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SEZNAM KRATIC
ABC
ACE
AF
AH
AI
ANP
anti-VEGF
APOL1
ARNI
AT
AV
BNP
CHA2DS2-VASc
CRT-D
CSKT
CT
CTCAE
DAPT
DKT
EF
EH
EKG
EO
FDA
HAS-BLED
HBS
HELLP
HFmrEF
HFpEF
HFrEF
HLP
HUS
HYVET
LAE
LV
LVAD
LVH
MET
MH
MR
NOAC
OA

točkovnik tveganja za krvavitev
angiotenzinska konvertaza
atrijska fibrilacija
arterijska hipertenzija
akceleracijski indeks
atrijski natriuretični peptid
zaviralec angiogeneze
gen z zapisom za lipoprotein z visoko gostoto
valsartan in sakubitril (»angiotenzin receptor neprilisin inhibitor«)
akceleracijski čas
arteriovenski
B-natriuretični peptid (možganski)
točkovnik za ocenjevanje tveganja za možgansko kap
resinhronizacijsko zdravljenje z možnostjo defibrilacije (»cardiac
resynchronization therapy defibrillator«)
celodnevno spremljanje krvnega tlaka
računalniška tomografija
razdelitev hipertenzije na stopnje (»common terminology criteria
for adverse events«)
dvotirno antiagregacijsko zdravljenje (»dual antiplatelet therapy«)
diastolični krvni tlak
iztisni delež
esencialna (primarna) hipertenzija
elektrokardiogram
mnenje strokovnjakov (»expert opinion«)
Agencija za hrano in zdravila (»Food and Drug Administration«)
točkovnik tveganja za krvavitev
hipertenzijska bolezen srca
sindrom, redka oblika preeklampsije (»Hemolysis, Elevated Liver
enzymes, and Low Platelet count«)
srčno popuščanje z zmerno okrnjenim iztisnim deležem levega
prekata
srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata
srčno popuščanje z okrnjenim iztisnim deležem levega prekata
hipertrofija levega prekata
hemolitični uremični sindrom
raziskava »Hypertension in the Very Elderly Double Blind Trial«
povečan levi atrij
levi prekat
naprava za podporo levemu prekatu (»left ventricular assist
device«)
hipertrofija levega prekata
metabolična ekvivalentna obremenitev (»metabolic equivalent
task«)
maligna arterijska hipertenzija
magnetna resonanca
neposredno peroralno antikoagulacijsko zdravilo (»novel/direct
oral anticoagulants«)
oralno antikoagulantno zdravljenje
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Seznam kratic (nadaljevanje)
oGF
PCI
PI
PIONEER AF-PCI
PRECISE DAPT
PSV
RAAS
RAR
RE-DUAL PCI
RI
RPH
RVH
SKT
SPRINT
SŽ
TTP
UZ
VALISH

ocena glomerulne filtracije
perkutana koronarna intervencija
pulzatilni indeks
raziskava »Prevention of Bleeding in Patients with Atrial
Fibrillation Undergoing PCI«
točkovnik tveganja za krvavitev pri dvojnem antiagregacijskem
zdravljenju
največja hitrost med sistolo (»peak systolic velocity«)
renin-angiotenzin-aldosteronski sistem
razmerje med največjo hitrostjo med sistolo v ledvični arteriji in
aorti (»renal aortic ratio«)
raziskava »Evaluation of Dual Therapy With Dabigatran vs.
Triple Therapy With Warfarin in Patients With AF That Undergo a
PCI With Stenting«
rezistenčni indeks
renoparenhimska arterijska hipertenzija
renovaskularna arterijska hipertenzija
sistolični krvni tlak,
raziskava »Systolic Blood Pressure Intervention Trial«
srčno-žilni
trombotična trombocitopenična purpura
ultrazvočna preiskava
raziskava »Valsartan in Elderly Isolated Hypertension«
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BOLNIK V LETIH IN HIPERTENZIJA
Rok Accetto
Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Uvod
Epidemiološka raziskava hipertenzije v Sloveniji je pokazala, da je
prevalenca v odrasli populaciji velika.1 Prevalenca pri starejših od 65 let je
večja kot pri mlajših in visok krvni tlak, še posebno sistolični krvni tlak, je
pomemben dejavnik srčno-žilnega tveganja. Tudi pri zelo starih ljudeh
(starih več kot 80 let), je hipertenzija vodilni dejavnik tveganja. Zdravljenje
podaljša življenje, prepreči možgansko kap in srčno popuščanje. Večina
starih bolnikov ima sistolično hipertenzijo, kjer je sistolični krvni tlak več
kot 140 mm Hg, diastolični pa manj kot 90 mm Hg.
V slovenskih smernicah za zdravljenje arterijske hipertenzije,2 smo se
opredelili do zdravljenja starih bolnikov v skladu z evropskimi smernicami
iz leta 2013.3 Dve leti po objavi Evropskih smernic sta Evropsko združenje
za hipertenzijo (»European Society of Hypertension«) in Evropsko
združenje za geriatrično medicine (»European Union Geriatric Medicine
Society«) ustanovila skupno delovno skupino z nalogo prevetriti
priporočila za obravnavo hipertenzivnih oseb, starih več kot 80 let.4 V
sestavku povzemam priporočila omenjenih dokumentov in dodatnega
mnenja Evropskega združenja za hipertenzijo.5

