica, glavobol
Hipotenzija, navzea

tahikardija, rdečica, glavobol,
bruhanje, poslabšanje angine
pektoris
Preveliko znižanje krvnega
tlaka pri hiperreninemičnih
stanjih; različen učinek

slabost, bruhanje, mišični krči,
cianidna toksičnost
glavobol, bruhanje, toleranca
(neučinkovitost po daljši
uporabi)

neželeni učinki

opombe

kongestija

večina HZNS, razen
srčnega popuščanja

presežek kateholaminov
disekcija aorte

Akutno levostransko
srčno popuščanje;
previdnost pri MI

eklampsija

večina HNS

vse manj v uporabi
zaradi toksičnosti
koristen pri ishemiji
miokarda

Tabela 2. Parenteralna zdravila za zdravljenje hipertenzijskih zelo nujnih stanj. Povzeto in prirejeno po: 2,7

Nekateri avtorji zaradi tega priporočajo uporabo tega zdravila samo, če niso na
voljo druga parenteralna zdravila in v posebnih kliničnih stanjih ob normalni
jetrni in ledvični funkciji.
Nitroglicerin učinkuje podobno kot nitroprusid, je pa močnejši venodilatator.
Primeren je za hipertenzijsko nujno stanje pri koronarni bolezni (akutni
koronarni sindromi, premostitvena operacija koronarnih arterij). Začetni
odmerek je 5 do 10 μg/min.
Labetalol je kombiniran adrenergični blokator beta in alfa. Dajemo ga v obliki
trajne infuzije (0,5 do 2,0 mg/min) ali v bolusih, 20 do 40 mg na vsakih 10 do 15
min. Največji celotni odmerek je 300 mg, začetek učinkovanja je v 5 minutah,
trajanje 3–6 ur, primeren je za skoraj vsa nujna stanja.
Indikacije in kontraindikacije za njegovo uporabo so iste kot za vse blokatorje
receptorjev beta.
Metoprolol je selektivni zaviralec receptorjev beta, 5 mg i.v. bolusi, do 3
odmerki; nato 15 minut po zadnji i.v. aplikaciji preidemo na peroralno 50 mg/6 h
za 48 ur, nato 50-100 mg/12 h.
Nikardipin je dihidropiridinski blokator kalcijevih kanalov. Dajemo ga v
infuziji 5,0 mg/uro in odmerek po potrebi postopno zvečujemo. Je zaželeno
zdravilo pri hipertenzijski krizi in sočasni koronarni, možganskožilni ali
periferni arterijski okluzijski bolezni. Učinek je podoben kot pri nitroprusidu, le
z bistveno manj neželenih učinkov.6
Fenoldopam se za zdaj še ne uporablja rutinsko. Je dopaminski agonist, ki
deluje prek vazodilatacijskih receptorjev DA-1. Je enako učinkovit in prav tako
deluje kratkotrajno kot nitroprusid. Njegove prednosti so: zvečanje ledvičnega
krvnega pretoka, zvečano izločanje natrija in odsotnost nastajanja toksičnih
presnovkov.
Diazoksid je arterijski dilatator. Povzroči hitro znižanje krvnega tlaka (v 1 do 5
minutah). Dajemo ga v bolusu intravensko, 10 do 30 sekund. Priporočeni so
manjši odmerki ali počasno infundiranje. Zdravilo je zastarelo, saj so na voljo
druga, varnejša zdravila.6,7
Hidralazin je neposredni arterijski dilatator. Začetni parenteralni odmerek je 10
do 20 mg intravensko. Učinek je počasnejši, znižanje krvnega tlaka pa včasih ni
prepričljivo, neželeni učinek je pomemben porast minutnega volumna srca,
lahko poslabša ishemijo srčne mišice, primeren je za hipertenzijo v nosečnosti.7,8
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Trimetafan je ganglijski blokator. Širi arterije in vene. Glavna indikacija je
zamenjava za nitroprusid in blokatorje beta pri disekciji aorte. Neželeni učinki
so pogosti: ileus, hipotenzija, zastajanje seča.
Fentolamin je neselektivni blokator receptorjev alfa, primeren za obvladovanje
hipertenzijske krize zaradi zvečanja kateholaminske dejavnosti: feokromocitom,
ukinitev klonidina, interakcija z zaviralci monoaminooksidaze ali hrano.
Enalaprilat je aktivna oblika predzdravila enalaprila. Učinkuje samo, če ga
damo intravensko. Učinek je odvisen od plazemske prostornine in reninske
dejavnosti. Pri hipovolemijskem bolniku z veliko reninsko dejavnostjo lahko
sproži nevarno hipotenzijo.7
Klevidipine je dihidropiridinski zaviralec kalcijevih kanalčkov s hitrim
začetkom učinka in kratkim trajanjem učinka, približno 15 minut. Povzroča
arterijsko dilatacijo, ne pa refleksne tahikardije.2
Esmolol je relativno selektivni beta zaviralec s kratko razpolovno dobo – učinek
traja 9 minut in 30 sekund. Največkrat se uporablja med anestezijo.
Morfijev sulfat je standardno zdravilo za zdravljenje miokardne
ishemije/infarkta, akutnega pljučnega edema, akutne disfunkcije levega prekata.
Diuretiki pridejo v poštev zaradi reaktivnega zadrževanja natrija ob znižanju
krvnega tlaka.
Peroralna zdravila

Seznam peroralnih zdravil za hitro zniževanje KT je prikazan v tabeli 3.2,6,9-12
Nifedipin je dihidropiridinski blokator kalcijevih kanalov. Učinkuje hitro,
vendar je težko predvideti stopnjo znižanja krvnega tlaka. Krvni tlak se lahko
hitro čezmerno zniža, prav tako hitro pa se lahko pojavijo hipotenzija in
ishemični zapleti. Zaradi tega je treba uporabo zelo temeljito pretehtati zlasti pri
bolnikih z nevarnostjo pojava ishemičnih zapletov, to pa so starejši bolniki s
koronarno ali možganskožilno boleznijo. Sublingvalna uporaba je nezaželena.6,7
Uporaba nifedipina pri hipertenzijskih nujnih stanjih se opušča. Če se zanj že
odločimo, ga je treba uporabiti previdno v odmerkih 2,5 do 5 mg in odmerke
ponavljati na 15 do 30 minut ob strogem nadzoru bolnika.
Klonidin je centralno delujoči agonist receptorjev alfa. Delovati začne
razmeroma hitro.
Odmerke je treba ponavljati v enournih presledkih. Glavni neželeni učinek je
sedacija in je nezaželena pri boleznih centralnega živčnega sistema, ob nenadni
ukinitvi lahko hudo poraste krvni tlak. Uporabljamo ga redko.
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Tabela 3. Peroralna zdravila za zdravljenje hipertenzijskih nujnih stanj. Povzeto
in prirejeno po: 2,7
zdravilo
terapevtska odmerek
pričetek
trajanje
opombe,
skupina
delovanja delovanja neželeni učinki
kaptopril
furosemid
labetalol

nifedipin
propranolol

ACEI

15 min

4-6h

diuretik
zanke
α in β
blokator

6,5-50
mg
20-4080 mg
100-200
mg

30-60
min
30-120
min

6-8h

CCB

5-10 mg

5-15 min

3-5h

β blokator

20-40
mg

15-30
min

3-6h

8-12h

možna
hipotenzija

cave srčno
popuščanje,
bronhospazem
možna
hipotenzija
bronhospazem

ACEI – zaviralci angiotenzinske konvertaze; CCB – blokatorji kalcijevih
kanalčkov

Kaptopril, uporabljen peroralno, učinkovito zniža krvni tlak. Včasih je možen
močan odziv, zlasti pri hipovolemiji in hiperreninemiji. Sublingvalna uporaba je
nezaželena. Danes je prvo peroralno antihipertenzivno zdravilo za hitro znižanje
krvnega tlaka. Vprašljiv je učinek in uporaba pri bolnikih že na maksimalnih
odmerkih (dolgodelujočih) zaviralcev angiotenzinske konvertaze.
Nitroglicerin (sublingvalno) v obliki podjezične tablete ali pršila učinkovito in
hitro zniža krvni tlak. Poleg kaptoprila je danes najprimernejše oralno zdravilo
za hitro intervencijo pri visokem krvnem tlaku.
Minoksidil je neposredni vazodilatator, ki učinkuje dokaj hitro in dlje. Odmerek
je 2,5 do 10 mg na 4 do 6 ur. Diuretiki preprečujejo zadrževanje tekočine,
blokatorji receptorjev beta pa refleksno tahikardijo.6
Labetalol dajemo peroralno v odmerku 100 do 300 mg. Primeren je ob sočasni
koronarni srčni bolezni.
Metoprolol glej zgoraj, pri parenteralnih zdravilih.
Diuretiki (furosemid) so pogosto potrebni, potrebna je previdnost pri
hipovolemiji.

Zaključek
Hipertenzijska nujna stanja zahtevajo takojšnje, a previdno zniževanje krvnega
tlaka. Ob pretiranem znižanju lahko pride do ishemičnih zapletov.
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Izbiro zdravil narekuje klinična slika z vsemi bolezenskimi posebnostmi in
akutna ali grozeča disfunkcija pomembnih organov oziroma organskih sistemov.
Agresivno zniževanje KT pri bolnikih brez akutne ali grozeče okvare
pomembnih organov je sporno in naj bi se ga izogibali.13,14
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REGISTER BOLNIKOV Z MALIGNO
HIPERTENZIJO
Nina Božič, Jana Brguljan Hitij
Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Uvod
Pri vsakdanjem delu na oddelkih, v ambulanti, v urgentni ambulanti, se pogosto
srečujemo z arterijsko hipertenzijo (AH) in njenimi nujnimi stanji, med katera
sodi tudi maligna hipertenzija (MH). MH nikakor ni bolezen, ki izginja in
verjetno premalokrat pomislimo nanjo. Število raziskav s področja MH je
omejeno. Za Slovenijo sploh nimamo podatka o pojavnosti. Na Kliničnem
oddelku (KO) za hipertenzijo Bolnišnice dr. Petra Držaja, si želimo bolje
raziskati MH, pri čemer nam bo pomagal register bolnikov z maligno
hipertenzijo, ki ga nameravamo ustanoviti.

Kaj register bolnikov sploh je?
Register bolnikov je organiziran sistem, ki za zbiranje enotnih podatkov
(kliničnih in drugih) uporablja metode opazovanja, s ciljem oceniti specifične
izhode zdravljenja v določeni populaciji, ki jo definiramo z določeno boleznijo,
stanjem, izpostavljenostjo, in ki služi enemu ali več vnaprej določenim
znanstvenim, kliničnim ali drugim namenom (npr. opisati naravni potek bolezni,
oceniti klinično ali stroškovno učinkovitost zdravstvene oskrbe, nadzorovati
varnost, …).
Registre klasificiramo glede na to, kako definiramo njihovo populacijo: npr.
register produktov zajema paciente, ki so bili izpostavljeni biofarmacevtskim
produktom ali medicinskim napravam; registri zdravstvenih storitev zajemajo
paciente, ki so imeli določen poseg, stik z zdravstveno oskrbo, so bili
hospitalizirani; registri bolezni ali stanj pa so definirani s pacienti, ki imajo
enako diagnozo, kot npr. cistično fibrozo, srčno popuščanje…1

Nekaj o maligni hipertenziji
Maligna hipertenzija je najhujša oblika arterijske hipertenzije in sodi med
hipertenzivna nujna stanja. Klinično jo zaznamujejo zelo visoke vrednosti
krvnega tlaka (KT) (diastolični KT ponavadi >130 mm Hg), ki so povezane z
ishemično okvaro organov (mrežnica, ledvice, srce, možgani, …). Za postavitev
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diagnoze so, poleg visokih vrednosti KT, nujne obojestranske ishemične
spremembe mrežnice, tj. obojestranske krvavitve v mrežnico ali eksudati, z ali
brez papiledema, kar ustreza stopnji III ali IV hipertenzivne retinopatije (Keith,
Wagener, Barker klasifikacija).2–4 Avgusta 2016 je v Journal of Human
Hypertension izšel članek, kjer so avtorji Cremer et al. predlagali redefinicijo
MH, saj so mnenja, da je dosedanja definicija zastarela in predvsem zanemarja
okvare ledvic, možganov, srca, ki pa so glavni napovedni dejavniki prognoze.
MH z retinopatijo naj bi bila le ena izmed možnih oblik akutne hipertenzije z
multiorgansko odpovedjo – Hypertension-MOD (multi organ damage).5
MH je redka in se razvije pri manj kot 1% bolnikov z esencialno ali sekundarno
hipertenzijo.4,6 Kljub nizki pojavnosti pa glede na raziskave MH nikakor ni
bolezen, ki izginja, saj je incidenca v zadnjih 30–40 letih kljub napredku pri
odkrivanju in vodenju AH stabilna, z 2–3 novimi primeri na 100.000 prebivalcev
na leto.7–9
Nezdravljena MH ima zaradi napredovanja okvare tarčnih organov izredno slabo
prognozo, večina pacientov bi umrla v prvih 6 mesecih, smrtnost v enem letu
znaša 80–90%. Predvsem po zaslugi aktivnega zdravljenja, dialize in
transplantacije ledvic, se je v zadnjih desetletjih prognoza bistveno izboljšala in
tako petletno preživetje sedaj znaša >90%, desetletno 84%.4,7,10,11 Kljub temu pa
tudi pri dobro zdravljenih pacientih z MH, v primerjavi z zdravljenimi bolniki s
hipertenzijo brez MH, ostajata srčno-žilno tveganje in celokupna umrljivost
povečana.10 Zgodnja prepoznava in učinkovit nadzor krvnega tlaka sta bistvena
za izboljšanje prognoze in kvalitete življenja.

Kje vidimo smisel ustanovitve registra bolnikov z MH?
V vsakodnevni klinični praksi si za optimalno oskrbo naših bolnikov pomagamo
z na dokazih temelječo medicino, ki sloni na trenutno najboljših izsledkih.
Dokazi izhajajo iz rezultatov različnih raziskav, ki jih glede na moč razporejamo
v različne skupine (randomizirane kontrolne raziskave, kohortne raziskave,
retrospektivne raziskave, primeri in kontrole, serije primerov, mnenja
strokovnjakov, zaključki temelječi na fiziologiji). Postavlja se vprašanje, kam v
tej hierarhiji sodijo podatki pridobljeni iz registrov?
Še vedno se vsem iz registrov pridobljenim podatkom pripisuje nižjo vrednost
kot podatkom, ki izvirajo iz randomiziranih kontroliranih raziskav (ang. RCT).
Vendar predvsem v primeru zelo redkih bolezni, zaradi majhnega števila
bolnikov, RCT niso mogoči. Tu nastopi pomen registrov, ki lahko zajamejo vse
bolnike, ki jih bolezen/stanje prizadene, zajemajo podatke iz resnične klinične
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prakse in z njihovo pomočjo lahko ocenjujemo potek bolezni, učinke in izhode
zdravljenja.
V Sloveniji registra bolnikov z MH še nimamo. Podatki za tujino so omejeni. V
literaturi opisana največja zbirka/register bolnikov z MH obstaja v City Hospital
v Birminghamu, kjer so od leta 1965 dalje zbrali podatke za več kot 446
bolnikov z MH. Ob pregledu baze registrov ROPR (Registry of patient
registries), ki ga vodi ameriška Agencija za zdravstveno raziskovanje in
kvaliteto (Agency for Healthcare Research and Quality – AHRQ) registra
bolnikov z MH ne najdemo. Prav tako ne v nobeni izmed baz redkih bolezni
(npr. NORD, the Genetic Alliance, EURORDIS). MH, z incidenco 2–
3/100.000/leto in povprečnim preživetjem okoli 15 let, dejansko sodi med redke
bolezni, s prevalenco približno 3,75/10.000 (opomba: Definicija redke bolezni je
prevalenca 5/10.000).
Z ustanovitvijo registra bi dobili podatke o incidenci, prevalenci v Sloveniji,
primerljivost naših podatkov s podatki iz tujine, ocenili okvare tarčnih organov,
izhode zdravljenja, preživetje, definirali stroške zdravljenja. Odgovorili na
vprašanja: kakšne so optimalne vrednosti krvnega tlaka pri bolnikih z MH,
kakšen je optimalni čas kontrol? Saj ogroženost teh bolnikov v primerjavi z
ostalimi bolniki s hipertenzijo ostaja povišana.