Definicija in diagnostika
Splošni izraz hipertenzije pri starejših ni dovolj natančen, ker mlajše
starejše bolnike (med 60. in 70. letom) meče v isti koš s zelo starimi.
Posebno obravnavo zahtevajo osebe s hipertenzijo, stare ≥ 80 let, saj je v
zadnjih petdesetih letih življenjska doba te populacije izjemno narasla,
incidenca in prevalence komorbidnosti v tej starosti skokovito narašča,
znatno se poveča krhkost in izguba avtonomije.
Pri ugotavljanju morebitne hipertenzije pri starih in zelo starih lahko
naletimo na težave. Na psevdohipertenzijo moramo posumiti, če je ne
glede na visok krvni tlak zaznati le minimalne spremembe tarčnih organov
in pri tistih ki navajajo znake ortostatske hipotenzije. Psevdohipertenzija
je posledica aterosklerotičnih sprememb brahialne arterije in v takem
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primeru je morda na mestu merjenje krvnega tlaka na zapestju. Krvni tlak
pri starejših bolj niha, kot pri mlajših bolnikih, potrebnih je zato več meritev
ob različnih priložnostih. Krvni tlak je potrebno meriti stoje in sede, saj je
padec krvnega tlaka stoje za okrog 20 mm Hg relativno pogost pri starih
bolnikih. Stranski pojavi, kot so omotice, blagi glavoboli in motnje
koncentracije, so pogosto posledica prekomernega zdravljenja.
Sekundarne hipertenzije je pri starih bolnikih malo.
Celodnevno spremljanje krvnega tlaka je koristna metoda ne samo za
oceno višine krvnega tlaka, temveč tudi za ugotovitev morebitne
hipertenzije bele halje, kot tudi obratnega pojava, torej da je krvni tlak v
ambulanti normalen, doma pa visok. S to metodo lahko identificiramo
osebe, pri katerih ne pride do nočnega znižanja krvnega tlaka. Pri starih
je ta fenomen manj izražen, pri zelo starih pa ga sploh ni.

Dobrobit zdravljenja
Zdravljenje starih in zelo starih bolnikov s hipertenzijo sledi pravilom v
smernicah, ko je sistolični krvni tlak višji od 160 mm Hg. Osnova pa je
ugotavljanje srčno-žilnega tveganja. Ob ugotovitvi dodatnih dejavnikov
tveganja, kot so kajenje, visok holesterol, sladkorna bolezen in
ugotovitvijo prizadetosti tarčnih organov (hipertrofija levega prekata,
proteinurija, zmanjšana ledvična funkcija) zdravimo tudi stare bolnike z
blago hipertenzijo.
Utemeljitev zdravljenja zelo starih bolnikov s hipertenzijo temelji na
rezultatih randomizirane, s placebom kontrolirane klinične raziskave
HYVET (»Hypertension in the Very Elderly Double Blind Trial«). Raziskava
je namreč pokazala, da je zdravljenje bolnikov s hipertenzijo, starih 80 let
in več, ob uporabi indapamida in dodanega perindoprila (če je bilo
potrebno) znatno zmanjšalo tveganje za večje srčno-žilne dogodke in
smrt v primerjavi s placebom.
Res je, da so tudi po tej raziskavi ostali nekateri dvomi o potrebi po
zdravljenju zelo starih bolnikov:
 večina vključenih bolnikov je bila v starosti med 80 in 84 let (73%), le
22% jih je bilo starih med 85 in 89 let in torej praktično ni podatkov o
učinkovitosti zdravljenje bolnikov po 90. letu starosti
 zaradi dokazov o nesporno ugodnem učinku znižanja krvnega tlaka v
celotni skupini zdravljenih bolnikov v primerjavi s placebom, je bila
10
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raziskava prekinjena in je bilo zato opazovalno obdobje raziskave
relativno kratko, v povprečju 1,8 leta
 pri interpretaciji rezultatov raziskave HYVET pa moramo vedeti tudi to,
da so namenoma izbirali bolnike, ki so bili v dobri fizični kondiciji,
izključili so kronične bolnike in krhke osebe, pa tudi tiste s klinično
pomembno ortostatsko hipotenzijo.
Nizek krvni tlak in ortostatska hipotenzija sta povezani s sinkopami, padci,
zlomi in drugimi poškodbami. Zato je pred zdravljenjem teh oseb
potrebno pretehtati koristi in tveganje znižanja krvnega tlaka. Poleg
velikega tveganja za srčno-žilne dogodke gre tudi za tveganje, povezano
s hipotenzijo. Dogodki, povezani s hipotenzijo, so v resničnem življenju
pogostejši kot v kliničnih raziskavah. V nedavni analizi velike zbirke
podatkov, so pri zelo starih posameznikih ugotavljali znatno povečanje
hospitalizacije zaradi zloma kolka v 30 dneh po začetku zdravljenja z
antihipertenzijskimi zdravili.6

Ciljni krvni tlak
Bolniki v raziskavi HYVET so bili zdravljeni, če je bil njihov sistolični krvni
tlak enak ali višji od 160 mm Hg, tako kot narekujejo smernice. Podatkov
o tem, ali naj zelo stare bolnike s hipertenzijo zdravimo že pri nižjih
vrednostih krvnega tlaka, ni. Prav tako je malo dokazov, kakšen je ciljni
krvni tlak pri zdravljenju. V smernicah je ciljni krvni tlak pod 150 mm Hg
(tabela 1), ni pa odgovora na vprašanje, pri katerem sistoličnem krvnem
tlaku je varnost bolnikov ogrožena. Kliničnih raziskav ni, patofiziološko pa
je utemeljena hipoteza, da pri krhkih zelo starih osebah vpliv na
mehanizme, ki ohranjajo perfuzijo organov, kar krvni tlak nedvomno je,
kritično zmanjšujejo pretok krvi skozi vitalne organe – srce, možgane in
ledvice. Pri bolj zdravih starejših osebah je ta vpliv na perfuzijo organov
bistveno manjši. Neodgovorjena vprašanja ostajajo: Ali imajo krhki bolniki
s hipertenzijo dobrobit zdravljenja? Ali je dobrobit enaka pri krhkih in
bolnikih z dobro psihofizično kondicijo? Ali naj bo prag, pri katerem se
začne zdravljenje, višji, kot je bilo pred kratkim priporočeno v smernicah?
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Tabela 1. Ciljne vrednosti krvnega tlaka. SŽ – srčno-žilni, SKT – sistolični krvni
tlak, DKT – diastolični krvni tlak
priporočilo

razred

raven

I
I
IIa
IIa

B
A
B
B

IIa

B

IIb

C

ciljni SKT med 150 in 140 mm Hg
pri starejših bolnikih pod 80 let (izhodiščni SKT ≥160 mm Hg

I

A

ciljni SKT med 150 in 140 mm Hg
pri starejših bolnikih nad 80 let in izhodiščnim SKT ≥160 mm
Hg, če so v dobri psihofizični kondiciji in to dobro prenašajo

I

B

I

A

ciljni SKT <140 mm Hg
priporočen pri bolnikih z nizkim do zmernim SŽ tveganjem
priporočen pri bolnikih s sladkorno boleznijo
priporočen pri bolnikih po prebolelem CVI ali TIA
priporočen pri bolnikih s koronarno boleznijo
priporočen pri bolnikih s kronično diabetično ali nediabetično
boleznijo ledvic
ciljni SKT <140 mm Hg
pri starejših bolnikih pod 80 let in so v dobri psihofizični
kondiciji s SKT ≥160 mm Hg, lahko znižamo SKT <140 mm
Hg, če to posameznik dobro prenaša. Pri oslabelih starejših
bolnikih moramo vrednosti SKT vedno individualno
prilagoditi

ciljni DKT <90 mm Hg
za vse bolnike z izjemo sladkornih bolnikov, kjer
priporočamo DKT <85 mm Hg; znižanje DKT med 80 in 85
mm Hg je varno in ga bolniki dobro prenašajo

Pri katerem ciljnem krvnem tlaku je zaščita krhkih zelo starih bolnikov s
hipertenzijo največja, ne da bi ogrozili njihovo varnost?
Nedavno objavljeni rezultati raziskave SPRINT7 kažejo, da je pri bolnikih z
velikim srčno-žilnim tveganjem ciljni sistolični krvni tlak 120 mm Hg
povezan manjšo pojavnostjo večjih kardiovaskularnih dogodkov in smrti
zaradi katerega koli vzroka v primerjavi z bolniki, pri katerih je bil ciljni
sistolični krvni tlak 140 mm Hg; ta rezultat je bil statistično značilen tudi v
podskupini bolnikov (28% vseh), starih nad 75 let. Vendar pa o bolnikih
nad 80 let starosti ni podatkov.
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Izbira zdravila
Smernice ne omenjajo razlike v načinu zdravljenja pri hipertenzivnih
bolnikih, starih ≥ 80 let, v primerjavi z bolniki, mlajšimi od 80 let. Primerna
zdravila ti. prve linije so diuretiki, zavirlaci angiotenzina II, zaviralci
angiotenzinske konvertaze in zaviralci kalcijevih kanalčkov, pa tudi
zaviralci adrenergičnih receptorjev beta. V raziskavi HYVET so bolniki
prejemali tiazidom podoben diuretik – indapamid in dodatno perindopril
kar pri ≈70% bolnikov, kar kaže na morebitno prednost zdravljenja s
kombinacijo diuretika in zaviralca konvertaze. Na podlagi drugih kliničnih
raziskav pri bolnikih, starih ≥60 let, so zdravila enakovredna, meta analize
raziskav še posebno pri izolirani sistolični hipertenziji starejših bolnikov
dajejo prednost diuretikom in zaviralcem kalcijevih kanalčkov.

Zaključek
Klinične raziskave zdravljenja hipertenzije pri starejših bolnikih nedvomno
potrjujejo korist znižanja sistoličnega krvnega tlaka med 140 mm Hg in
150 mm Hg, če je izhodiščni krvni tlak ≥160 mm Hg. Navkljub temu pa je
pri starejših bolnikih v dobri psihofizični kondiciji, ki so mlajši od 80 let,
smiselno razmisliti o uvedbi zdravljenja pri sistoličnem krvnem tlaku >140
mm Hg in ga znižati na <140 mm Hg, a le, če zdravljenje dobro prenašajo.
Manj je dokazov o uspešnosti zdravljenja hipertenzije pri osebah starejših
od 80 let.
Antihipertenzijsko zdravljenje temelji na splošnih načelih v smernicah.
Veliko starih bolnikov ima tudi druge dejavnike tveganja, ki narekujejo
ustrezno izbiro antihipertenzijskega zdravila. Prav tako gre pri večini
bolnikov že za okvare tarčnih organov, ki prav tako zahtevajo razmislek o
izbiri antihipertenzijskega zdravila. Bolj kot v mlajši populaciji na izbiro
zdravila vpliva tudi komorbidnost. Večina bolnikov potrebuje za dosego
ciljnega krvnega tlaka, ki ga moramo skrbno izbrati za vsakega bolnika
posebej, dve ali celo več antihipertenzijskih zdravil.
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OCENA KRVNEGA TLAKA PRI STAREJŠIH
PREISKOVANCIH, BOLNIKIH Z ATRIJSKO
FIBRILACIJO
Primož Dolenc, Hamady Maïga
Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Uvod
Že v začetku 20. stoletja so zdravniki povezovali visoko umrljivost s
hipertenzijo. Dolgo časa je prevladovalo mišljenje, da je višji krvni tlak (KT)
zgolj mehanizem, ki je omogočal boljši pretok krvi skozi organe in bi bilo
zdravljenje škodljivo. V 2. polovici 20. stoletja so se začele usmerjene
raziskave mehanizmov hipertenzije in posledično razvoj antihipertenzivnih
zdravil.
Za učinkovito obravnavanje hipertenzije je potrebno zanesljivo izmeriti
vrednosti krvnega tlaka. Dandanes smo vajeni uporabljati samodejne
merilnike, vendar se je vse začelo s posrednim merjenjem KT z okluzivno
manšeto, natančno metodo je leta 1896 predstavil Scipione Riva-Rocci.
S palpacijo odvodnice distalno od manšete je bilo možno izmeriti sistolični
krvni tlak. Avskultacijsko metodo je objavil ruski vojaški kirurg Nikolaj
Sergejevič Korotkov, ki je leta 1905 objavil članek o značilnih tonih, ki jih
slišimo z avskultacijo nad nadlahtno odvodnico ob postopnem izpuščanju
zraka iz napihnjene manšete – s to metodo izmerimo sistolično in
diastolično vrednost krvnega tlaka. Avskultacijska metoda z živosrebrnim
sfigmomanometrom je bila do pred kratkim kljub nekaterim
pomanjkljivostim zlati standard. Manj pogosto uporabljamo aneroidne
merilnike, ki so mehansko bolj zapleteni in potrebujejo pogoste
kalibracije, so lahko manj zanesljivi in natančni. Oscilometrična metoda
merjenja krvnega tlaka je sicer znana že od začetka prejšnjega stoletja, a
se je močno uveljavila z razvojem elektronike in s pojavom prvih
polsamodejnih merilnikov v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.
Današnji merilniki so najpogosteje samodejni oscilometrični.
Poleg konvencionalnih meritev krvnega tlaka v ambulanti se pričenja
uveljavljati metoda samodejnega merjenja krvnega tlaka v ambulanti (s
prisotnostjo in brez prisotnosti) opazovalca, izven ambulante pa sta nam
v diagnostiki in spremljanju arterijske hipertenzije v pomoč tudi
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spremljanje krvnega tlaka doma in celodnevno spremljanje krvnega tlaka
(CSKT).