Analiza podatkov bolnikov z MH zdravljenih na KO za
hipertenzijo med leti 2005-2014
Pregledali smo podatke dostopne v informacijskem sistemu Hipokrat.
Med leti 2005 in 2014 je bilo na KO za hipertenzijo UKC Ljubljana
obravnavanih 23 bolnikov z MH. Od leta 2005 do leta 2010 je bilo število
primerov 0–2 na leto, od 2012–2014 pa se je število povečalo na 5–6 primerov
letno. Med bolniki je bilo 16 moških (70%), povprečna starost 49,0±14,7 let,
SKT ob sprejemu 220±25 mm Hg, DKT 129±21 mm Hg, fr. 90±12 utripov/min.
Večina bolnikov (86%) je bilo prekomerno prehranjenih (BMI 31,6±6,2 kg/m2),
43,5% predhodno ni bilo zdravljenih. Povprečno trajanje hospitalizacije je bilo
13,3±5,5 dni. Za oceno tarčnih organov je bil opravljen UZ srca, ocenjena
ledvična funkcija in proteinurija. Hipertrofija LP je bila odkrita pri 91%
bolnikov (LVMI 150,0±37,9 g/m2), 50% je imelo makro-proteinurijo in
povišane vrednosti kreatinina. 65% bolnikov je imelo že znano AH, 43% je
imelo pozitivno družinsko anamnezo. Med hospitalizacijo je tarčni SKT doseglo
27%, tarčni DKT pa 32% bolnikov. Ob kontrolnem ambulantnem pregledu se
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BMI ni bistveno spremenil (32,4±6,3 kg/m2, NS), medtem ko je bil tarčni SKT
dosežen pri 50% in DKT pri 78% bolnikov. KT ob kontroli je znašal 144±26 /
84±15 mm Hg, srčni utrip 68±10 utripov/min. Pri 70% bolnikov je bilo za
kontrolo KT uporabljenih 3 ali več antihipertenzivnih zdravil (4,0±1,0, mediana
4 zdravila).
Zaviralci konvertaze so bili uporabljeni v 91%, zaviralci kalcijevih kanalov v
91%, zaviralci adrenergičnih receptorjev beta v 78%, zaviralci adrenergičnih
receptorjev alfa v 52%, zaviralci angiotenzinskih receptorjev in centralno
delujoča zdravila v 13% ter dolgodelujoči diuretiki v 61% primerov.
Ob prvi kontroli (povprečno 53±24,1 dni po hospitalizaciji) se število in razredi
antihipertenzivnih zdravil niso bistveno spremenili.12

Problemi, ki jih je še potrebno nasloviti
V prvi vrsti je potrebno ozaveščanje strokovne javnosti, saj zagotovo ostane kar
nekaj bolnikov neodkritih, ker lečeči zdravnik ne pomisli na možnost MH in
bolnika ne pošlje k oftalmologu na pregled očesnega ozadja.
Vprašanje se postavlja tudi pri sami definiciji MH. Ali pričeti z vključevanjem
samo tistih bolnikov, ki ustrezajo sedanji definiciji MH (obojestranska
retinopatija III. ali IV. stopnje) ali vključiti tudi tiste bolnike z akutno
hipertenzijo in okvaro vsaj treh tarčnih organov (v skladu s predlagano definicijo
Hypertension-MOD)?
Cilj je ustanovitev »vseslovenskega« registra, s katerem bi res zajeli bolnike z
MH iz področja celotne države. Zaradi želje po zajetju kar se da velikega in
reprezentativnega vzorca bolnikov z MH in v prvi vrsti zaradi želje po čim boljši
obravnavi teh bolnikov, s ciljem čimbolj zmanjšati njihovo srčno-žilno tveganje
in celokupno umrljivost, je potrebna povezava tudi z drugimi specialisti, ki
prihajajo v stik s temi bolniki. Zato pozivamo družinske zdravnike, oftalmologe,
nevrologe, interniste, zdravnike, ki delajo na IPP in ostalih urgentnih enotah, da
v primeru, ko se srečajo z bolnikom s hipertenzivnim nujnim stanjem, pomislijo
na možnost MH, bolnika pošljejo na pregled očesnega ozadja in v primeru
potrditve diagnoze MH, bolnika napotijo v našo Ambulanto za hipertenzijo, da
jih ustrezno diagnostično obdelamo in poskrbimo za dosledno sledenje te
skupine bolnikov.
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KO ARTERIJSKA HIPERTENZIJA PRERASTE V
SRČNO POPUŠČANJE IN VODIMO BOLNIKA
NA DALJAVO
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Uvod
Prevalenca bolnikov z arterijsko hipertenzijo (AH) v odrasli dobi je v Sloveniji
okrog 50% (Euroaspire, Cindi, Epidemiološka študija hipertenzije 2009 –
Klinika za hipertenzijo UKC Ljubljana).
Številne epidemiološke študije govorijo o tesni povezanosti arterijske
hipertenzije in naraščanjem rizika za srčno popuščanje (SP). Hipertenzija najbolj
vpliva na vaskularno prizadetost (endotelno disfunkcijo), aterosklerozo karotid
in hipertrofijo levega ventrikla. Dokazano je, da z dobrim vodenjem arterijske
hipertenzije zmanjšamo incidenco SP.
SP je klinični sindrom za katerega so značilni tipični simptomi; dispnea,
otekanje, slabost,… v povezavi z znaki kot so zastojni pokci nad pljuči, edemi
nog, razširjene vratne vene,… povzročeni s strukturnimi in funkcionalnimi
okvarami srca.
Prevalenca srčnega popuščanja v odrasli populaciji je v razvitem svetu 1–2%, po
70 letu preseže 10%. Med prebivalstvom po 65. letu, ki prihajajo k družinskemu
zdravniku zaradi dušenja med obremenitvijo, ima eden od šestih neprepoznano
srčno popuščanje.
Slabo sodelovanje bolnikov z AH je eden glavnih razlogov za slabo urejenost
krvnega tlaka.
Z uporabo sodobnih informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij, kamor sodi
tudi telemedicina (izvajalec zdravstvene storitve in bolnik sta časovno in
prostorsko ločena), lahko bistveno pripomoremo, k boljši urejenosti krvnega
tlaka.1-4
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Od arterijske hipertenzije do srčnega popuščanja
Arterijska hipertenzija vodi do hipertenzivne bolezni srca za katero so značilne
morfološke in funkcionalne spremembe srca. Značilne spremembe so
hipertrofija levega ventrikla (LV), diastolična disfunkcija LV, povečan levi
preddvor in kasneje sistolična disfunkcija LV.
Hipertrofija LV je povezana s povečano tlačno in volumsko obremenitvijo srca,
togostjo arterij in aorte, genetiko, demografskimi faktorji in pridruženimi
boleznimi (diabetes, debelost, koronarna bolezen).
Miokardna fibroza, prizadetost kardiomiocitov, mikrovaskularna ishemija,
endotelna disfunkcija so glavni vzroki za razvoj diastolične disfunkcije.
Diastolična disfunkcija se pojavi zgodaj v poteku hipertenzivne bolezni srca, še
pred preoblikovanjem srca ali nastankom hipertrofije LV. Na začetku
asimptomatična okvara miokarda, ob neurejenem krvnem tlaku privede do
srčnega popuščanja s praviloma ohranjenim iztisnim deležem – LVEF >50%
(HFpEF) LV. Povečan levi preddvor (LA) odraža stopnjo in trajanje diastolične
disfunkcije. Predstavlja večjo ogroženost bolnika za nastanek atrijske fibrilacije
(AF), srčno-žilnih dogodkov in smrti.
Bolniki s HFpEF so običajno starejši, ženske s predhodno anamnezo arterijske
hipertenzije (AH) in atrijske fibrilacije (AF).
Prizadetost mikrovaskularnega ožilja in endotelna disfunkcija pri hipertrofiji LV
privedeta do subendokardialne ishemije, brez prizadetosti tarčnih – koronarnih
arterij.
Neurejena arterijska hipertenzija in hipertrofija LV pospešita razvoj koronarne
aterosklerotične bolezni, kar z veliko verjetnostjo vodi v dilatativno fazo z
okrnjenim iztisnim deležem – LVEF <40% HFrEF.
Za zmanjšanje incidence SP je pomembna dobra urejenost krvnega tlaka s
priporočeno antihipertenzivno terapijo in nefarmakološkimi ukrepi.
Pri terapiji arterijske hipertenzije in srčnega popuščanja je potrebno opredeliti
srčno popuščanje (HFpEF, HFmEF, HFrEF), etiologijo srčne bolezni, sprožilne
dejavnike in pridružene bolezni.
HFrEF; LVEF <40%

Zdravljenje z zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACEI), zaviralci
angiotenzinskih receptorjev (ARB), zaviralci beta (BB), zaviralci receptorjev
aldosterona (MRA) izboljša zmogljivost, kvaliteto življenja, zmanjšajo se
hospitalizacije in umrljivost bolnikov.
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Amlodipin in hidralazin se priporočata za znižanje krvnega tlaka, če le ta vztraja
kljub ACEI, BB, MRA in diuretiku.
Kombinacija ACEI in ARB je odsvetovana.
V tej skupini je odsvetovana terapija z nedihidropiridinskimi kalcijevimi
blokatorji (diltiazem, verapamil), moksonidinom (poveča smrtnost) in zaviralci
alfa-adrenergičnih receptorjev (poslabšanje SP).
HFpEF; LVEF >50% in HFmEF; LVEF 40–49%

Bolnike s hipertrofijo LV in HFpEF in HFmEF zdravimo empirično ter glede na
pridružene bolezni. Učinkovitega zdravljenja tu ne poznamo, za preprečevanje
poslabšanja SP moramo dosegati ciljne vrednosti krvnega tlaka.1,2,5

Cilji za doseganje urejenosti krvnega tlaka
Redno jemanje ustrezne antihipertenzivne terapije dokazano vpliva na doseganje
ciljnih vrednosti krvnega tlaka in zmanjšanje umrljivosti.6
Ena izmed možnosti za izboljšanje je spremljanje bolnikov s hipertenzijo in
srčnim popuščanjem na daljavo.7 Na pot spremljanja bolnikov na daljavo
(telemedicina – TM) v domačem okolju je stopila tudi Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec (SB-SG), ki je v letih 2013–2015 skupaj z Zdravstvenim domom
Ravne in podjetjem MKS d.o.o. iz Ljubljane sodelovala v evropskem projektu
»United4Health – Združeni za zdravje« (U4H). Cilj projekta je bil prenesti že
preizkušene modele TM storitev v okolja, kjer jih še niso preizkušali. V okviru
projekta smo v SB-SG vzpostavili Center za zdravje na daljavo Koroške regije –
CEZAR, ki nudi podporo zdravnikom specialistom pri vodenju bolnikov s
kroničnim srčnim popuščanjem (Chronic Heart Failure – CHF), bolnikov s
sladkorno boleznijo (Diabetes Mellitus, tip 2 – DM2) in arterijsko hipertenzijo
(AH) pri samozdravljenju na njihovem domu. Cilj vodenja je ob ustreznem
načinu življenja, prehrani, gibanju in medikamentozni terapiji dosegati ustrezne
vrednosti krvnega tlaka, srčne frekvence, telesne teže ter krvnega sladkorja.3,4,810

Metoda

Metoda vodenja bolnika z arterijsko hipertenzijo in srčnim popuščanjem je
sestavljena iz: telemedicinskega zbiranja podatkov, analize teh podatkov,
odločitve za terapijo in komunikacije z bolnikom.
Telemedicinsko zbiranje podatkov za podporo vodenju bolnika na domu poteka
po metodi, ki je prikazana na sliki 1.
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Slika 1. Model telemedicinske storitve za podporo CHF in DM bolnikom v
domačem okolju

Bolniki s CHF ali AH dnevno opravljajo meritve krvnega tlaka (KT) in srčne
frekvence (SF). Telesno težo (TT) in oksigenacijo (SpO2) spremljajo dnevno le
bolniki s srčnim popuščanjem. Bolniki prejmejo ob vključitvi ustrezne naprave
za izvajanje meritev in pametni telefon. Ob vključitvi opravijo edukacijo o
bolezni (AH, CHF, ...) in o delovanju tehnične opreme. Merilniki samodejno
posredujejo izmerjene vrednosti na pametni telefon, ta pa jih posreduje v
telemedicinski center CEZAR. V kolikor prejeti podatki presegajo za osebo
določene vrednosti, bolnika konzultira medicinsko osebje (operater/sestra v TM
centru) po telefonu, zdravnik specialist pa izvede ukrepe za stabilizacijo bolezni;
nasvet, sprememba terapije, povabilo na obisk v specialistično ambulanto ali
bolnišnico, o čemer naredi ustrezen zapis na TM kliničnem portalu in pisni zapis
bolniku.
V okviru TM podpore sprotno, individualno prilagajamo terapijo na podlagi TM
pridobljenih podatkov (slike 2-4).

Rezultati
Posredni indikatorji zdravstvenega stanja, izmerjeni klinično, kažejo pomembne
spremembe po uporabi TM podprtega vodenja. Zaznali smo pomembno
izboljšanje srednje vrednosti LVEF v obdobju uporabe TM podpore v primerjavi
s kontrolno skupino (od 41,6% na 44,7%). Marker proBNP se je statistično
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Slika 2. Primer poteka krvnega tlaka in srčne frekvence pri bolniku s
hipertenzijo

Slika 3. Telemedicinsko zbrani numerični podatki za krvni tlak in srčno
frekvenco na začetku zdravljenja
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Slika 4. Telemedicinsko zbrani numerični podatki za krvni tlak in srčno
frekvenco pri bolniku s kombinirano terapijo arterijske hipertenzije

pomembno zmanjšal z 2.780 na 1.795 ng/L v TM spremljani skupini, kar ni
opazno v kontrolnem obdobju.
Tudi posredni kazalci učinkov TM podpore so spodbudni: v opazovanem
obdobju se je znižalo število hospitalizacij pri bolnikih s CHF registriranih v
BIRPIS ob TM podpori iz 0,34 na 0,1 hospitalizacij/pacienta/leto, kar pomeni
70% znižanje. Prav tako se je znižalo število ležalnih dni iz 2,36 na 0,55
dni/pacienta/leto, kar pomeni znižanje za 77%.
Bolniki so ocenili uporabnost podpore s 4,3 točke na lestvici od 1–5.

Zaključek
Dokazano je, da z dobrim vodenjem in zdravljenjem arterijske hipertenzije
zmanjšamo incidenco srčnega popuščanja. V vzhodni in centralni Evropi je 35%
srčnega popuščanja povezanega s hipertenzijo.1,11 Slabo sodelovanje bolnikov z
arterijsko hipertenzijo je eden glavnih razlogov za neurejen krvni tlak. Dejstvo,
da povišanje tlaka za 10 mm Hg poveča tveganje za akutne kardiovaskularne
zaplete za 30%, mora nam in naši zdravstveni politiki predstavljati prioriteto za
izboljšanje stanja.11
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S telemedicinskim vodenjem povečamo stopnjo sodelovanja bolnika pri
samokontroli krvnega tlaka. Tovrstno spremljanje nam daje realno sliko stanja
bolnika, kar nam omogoča, da se lahko takoj odločamo o prilagajanju terapije in
drugih ukrepih. Brez velikega tveganja lahko v kratkem času z optimalno
prilagoditvijo terapije dosežemo izboljšanje zdravstvenega stanja.
Ob simptomatskem povišanju krvnega tlaka, hipotenziji, slabosti, lahko s
pravočasno komunikacijo pomagamo bolniku razrešiti težave. S kontinuiranim
monitoringom krvnega tlaka in ustreznimi intervencijami bistveno izboljšamo
urejenost le-tega (70% urejenost).12 Pozitivne rezultate dosežemo z dobro
organiziranostjo telemedicinskega centra, kjer zdravnik in medicinska sestra
odigrata pomembno vlogo, ob seveda enostavni tehnologiji za bolnika.
Cilj uvajanja TM v vodenje kroničnih bolnikov je razširiti dostopnost
kakovostne obravnave in nuditi bolnikom pomoč pri njihovem opolnomočenju
za samozdravljenje. Zmanjšanje markerjev proBNP in HbA1c kaže na možnost,
da pri kronični bolezni ob dobrem spremljanju in uravnavanju rizičnih
dejavnikov s TM pristopom, zmanjšujemo tveganja za zdravstvene zaplete oz.
jih vsaj odložimo, s tem pa zmanjšujemo neposredne in posredne stroške
zdravljenja CHF in DM2 bolnikov.3.4.10-12
Mnenja o uporabi TM pri vodenju kroničnih bolnikov so v literaturi različna.
Dejstvo je, da so avtorji, ki imajo osebno izkušnjo s sodelovanjem v tej storitvi,
naklonjeni temu pristopu, kot orodju prihodnosti pri obvladovanju srčnega
popuščanja.13 Osebna izkušnja s TM navdušuje tudi medicinsko osebje v SB-SG
in bolnike, ki so bili vključeni.
Naše dvoletne izkušnje s TM kažejo, da TM spremljanje še bolj povezuje
zdravstvene delavce in bolnike, kar je v nasprotju s pomisleki tistih, ki se s to
storitvijo še niso srečali in vidijo v vključevanju tehnologije odtujevanje
zdravstvenih delavcev in bolnikov.
V SB-SG si prizadevamo, da bi postal TM pristop dostopen tudi drugim
kroničnim bolnikom v Sloveniji. Center CEZAR v bolnišnici Slovenj Gradec
lahko ponudi organizacijsko in tehnološko infrastrukturo za TM podporo.
Prizadevamo si, da bi bila TM podpora kroničnim bolnikom (s CHF, DM, AH,
…) priznana zdravstvena storitev pri zdravstveni zavarovalnici ZZZS in tudi
ustrezno finančno ovrednotena.
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KLINIČNI PRIMER: MLAJŠA BOLNICA S
SLADKORNO BOLEZNIJO IN HIPERTENZIJO –
KAKO OBVLADATI HIPERTENZIJO?
Jana Brguljan Hitij, Judita Knez
Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Uvod
Pojavnost arterijske hipertenzije je pri bolnikih s sladkorno bolelznijo v
primerjavi z osebami brez sladkorne bolezni pomembno večja. Incidenca
hipertenzije pri osebah z diabetesom tipa I narašča od 5% v prvih 10 letih
bolezni do 70% po 40 letih. Od oseb z diabetesom tipa II jih ima hipertenzijo kar
39% že takoj ob odkritju sladkorne bolezni, kasneje pa odstotek narašča tudi do
70%. Iz navedenih ugotovitev je razvidno, da sta ti dve bolezenski dogajanji
med seboj tesno prepleteni. V prispevku na osnovi kliničnega primera mlajše
bolnice prikazujemo obvladovanje obeh bolezni, začenši z obravnavo arterijske
hipertenzije.