Hipertenzija pri starejših preiskovancih
Prevalenca arterijske hipertenzije pri starejših preiskovancih (>60 let) je
približno 55% pri moških in 60% pri ženskah in se v višji starosti povečuje
pri obeh spolih.1 Vedno večja je tudi populacija starostnikov (>80 let), pri
katerih je zaradi komorbidnosti in starostnih sprememb potrebna
posebna pozornost pri merjenju KT, saj je hipertenzija tudi pri starejših
dejavnik tveganja za srčno-žilne bolezni, možgansko kap in smrtnost, ne
smemo pa tudi pozabiti na prezgodnjo invalidnost in nastanitev v
zdravstvenih ustanovah in domovih.
Sistolični in diastolični KT naraščata do 5. ali 6. desetletja starosti, kasneje
pa diastolični postopoma upada, medtem ko se sistolični zvišuje še
naprej.2 Izolirana sistolična hipertenzija je zato pri starostnikih
prevladujoča oblika hipertenzije.3 Starostniki imajo večinoma primarno
(esencialno) hipertenzijo, sekundarne oblike so razen renovaskularne
hipertenzije zelo redke. Renovaskularna hipertenzija je običajno sistolodiastolična, kar je sicer pri zelo starih bolnikih redka oblika hipertenzije.4
Pri ugotavljanju hipertenzije pri starejših ljudeh je treba upoštevati
običajne ukrepe, kot je opisano v vseh smernicah – primerno velikost
manšete, položaj bolnika, kakovost opreme, priprave na meritev, ipd.4
Pri zelo starih osebah obstaja večja možnost napačne diagnoze
hipertenzije iz več razlogov. KT lahko pri njih izraziteje niha, še posebej
sistolični – povečana je spremenljivost krvnega tlaka, ne le od utripa do
utripa temveč tudi v daljših časovnih razponih. Pri treh zaporednih
meritvah sistolični KT povprečno upade za 11 mm Hg.5 Pri bolnikih, starih
65–74 let, pozimi v primerjavi s poletjem za 4-krat poraste možnost, da
pri njih postavimo diagnozo hipertenzije. Tudi učinek bele halje je pri
starejših izrazitejši, posebej ženskah, z razlikami med meritvami v
ambulanti in doma več kot 40 mm Hg.6 Zato vse več mednarodnih in
nacionalnih smernic priporoča pri starostnikih pri diagnostiki hipertenzije
celodnevno spremljanje krvnega tlaka (CSKT). Ta preiskava pa je pri
starostnikih lahko težavna zaradi večje prevalence aritmij, pogostejše
pomembne razlike v KT med nadlahtema in povečane spremenljivosti
KT.4
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Starostniki imajo pri avskultacijskih meritvah pogostejši avskultacijski
presledek, posebej ženske in bolniki z izolirano sistolično hipertenzijo.7
Pomembno je preveriti krvni tlak na obeh nadlahteh, razlike v sistoličnem
KT nad 10 mm Hg so pogoste in klinično pomembne. Zaradi pogoste
ortostatske hipotenzije, je potrebno krvni tlak izmeriti sede in stoje.4
Čeprav je psevdohipertenzija redka (<2% bolnikov), nanjo ne smemo
pozabiti – napihnjena manšeta ne more zapreti kalcificirane žile in
izmerjen krvni tlak je lažno zvišan.4 Pogosto pozabljamo na
postprandialno hipotenzijo – 30 do 120 min po zaužitem obroku lahko KT
upade za več kot 25 mm Hg.8
Sicer se pri starostnikih KT izmerjen v ambulanti in pri CSKT v osnovi
ujemata – pogostejša sta izolirana sistolična hipertenzija, povečan pulzni
tlak, a pri CSKT dobimo dodatne informacije. KT pri starostnikih ponoči
pogosto ne upada ali celo porašča (»non-dippers«), med spanjem prihaja
do motenj spanja, npr. vstajanja zaradi nikturije, zaradi česar KT ponoči
izgublja svoj prognostični pomen. Pri starejših je pogost tudi popoldanski
počitek (»siesta«), kar moramo pri oceni preiskave upoštevati. Kljub temu
je v prospektivnih raziskavah 24-urno povprečje sistoličnega KT
prognostično boljši napovednik srčno-žilnih zapletov in smrtnosti kot KT
v ambulanti.9,10 Pri starostnikih je zelo pomembna anamneza jemanja
dodatnih zdravil, ki jih bolnik nakupi za samozdravljenje, še posebej
nesteroidnih antirevmatikov, ki lahko pomembno zvišajo krvni tlak.11
V britanskih smernicah NICE12 ima zato CSKT osrednjo vlogo v oceni
hipertenzije ne glede na starost, kljub temu da so podatki o primernosti
merilnikov in prognostični podatki o KT pri starejših zelo omejeni. Razen
za meritve KT v ambulanti ni še niti usklajenih razmejitvenih vrednosti KT
pri zelo starih za spremljanje KT doma in CSKT. Primerljive razlike med
povprečjem CSKT in meritvami KT v ambulanti so v raziskavah med 5/5
do 12/6 mm Hg.4,13,14
Pri starostnikih, starejših od 80 let, evropske smernice priporočajo
zdravljenje hipertenzije pri sistoličnem KT >160 mm Hg, posredno zaradi
randomizirane raziskave »Hypertension in the Very Elderly Trial«
(HYVET),15 v kateri so bili vključeni preiskovanci s povprečno starostjo
83,6 let z izolirano sistolično hipertenzijo. Vključitveni kriterij je bil sistolični
KT med 160 in 199 mm Hg, ciljni KT pa <150/80 mm Hg. Iz te raziskave
torej nimamo podatkov o koristnosti zdravljenja hipertenzije 1. stopnje
(sistolični KT 140–159 mm Hg). Raziskavo so predčasno zaključili (po 1,8
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leta) zaradi statistično pomembnega znižanja pogostnosti možganske
kapi in splošne umrljivosti. Ciljne vrednosti KT je doseglo 48%
preiskovancev v zdravljeni skupini. Del bolnikov je v tej raziskavi opravil
tudi CSKT, na osnovi katerega je bilo ocenjeno, da je imelo kar 40–60%
udeležencev te raziskave hipertenzijo bele halje.16 Glede na dobrobit
bolnikov v tej skupini lahko to dejstvo pomeni, da v tej starosti hipertenzija
bele halje ni nedolžen pojav.
Raziskava SPRINT (»Systolic blood pressure intervention trial«)17 je imela
skupno 28% preiskovancev starejših od 75 let. Vključili so preiskovance
s sistoličnim KT med 130–180 mm Hg in visokim tveganjem za srčno-žilne
zaplete ter jih razdelili v intenzivno in standardno skupino s terapevtskim
ciljem <120 mm Hg, oz. <140 mm Hg. V intenzivno zdravljeni skupini je
prišlo do manjše srčno-žilne smrtnosti, vendar zaradi posebnosti tehnike
merjenja krvnega tlaka in predhodne izključitve šibkejših, polimorbidnih
starejših, ugotovitev raziskave ni možno upoštevati za celotno starostno
skupino bolnikov.
Raziskava VALISH (»Valsartan in Elderly Isolated Hypertension, 2010) je
primerjala kohorto v starosti 70–85 let z izolirano sistolično hipertenzijo s
ciljnimi vrednostmi med 140 in 150 mm Hg. Izsledki raziskave kažejo na
pozitivni učinek nižanja KT, vendar brez jasne ciljne vrednosti KT.18
Evropske smernice4 svetujejo uvajanje antihipertenzijskega zdravljenja pri
bolnikih starejših od 80 let s sistoličnim krvnim tlakom >160 mm Hg, z
doseganjem ciljnih vrednosti med 140–150 mm Hg, pod pogojem da so
bolniki v dobri psihofizični kondiciji. Slednje lahko ocenjujemo po različnih
kriterijih (hujšanje, izčrpanost, šibkost, upočasnjena hoja, znižana fizična
aktivnost). Nadaljevanje zdravljenja pri starejših, ki so bili zadovoljivo
vodeni in so prešli v osemdeseta leta je smiselno, vendar je treba ponovno
oceniti psihofizično kondicijo. Glede na raziskavi SPRINT17 in VALISH18 bi
bil ciljni KT pod 140 mm Hg pri relativno zdravem starostniku.
Varne ciljne vrednosti KT pri starejših in krhkih so po ekspertnem mnenju
združenj ESH in združenja za geriatrično medicino med 130 in 150 mm
Hg.4,19 Ameriške smernice JNC-820 ki pa niso bile širše sprejete, so leta
2014 priporočale bolj »sproščeno« razmejitev krvnega tlaka pri starejših v
primerjavi s prejšnjimi (JNC-7).14 JNC-8 smernice so priporočale znižanje
krvnega tlaka do 150/90 mm Hg pri starosti 60 let in več in pod 140/90
mm Hg pri mlajših.20 Nove ameriške Smernice za klinično prakso pri
zvišanem krvnem tlaku 2017 (»2017 High Blood Pressure Clinical Practice
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Guideline«),21 ki so ravnokar izšle, pa so izrazito drugačne: priporočajo
zdravljenje hipertenzije s ciljnim sistoličnim krvnim tlakom pod 130 mm
Hg pri samostojno živečih starih ≥65 let s povprečnim krvnim tlakom 130
mm Hg ali več (stopnja priporočila I, raven dokazov A). Pri starejših (≥65
let) s hipertenzijo, visokim bremenom pridruženih bolezni in omejenim
predvidenim trajanjem življenja se je potrebno odločiti o intenzivnosti
zniževanja krvnega tlaka in izbiri antihipertenzivnih zdravil glede na
klinično presojo, bolnikove želje in timski pristop za oceno tveganja/koristi
(stopnja priporočila IIa, raven dokazov C-EO – tj. mnenje strokovnjakov).21
Raziskave na področju demence v ZDA kažejo, da je v višji starosti (>90
let) nižje tveganje za demenco pri tistih, ki so dobili diagnozo hipertenzije
po 80. letu starosti. Mehanizem naj bi bil izboljšanje možganskega
krvnega pretoka z višjim krvnim tlakom navkljub s starostjo povezanimi
spremembami žilja in na ta način vzdrževanje kognicije. Na podoben
način naj bi se izboljšala prekrvavitev tarčnih organov.22