Predstavitev primera
28-letna ženska, nekadilka, z leto dni znano sladkorno boleznijo tipa II. Zadnje
tri mesece je prejemala metformin v odmerku 2×1000 mg. Pred leti imela
operacijo zaradi vnetja slepiča, drugih bolezni ni imela. Od družinskih članov je
imela sladkorno bolezen tipa 2 babica, oče pa je doživel možgansko kap v
starosti 54 let. Ob pregledu v ambulanti osebnega zdravnika je ITM znašal 29
kg/m2, večkrat so ji izmerili povišan krvni tlak (do 143/93 mm Hg), v ostalem je
bil klinični status brez odstopanj od normale.

Potek razmišljanja in obravnave bolnice
Temelj obravnave vsakega bolnika s povišanim krvnim tlakom in sladkorno
boleznijo je natančna anamneza. Tako so pri bolnici pomembni podatki o
družinski obremenjenosti, trajanju hipertenzije, o načinu dosedanjega zdravljenja
in eventualnih stranskih učinkih zdravil. Povprašamo jo o kajenju ter
upoštevanju vseh nefarmakoloških ukrepov vključno z nadzorom telesne teže,
uživanju soli in redni telesni dejavnosti. Pri pridobivanju anamneze je
pomembno usmerjeno zbrati podatke o simptomih, ki bi lahko govorili za
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endokrine vzroke, tako arterijske hipertenzije (epizode palpitacij, potenja,
glavobolov, ipd.) kot tudi sladkorne bolezni (ginekološka anamneza, spremembe
v poraščenosti, ipd.).
Pogovoru z bolnico sledi dosleden klinični pregled, vključno z merjenjem
krvnega tlaka v ambulanti. Pri pregledu smo posebej pozorni na znake
prizadetosti srčno-žilnega sistema. Tako bomo s pozorno palpacijo perifernih
arterij, avskultacijo vratnih žil, srca in abdomna, itd. lahko posumili na
morebitno prisotnost komorbidnosti (okvare zaklopk, renovaskularna
hipertenzija, koarktacija aorte, periferna arterijska okluzivna bolezen).

Merjenje krvnega tlaka
Ob prvem pregledu bolnici izmerimo krvni tlak sede, po nekajminutnem
počitku, z manšeto ustrezne velikosti in na obeh rokah. Upoštevamo višjo
meritev (seveda smo pozorni na patološko diskrepanco). Ob sledečih pregledih
zaradi primerljivosti vedno merimo tlak na isti roki. Krvni tlak praviloma
izmerimo večkrat zaporedoma. Ambulantno izmerjen normalen krvni tlak še ne
pomeni, da oseba nima arterijske hipertenzije. V kolikor je normalnim meritvam
v ordinaciji pridružen povišan krvni tlak v domačem okolju, govorimo o prikriti
(maskirani) arterijski hipertenziji. Tudi bolniki s prikrito hipertenzijo so močno
ogroženi za nastanek srčno-žilnih zapletov. Pri bolnikih s sladkorno boleznijo je
v primerjavi z osebami brez sladkorne bolezni pojavnost prikrite hipertenzije
pomembno večja,1 zato je meritve krvnega tlaka v ambulanti potrebno nadgraditi
s samomeritvami tlaka doma, še najbolje pa s celodnevnim merjenjem krvnega
tlaka. Med bolniki s sladkorno boleznijo prav tako pogosteje najdemo osebe, pri
katerih ni videti fiziološkega padca nočnega tlaka (ti. »non-dippers«), kar je
potrebno ovrednotiti zaradi načrtovanja terapevtskega pristopa. V skladu s
trenutno veljavnimi priporočili so ciljne vrednosti krvnega tlaka pri bolnikih s
sladkorno boleznijo pod 140/85 mm Hg v ambulanti, pri samomeritvah krvnega
tlaka in celodnevnem spremljanju pa se priporočene vrednosti ne razlikujejo od
ostale populacije in so nižje kot priporočene vrednosti v ambulanti.

Laboratorijska in funkcionalna diagnostika
Anamnezi in kliničnemu pregledu sledijo laboratorijske preiskave. Med
esencialne spadajo analiza krvi z določitvijo hemograma, nivoja glukoze,
plazemskih elektrolitov, ledvičnih retentov, hormonov hipofizno-ščitnične osi,
glikiranega hemoglobina in lipidograma, ter pregled urina. Navedenim
preiskavam glede na ugotovitve lahko sledi dodatna laboratorijska diagnostika,
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vedno pa preiskave za oceno prizadetosti tarčnih organov: EKG, UZ srca in UZ
trebuha. Z opravljenimi preiskavami pri naši bolnici nismo ugotovili bistvenih
odstopanj od normale.

Terapija hipertenzije
Ocena tveganja po SCORE tabelah za srčno-žilno ogroženost pri bolnikih s
sladkorno boleznijo je brezpredmetna, saj so le-ti že tako visoko ogroženi in jih
je potrebno takoj zdraviti.2 Poleg farmakološkega zdravljenja so pri naši bolnici
nefarmakološki ukrepi bistvenega pomena. Nujno ji priporočimo postopno
znižanje telesne teže, zmanjšanje vnosa soli in redno telesno dejavnost.
Sledi izbor medikamentozne terapije, ki naj bi temeljil na učinkovitosti,
prenašanju in metabolni nevtralnosti. Vsi razredi antihipertenzivnih zdravil so
učinkoviti za zniževanje krvnega tlaka, vendar pa moramo pri izboru pomisliti
na komorbidnosti. Normalizacija tlaka pri bolnikih s sladkorno boleznijo je
navadno težja in moramo zato v večini primerov poseči po kombinaciji več
učinkovin, če je le možno v fiksnih kombinacijah. Glede na opravljene raziskave
zaviralci sistema renin-angiotenzin-aldosteron kot so zaviralci angiotenzinske
konvertaze oz. zaviralci angiotenzinskih receptorjev najbolje ščitijo pred
neugodno remodelacijo srčne mišice in imajo v primerjavi z drugimi skupinami
zdravil večji učinek na zmanjšanje proteinurije, zato so med zdravili prvega
izbora.3 Prvotnemu mišljenju navkljub se kombinacija zaviralcev angiotenzinske
konvertaze in zaviralcev angiotenzinskih receptorjev za zmanjševanje
proteinurije ne priporoča več.4 Med zdravili prvega izbora so tudi zaviralci
kalcijevih kanalčkov.3 Zaradi metabolno neugodnega odziva smo pri bolnikih s
sladkorno boleznijo previdni pri predpisovanju zaviralcev adrenergičnih
receptorjev beta (v kolikor le-ti niso indicirani zaradi pridruženih obolenj) in
tiazidov.5 Tako se denimo pri bolnikih s tahikardno srčno akcijo bodisi zaradi
bazalno višjega simpatikotonusa, atrijske fibrilacije ali paroksizmalnih tahikardij
pogosto ne bomo uspeli izogniti uporabi zaviralca adrenergičnih receptorjev
beta. Ravno tako moramo denimo ob hipervolemiji (navadno kot tretje zdravilo)
za znižanje krvnega tlaka pogosto predpisati dolgodelujoči diuretik. Nazadnje v
primeru rezistentne hipertenzije lahko v shemo antihipertenzijske terapije, v
kolikor to dopušča profil serumskih elektrolitov, dodamo tudi nizke odmerke
spironolaktona. Pri vodenju bolnikov s hipertenzijo in sladkorno boleznijo se je
potrebno zavedati, da ima doseganje ciljnih vrednosti krvnega tlaka prednost
pred metabolno nevtralnostjo zdravil, vendar za začetek poskusimo z metabolno
ugodnejšimi učinkovinami.
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V primeru naše bolnice pri načrtovanju zdravljenja ne smemo spregledati
podatka, da je uporaba zaviralcev sistema renin-angiotenzin-aldosteron
kontraindicirana v času nosečnosti,6 o načrtovanju nosečnosti jo moramo
usmerjeno vprašati. Ker nam je bolnica namero potrdila, prizadetosti tarčnih
organov vključno s proteinurijo, pa nismo zasledili, je predpis zaviralca
kalcijevih kanalčkov smiselna in varna izbira.6,7 V času nosečnosti je med
najbolj priporočenimi zdravili dolgodelujoči nifedipin,7 ki ima potenten
antihipertenzivni učinek, zato je bil predpisan v primeru naše bolnice.

Zaključek
Pomembna sta natančna anamneza in klinični pregled za oceno tarčnih organov.
Za izključevanje prikrite hipertenzije in odsotnosti nočnega upadanja krvnega
tlaka je potrebna realna ocena višine krvnega tlaka, po možnosti s celodnevnim
merjenjem. V okviru zdravljenja je nujno upoštevanje nefarmakoloških ukrepov,
z zdravljenjem arterijske hipertenzije z zdravili pri bolnikih s sladkorno
boleznijo pričnemo prej. Pri predpisovanju zdravil pristopamo celostno. Glede
na željo po nosečnosti se pri mlajši bolnici z arterijsko hipertenzijo in sladkorno
boleznijo odločimo za pričetek zdravljenja z nifedipinom GITS.
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Uvod
Arterijska hipertenzija se pojavlja hkrati s sladkorno boleznijo pri približno 70%
bolnikov. Sočasna prisotnost arterijske hipertenzije pri bolniku s sladkorno
boleznijo predstavlja pomembno zvečanje tveganja za pojav tako
mikrovaskularnih kot makrovaskularnih zapletov sladkorne bolezni. Za skupni
osnovni patogenetski proces velja insulinska rezistenca s hiperinsulinemijo. Leta lahko pri bolniku s sladkorno boleznijo precipitira hipertenzijo preko
aktivacije simpatičnega živčnega sistema, aktivacije renin-angiotenzinaldosteronskega sistema in spodbujanja retence natrija.1
Obe bolezni, arterijska hipertenzija in sladkorna bolezen, naj bosta odkriti hitro
in intenzivno zdravljeni, z namenom preprečevanja povezane obolevnosti in
umrljivosti zaradi njunih kroničnih zapletov. Že v raziskavi UKPDS pri bolnikih
z novoodkrito sladkorno boleznijo je znižanje povprečnega sistoličnega tlaka za
10 mm Hg pomenilo 15% znižanje umrljivosti, 11% znižanje pojava akutnega
miokardnega infarkta in 13% znižanje mikrovaskularnih zapletov sladkorne
bolezni.2 Tudi pri dolgotrajni sladkorni bolezni skrbno zdravljenje arterijske
hipertenzije privede do pomembnega dodatnega dolgoročnega znižanja splošne
in srčno-žilne umrljivosti, kot je to pokazala raziskava ADVANCE.3

Zdravljenje hiperglikemije – novejša spoznanja
V zadnjem času vemo, da je ključnega pomena pri preprečevanju kroničnih
makrovaskularnih in mikrovaskularnih zapletov sladkorne bolezni zgodnje
odkrivanje sladkorne bolezni in približevanje koncentracije glukoze v krvi k
normoglikemiji (ciljni HbA1c pod 6,5%). To je posebej pomembno za bolnike v
prvih letih po odkritju sladkorne bolezni, če nimajo veliko pridruženih bolezni in
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imajo torej dolgo pričakovano življenjsko dobo.4 Na drugi strani, po do sedaj
znanih podatkih, pri bolnikih z že prisotno srčno-žilno boleznijo, ciljni HbA1c
znaša okrog 7%. Pri polimorbidnih, krhkih bolnikih, s krajšo pričakovano
življenjsko dobo, ciljno glikemijo dosežemo, če je HbA1c med 7 in 8,5%.
Pomembno pa ni le, da dosegamo ciljne vrednosti glikemije, temveč tudi način, s
katerim jih dosežemo. Zdravilo izbora za zdravljenje hiperglikemije pri
sladkorni bolezni tipa 2 je metformin,4,5 katerega osnovni mehanizem delovanja
je zniževanje predvsem jetrne insulinske rezistence.
V raziskavah srčno-žilne varnosti novejših antihiperglikemikov je bilo
ugotovljeno, da načini zdravljenja, ki vsebujejo določene antihiperglikemike,
ugodneje vplivajo na srčno-žilne izide, kot zdravljenje z drugimi
antihiperglikemiki. Tako je npr. zdravljenje, ki je vsebovalo SGLT2 inhibitor
empagliflozin, pri bolnikih po prebolelem srčno-žilnem dogodku privedlo do
skoraj 40% relativnega znižanja tveganja za smrt, ter znižalo incidenco ledvične
okvare oziroma njeno napredovanje,6 v primerjavi s kombinacijami, ki niso
vsebovale SGLT2 inhibitorja empagliflozina, in to ob intenzivnem zdravljenju
drugih dejavnikov tveganja (arterijske hipertenzije, hiperlipidemije, ob
antiagregacijski zaščiti).5 Podobno so bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2 in po
prebolelem srčno-žilnem dogodku, zdravljeni z GLP-1 agonistom liraglutidom,
imeli za 22% nižje relativno tveganje za srčno-žilno smrt v primerjavi s tistimi,
ki za zdravljenje hiperglikemije niso prejemali liraglutida;7 tudi v tej raziskavi so
ugotavljali ugodni učinek liraglutida na ledvice.

Predstavitev primera
V ambulanto pride 28-letna ženska, nekadilka, z arterijsko hipertenzijo in s
sladkorno boleznijo, ki je znana 1 leto. Zadnje tri mesece je prejemala
metformin v optimalnem odmerku (2×1000 mg). Hospitalizirana le ob operaciji
zaradi vnetja slepiča, drugih bolezni ni imela. V družini je imela sladkorno
bolezen tipa 2 babica, oče je doživel možgansko kap v starosti 54 let.
Ob pregledu v ambulanti KT 143/93 mm Hg, ITM 29 kg/m2; v ostalem statusu
brez odstopanj od normale. Zanika simptome hiperglikemije.
V laboratorijskih izvidih: glukoza na tešče 7,1 mmol/L, HbA1c 6,8%; kreatinin
62 µmol/L, oGF nad 90 mL/min/1,73 m2, proteinurije nima. Hepatogram b. p., v
lipidogramu LDL-holesterol 4,6 mmol/L.
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Dileme
Vrsta sladkorne bolezni

Ob srečanju z mlado osebo s sladkorno boleznijo je vedno potrebno izključiti
druge možne vzroke sladkorne bolezni. Poleg sladkorne bolezni tipa 1 bi lahko
šlo za pankreatogeno sladkorno bolezen ali, pogosteje, monogensko sladkorno
bolezen (MODY – maturity onset diabetes of the young). Sladkorno bolezen tipa
1 prepoznamo po navadno burnem pojavu simptomov hiperglikemije, po
pozitivnih protitelesih na antigene trebušne slinavke, npr. avtoprotitelesa proti
dekarboksilazi glutaminske kisline (anti-GAD 65), cinkovemu transporterju antiZnT8, ter anti-IA-2 (»insulinoma associated protein«). Pri pankreatogeni
sladkorni bolezni, ki predstavlja 5–10% vseh oblik sladkorne bolezni v razvitem
svetu in velikokrat ostane neprepoznana, je v anamnezi navadno podatek o
vnetju trebušne slinavke, etilizmu, o operativnem posegu na trebušni slinavki,
ipd. MODY diabetes predstavlja 2–5% vseh primerov sladkorne bolezni, a je
velikokrat neprepoznan. Gre za sladkorno bolezen, pri kateri je prisotna mutacija
gena, ki je ključno vpleten v metabolizem glukoze. Takih mutacij poznamo
veliko, med najbolj pogoste sodijo mutacije gena za glukokinazo, za HNF-1 α
(hepatocyte nuclear factor -1α), HNF 3α, ipd. (tabela 1). Že ena mutacija
zadošča, da se sladkorna bolezen razvije relativno zgodaj, navadno v poznem
otroštvu oziroma v zgodnji odrasli dobi. Bolezen se prenaša avtosomno
dominantno.
Na MODY pomislimo, če
 se sladkorna bolezen pojavi v starosti 25 let ali manj
 če je prisotna v družini v vsaj dveh generacijah (sploh če se kdaj pojavi v
starosti 40 let ali manj)
 so avtoprotitelesa negativna
 če je ITM 25 kg/m2 ali manj.
Prepoznavanje sladkorne bolezni MODY je pomembno, ker pomembno vpliva
na odločitev o zdravljenju. Oseba, ki ima npr. MODY 2, kjer je mutiran gen za
glukokinazo, ne razvije kroničnih zapletov sladkorne bolezni in ne potrebuje
zdravljenja hiperglikemije (razen v nosečnosti).8 To je pomembno za osebo, ki
ima ugotovljeno mutacijo, posebej pomembno pa je lahko, ko gre za mlado
žensko, kot je v našem primeru, za namene prekoncepcijskega svetovanja. Na to
obliko sladkorne bolezni pomislimo ob značilno zvišani glukozi na tešče, pri
OGTT v 2. uri pa je zvišanje glukoze manjše od 3 mmol/L. Obratno je pri
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Tabela 1. Klasifikacija najpogostejših oblik monogenskega diabetesa (MODY)
gen

ime

HNF1α

MODY 3

prevalenca
med
MODY
30–50%

GCK

MODY 2

30–50%

HNF 4α

MODY 1

5%

HNF1β

MODY 5

5%

prizadetost beta celice

velik (>5 mmol/L)
porast glukoze v 2. uri
OGTT, dober odziv na
sulfonilsečnino /
glinide
zvišana glukoza na
tešče, majhen
(<3 mmol/L) porast
glukoze v 2. uri OGTT
velik porast glukoze v
2. uri OGTT, dober
odziv na
sulfonilsečnino /
glinide
podobno kot pri
mutaciji HNF1α, tipični
porast glukoze v 2. uri
OGTT

ostale značilnosti

zvišan HDLholesterol,
glukozurija

znižan HDLholesterol in
trigliceridi

ledvična bolezen
še pred pojavom
diabetesa,
urogenitalne
anomalije pri
ženskah

osebah z MODY 3 ali MODY 1 značilna relativno nizka koncentracija glukoze
na tešče, z visokimi porasti glukoze v 2. uri OGTT, oziroma postprandialno. Te
osebe velikokrat ne dosežejo ciljne glikemije z metforminom, temveč za
zdravljenje potrebujejo insulinski sekretagog. Velikokrat jih napačno ocenijo kot
sladkorna bolezen tipa 1 in zdravijo z insulinom, čeprav zanje velja, da so tudi
po več kot 30 let lahko zdravljeni s peroralnimi sekretagogi, npr.
sulfonilsečninami, oz. njim podobnimi zdravili.
Ciljna glikemija

Za mlajše osebe, ki imajo dolgo pričakovano življenjsko dobo, je ključnega
pomena, da približamo njihovo glikemijo normalni glikemiji. S tem znižamo
možnost pojava mikrovaskularnih zapletov sladkorne bolezni, pa tudi
makrovaskularne zaplete in v času čez 10 let praktično prepolovimo tveganje za
smrt.9 Ciljni HbA1c za mlado žensko v našem primeru je pod 6,5%.
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Zdravljenje in zanositev

Odločitev o zdravljenju hiperglikemije mlade ženske mora vključevati njene
načrte glede eventualne nosečnosti. V primeru, da v kratkem želi zanositi,
svetujemo zdravljenje z insulinom.

Zaključki
Odločitve o zdravljenju hiperglikemije sprejemamo skupaj z bolnikom, glede na
vrsto sladkorne bolezni, način življenja in pridružene bolezni. Pri mlajših
bolnikih je še posebej pomembna pravilna postavitev diagnoze sladkorne
bolezni, saj ta določa najoptimalnejše zdravljenje. Ciljni HbA1c naj bo čimbolj
podoben normalnemu, vsekakor pod 6,5%. Posebno pozornost namenimo
prekoncepcijskemu svetovanju.
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VPLIV ANTIHIPERTENZIJSKIH ZDRAVIL NA
LIPIDNI STATUS
Jure Salobir, Amela Kabaklić, Barbara Salobir
Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Uvod
Cilj zdravljenja arterijske hipertenzije ni le znižanje krvnega tlaka do ciljnih
vrednosti, temveč maksimalno možno zmanjšanje srčno-žilnega tveganja. Da bi
to dosegli, moramo stremeti k dobremu nadzoru krvnega tlaka, vseh pridruženih
dejavnikov tveganja in ustreznem zdravljenju prisotnih bolezni.
Motnje v presnovi maščob, zvišan LDL-holesterol in znižan HDL-holesterol,
pogosto spremljajo primarno (esencialno) hipertenzijo. Kar 40% bolnikov z
nezdravljeno primarno hipertenzijo ima hkrati tudi dislipidemijo.1 Na
poslabšanje lipidnega statusa lahko vplivajo tudi določena antihipertenzijska
zdravila. Zato moramo biti pozorni na izbiro zdravil, saj že majhen dvig
holesterola v serumu lahko vpliva na pomembno zvečanje tveganja za koronarno
bolezen.

Vpliv antihipertenzijskih zdravil na lipidni status
Diuretiki

Tiazidi, tiazidom podobni diuretiki in diuretiki zanke lahko poslabšajo lipidni
status. Učinek je odvisen od odmerka in se kaže z zvečanjem celokupnega in
LDL-holesterola ter trigliceridov in znižanjem HDL-holesterola. Visok odmerek
hidroklorotiazida (≥50 mg dnevno), oz. ekvivalentni odmerek drugega
tiazidnega ali tiazidu podobnega odmerka zveča celokupni in LDL-holesterol za
5 do 10%, trigliceride pa za 15%. Nižji dnevni odmerek hidroklorotiazida (≤12,5
mg) ter indapamida (≤2,5 mg) ne vpliva na poslabšanje lipidnega profila, oz. je
njegov učinek nepomemben.
Trajanje učinka tiazidnih diuretikov na zvišanje holesterola ni jasno. Po podatkih
nekaterih raziskav naj bi bil učinek le prehoden in naj bi po letu dni izzvenel,
medtem ko druge raziskave kažejo, da je višje vrednosti holesterola mogoče
zaslediti še po štirih letih zdravljenja.
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Diuretiki, ki zadržujejo kalij (spironolakton in eplerenon) ne vplivajo na
spremembo koncentracije lipidov v plazmi. Zdi se celo, da deloma izničijo
negativni učinek tiazidnih diuretikov in diuretikov zanke na lipidni status.2
Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta

Učinek beta blokatorjev na lipide v serumu je odvisen od farmakoloških lastnosti
posameznega beta blokatorja. Neselektivni in selektivni beta blokatorji znižajo
HDL-holesterol za 10% in zvečajo trigliceride za 20 do 40%. Beta blokatorji z
intrinzično simpatikomimetično aktivnostjo (acebutolol, pindolol) ter beta
blokatorji z vazodilatatornim učinkom (karvedilol, labetalol in nebivolol) nimajo
negativnega vpliva na lipidni status. Rezultati raziskav kažejo, da imajo novejši
beta blokatorji: bisoprolol, karvedilol in nebivolol celo ugoden učinek na lipide
v plazmi, saj znižajo celokupni in LDL-holesterol, zvečajo HDL-holesterol ter
znižajo ali pa imajo nevtralen učinek na trigliceride.3-5
Zaviralci angiotenzinske konvertaze in antagonisti angiotenzina II

ACE inhibitorji in antagonisti receptorjev angiotenzina II ne zvišujejo lipidov v
plazmi. Rezultati raziskav kažejo, da lahko zdravljenje z ACE inhibitorji pri
debelih osebah in bolnikih s sladkorno boleznijo celo izboljša stanje, ki se
odraža s porastom HDL-holesterola in znižanjem trigliceridov. Znano je tudi, da
zmanjšajo ali izničijo z diuretiki povzročene spremembe v lipidnem statusu.
Kandesartan, valsartan, irbesartan in losartan vplivajo na znižanje celokupnega
holesterola, LDL-holesterola in trigliceridov in zvečajo HDL-holesterol. Učinek
je blag.6
Zaviralci kalcijevih kanalčkov

Kalcijevi antagonisti: nedihidropiridinski (verapamil in diltiazem) in
dihidropiridinski (amlodipin, nifedipin, lacidipin in lerkanidipin) nimajo
škodljivih učinkov na lipidni status. Učinek je večinoma nevtralen, v nekaterih
primerih (npr. pri bolnikih s hiperlipidemijo in kronično ledvično boleznijo) pa
lahko tudi dobrodejen zaradi znižanja celokupnega holesterola, LDL-holesterola
in trigliceridov ter zvišanja HDL-holesterola. Ta učinek pa se ob hkratni terapiji
z ACE inhibitorjem še potencira.7-10
Zaviralci adrenergičnih receptorjev alfa

Alfa-blokatorji: prazosin, doksazosin in terazosin predstavljajo skupino
antihipertenzijskih zdravil z ugodnim učinkom na plazemske lipide, saj znižajo
celokupni holesterol za 3 do 5%, LDL-holesterol za okoli 7% in trigliceride za 3
do 10% ter blago zvišajo HDL-holesterol.11-14
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Antiadrenergiki z osrednjim delovanjem

Centralno delujoča zdravila: klonidin, guanfacin, guanabenz, alfa-metildopa in
moksonidin, ki jih predpisujemo predvsem pri bolnikih z odporno hipertenzijo,
nimajo neželenega učinka na plazemske lipide.15
Zdravila z delovanjem na gladko mišičje arterij

Vazodilatatorja hidralazin in minoksidil nimata škodljivega učinka na lipidni
status saj znižata LDL-holesterol, medtem ko nimata učinka na HDL-holesterol
in trigliceride.16,17
Kombinacijsko antihipertenzijsko zdravljenje

Učinek kombinacijskega antihipertenzijskega zdravljenja na stanje lipidov v
plazmi večinoma odraža »seštevek« učinka posameznega antihipertenzijskega
zdravila. Pri kombinacijskem zdravljenju z ACE inhibitorjem in tiazidnim
diuretikom ali beta blokatorjem je neželeni učinek teh zdravil na lipidni status
manj izrazit. Podoben učinek ima tudi kombinacija tiazidnega diuretika ali beta
blokatorja s kalcijevimi antagonisti, alfa blokatorji ali antagonisti
mineralokortikoidnih receptorjev.
Najbolj neugoden učinek na lipidni stratus ima kombinacija diuretika v visokem
odmerku in beta blokatorja starejše generacije. Medtem ko kombinacija beta
blokatorja novejše generacije in nizkega odmerka diuretika (npr. bisoprolol +
hidroklorotiazid 6,25 mg), nima škodljivega učinka na lipidni status.
Najbolj ugoden učinek na lipidni status predstavlja kombinacija ACE inhibitorja
ali antagonista receptorjev angiotenzina ter kalcijevega antagonista, saj se
ugodni učinek posameznega zdravila ojača.

Vpliv statinov na krvni tlak
Več raziskav je potrdilo, da statini znižajo krvni tlak. Učinek je majhen (2–4 mm
Hg), a vseeno klinično pomemben. Znižanje krvnega tlaka je posledica več
različnih mehanizmov; izboljšanja endotelijske funkcije zaradi zvečane sinteze
in zmanjšane razgradnje NO, zmanjšanja sproščanja endotelina-1, inhibicije
tvorbe prostih radikalov ter zmanjšanja števila (downregulation) receptorjev
angiotenzina-1 (AT-1).
Učinek statinov na znižanje krvnega tlaka je izrazitejši pri osebah z visokim
krvnim tlakom.18
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ESH/ESC in Slovenske smernice za obravnavanje hipertenzije
2013
Po priporočilih zadnjih smernic, naj bi na osnovi rezultatov številnih raziskav,
statin uvedli vsem bolnikom z arterijsko hipertenzijo, ki še niso utrpeli srčnožilnega dogodka, a imajo visoko srčno-žilno tveganje, s ciljnim znižanjem LDLholesterola za 50%. Pri bolnikih z znano koronarno boleznijo pa stremeli k
znižanju LDL holesterola <1,8 mmol/L. Zdravljenje s statini potrebujejo tudi
bolniki, ki so utrpeli ishemično možgansko kap.19,20

Zaključek
Zaradi učinkov nekaterih antihipertenzijskih zdravil na poslabšanje lipidnega
profila in s tem večjega tveganja za nastanek ali poslabšanje koronarne bolezni,
moramo paziti, da z uvedenimi zdravili ne poslabšamo obstoječe dislipidemije in
s tem ne izničimo z znižanjem krvnega tlaka doseženega zmanjšanja srčnožilnega tveganja.
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Uvod
Zvišan krvni tlak in dislipidemija spadata med najpogostejše pomembne
dejavnike tveganja za srčno-žilne bolezni, a je ozaveščenost bolnikov o teh dveh
dejavnikih dokaj slaba. Tako so v raziskavi »Z zdravjem povezan vedenjski
slog« iz leta 2012, ki temelji na anketni samooceni zdravstvenega stanja
anketirancev, v katero so bili vključeni odrasli prebivalci Slovenije (starost od
20 do 64 let), dobili podatek, da naj bi bil med moškimi delež tistih z zvišanim
krvnim tlakom 24,9% in med ženskami 18,1% ter delež moških z zvišanim
holesterolom 24,4% in žensk 20,2%.1 Po podatkih raziskave, v kateri so
opravljali tudi pregled, pa je bila prevalenca hipertenzije v Sloveniji kar 64,3%2
in hiperlipidemije 70,4%!3 Ta razkorak med objektivnimi podatki in
subjektivnim zavedanjem je seveda zelo zaskrbljujoč.
V veliki francoski raziskavi, v katero je bilo vključenih skoraj 200.000
preiskovancev, so ugotovili, da je pri osebi s hiperholesterolemijo zelo pogosto
sočasno povišan tudi krvni tlak in je pogostost dislipidemije med bolniki s
hipertenzijo večja (46,3%), kot v splošni populaciji (21,7%).4 Poleg tega pa se je
izkazalo, da je pri takih osebah ogroženost za srčno-žilni dogodek višja, kot bi
bil samo seštevek ogroženosti zaradi hiperholesterolemije in zvišanega krvnega
tlaka, kar je še posebej izraženo pri višjih vrednostih krvnega tlaka. Tako se
ogroženost za srčno-žilni ali koronarni dogodek pri mejno zvišanem sistoličnem
tlaku (130-139 mm Hg) in holesterolu (5,1-6,1 mmol/L) zviša za 3 do 4-krat, če
pa je sistolični tlak ≥160 mm Hg pa kar za 10-krat.4 Hiperholesterolemija in
zvišan krvni tlak torej izrazito povečata ogroženost za večje srčno-žilne dogodke
(slika 1)5 po drugi strani pa sta normalen krvni tlak in ustrezna raven holesterola
pomemben pokazatelj dolgoživosti.6

Kje se hipertenzija in lipidi križajo?
Raziskave kažejo, da je lahko dislipidemija dejavnik tveganja za nastanek
povišanega krvnega tlaka. Nedavna raziskava, v katero je bilo vključenih 1864
preiskovancev, je pokazala, da je bilo v skupini z višjo ravnijo lipoproteinov
nizke gostote (LDL) po 8 letih spremljanja bistveno več oseb z novonastalo
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Slika 1. Starostno standardizirana ogroženost za koronarno smrt glede na
sistolni krvni tlak in raven skupnega holesterola (Multiple Risk Factor
Intervention Trial – MRFIT)5

hipertenzijo tudi po prilagoditvi za ev. moteče dejavnike tveganja (7,1% vs.
13,8%; p=0,02; razmerje obetov (OR) 1,11, 95% interval zaupanja (CI) 1,01–
1,22, p<0,001).7 Podobno povezavo med dislipidemijo in arterijsko hipertenzijo
so našli tudi v nekoliko starejši Brishigella Heart Study, v kateri je sodelovalo
skoraj 3000 preiskovancev. Po prilagoditvi na druge dejavnike tveganja so
ugotovili, da so imeli preiskovanci, katerih raven skupnega holesterola je bila ob
vključitvi več kot 6,2 mmol/L, po 20 letih spremljanja bistveno pogosteje
arterijsko hipertenzijo kot tisti brez hiperlipidemije (3,2 vs. 1,9; p=0,0001).8
Tudi pri bolnikih s kombinirano dislipidemijo so ugotavljali povezanost med
dislipidemijo in novonastalo hipertenzijo a se je pri tej populaciji izkazalo, da je
boljši napovedni dejavnik raven apoproteina B.9
Prekomerna prehranjenost/debelost, lipidi in krvni tlak