Hipertenzija pri atrijski fibrilaciji
Ob atrijski fibrilaciji (AF) potrebujemo več meritev KT, da zanesljivo
ugotovimo njegovo višino.23 Verjetnost AF se poveča z naraščajočo
starostjo, višino KT, prisotnostjo hipertrofije levega prekata in z velikostjo
levega preddvora. Tveganje za nastanek atrijske fibrilacije se lahko
zmanjša za več kot 60% pri bolnikih s hipertenzijo z dobro urejenim KT.24
AF je najpogostejša obstojna motnja srčnega ritma s pogostnostjo 1–2%
v splošni populaciji. Incidenca in prevalenca se podvoji z vsakim
desetletjem življenja.25 Zaradi podaljševanja življenjske dobe ocenjujemo,
da se bo njena sedanja pogostnost v naslednjih 50 letih podvojila.
Hipertenzija podvoji tveganje za nastanek AF25 in je zaradi svoje
pogostnosti njen glavni vzrok. AF je na žalost poglavitni izključitveni kriterij
v raziskavah o hipertenziji, je pa hipertenzija zelo pogosta pri bolnikih v
raziskavah o AF (49–90%).26
Arterijska hipertenzija je klinično pomemben dejavnik tveganja za
trombembolični dogodek pri bolnikih z AF, prav tako neurejena AH
poveča tveganje za krvavitev ob protitrombotičnem zdravljenju.
Mehanizem v ozadju je preplet aktivacije sistema renin-angiotenzinaldosteron (RAAS) in hemodinamskih sprememb v preddvorih in
prekatih.27 Izsledki zadnjih raziskav iz danske baze podatkov, kjer so v
daljšem časovnem obdobju opazovali učinek antihipertenzivnih zdravil in
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pojav AF, kažejo na ugoden učinek zaviralcev angiotenzinske konvertaze
in angiotenzina II, saj ti pozitivno vplivajo na remodelacijo v srcu.27
V sistematskem pregledu primerjave samodejnih in ročnih meritev KT pri
AF (N=566)28 se je sistolični KT dobro ujemal z ročnimi meritvami
(precenjen za 0,5 mm Hg), diastolični pa je bolj odstopal (precenjen za 2,5
mm Hg). Srčni utrip ni vplival na natančnost samodejne meritve. Napake
pri meritvah pri AF so podobne kot pri bolnikih s sinusnim ritmom, tako
da CSKT lahko priporočimo pri bolnikih z AF, ki imajo stabilno srčno
frekvenco (60–100 /min).
Novejša generacija merilnikov je sposobnih odkrivati aritmije, npr.
Microlife Watch BP AFIB. V raziskavi se je merilnik bolje obnesel
(občutljivost 98%, specifičnost 92%) kot zdravnik splošne prakse pri
odčitavanju aritmije v EKG (občutljivost 80%, specifičnost 92%).29 Na
osnovi teh izsledkov je izšel tehnični dodatek k smernicam NICE,30 kjer so
priporočene meritve KT doma po predvidenem protokolu v diagnostiki AF
– zaenkrat z le zgoraj omenjenim merilnikom. Upoštevajoč izsledke
raziskav pričakujejo, da bi ustrezna diagnostika neprepoznane AF
preprečila možganske kapi (med 53 in 117 usodnih, oz. med 28 in 65
neusodnih na 100.000 preiskav), kar bi bil stroškovno učinkovit ukrep
zaradi prihrankov bolnišnične oskrbe in dolgoročnega obravnavanja
bolnikov.29,31
Pri starejših od 65 let bi imel algoritem preverjanja hipertenzije in
ugotavljanja AF naslednji potek:29
• 3 zaporedne meritve krvnega tlaka s samodejnim merilnikom in
potrditev diagnoze AF z EKG
• pri sumu na paroksizme AF pride v poštev merilnik krvnega tlaka z
detekcijo AF s spremljanjem KT doma za večjo možnost postavitve
diagnoze
• CSKT z detekcijo AF med rutinsko preiskavo pri starejših, ki so
ogroženi zaradi AF, bi lahko potrdil asiptomatsko ali paroksizmalno AF
• pri mlajših od 65 let diagnostika AF ni indicirana zaradi njene majhne
incidence, lažno pozitivnih izvidov zaradi sinusne aritmije in
pomanjkanja dokazov iz raziskav.