Da se nekateri dejavniki tveganja med seboj povezujejo v skupke kažejo tudi
podatki študij o metabolnem sindromu, za katerega je značilna sočasna
prisotnost povišanega krvnega tlaka, dislipidemije in trebušne debelosti.10 Tako
ima kar 63,7% prekomerno prehranjenih in 42,6% debelih zvišan krvni tlak,
podoben odstotek pa je med njimi tudi takih z zvišanim holesterolom (med
debelimi 35,9% in prekomerno prehranjenimi 68,3%).11 Tudi te raziskave so
pokazale, da sočasna prisotnost več dejavnikov tveganja poveča ogroženost bolj,
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kot bi jo seštevek ogroženosti zaradi vsakega posameznega dejavnika tveganja.
Tako se ogroženost za aterosklerotično žilno bolezen v prisotnost metabolnega
sindroma podvoji. V metaanalizi, v kateri so upoštevali podatke za več kot
170.000 preiskovancev, so ugotovili, da je relativna ogroženost za srčno-žilne
dogodke in smrt ob metabolnem sindromu za moške 1,78 in za ženske 2,63.
Povečana ogroženost je ostala zvišana (RR 1,56) tudi po prilagoditvi na ostale
klasične dejavnike tveganja.12
Obstajajo patofiziološke razlike v mehanizmih arterijske hipertenzije med
primerno prehranjenimi in prekomerno prehranjenimi/debelimi osebami.
Raziskave kažejo, da je pomemben vzrok za povišan krvni tlak pri debelih in
prekomerno prehranjenih v hiperaktivnosti simpatičnega živčnega sistema in
posledičnemu povečanemu utripnem volumnu ter sproščanju renina in
aldosterona,13,14 medtem ko naj bi bil vzrok hipertenzije pri primerno
prehranjenih zlasti v povečanem perifernem uporu zaradi periferne
vazokonstrikcije.15 Simpatična hiperaktivnost pri debelih je najverjetneje
posledica sproščanja adipokinov, vnetnih citokinov in prostih maščobnih kislin
iz maščobnih tkiv,16 izkazalo pa se je tudi, da nealkoholna zamaščenost jeter,
pogosta
spremljevalka
metabolnega
sindroma
in
prekomerne
prehranjenosti/debelosti, pomembno vpliva na aktivacijo renin-angiotenzinaldosteronskega sistema in na rezistenco na inzulin.17 Tako bi bilo verjetno
smiselno, da se povišan krvni tlak prekomerno prehranjenih/debelih uravnava z
zdravili, ki delujejo na renin-angiotenzin-aldosteronski sistem, smiselni pa bi bili
verjetno tudi zaviralci β adrenergičnih receptorjev, ki zavrejo simpatično
hiperaktivnost. Je pa res, da lahko β-zaviralci vplivajo na telesno težo18 in da
imajo lahko nekateri med njimi tudi negativen metabolni učinek.19
Renin-angiotenzinski sistem in lipidi

Začetne aterosklerotične spremembe v žilnih stenah so maščobni trački.
Nastanejo tako, da se kopiči holesterol v makrofagih (in tudi gladkomišičnih
celicah) žilne stene kar povzroči njihovo transformacijo v penaste celice s čimer
pride do razvoja prve stopnje v nastanku aterosklerotične lehe. Do kopičenja
holesterola v makrofagih pride zaradi hitrejšega prehajanja LDL delcev
(normalnih in oksidativno spremenjenih –ox-LDL) v makrofag in pa zaradi
pospešene sinteze holesterola v samem makrofagu. Izkazalo se je, da
angiotenzin II izredno poveča sintezo holesterola v makrofagu, po drugi strani
pa zaviralec angiotenzinske konvertaze fosinopril in zaviralec angiotenzinskih
receptorjev losartan tako sproženo sintezo zavreta. Če na makrofagu ni
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angiotenzinskih receptorjev, stimulacija z angitenzinom II ne sproži sinteze
holesterola. Tudi gladkomišične celice reagirajo na stimulacijo angiotenzinskih
receptorjev z angiotenzinom s pospešenim kopičenjem holesterola.20
Angiotenzin II poveča aktivnost prenašalne RNA (mRNA) za 3-hidroksi-3-metil
glutaril koencim A reduktazo (HMG CoA), ki je ključni encim v sintezni
kaskadi holesterola v makrofagih, kar lahko zavremo npr. s fluvastatinom.21 Ti
podatki nakazujejo, da je pospešeno kopičenje LDL holesterola in njegova
povečana sinteza v makrofagih povezana z aktivacijo receptorja angiotenzina 1
(AT1R).
Po drugi strani pa so pokazali, da npr. inkubacija gladkomišičnih celic z LDL
poveča ekspresijo AT1R,22 saj ox-LDL poveča mRNA za AT1R (ne pa za AT2R)
kar kaže, da ox-LDL poveča ekspresijo AT1R na nivoju transkripcije.23
Ugotovili so tudi, da statini neposredno zavro ekspresijo AT1R endotelijskih
celic.24
Zanimiva je raziskava v kateri so primerjali učinek infuzije angiotenzina II med
normo- in hiperholesterolemičnimi osebami na ekspresijo trombocitnih AT1R in
na krvni tlak. Pri hiperholesterolemičnih osebah je prišlo do statistično značilno
izrazitega porasta ekspresije AT1R in sistoličnega tlaka v primerjavi z
normoholesterolemičnimi. S statinom so ta porast tlaka in receptorjev zavrli.24
Ne preseneča torej, da je sočasno zdravljenje s statinom in zaviralcem ACE
učinkoviteje znižalo krvni tlak kot monoterapija z zaviralcem ACE, in da je tudi
statin znižal krvni tlak.25 Enako se je izkazalo tudi za kombinacijo statina
(rosuvastatin) in zaviralcem angiotenzinskih receptorjev (ARB; valsartan).26
Poenostavljena shema vpliva holesterola na nastanek povišanega krvnega tlaka
je prikazan na sliki 2.27
Stres

Že pred 20 leti so naredili zelo zanimiv eksperiment. Primerjali so učinek
standardnega aritmetičnega miselnega testa na krvni tlak med zdravimi
normotenzivnimi preiskovanci z normo- (holesterol 4,6 mmol/L) in
hiperholesterolemijo (holesterol 6,8 mmol/L), ki sicer še niso prejemali
lipolitičnih zdravil. Med testom je pri hiperholesterolemičnih preiskovancih
prišlo do izrazitejšega porasta tlaka (18 mm Hg vs. 10 mm Hg, p<0,005). Ob
zdravljenju s statinom je seveda prišlo do znižanja holesterola, a sočasno s tem
tudi do znižanja povprečnega sistoličnega tlaka, pa tudi do bistveno manj
izraženega porasta tlaka med aritmetičnim testom.28
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Slika 2. Možen mehanizem vloge holesterola na nastanek povišanega krvnega
tlaka27
Oksidativni stres, endotelijska disfunkcija

Angiotenzin II pa lahko prek AT1R aktivira tudi delovanje nikotinamid adenin
dinukleotid hidrogenaze (NADH) in nikotinamid adenin dinukleotid fosfat
hidrogenaze (NADPH) in s tem povezano oksidazno aktivnost v makrofagih ter
posledično povečan oksidativni stres, kar močno pospešuje nastajanje
aterosklerotičnih sprememb.29 Z raziskavami na živalih so ugotovili, da
hiperholesterolemija aktivira nastajanje žilne NADH oksidaze ter tako sproži
povečano nastajanje superoksidov in posledično endotelijsko disfunkcijo.30
Podobno se dogaja tudi pri koronarnih bolnikih.31 Pomembno je tudi to, da
angiotenzin II poveča aktivnost NADH oksidaze v gladkomišičnih in
endotelijskih celicah žilne stene. To pomeni, da aktiviran renin-angiotenzinski
sistem poveča raven superoksidov in s tem tudi endotelijsko disfunkcijo.30
Dušikov oksid (NO) je eden glavnih dejavnikov, ki zavira aterosklerozo in
zagotavlja normalno delovanje endotelija. Nastaja v endoteliju iz L-arginina s
pomočjo endotelijske sintaze dušikovega oksida (endothelial nitric-oxide
synthase eNOS). Paradoksno pa je, da je lahko tudi eNOS izvor za nastajanje
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O2ˉ in s tem vzrok endotelijske disfunkcije ter pospešene ateroskleroze. V
raziskavi s prečiščenim encimom NO sintaza III so ugotovili, da lahko pride ob
pomanjkanju substrata za ta encim (L-arginin) do deviacije, ko se elektron, ki
naj bi prešel iz reduktazne domene na oksigenazno domeno preusmeri na
molekularni kisik namesto na L-arginin in pride do nastanka O2ˉ namesto NO.30
Nativni LDL in še posebej ox-LDL lahko zavreta prehajanje L-arginina v
endotelijske celice in tako zmanjšata njegovo razpoložljivost ter preko prej
opisanega mehanizma pospešita nastajanje superoksida.32 Sicer pa lahko že
sama hiperholesterolemija povzroči povečano nastajanje O2ˉ v žilni steni s tem,
da aktivira NADP oksidazo in/ali ksantinsko oksidazo.33

Zaključek
Številne raziskave dokazujejo, da sta povišan krvni tlak in dislipidemija med
seboj tesno povezana. Tako po eni strani hiperholesterolemija neposredno
zvišuje krvni tlak, po drugi strani pa renin-angiotenzinski sistem vpliva na lipide
in jih spreminja tako, da so še bolj škodljivi. Zato pomeni sočasna prisotnost
obeh dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni bistveno večjo ogroženost, kot
bi jo pričakovali, če bi le sešteli vpliv posameznega izmed njih. Zaradi
medsebojnih vplivov povišanega krvnega tlaka in dislipidemije tudi ne
preseneča, da ju najdemo zelo pogosto pri isti osebi.
Glede na patofiziološke mehanizme medsebojnega vplivanja se zdi smiselno, da
bi osebe, ki imajo sočasno dislipidemijo in arterijsko hipertenzijo, med zdravili
za zniževanje krvnega tlaka izbirali predvsem tista zdravila, ki delujejo na reninangiotenzinski sistem kot so zaviralci angiotenzinskih receptorjev ali
angiotenzinske konvertaze. Seveda pa je potrebno zdraviti dislipidemijo s statini,
saj imajo ti poleg učinka na holesterola tudi druge zelo koristne učinke na reninangiotenzinski sistem34 (slika 3) in lahko dodatno znižajo krvni tlak.
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KOMBINIRANO PROTITROMBOTIČNO
ZDRAVLJENJE
Nina Vene
Klinični oddelek za žilne bolezni, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Uvod
Bolniki, ki prejemajo antikoagulacijsko zdravljenje za preprečevanje
trombemboličnih zapletov ob atrijski fibrilaciji (AF) in ob vstavljenih umetnih
srčnih zaklopkah imajo pogosto sočasno koronarno bolezen ali druge oblike
ateroskleroze ter za preprečevanje srčno-žilnih zapletov potrebujejo dodatno
antiagregacijsko zdravljenje. Posebno zahtevno je protitrombotično zdravljenje v
zgodnjem obdobju po vstavitvi žilne opornice in/ali akutnem koronarnem
sindromu, ko večina bolnikov potrebuje trotirno zdravljenje, ki vključuje
kombinirano antiagregacijsko in antikoagulacijsko zdravljenje.
Večjih prospektivnih randomiziranih raziskav o najbolj učinkovitem in hkrati
dovolj varnem protitrombotičnem zdravljenju pri bolnikih, ki hkrati potrebujejo
tako antiakoagulacijsko kot antiagregacijsko zdravljenje nimamo. Dodatno
odločitve otežuje še hiter razvoj novih antikoagulacijskih in antiagregacijskih
zdravil. Ob pomanjkanju ustreznih dokazov zato priporočila strokovnjakov
temeljijo predvsem na retrospektivni analizah ter posameznih podanalizah in
manjših prospektivnih raziskavah. Priporočila za zdravljenje bolnikov, ki
potrebujejo trotirno zdravljenje so zajeta v smernicah za zdravljenje bolnikov s
koronarno boleznijo in v smernicah za zdravljenje bolnikov z AF.1-6 Z njihovo
pomočjo se odločamo o ustreznem zdravljenju tudi pri bolnikih z vstavljenimi
umetnimi zaklopkami ter ob posegih na karotidnem in perifernem žilju, saj za te
okoliščine ustreznih priporočil nimamo.
Pri odločitvi o trajanju in kombinaciji protitrombotičnih zdravil vselej
upoštevamo: tveganje za trombembolične zaplete, tveganje za srčno žilne
zaplete ob koronarni bolezni in drugih oblikah ateroskeroze ter tveganje za
krvavitev ob intenzivnem protitrombotičnem zdravljenju (slika 1).7

Bolniki s kronično koronarno boleznijo
Pri bolnikih z antikoagulacijskim zdravljenjem, ki v zadnjem letu niso imeli
vstavljene žilne opornice v koronarno arterijo in/ali niso utrpeli akutnega
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Slika 1. Kombinirano protitrombotično zdravljenje pri bolnikih z AF in vstavljeno
žilno opornico. OAK = oralno antikoagulacijsko zdravljenje: varfarin ali NOAK
(dabigatran, rivaroksaban, apiksaban); A = aspirin; C = klopidogrel, DAPT =
aspirin + zaviralec P2Y12.
* v kombinaciji z aspirinom ali klopidogrelom ob zelo velikem tveganju za
ishemične zaplete (po dilataciji leve koronarne arterije, proksimalne LAD,
ponavljajočih MI, predhodni trombozi v žilni opornici, difuzni koronarni bolezni,
…) in ob majhnem tveganju za krvavitev
** ob zelo velikem tveganju za krvavitev in majhnem tveganju za ishemične
zaplete lahko opustimo aspirin

koronarnega sindroma, za dolgoročno preprečevanje srčno-žilnih zapletov
praviloma zadostuje antikoagulacijsko zdravljenje. Tovrstno zdravljenje
učinkovito preprečuje miokardni infarkt in druge srčno-žilne zaplete, hkrati pa je
bolj varno kot kombinacija antikoagulacijskega zdravljenja z aspirinom ali
klopidogrelom. Izjema so bolniki z velikim tveganjem za ishemične zaplete (po
dilataciji leve koronarne arterije, proksimalne LAD, proksimalne bifurkacije,
ponavljajoči MI, predhodna tromboza v žilni opornici, difuzna koronarna
bolezen, …) pri katerih se lahko, ob majhnem tveganju za krvavitev, poleg
antikoagulacijskega zdravljenja odločimo za trajno dodatno zdravljenje s
aspirinom ali klopidogrelom. Od peroralnih antikoagulacijskih zdravil lahko
izbiramo med zaviralci vitamina K ali novimi peroralnimi antikoagulacijskimi
zdravili.