Zaključek
Prispevek sovpada z velikim preobratom in spreminjanjem smernic o
obravnavanju bolnikov z zvišanim krvnim tlakom v ZDA (november 2017)21
in predvidoma v naslednjem letu v Evropi (junij 2018). Razmejitve krvnega
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tlaka temeljijo na vedno nižjih vrednostih krvnega tlaka, ker so
prospektivne raziskave prikazale dobrobit znižanja krvnega tlaka v vseh
starostnih obdobjih. Tudi samostojno živeči starostniki pri tem niso
izjema.
Pri starejših bolnikih, ki imajo veliko breme pridruženih bolezni, ki so
nesamostojni in živijo v domovih za starostnike, pri tistih z napredovalo
demenco in napredovalim srčnim popuščanjem, pa je potrebno previdno
zniževanje krvnega tlaka in skrbno spremljanje, z upoštevanjem smernic
in priporočil ekspertnih skupin.
Atrijska fibrilacija in hipertenzija sta pogost sopotnik v starejših letih.
Atrijska fibrilacija je napredujoča bolezen s skupnimi predispozicijskimi
dejavniki z arterijsko hipertenzijo in pomembnimi zapleti, vključno s
poslabšanjem kvalitete življenja, trombembolijami in smrtjo. Zdravljenje
bolnikov s hipertenzijo in atrijsko fibrilacijo vključuje antihipertenzivna,
antiaritmična in antitrombotična zdravila. Pri teh bolnikih so zelo
pomembni dober nadzor krvnega tlaka, srčne frekvence in pridruženih
srčno-žilnih dejavnikov tveganja.
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Uvod
Število bolnikov, ki so preživeli raka, se je v zadnjih desetletjih z
napredkom možnosti zdravljenja malignih bolezni postopno povečevalo.
Z daljšim preživetjem pa se je povečala možnost za pojav zapletov
zdravljenja osnovne bolezni (operacije, radioterapije, kemoterapije), med
katerimi so zapleti srčno-žilnega sistema pogosti. Te v grobem delimo v
devet kategorij:
• arterijska hipertenzija (predvsem pri zdravljenju z zaviralci
angiogeneze)
• disfunkcija miokarda in srčno popuščanje (predvsem pri zdravljenju z
antraciklini)
• koronarna bolezen
• bolezni zaklopk
• aritmije, predvsem pri zdravilih, ki podaljšajo dobo QT
• tromboembolična bolezen
• periferno žilno obolenje in kap
• pljučna hipertenzija
• bolezni perikarda.
Bolezni srčno-žilnega sistema kot posledica terapije maligne bolezni se
lahko pojavijo tudi več mesecev oz. let po končanem onkološkem
zdravljenju. Bolniki so lahko ozdravljeni z onkološkega stališča in potem
umrejo zaradi srčno-žilnih zapletov. Patofiziologija teh zapletov še ni
popolnoma razjasnjena, najverjetneje pa ima veliko vlogo pri tem vpliv
onkološkega zdravljenja na strukturo in funkcijo endotelija.1
Arterijska hipertenzija (AH) je ena od najpogostejših bolezni srčno-žilnega
sistema, ki nezdravljena močno poveča umrljivost zaradi srčno-žilnih
dogodkov (miokardni infarkt, možganskožilni dogodki, odpoved ledvic).
Njeno zdravljenje, oz. skrb za urejenost krvnega tlaka (KT), je ključnega
pomena. Ob razvoju tarčnih sistemskih zdravil za zdravljenje raka se je
pojavila arterijska hipertenzija kot neželeni učinek, najpogosteje ob
zdravljenju z zaviralci angiogeneze. Preživetje bolnikov je mnogo boljše
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ob skrbi za urejenost KT, zato je dober nadzor nad njim ključnega pomena
pri vodenju bolnika z rakavo boleznijo, ki prejema sistemsko terapijo.