Bolniki z akutnim koronarnim sindromom in/ ali perkutanim
posegom z vstavitvijo žilne opornice
Podatkov o optimalni kombinaciji in trajanju protitrombotičnega zdravljenja pri
bolnikih z akutnim koronarnim dogodkom in/ali po perkutanem koronarnem
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posegu z vstavitvijo žilne opornice nimamo. Na trajanje in kombinacijo
protitombotičnih zdravil vplivajo: bolnikova ogroženost za trombembolične in
druge srčnožilne zaplete, vrsta stenta in bolnikova ogroženost za krvavitev. Čas
trotirnega zdravljenja se z novimi spoznanji in novimi stenti vse bolj krajša, pri
bolnikih z zelo velikim tveganjem za krvavitev pa se kot prvo zdravilo opušča
aspirin.
Po vstavitvi žilne opornice je za preprečevanje tromboze v žilni opornici
potrebno kombinirano antiagregacijsko zdravljenje, hkrati pa večina bolnikov
tudi po posegu potrebuje antikoagulacijsko zdravljenje.
Bolniki z akutnim koronarnim sindromom in vstavljeno žilno opornico
potrebujejo zaradi velikega tveganja za ponovne ishemične dogodke
kombinirano antiagregacijsko zdravljenje 6 mesecev ne glede na vrsto žilne
opornice. V primeru, da bolnik z akutnim koronarnim sindromom ni imel
perkutanega posega in vstavljene žilne opornice, zadostuje kombinacija
antikoagulacijskega zdravljenja z enim antiagregacijskim zdravilom (aspirin ali
klopidogrel).
Po elektivni vstavitvi žilne opornice je trajanje kombiniranega
antiagregacijskega zdravljenja odvisno od vrste vstavljene opornice. Po vstavitvi
prevlečenih žilnih opornic (DES) nove generacije se praviloma priporoča 3–6
mesečno kombinirano antiagregacijsko zdravljenje, po vstavitvi kovinske žilne
opornice (BMS) pa zadostuje enomesečno zdravljenje.
Pri bolnikih, ki imajo veliko tveganje za krvavitev (HASBLED ≥3, …) in so
imeli vstavljeno novejšo prevlečeno žilno opornico lahko ob upoštevanju
tveganja za ishemične zaplete trotirno zdravljenje skrajšamo na en mesec.
Izjemoma, kadar je ogroženost za krvavitev zelo velika se lahko že takoj po
vstavitvi žilne opornice odločimo za kombinacijo antikoagulacijskega zdravila
in klopidogrela (brez dodatnega aspirina).
Zaradi majhne ogroženosti za možgansko kap pri bolnikih z AF in
CHA2DS2VASc = 1 (moški) ali 2 (ženska) antikoagulacijskega zdravljenja v
času ko prejemajo kombinirano antiagregacijsko zdravljenje ne predpisujemo.
Od antikoagulacijskih zdravil lahko po perkutanem posegu uporabimo tako
zaviralce vitamina K kot nova peroralna antikoagulacijska zdravila. V času, ko
bolniki prejemajo trotirno zdravljenje zmanjšamo intenziteto zdravljenja z
zaviralci vitamina K tako, da je ciljno območje INR 2,0 do 2,5, pri bolnikih, ki
prejemajo nova peroralna antikoagulacijska zdravila pa je v času trotirnega
zdravljenja priporočljivo izbrati nižji odmerek.
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Novih antiagregacijskih zdravil (prasugrel, tikagrelor) zaradi zvečanega tveganja
za krvavitev teh zdravil ne dajemo sočasno z antikoagulacijskim zdravljenjem.
Vsi bolniki na trotirnem zdravljenju prejemajo zaviralce protonske črpalne za
zmanjšanje tveganja za krvavitve iz prebavil.
Ko bolniki zaključijo obdobje trotirnega zdravljenja opustimo eno
antiagregacijsko zdravilo (aspirin ali klopidogrel, odvisno od tveganja za
krvavitev in tveganja za zaplete koronarne bolezni) in nadaljujemo s
kombinacijo antikoagulacijskega in enega antiagregacijskega zdravila. Takšno
zdravljenje prejemajo do 12 meseca po vstavitvi žilne opornice, nato zdravljenje
nadaljujemo po priporočilih za bolnike s kronično koronarno boleznijo.

Zaključek
Bolniki z indikacijo za antikoagulacijsko zdravljenje pogosto potrebujejo
dodatno antiagregacijsko zdravljenje. Ob pomanjkanju raziskav o najbolj
učinkovitem in hkrati dovolj varnem protitrombotičnem zdravljenju,
kombinacijo protitrombotičnih zdravil pri teh bolnikih izbiramo po priporočilih
glede na tveganje za trombembolijo, tveganje za trombozo v žilni opornici in
ponovne ishemične dogodke ter tveganja za krvavitve ob kombiniranem
protitrombotičnem zdravljenju. V bližnji prihodnosti lahko po zaključku
raziskav z novimi peroralnimi antikoagulacijskimi v kombinaciji z
antiagregacijskimi zdravili pri bolnikih s koronarno boleznijo in AF (REDUAL
PCI - NCT02164864, PIONEER AF – PCI - NCT01830543, AUGUSTUS NCT02415400) pričakujemo nova z dokazi podprta priporočila.
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KDAJ NAMESTO ANTIHIPERTENZIJSKEGA
ZDRAVILA UPORABIMO PSIHIATROVO
POMOČ?
Melita Pretnar Silvester
Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

Uvod
Aristotelov nauk, da duša in telo vzajemno vplivata eden na drugega in da
sprememba v duševnem stanju povzroči spremembo v telesu, telesna dogajanja
pa sprožijo premike v duševnosti, je skladen s tisoči vsakodnevnih izkustev
slehernega človeka. Tako kot se telesno in duševno povezujeta v bolezni, se
podpirata (ali medsebojno ovirata) tudi v samem poteku zdravljenja in skupaj
vplivata na njegov izid.
Ali res znamo ustrezno prepoznati duševno stisko pri bolniku, ki se boji za svoje
zdravje in izid zdravljenja ali celo za svoje življenje? Ga znamo ustrezno
podpreti, spremljati ali usmeriti v zanj najboljšo obliko zdravljenja?
Način zdravnikovega razmišljanja je pogosto žal še vedno takšen, da postavitev
ene diagnoze preprečuje ugotavljanje drugih bolezni. Pri bolniku z znano
duševno boleznijo bomo lahko ob tožbi o telesnih simptomih to pripisali duševni
bolezni. Obratno je ob znani telesni bolezni verjetno, da bomo npr. simptome
depresije pripisali telesni bolezni in depresije ne bomo ustrezno diagnosticirali.
Osebe z duševnimi motnjami so pogosto težavni bolniki. Slabše sodelujejo pri
diagnostiki in zdravljenju, uspehi obravnave so manjši. To je lahko razlog, da se
zdravnik lahko čustveno odmakne od bolnika in se njegova angažiranost
zmanjša.
Pri bolnikih s telesno boleznijo je depresija še vedno pogosto spregledana,
podcenjena in neustrezno zdravljena. Zdravnik lahko odkrije depresijo le, če
pomisli nanjo in aktivno išče njene znake in simptome. Depresija predstavlja
dejavnik tveganja za kardiovaskularna obolenja in z zdravljenjem depresije je
mogoče pomembno povečati uspešnost zdravljenja telesne bolezni, bolniku in
svojcem pa olajšamo trpljenje in izboljšamo kvaliteto življenja.
Pri prepoznavanju in začetku zdravljenja anksioznih motenj in depresije je
zdravnik specialist družinske medicine ali internist popolnoma samostojen. V
imenu celostnega, multidisciplinarnega pristopa k bolniku pa je za
natančnejšo diagnostiko duševnih motenj, ob neustreznem odzivu na
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KRONIČNE

DEPRESIJA /

BOLEZNI

ANKSIOZNOST

Slika 1. Povezava med telesnim in duševnim

zdravljenje, morebitnih zapletih, slabem sodelovanju pri zdravljenju s
farmakološkimi in nefarmakološkimi ukrepi, slabi sposobnosti
obvladovanja stresorjev vsakdanjega življenja, ob psihotičnih simptomih ali
samomorilni ogroženosti, napotitev in obravnava pri psihiatru lahko
ključnega pomena.
V naslovu omenjeno nadomestilo ali dopolnitev antihipertenzijskemu
zdravljenju širše razumem kot odprtost zdravljenju s psihotropnimi
zdravili, napotitev na psihiatrično ali psihoterapevtsko obravnavo.

Povezava med telesnim in duševnim
Bolniki s kroničnimi obolenji lahko doživljajo mnoga neprijetna čustvena stanja,
ki povečujejo tveganje za nastanek duševnih motenj, predvsem stresnih motenj,
anksioznosti in depresije (slika 1). Bolnik pogosto doživlja telesno bolezen kot
IZGUBO (zdravja, moči, varnosti, sposobnosti, kvalitete življenja, aktivnosti,
neodvisnosti, gotovosti glede prihodnosti, socialnih stikov) in se nanjo odzove z
žalostjo, brezvoljnostjo, strahom, občutkom krivde, prikrajšanosti in
manjvrednosti.
Depresija in srčno-žilne bolezni sta zelo tesno povezani klinični entiteti, ki druga
drugo povzročata, slabšata in se podpirata. Depresija PODVOJI nevarnost za
nastanek hipertenzije, bolniki s hipertenzijo pa imajo kar TRIKRAT večjo
verjetnost za razvoj depresije. Bolniki s komorbidno duševno motnjo dokazano
slabše sodelujejo pri zdravljenju s farmakološkimi kot tudi nefarmakološkimi
ukrepi. Neredno jemljejo zdravila, nimajo energije in volje za spremembo
škodljivih vedenjskih vzorcev, izogibajo se fizični aktivnosti, tesnobo pogosto
blažijo s pitjem alkohola, kajenjem cigaret, lahko tudi prenajedanjem in
pogostejšim poseganjem po nezdravi hrani. Smrtnost zaradi kardiovaskularnih
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motenj je 50% večja pri bolnikih z depresijo kot v splošni populaciji. Depresivni
bolniki imajo povečano tveganje za nenadne srčno-žilne dogodke. Poinfarkna
depresija pomeni 2–2,5-kratno tveganje slabega kardiovaskularnega izida.
Povezanost med depresijo in krvnim tlakom je kompleksna. Strokovna literatura
opisuje povišane vrednosti krvnega tlaka, povišano incidenco za hipertenzijo,
hipotenzijo in cirkadiano variabilnost pri depresivnih bolnikih. Med
predlaganimi vzročnimi dejavniki prevladuje hipoteza o disfunkciji
avtonomnega živčnega sistema s hiperaktivnostjo simpatičnega živčnega sistema
in zmanjšano parasimpatično modulacijo. Novejše študije pa kažejo tudi na
možne genetske vplive.
Pri posamezniku esencialno hipertenzijo lahko podpira eden ali kombinacija treh
glavnih mehanizmov: natrij – volumski mehanizem, renin-angiotenzinski sistem
in simpatični živčni sistem. To narekuje tudi izbiro najboljšega
antihipertenzivnega zdravljena. Tako imenovana »nevrogena hipertenzija«, ki
naj bi bila prisotna pri približno 25% hipertenzivnih bolnikov, je povezana s
povišanim simatikotonusom. Možni psihološki dejavniki, ki so vpleteni v
nastanek so depresija in anksioznost, povečana stopnja sovražnosti, cinizem,
čustvena labilnost, povečana reaktivnost na stres, zavrto izražanje jeze,
travmatski dogodki ali zlorabe v otroštvu. Antihipertenzivi prve izbire (zaviralci
angiotenzinske konvertaze, zaviralci angiotenzina II, diuretiki) so pri zdravljenju
nevrogene hipertenzije slabo učinkoviti. Boljši rezultati so doseženi z uporabo
antidepresivne terapije.
Klinični fenotipi nevrogene, s psihološkimi dejavniki povezane hipertenzije so:


bolniki s komorbidnimi motnjami s povišanim simpatikotonusom (apneja v
spanju, zloraba alkohola, akutna možganska kap)
 nerazložljiva hujša hipertenzija
 esencialna hipertenzija rezistentna na zdravljenje volumskega in reninangiotenzinskega sistema
 paroksizmalna hipertenzija
 labilna hipertenzija.
Do sočasnega pojava telesne in duševne motnje lahko pride tudi preko neželenih
učinkov predpisanih zdravil. Antihipertenzivi lahko sprožijo ali povzročijo
motnje čustvovanja, psihotropna zdravila pa lahko okvarjajo nekatere telesne
dejavnosti in poslabšajo telesno motnjo (npr. vpliv na krvni tlak, srčno
frekvenco, kardiotoksičnost tricikličnih antidepresivov, …).
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Prepoznavanje in odkrivanje depresije
Depresija je žal še vedno pogosto spregledana (med bolniki s somatsko boleznijo
celo v dveh tretjinah primerov) in neustrezno zdravljena duševna motnja.
Depresija ne pomeni le biti žalosten ali potrt, pomeni dejanske biokemijske
spremembe v možganih. Depresija je prava bolezen, ni znak osebnostne šibkosti
ali lenobe. Na nastanek vplivajo prirojene lastnosti, osebnostne poteze in stresne
življenjske okoliščine.
Diagnostični kriteriji (DSM V)

Za diagnozo depresivne epizode mora biti prisotnih najmanj 2–5 od spodnjih
simptomov, ki trajajo vsaj 2 tedna skoraj vsak dan, oz. večji del dneva in
pomenijo pomembno spremembo v primerjavi s funkcioniranjem pred boleznijo.
Prisoten mora biti vsaj eden od dveh glavnih simptomov navedenih spodaj:
Glavna znaka depresije:
 žalost, pobitost ali občutek praznine
 izguba volje, veselja in zanimanje za aktivnosti, ki so jih prej veselile.
2–5 ostalih znakov depresije:
 nespečnost ali pretirana zaspanost
 prevelik ali premajhen apetit
 utrujenost, pomanjkanje energije
 upočasnjenost ali pretiran nemir
 tesnoba
 razdražljivost, nestrpnost, jezavost, agresivnost
 motnje koncentracije, pozornosti in spomina
 občutki krivde, nesposobnosti in manjvrednosti
 različni telesni znaki: bolečine v prsih, razbijanje srca, prebavne motnje,
znojenje, omotica, težko dihanje, glavobol, bolečine drugod po telesu, …
 misli na samomor ali strah pred smrtjo.
Depresivna epizoda je glede na stopnjo izraženosti simptomov in stopnjo
funkcioniranja blaga (2–3 simptomi), zmerna (4 simptomi ali več) ali huda (5
simptomov ali več z motorično agitacijo/upočasnjenostjo).
Simptomi depresije se med seboj prepletajo in prekrivajo. Depresijo težje
prepoznamo, kadar se kaže s telesnimi simptomi. Z večanjem števila
nepojasnjenih telesnih simptomov se povečuje verjetnost, da gre za depresijo
oziroma razpoloženjsko motnjo. Pri posameznikih, pri katerih ne najdemo
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vzroka telesnih težav in pri (pre)pogostih uporabnikih zdravstvenih storitev je
torej smiselno pomisliti na depresijo in povprašati o njenih simptomih in znakih.
V pomoč so nam lahko tudi navedbe svojcev, da je bolnik postal zahteven,
razdražljiv, da se izogiba druženju, pretirano opazuje svoje telo, si prepogosto
meri krvni tlak in pulz, si nikamor ne upa več sam, se izogiba psihičnim in
telesnim obremenitvam.
Pri odkrivanju depresije so zdravniku v pomoč lahko tudi različni
vprašalniki in presejalni testi, v nejasnih primerih je ustrezna napotitev k
psihiatru.
Najenostavnejše je presejalno vprašanje:
»Ali ste depresivni?« (97% specifičnost in le 32% občutljivost).
Presejalni test za depresijo z dvema vprašanjema: pokriva prva dva simptoma
depresije po DSM (97% občutljivost in 67% specifičnost).
»Ali ste se v zadnjem mesecu pogosto počutili potrti, depresivni ali ste
obupovali?« in
»Ali ste bili v zadnjem mesecu obupani in niste čutili zanimanja, veselja ali
užitka pri dejavnostih, ki so se vam običajno zdele prijetne?«
Komunikacijski koraki pri prepoznavanju in obravnavi duševnih motenj

Pomembni komunikacijski koraki pri prepoznavanju in obravnavi duševnih
motenj so:
 AKTIVNO POSLUŠANJE bolnikove zgodbe, njegovih prepričanj, želja,
upov in strahov
 ODPRTO ZANIMANJE za bolnikovo splošno počutje, življenje in njegovo
življenjsko situacijo
 USMERJENA VPRAŠANJA tudi glede stresa, tesnobe, zaskrbljenosti in
morebitne depresivnosti
 EMPATIČNO RAZUMEVANJE, da je zanj bolezen in zdravljenje nekaj
neprijetnega in negotovega, da je sodelovanje pri zdravljenju lahko
obremenjujoče
 RAZUMLJIVA RAZLAGA kaj se dogaja na telesnem nivoju, kako je to
preko nekaterih skupnih mehanizmov povezano z duševnim, da je popolnoma
normalno, da se človek na telesne spremembe odziva z mislimi, čustvi in
vedenjem
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 PREDLAGANJE ZDRAVLJENJA ukrojenega na bolnikove osebne potrebe,
želje in zmožnosti
 SPOŠTLJIVO USMERJANJE po pomoč s specialistu (psihiatru, kliničnemu
psihologu, psihoterapevtu), ki se bolj specifično ukvarja z duševnim vidikom
zdravja in zdravljenja v imenu podpore celostnemu zdravljenju
 ZAVEZANOST SKUPNEMU CILJU, to je bolnikovi čim boljši dolgoročni
kvaliteti življenja
 VZBUJANJE UPANJA IN ZAUPANJA.