Sistemski kemoterapevtiki
Idealen kemoterapevtik bi bil specifičen samo za rakaste celice, takih
zdravil pa zaenkrat ne obstaja veliko. Z razvojem tarčnih zdravil smo sicer
prišli do zdravil, ki so vedno bolj specifična za tumorske celice, kljub
vsemu pa se njihovim neželenim učinkom še nismo uspeli popolnoma
izogniti. Ti so odvisni od vrste in odmerka zdravila za zdravljenje raka,
poleg tega pa tudi od lastnosti bolnika (stanje zmogljivosti, ti.
»performance status«, starost, razširjenost rakave bolezni, pridružene
bolezni, delovanje organov preko katerih se zdravilo izloča, in podobno).
Neželene učinke po hitrosti nastanka delimo na akutne (nastanejo v nekaj
minutah do urah), subakutne (nastanejo v nekaj dneh) ter kasne (nastanejo
v nekaj tednih, mesecih ali celo letih).2
Sistemske kemoterapevtike delimo na:3
• citotoksična zdravila, ti. klasični kemoterapevtiki (antimetaboliti,
alkilirajoči dejavniki, naravni produkti – npr. proti rakastim celicam
delujoči antibiotiki)
• hormonska zdravila (predvsem za zdravljenje raka prostate, dojke,
endometrija)
• zdravila za uravnavanje biološkega odziva (interferoni, interlevkini)
• diferenciacijska zdravila
• zdravila za zaviranje angiogeneze (talidomid, bevacizumab, sunitinib,
sorafenib, idr.)
• inhibitorji signalnih poti (inhibitorji tirozinskih kinaz, inhibitorji receptorja
za epidermalni rastni faktor)
• monoklonska protitelesa (usmerjena proti za tumorje specifične
antigene)
• cepiva (v razvoju).
Arterijska hipertenzija kot neželeni učinek zdravljenja z zaviralci angiogeneze

Arterijsko hipertenzijo kot neželeni učinek lahko povzročajo številni
sistemski kemoterapevtiki (npr. alkilirajoči dejavniki – pojavnost odvisna
od odmerka in uporabljene spojine; imunosupresivi – pojavnost odvisna
od odmerka; eritropoetin), daleč najpogosteje pa se pojavlja pri
zdravljenju z zaviralci angiogeneze (anti-VEGF), kot so bevacizumab,
sunitinib, sorafenib in drugi (zdravljenje karcinoma ledvičnih celic,
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debelega črevesa, dojke, jetrnih celic ter nedrobnoceličnega karcinoma
pljuč). Po nekaterih študijah naj bi se ob zdravljenju z njimi AH pojavila v
21–59%;4 Lahko celo rečemo, da je videti kot da se bolnikih, pri katerih
se je razvila AH, bolje odzivajo na kemoterapijo. Pri vseh bolnikih, ki bodo
prejeli zdravljenje s temi učinkovinami, je zato nujno, da poznamo njihovo
izhodiščno vrednost krvnega tlaka ter ga primerno uredimo še pred
uvedbo kemoterapevtika, če vrednosti niso urejene, nato pa je potrebno
redno spremljanje krvnega tlaka ter uvajanje antihipertenzivnega
zdravljenja, če se AH pojavi na novo, oz. višanje odmerkov že uvedenih
zdravil ter dodajanje novih do ureditve vrednosti KT. Zdravljenje AH ne
vpliva na uspešnost onkološkega zdravljenja.
Mehanizem nastanka AH pri zdravljenju z anti-VEGF še ni dokončno
jasen, domneva pa se, da imajo vlogo pri njenem razvoju disfunkcija
endotelija s povečano produkcijo endotelina, zmanjšana produkcija
dušikovega oksida (NO), zmanjšanje števila kapilar na periferiji, okvara
drugih organov (npr. ledvic, ščitnice) ter povečanje reaktivnih kisikovih
spojin, ki povečajo oksidativni stres v organizmu.4
Poleg neželenega učinka zdravljenja z anti-VEGF pa se AH lahko pojavi
tudi pri bolnikih z rakom v področju vratu, pri katerih so bili lahko ob
operativnem posegu za odstranitev tumorja oz. radioterapiji poškodovani
baroreceptorji v vratnih arterijah.5

Zdravljenje arterijske hipertenzije pri onkološkem bolniku
Ciljne vrednosti KT so enake kot pri ostali populaciji:
• <140/90 mm Hg pri zdravih
• <140/85 mm Hg pri bolnikih s sladkorno boleznijo
• <130/80 mm Hg pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo s proteinurijo
• <150/90 mm Hg pri starejših od 80 let.
Pomembno je, kako krvni tlak izmerimo, saj so bolniki ob prihodu v
ambulanto velikokrat zaskrbljeni zaradi svoje bolezni in zato meritev tlaka
tam ni objektivna, zato se moramo zanesti na samomeritve krvnega tlaka
doma oziroma opraviti celodnevno spremljanje krvnega tlaka. Pri
onkoloških bolnikih se glede ukrepanja in odločitve o zdravljenju
največkrat odločajo na podlagi razdelitve »Common Terminology Criteria
for Adverse Events« (CTCAE), ki AH razdeli v 4 stopnje:
• stopnja 1: predhipertenzija (KT 120–139/80–89 mm Hg)
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• stopnja 2: AH stopnje 1 (KT 140–149/90–99 mm Hg oz. >140/90 mm
Hg, če je bil KT pred tem urejen, oz. ob porastu diastoličnega KT za
>20 mm Hg in prisotnih simptomih)
• stopnja 3: AH stopnje 2 (KT ≥160/100 mm Hg)
• stopnja 4: življenje-ogrožujoče posledice, potrebni so nujni ukrepi.
Smernice CTCAE navajajo, da se z zdravljenjem AH prične pri stopnji 2.
Prvi ukrep je enak kot pri neonkoloških pacientih – svetovanje zdravega
življenjskega sloga, uživanje hrane z manj natrija in holesterola, telesna
aktivnost, kolikor jo pridruženo onkološko obolenje dovoljuje. Če z
nefarmakološkimi ukrepi ne dosežemo ustreznega znižanja KT, je
potrebno uvesti antihipertenzijska zdravila.4
Najprimernejša antihipertenzivna zdravila:
• zaviralci angiotenzinske konvertaze
• antagonisti angiotenzina II
• dihidropiridinski zaviralci kalcijevih kanalčkov.
Zdravila drugega izbora (ko z maksimalnimi odmerki zgoraj naštetih
zdravil v kombinacijah ne dosežemo ustreznega padca KT):
• zaviralci adrenergičnih receptorjev beta
• spironolakton
• diuretiki (uporabljati previdno zaradi možnega elektrolitnega
disbalansa in podaljšanja QT dobe).
V praksi je videti, da moramo večkrat poseči po dolgodelujočih diuretikih,
ki jih uvedemo prehodno in ukinemo ob znižanju krvnega tlaka v obdobju,
ko je kemotrapija prekinjena. Pri zdravljenju z anti-VEGF za urejanje KT ne
smemo uporabljati nedihidropiridinskih zaviralcev kalcijevih kanalčkov
(verapamil, diltiazem), ker delujejo na citokrom P450 3A4, preko katerega
se metabolizira tudi anti-VEGF, zato bi s tem lahko povečali njegovo
toksičnost.6
Tudi v sledenju zdravljenja se moramo zanašati na občasne meritve
krvnega tlaka doma, oz. celodnevno spremljanje.
Če kljub optimizaciji antihipertenzivne terapije tlaka ne uspemo znižati v
želeno območje, je potrebno začasno (do ureditve KT) ukiniti zdravljenje
z anti-VEGF, kar pa poslabša bolnikov odgovor na zdravljenje onkološke
bolezni in s tem tudi preživetje, kar še dodatno potrjuje nujnost urejenega
KT.
Začete so bile študije o preventivni uvedbi antihipertenzivne terapije ob
začetku zdravljenja z anti-VEGF tudi pri normotenzivnih bolnikih ter o
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uporabi dolgodelujočih darovalcev NO ali zaviralcev endotelina v ta
namen. Prvi izsledki so obetavni, potrebne pa so še nadaljnje
prospektivne raziskave, da bi lahko priporočili uporabo v vsakdanji
praksi.7