Zdravljenje depresije
S pravočasnim odkrivanjem in zdravljenjem depresije lahko povečamo
uspešnost zdravljenja srčno-žilnih bolezni, bolniku in njegovim svojcem
lajšamo trpljenje in izboljšamo kvaliteto življenja.
Načela farmakološkega zdravljenja depresije

 primerni so antidepresivi, ki niso škodljivi za srce in jih lahko kombiniramo
z zdravili, ki jih običajno jemljejo hipertenzivni ali koronarni bolniki. Taki so
v prvi vrsti selektivni inhibitorji ponovnega privzema serotonina
 neželeni učinki zdravila so blagi, nenevarni in minejo v prvih dveh tednih
zdravljenja. Manj moteči so, če začnemo s polovičnimi odmerki zdravila, pri
zelo občutljivih pa celo četrtinskimi odmerki, ki jih glede na prenosljivost
postopoma povišujemo
 zdravilni učinki antidepresivne terapije ne nastopijo takoj, pač pa je potrebno
jemati zdravila nekaj tednov, da se bolezen prične umikati
 v prvih tednih zdravljena z antidepresivi lahko tesnobnim in nespečim
bolnikom varno prehodno predpišemo tudi anksiolitična zdravila
 zdravljenje je dolgotrajno, še devet do dvanajst mesecev od doseženega
izboljšanja. Če ni popolne ozdravitve ali pa se depresija ponavlja, je
zdravljenje doživljenjsko
 antidepresivi ne povzročajo odvisnosti.
Zdravilo lahko predpiše osebni zdravnik ali internist, ne le psihiater.
Zdravnik ne sme spregledati samomorilno naravnanih bolnikov, zato je potrebno
vsakega depresivnega bolnika naravnost vprašati o želji po smrti, samomorilnih
mislih in načrtih.
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Če bolnik razmišlja o samomoru ali pa je po enem mesecu še vedno
depresiven in tesnoben kljub medikamentozni terapiji, potrebuje pomoč
psihiatra.

Psihoedukacija in psihoterapija
Anksioznost in depresijo pri hipertenzivnih bolnikih lahko učinkovito zdravimo
tako z antidepresivi kot s psihoterapijo. Psihološko zdravljenje ima nekatere
prednosti, saj nima stranskih učinkov in škodljivih interakcij med zdravili.
Depresija se redkeje ponovi pri bolnikih, ki so bili deležni kognitivno-vedenjske
terapije, kot pri tistih, ki so prejemali le zdravila. Vendar pa psihoterapija
zahteva izkušenega psihoterapevta ter veliko več časa in truda s strani terapevta
in pacienta kot zdravljenje z zdravili. Depresivni srčni bolniki se na začetku
bolezni večinoma lažje odločijo za zdravljenje z zdravili kot za naporno
psihoterapijo.
Glavni poudarki in vsebina psihoedukativnega in psihoterapevtskega procesa:
 odkrivanje bolnikovih morebitnih omejujočih prepričanj in izkrivljenjih misli
o njem samem, bolezni, zdravilih in zdravljenju
 ustrezno informiranje glede nastanka in vzdrževanja duševne motnje,
zmanjševanje predsodkov
 učenje sprostitvenih tehnik in načinov funkcionalnega obvladovanja stresa
 boljše soočanje z boleznijo in življenjskimi okoliščinami
 vzpodbujanje bolj funkcionalnega vedenja, ustreznega čustvovanja in
realnega mišljenja.
 predelava travmatskih dogodkov
 podpora motivaciji za zdravljenje z zdravili
 motivacija in strategije za spremembo neustreznega življenjskega stila in
škodljivih vedenjskih vzorcev (zmanjševanje telesne teže, povečevanje
telesne aktivnosti, zmanjševanje uporabe alkohola, prenehanje kajenja)
 vključitev svojcev
 prepoznavanje in zmanjševanje/nadomeščanje bolezenskih koristi.
Zdravljenje je dolgotrajen proces. Ne moremo pričakovati, da bo bolnik
sposoben hitro popolnoma spremeniti svoj stil življenja. Prevelika zahtevnost
terapevtov lahko celo poslabša bolnikovo depresijo. Na začetku zdravljenja je
zelo pomembna razbremenitev in spodbuda predvsem k načrtovanju prijetnih
aktivnosti. Ko se depresivnost zmanjša, postopno večamo zahteve. Pri
načrtovanju zdravljenja je potrebno upoštevati, da je lažje začeti z neko novo
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aktivnostjo (jemanje zdravil, učenje sprostitvenih tehnik, športna aktivnost), kot
pa opustiti škodljivo vedenje, posebno, če si je bolnik s tem lajšal psihično
napetost (prenajedanje, zatekanje v bolniški stalež). Najtežje je odpraviti
vedenje, ki je povezano s telesno odvisnostjo (kajenje, pitje alkohola).

Zaključek
Povezava med hipertenzijo in duševnimi motnjami je pogosta, obojesmerna in
kompleksna. Najboljše rezultate zdravljenja dosežemo s celostnim in
multidisciplinarnim pristopom. Namesto ali poleg antihipertenzivnega zdravila v
primerih izraženih simptomov duševne motnje v imenu najboljše klinične prakse
svoje mesto najdejo psihotropna zdravila, psihiatrova pomoč in/ali
psihoterapevtska obravnava.
Napotitev k psihiatru je nujno potrebna ob:






depresiji z visokim tveganjem za samopoškodovanje, samomor
hudi depresivni epizodi s psihotičnimi simptomi
zmerni depresiji s kompleksnimi problemi/okoliščinami
svetovanju glede zdravljenja
potrebi po intenzivnejšem, kompleksnejšem zdravljenju.

Podpora antidepresiva, psihiatra ali psihoterapevta je koristna:









pri zdravljenju nevrogenih oblik hipertenzije, stanjih povišanega
simatikotonusa
pri izrazito stresnem odzivu na telesno bolezen
pri nejasni diagnozi
pri neustreznem odzivu na predpisana zdravila, škodljivih stranskih učinkih
pri odpravljanju neustreznih vedenjskih vzorcev (prenajedanje, kajenje,
zloraba alkohola)
pri zdravljenju sočasnih bolezni odvisnosti
pri učenju in podpori obvladovanja stresa
pri podpori motivaciji za zdravljenje.

»Kot naj ne bi poskušali zdraviti oči ločeno od glave ali glave brez telesa,
tako tudi nikar ne zdravite telesa, dušo pa da bi pri tem puščali vnemar.«
Platon
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OBLIKE PRIZADETOSTI MOŽGANOV PRI
HIPERTENZIJI
Fajko F. Bajrović
Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno terapijo, Nevrološka
klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Inštitut za patološko fiziologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
Zaloška 4

Uvod
Možgani so eden tistih tarčnih organov, ki so posebej občutljivi za arterijsko
hipertenzijo (AH), zato njihova prizadetost pomembno prispeva k bremenu
bolezni.1 Povečana občutljivost možganov za AH je posledica nekaterih
anatomskih, strukturnih in funkcijskih posebnosti možganskih arterij in
parenhima. Pri AH je v možganih, podobno kot v drugih organih, primarno
prizadeta funkcija njihovih arterij, kar zaradi porušenja krvno-možganske
pregrade lahko povzroči možganski edem, znotrajparenhimsko krvavitev ali
subarahnoidno krvavitev in zaradi zoženja ali celo zapore lumna arterij,
hipoperfuzijo možganov.2,3 V tem prispevku iz literature povzemamo nekatere
anatomske, strukturne in funkcijske posebnosti možganskih arterij, njihovo
prizadetost pri AH, prizadetost možganskega parenhima pri AH in izhodišča za
preprečevanje in zdravljenje prizadetosti možganov pri AH.

Nekatere posebnosti možganskih arterij
Glavne možganske arterije, ki izhajajo iz Willisovega kroga se progresivno
cepijo v manjše arterije in arteriole.4 Manjše arterije tečejo po površini
možganov in jih zato imenujemo pialne arterije, arteriole penetrirajo sprva skozi
Virchow-Robinove prostore ter nato v parenhim in jih zato imenujemo
penetrantne oziroma parenhimske arteriole.4 Ena od pomembnih razlik med
pialnimi arterijami in penetrantnimi ter pialnimi arteriolami je njihova
razvejanost.4 Pialne arterije so močno razvejane in zato zapora posamezne pialne
arterije pogosto ne vpliva pomembno na krvni pretok, medtem ko so penetrantne
in parenhimske arteriole dolge in nerazvejane ter zato zapora posamezne
arteriole vedno povzroči pomembno hipoperfuzijo in posledično ishemijo
parenhima.4
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Ena od pomembnih posebnosti možganskih arterij in tudi ven je njihov endotelij,
ki s tesnimi medceličnimi stiki tvori krvno-možgansko pregrado, ki močno
zmanjša celo prost prehod ionov in vode ter tako prispeva k homeostazi
mikrookolja možganskega parenhima.
Možgani imajo razmeroma visoko hitrost bazalnega metabolizma in omejeno
zmožnost skladiščenja energije, zato so za vzdrževanje funkcije odvisni od
neprekinjenega pretoka krvi, ki se mora v vsakem trenutku prilagajati
metaboličnim potrebam.3 Da bi zadovoljil tem zahtevam, mora biti krvni pretok
v možganih natančno uravnavan.3 Krvni pretok skozi možgane uravnavata dva
mehanizma.3 Prvi je ti. možgansko-žilna avtoregulacija, ki na ravni uporovnih
arterij v območju srednjega sistemskega arterijskega tlaka med 60 in 150 mm Hg
preprečuje nihanje možganskega krvnega pretoka tako, da se ob zvišanju
srednjega sistemskega arterijskega tlaka uporovne arterije skrčijo in ob znižanju
srednjega sistemskega arterijskega tlaka razširijo.3 Za razliko od perifernih tkiv,
kjer so glavne uporovne žile le male arterije in arteriole, uporu pretoku krvi v
možganih prispevajo tudi velike arterije v vratu in v Willisovem krogu.4
Spreminjanje premera uporovnih arterij je predvsem miogeno, vendar pa nanj
lahko vplivajo tudi sistemski in lokalni humoralni dejavniki ter avtonomno
živčevje.2,3 Pri spremembni srednjega sistemskega arterijskega tlaka pod ali nad
območje možgansko-žilne avtoregulacije možganski krvni pretok pasivno sledi
srednjemu sistemskemu arterijskemu tlaku, zato znižanje srednjega sistemskega
arterijskega tlaka pod mejo avtoregulacije lahko povzroči ishemijo in njegovo
zvišanje nad mejo avtoregulacije porušenje krvno-možganske pregrade ter
posledično možganski edem ali krvavitev.2,3 Drugi mehanizem uravnavanja
možganskega pretoka je ti. možgansko-žilna sklopitev ali ujemanje, ki na ravni
mikrocirkulacije možganski krvni pretok prilagaja metaboličnim potrebam
parenhima, kar omogoča hitra signalizacija med deli možgansko-žilne enote –
kapilarami ter pialnimi arteriolami, astrociti, periciti in nevroni.3

Prizadetost možganskih arterij pri arterijski hipertenziji
Prizadetost možganskih arterij pri AH običajno nastaja postopoma. Pri tem
postopoma opažamo zmanjševanje možganskega pretoka, zlasti med diastolo,
zaradi premika platoja možgansko-žilne avtoregulacijske krivulje navzdol in
njene spodnje meje v desno proti višjim srednjim sistemskim arterijskim tlakom,
kar je posledica povečanega upora v uporovnih možganskih arterijah.5
Povečanje upora v možganskih uporovnih arterijah je lahko posledica po eni
strani zvišanja miogenega tonusa ob disfunkciji endotelija in/ali spremenjene
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aktivnosti zunajlobanjskega in znotrajlobanjskega avtonomnega živčevja in po
drugi strani hipertrofije in/ali remodeliranja medije ter ateroskleroze uporovnih
možganskih arterij.2,3,6 Našteti mehanizmi običajno delujejo sinergistično in se
med seboj prepletajo, njihova patogeneza pa ni povsem jasna. Zdi se, da imajo
pri njihovem sproženju in vzdrževanju osrednjo vlogo endotelna disfunkcija,
kronično vnetje in oksidativni stres.2,3,6 Zaradi povečanja upora in togosti v
uporovnih možganskih arterijah se poveča sistemski arterijski tlak, zlasti
sistolični, kar vodi v začaran krog.2,3 Raziskave na živalih kažejo, da so pri
različnih modelih hipertenzije prizadete različne uporovne arterije.6
Remodeliranje stene velikih možganskih arterij lahko povzroči tudi nastajanje in
rast njihovih anevrizem.6 Akutno iztirjenje srednjega sistemskega arterijskega
tlaka nad območje možgansko-žilne avtoregulacije pa lahko preko povečanja
možganskega pretoka in posledično povečanja strižnih sil akutno mehanično
poruši možgansko-žilno pregrado.7

Prizadetost možganskega parenhima pri arterijski hipertenziji
Skladno s postopnim nastajanjem prizadetosti možganskih arterij pri AH tudi
prizadetost možganskega parenhima običajno nastaja postopno.2 Pri tem na
morfoloških preiskavah vidimo lakunarne ishemične infarkte, levkoaraiozo in
mikrokrvavitve v globini možganov.2,8 Lakunarni ishemični infarkti so v
premeru manjši od 20 mm, običajno okrogli in jih največkrat najdemo na mejah
arterijskih povirij v področju bazalnih ganglijih.2 Nastanejo zaradi zapore
penetrantnih ali parenhimskih arteriol, običajno kot posledica njihove bolezni,
čeprav so lahko tudi posledica arterijsko arterijskih in celo kardiogenih
embolizmov.2 Zapora obolelih penetrantnih ali parenhimskih arteriol je lahko
posledica lokalne tromboze zaradi spodbujanja agregacije trombocitov ali
posledica kompresije žilne stene zaradi perivaskularnega edema ob porušenju
krvno-možganske pregrade.6 Podobni mehanizmi naj bi bili vzrok tudi za
levkoaraiozo, ki je opredeljena kot zmanjšanje gostote bele možganovine
periventrikularno ter interventrikularno.6 Mikrokrvavitve so opredeljene kot 2 do
10 mm v premeru velike krvavitve in jih pri AH pogosteje najdemo v globoki
beli možganovine kot v drugih delih možganovine.2 Tudi mikrokrvavitve so
posledica prizadetosti žilne stene penetrantnih in parenhimskih arteriol in sicer
ob lipohialinozi ali ob amiloidni angiopatiji.2 Opisane spremembe možganovine
se klinično običajno kažejo sprva z znaki disfunkcije frontotemporalnega
kompleksa, ki postopoma napredujejo do demence s prizadetostjo funkcije več
možganskih področij in prizadetostjo dnevnih aktivnosti.2,8
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Prizadetost možganskega parenhima pri AH lahko nastopi tudi akutno. Takrat se
klinično kaže z znanima sindromoma možganske kapi ali hipertenzivne
encefalopatije. AH je neposredno ali posredno največji dejavnik tveganja za vse
vrste možganskih kapi, običajno pa jo povezujemo z možgansko kapjo zaradi
bolezni penetrantnih in parenhimskih arteriol ter boleznijo velikih možganskih
arterij.9 Bolezni penetrantnih in parenhimskih možganskih arterij lahko
povzročijo lakunarno ishemično možgansko kap zaradi akutne lokalne zapore in
možgansko makrokrvavitev zaradi akutnega razpoka stene arteriol.9 Bolezen
velikih možganskih arterij lahko povzroči ishemično možgansko kap zaradi
lokalne tromboze ali arterijsko-arterijskih embolizmov in subarahnoidno
krvavitev zaradi razpoka anevrizme.9 Akutno iztirjenje srednjega sistemskega
arterijskega tlaka nad območje možgansko-žilne avtoregulacije lahko preko
povečanja možganskega pretoka in posledično povečanja strižnih sil akutno
mehanično poruši možgansko-žilno pregrado.7

Izhodišča za preprečevanje in zdravljenje prizadetosti
možganov pri arterijski hipertenziji
Znano je, da se z zmanjšanjem sistoličnega arterijskega tlaka za 10 mm Hg
tveganje za možgansko kap zmanjša za tretjino, medtem ko vpliv znižanja
arterijskega tlaka na kognitivni upad ni jasen.2 Zaenkrat se nobena od skupin
antihipertenzijskih zdravil ni izkazala za bolj učinkovito od drugih.2 Med
nefarmakološkimi ukrepi sta v preventivi tako možganske kapi kot kognitivnega
upada v povezavi z AH verjetno pomembna primerna prehrana in telesna
aktivnost.2

Zaključek
Pri AH sta v možganih, tako kot v drugih organih, primarno prizadeti funkcija in
struktura možganskih arterij, kar zaradi hipoperfuzije in/ali porušenja krvnomožganske pregrade povzroči prizadetost možganskega parenhima. Prizadetost
možganskih arterij in možganskega parenhima sta običajno postopni in se
morfološko kažeta z lakunarnimi ishemičnimi infarkti, levkoaraiozo in
mikrokrvavitvami v področju arteriol, klinično pa s kognitivnim upadom, ki
postopoma napreduje do demence. Z napredovanjem prizadetosti možganskih
arterij lahko pride tudi do akutne zapore možganskih arteriol ali možganskih
arterij zaradi lokalne tromboze oziroma arterijsko-arterijskih embolizmov in
akutnega porušenja krvno-možganske pregrade, ki se morfološko kažeta z
edemom, ishemijo oziroma z intraparenhimsko ali subarahnoidno krvavitvijo,
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klinično pa s sindromoma možganske kapi ali hipertenzivne encefalopatije.
Zdravljenje arterijske hipertenzije pomembno zmanjša tveganje za možgansko
kap, ni pa še jasen njegov vpliv na demenco. Med nefarmakološkimi ukrepi sta
pri tem pomembna primerna prehrana in fizična aktivnost.
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TIMSKA OBRAVNAVA BOLNIKA S
HIPERTENZIJO DANES
Rok Accetto
Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana
Da je arterijska hipertenzija eden poglavitnih dejavnikov tveganja za srčno-žilno
obolevnost in umrljivost, ne gre izgubljati besed. Žal etiologije hipertenzije v
večini primerov ne poznamo, zdravljenje je torej simptomatsko. Kljub temu pa s
takim simptomatskim zdravljenjem uspešno zmanjšamo tveganje. Povprečno
zmanjšanje sistoličnega krvnega tlaka le za 2 mm Hg zmanjša tveganje za srčno
in možgansko-žilno smrt za 7–10%.
Pristop k obravnavi bolnikov mora biti večplasten. Ne gre namreč le za
obvladovanje hipertenzije, istočasno je potrebno obvladati tudi druge znane
dejavnike tveganja – hiperholesterolemijo, kajenje, povečano telesno maso,
telesno neaktivnost, sladkorno bolezen... V zdravljenje bolnikov je zato pogosto
potrebno vključiti več različnih zdravnikov specialistov in drugih zdravstvenih
strokovnjakov.
Tako kot zdravljenje hipertenzije, je tudi zdravljenje (obvladovanje) drugih
dejavnikov tveganja doživljenjsko, kar pogosto bolnike zaskrbi. Drug element,
ki ni v prid uspešnosti zdravljenja je, da so bolniki v večini primerov povsem
asimptomatski in imajo morda ob jemanju zdravil izražene celo neželene in
moteče stranske učinke, naša navodila o spremenjenem slogu nezdravega
življenja pa predstavljajo dodatno oviro. Zato ni čudno, da slišimo ugovor: »...
nisem imel nobenih težav, sedaj ko jemljem zdravila pa imam probleme.
Zdravila so strupi. Tako lepo je bilo, ko sem ob kavici tudi kadil...«. Srečujemo
se s pojavom kompliance in adherence. Vztrajanje pri zdravljenju (redno in
trajno jemanje zdravil) je pogojeno z več dejavniki – kompleksnost predpisane
terapije, neželeni učinki zdravil, nerazumevanje pomena obvladovanja
dejavnikov tveganja in ne nazadnje stroški »iz svojega žepa« pri zdravljenju z
nekaterimi zdravili.
Zato je pomembno, da lečeči zdravnik vključi pri obravnavi bolnika tudi
medicinsko sestro, ki bo predvsem poskušala bolnika motivirati za dejavnosti pri
ti. nefarmakoloških ukrepih in presodila potrebo po nadaljnjem/predhodnem
ukrepanju zdravnika.
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V timu je nepogrešljiv tudi farmacevt v lekarni, kjer bolnik prejme predpisana
zdravila in želi dodatne informacije o predpisanem zdravilu. Bolniki pogosto
jemljejo tudi ti. OTC zdravila, ki so v lekarnah v prosti prodaji. Proizvajalci z
uspešnimi marketinškimi prijemi prepričujejo bolnike, da so ti dodatki
nepogrešljivi. Ali res?
Na kliničnem nivoju je dobrodošla pomoč kliničnega farmacevta. Vsi se
zavedamo, da je v vsakodnevni poplavi generičnih zdravil z različnimi
zaščitenimi imeni, včasih težko prepoznati zdravilo. Ali so generična zdravila
res enakovredna originalu? Ali so posamezna generična zdravila res medsebojno
zamenljiva? Kaj pa interakcije med različnimi zdravili?
Nedvomno je cilj timskega dela uspešno obvladanje dejavnikov tveganja, ki
zagotavlja zmanjšano obolevnost in umrljivost ob primerni kakovosti življenja.
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DOSEŽKI SKUPNEGA DELA OB SVETOVNEM
DNEVU HIPERTENZIJE
Judita Knez, Primož Dolenc, Andrej Erhartič
Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Uvod
Svetovni dan hipertenzije je leta 2005 razglasila Svetovna liga za hipertenzijo.
Vsako leto ga obhajamo 17. maja. Razlog za uvedbo sta dve neprijetni resnici o
hipertenziji: nezavedanje in nezadostno zdravljenje. Nezavedanje pomeni, da se
velik delež bolnikov sploh ne zaveda, da ima zvišan krvni tlak. V slovenski
epidemiološki raziskavi iz leta 2009 je bil delež teh 38,8%, kar je v skladu z
globalnimi podatki, kjer je ta delež med tretjino in polovico.1 Nezadostno
zdravljenje pomeni nedoseganje ciljnih vrednosti krvnega tlaka. V isti raziskavi
je ciljne vrednosti doseglo 31,3% bolnikov (torej tistih, ki so se zdravili).
Novejših podatkov o uspešnosti zdravljenja hipertenzije v Sloveniji nimamo.

Svetovni dan hipertenzije v svetu
Cilj svetovnega dneva hipertenzije je torej povečati zavedanje o nevarnosti
hipertenzije, izboljšati poznavanje svojih vrednosti krvnega tlaka ter izboljšati
zavzetost za zdravljenje, ki je potrebna za doseganje ciljnih vrednosti krvnega
tlaka. Hkrati smo opozorili na dodatne dejavnike tveganja za hipertenzijo: sol,
telesno težo, telesno neaktivnost. V letih 2013–2018 je skupno geslo »Spoznaj
svoje številke - Poznaj svoj krvni tlak«. V ta namen je bil cilj, da bi letos skupno
izmerili krvni tlak 3 milijonom Zemljanom. Cilj smo s skupnimi močmi
presegli.2

Svetovni dan hipertenzije v Sloveniji
Z aktivnostmi ob svetovnem dnevu hipertenzije smo začeli v letu 2005 tudi v
Sloveniji. Prva leta smo organizirali meritve krvnega tlaka »na terenu«, kar
pomeni na bolj obiskanih točkah po Sloveniji ali v večjih trgovskih centrih.
Slovensko zgodovinsko dinamiko Svetovnih dni hipertenzije se da precej
podrobno razbrati na spletnih straneh Združenja (www.hipertenzija.org),3 kjer
smo objavljali informacijske knjižice, letake ter slikovna in statistična poročila o
opravljenem delu. Tako smo na prvi Svetovni dan hipertenzije (2005) v treh
krajih (Ljubljana, Maribor, Novo mesto) izmerili okrog 600 meritev. Svetovni
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dan hipertenzije so poleg obveščanja o hipertenziji in merjenja krvnega tlaka
večinoma spremljali različni kulturno-umetniški in zabavni dogodki, o njih so
poročali tudi mediji. Z leti so se delovna gesla Svetovnih dni spreminjala. Prvo
delovno geslo svetovnega dne hipertenzije je bilo »Hipertenzija tiha ubijalka.
Poznajte svoj krvni tlak«. V naslednjih letih smo organizirali prireditve na vse
več krajih, nazadnje smo bili prisotni »na terenu« v letu 2011 v 10 krajih: Bled,
Brežice, Celje, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova
Gorica, Novo mesto z geslom: »Preverite svoj krvni tlak in dosezite ciljne
vrednosti!«. Poleg prostornih šotorov, kjer se je v relativno mirnem okolju lahko
izmeril krvni tlak, pa je zanesljivo potrebno omeniti s helijem napolnjene rdeče
balončke z magično številko 140/90 mm Hg, ki so privabljali nič hudega sluteče
mimoidoče. Pri organizaciji dogodkov na terenu nam je bila v veliko pomoč
Krka, tovarna zdravil, d. d.
V zadnjih letih smo mrežo ozaveščanja o hipertenziji in merjenja krvnega tlaka
razširili in k sodelovanju povabili zaposlene v referenčnih ambulantah družinske
medicine in Lekarniško zbornico Slovenije, tako da smo meritve izvajali tudi v
zdravstvenih ustanovah (bolnišnicah in zdravstvenih domovih) in lekarnah. Lani
smo na Svetovni dan izmerili krvni tlak 870 posameznikom (neobjavljeni
podatki).

Svetovni dan hipertenzije 2016
V letu 2016 smo v okviru aktivnega ozaveščanja o arterijski hipertenziji med
drugim s standardiziranim vprašalnikom poleg vrednosti 3 zaporednih meritev
krvnega tlaka zbirali podatke o življenjskem stilu sodelujočih, družinski
obremenjenosti s hipertenzijo in zdravljenju z antihipertenzivnimi zdravili.
Vprašalnik je bil 17. do 24. maja 2016 udeležencem na voljo tako v prej
omenjenih zdravstvenih ustanovah in lekarnah kot tudi na spletu. Letošnje leto je
sodelovalo 2651 udeležencev: od tega 224 (8,4%) oseb preko spleta, 2427
(91,6%) oseb pa je vprašalnik izpolnilo v fizični obliki. Iz analize smo izključili
udeležence z oddanimi nezadostno izpolnjenimi vprašalniki (56 oseb) in 13
otrok, saj za slednje veljajo drugačna priporočila glede višine krvnega tlaka. V
končno analizo smo tako vključili podatke 2582 udeležencev.
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Tabela 1. Osnovne karakteristike sodelujočih po spolu
ženske
moški
(n=1622)
(n=960)
starost (leta)
ITM (kg/m²)
SKT (mm Hg)
DKT (mm Hg)
FR (utripi/min)
diagnoza AH, n (%)
antihipertenzivi, n (%)
trenutno kadilci, n (%)
ukvarjanje s športom, n (%)
zavedanje nevarnosti soli, n (%)

59,3±15,8
26,7±5,1
131,4±19,1
78,6±10,8
74,0±11,1
722 (44,5)
683 (42,1)
263 (16,2)
976 (60,2)
1493 (92,1)

60,7±14,2
28,1±4,1
140,6±17,2
82,8±10,1
72,0±11,3
505 (52,6)
473 (49,3)
152 (15,8)
592 (61,7)
853 (88,9)

p
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,0004
0,79
0,45
0,007

ITM – indeks telesne mase, SKT – sistolični krvni tlak, DKT – diastolični krvni
tlak, FR – frekvenca pulza; AH – arterijska hipertenzija
Splošne karakteristike udeležencev

Srednja starost celotne skupine je bila 59,8±15,3 let, z razponom od 18 do 97 let.
Kar 1622 (62,8%) oseb je bilo žensk, 415 (16,2%) aktivnih kadilcev, redno se s
športnimi dejavnostmi ukvarja 60,7% udeležencev, nevarnosti prekomernega
vnosa soli pa se zaveda večina (90,9%). Povprečni nivo krvnega tlaka v
celotnem vzorcu je znašal 134/80 mm Hg. Skupno 1282 (49,7%) oseb je
poročalo o prisotnosti arterijske hipertenzije v družini, 1227 (47,5%) jih je imelo
postavljeno diagnozo arterijske hipertenzije, 1156 (44,8%) oseb je poročalo o
prejemanju antihipertenzivnih zdravil. Tabela 1 prikazuje splošne karakteristike
sodelujočih po spolu. Med osebami, ki so navedle prejemanje antihipertenzivnih
zdravil jih največ (49%) prejema zaviralce sistema renin-angiotenzin-aldosteron,
sledijo diuretiki (21%), zaviralci kalcijevih kanalčkov (14%) in zaviralci
adrenergičnih receptorjev beta (13%) (slika 1 a). Več kot polovica oseb, ki
prejema antihipertenzivna zdravila, ima predpisano več kot 1 zdravilo (slika 1
b).
Klasifikacija glede na meritve krvnega tlaka

Na osnovi povprečja 3 zaporednih meritev krvnega tlaka smo udeležence uvrstili
v skupino oseb z arterijsko hipertenzijo v kolikor je njihov povprečni sistolični
oziroma diastolični krvni tlak znašal 140 ali več mm Hg, oziroma 90 ali več mm
Hg, ali pa so poročali o prejemanju antihipertenzivov. Tabela 2 prikazuje
primerjavo normotenzivnih in hipertenzivnih oseb razdeljenih v skladu z
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a

b

Slika 1. Vrsta (a) in število (b) predpisanih antihipertenzivnih zdravil. ACE –
zaviralci angiotenzinske konvertaze, ARA – antagonisti angiotenzinskih
receptorjev, BB – blokatorji adrenergičnih receptorjev beta, DD – diuretiki, AB –
blokatorji adrenergičnih receptorjev alfa, CAB - zaviralci kalcijevih kanalčkov

navedeno definicijo arterijske hipertenzije. Odstotek hipertenzivnih udeležencev
se je s tem zvišal s predhodnih 49,7% na 59,9%, medikamentozno pa je bilo
zdravljenih 74,8% oseb, kar je bistveno manj kot predhodnih 94,2% oseb. Kot je
pričakovati, je med hipertenzivnimi manjši delež žensk, indeks telesne mase je
višji, več je oseb s pozitivno družinsko anamnezo in manj redno športno aktivnih
(tabela 2). Poleg tega smo med hipertenzivnimi udeleženci beležili višji odstotek
oseb s pridruženimi obolenji, med katerimi sta prednjačili sladkorna bolezen in
hiperlipidemija.

Zaključek
Glede na zbrane podatke sodelovanje slovenskih udeležencev v aktivnostih ob
Svetovnem dnevu hipertenzije vrednotimo kot uspešno. V zaključku velja
poudariti, da zaradi nerandomiziranega vključevanja oseb v raziskavo zbranih
podatkov ne moremo vrednotiti kot reprezentativnih za slovensko populacijo.
Osebe, ki so se povabilu odzvale, so glede na velik odstotek izpolnjenih
vprašalnikov v zdravstvenih ustanovah in lekarnah bolj verjetno posamezniki, ki
imajo zaradi skrbi za zdravje ali že identificiranih bolezni reden stik z
zdravstvenim osebjem, oziroma že prejemajo zdravila. Navedeno pojasnjuje tudi
nadpovprečno visok odstotek zdravljenih hipertenzivnih udeležencev, ki se
pomembno zmanjša že z upoštevanjem meritev krvnega tlaka ob raziskavi.
Kljub temu gre za velik vzorec, ki veliko pove o odzivnosti in želji po
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Tabela 2. Primerjava normotenzivnih in hipertenzivnih udeležencev
normotenzivni
hipertenzivni
(n=1036)
(n=1546)
starost (leta)
ženski spol, n (%)
ITM (kg/m²)
SKT (mm Hg)
DKT (mm Hg)
FR (utripi/min)
diagnoza AH, n (%)
pridružene bolezni, n (%)
AH v družini, n (%)
antihipertenzivi, n (%)
trenutno kadilci, n (%)
ukvarjanje s športom, n (%)
zavedanje nevarnosti soli, n (%)

51,5±15,9
740 (71,4)
25,3±4,35
120,4±11,4
75,0±7,93
72,5±10,7
43 (4,15)
308 (29,7)
450 (43,4)
0 (0)
206 (19,9)
703 (67,9)
930 (89,8)

65,4±11,9
882 (57,0)
28,5±4,7
144,4±16,9
83,7±11,0
73,8±11,5
1184 (76,6)
746 (48,8)
832 (53,8)
1156 (74,8)
209 (13,5)
865 (56,0)
1416 (91,6)

p
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,021
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,11

Arterijska hipertenzija je bila definirana kot povprečni sistolični oziroma
diastolični krvni tlak 140 ali več mm Hg, oziroma 90 ali več mm Hg, ali
prejemanje antihipertenzivov. ITM – indeks telesne mase, SKT – sistolični krvni
tlak, DKT – diastolični krvni tlak, FR – frekvenca pulza, AH – arterijska
hipertenzija

ozaveščanju glede arterijske hipertenzije in katerega podatki metodološkim
preprekam navkljub vsaj deloma sledijo tistim iz drugih evropskih populacij.
Na koncu se v imenu Združenja za arterijsko hipertenzijo zahvaljujemo vsem
sodelujočim pri aktivnostih na Svetovni dan hipertenzije, ki so merili krvni tlak
in o hipertenziji in srčno-žilnih zapletih ozaveščali udeležence tega dogodka.
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