Kaj lahko povzamemo?
• Arterijsko hipertenzijo je potrebno primerno zdraviti glede na trenutne
smernice klinične prakse. Krvni tlak je potrebno spremljati pred
začetkom onkološkega zdravljenja ter redno med zdravljenjem,
pogostost je odvisna od lastnosti pacienta in urejenosti krvnega tlaka.
Uporabne so samomeritve krvnega tlaka in celodnevno spremljanje
krvnega tlaka
• AH pri onkoloških bolnikih zdravimo z enakimi zdravili kot pri
neonkoloških bolnikih; vzpodbuja se zgodnje in agresivno zdravljenje
za preprečevanje srčno-žilnih zapletov, kot je srčno popuščanje
• zdravila izbora so zaviralci angiotenzinske konvertaze, antagonisti
angiotenzina II, zaviralci adrenergičnih receptorjev beta in
dihidropiridinski zaviralci kalcijevih kanalčkov, dolgodelujoči diuretiki;
nedihidropiridinskim zaviralcem kalcijevih kanalčkov se je potrebno
izogibati zaradi možnih interakcij s kemoterapevtiki
• če KT ne uspemo dobro urediti, so možni ukrepi: optimizacija
antihipertenzivne terapije, zmanjšanje odmerkov kemoterapevtika ali
ukinitev zaviralca angiogeneze do ureditve KT, nato lahko
kemoterapevtik vrnemo v terapijo (za dosego optimalnega odgovora
na onkološko zdravljenje).
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ALI JE TELESNA OBREMENITEV PRI
BOLNIKU S HIPERTENZIJO VARNA?
Andrej Erhartič, Amela Kabaklić, Sabina Softić
Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Uvod
Arterijska hipertenzija je najpogostejši dejavnik tveganja za srčno-žilno
obolevnost in umrljivost.1 V Slovenski epidemiološki raziskavi iz leta 2009
je prevalenca arterijske hipertenzije pri odraslih 66%. Morda je zaradi
metodologije epidemiološke raziskave ta številka precenjena, vendar na
osnovi drugih populacijskih opažanj in primerjave s podatki v drugih
evropskih državah, nedvomno lahko rečemo, da je prevalenca
hipertenzije v Sloveniji pri odraslih vsaj okrog 50%.2
Pri posameznikih, ki so redno telesno aktivni, se ugodni učinki telesne
vadbe kažejo z manjšo obolevnostjo in umrljivostjo ter daljšo pričakovano
življenjsko dobo.3 Redna zmerna in/ali intenzivna telesna vadba ima
številne ugodne učinke na zdravje posameznikov. Med drugim zmanjšuje
tveganje za nastanek debelosti, koronarne bolezni, možganske kapi,
določenih vrst malignih bolezni in splošno umrljivost. Ima ugodne učinke
na kognitivne funkcije, zmanjšuje stres, anksioznost in depresijo.4
Arterijska hipertenzija redkeje prizadene telesno dejavne posameznike kot
posameznike v splošni populaciji.5
Izsledki številnih raziskav potrjujejo ugodne učinke telesne vadbe na
znižanje krvnega tlaka. Izsledki večje metaanalize 24-urnih meritev
krvnega tlaka so pokazali, da redna telesna vadba zniža krvni tlak za
3,3/3,5 mm Hg podnevi in 3,0/2,4 mm Hg ponoči (pri normotenzivnih za
2,4/1,6 mm Hg, pri bolnikih s hipertenzijo za 6,4/4,9 mm Hg).6
Druga metaanaliza je pokazala, da tudi uporovna, izometrična vadba zniža
krvni tlak za 3–6 mm Hg.7

Načrtovanje telesne vadbe pri bolniku s hipertenzijo
Pred izbiro vrste in stopnje telesne vadbe pri določenem posamezniku
moramo odvzeti natančno anamnezo, ki poleg standardnih vprašanj
glede arterijske hipertenzije in drugih dejavnikov tveganja vsebuje tudi
ciljana vprašanja glede prehrane, vnosa soli, morebitno jemanje
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nesteroidnih antirevmatikov ter kontracepcijskih ali drugih zdravil, ki bi
vplivala na krvni tlak.
Klinični pregled mora vsebovati natančne in po smernicah izvedene
meritve krvnega tlaka. Zaradi možnosti sindroma bele halje ali prikrite
hipertenzije, če je možno, naj preiskovanec opravi tudi meritve krvnega
tlaka v domačem okolju in/ali celodnevno merjenje krvnega tlaka. Dobro
je upoštevati, da je sindrom bele halje pogostejši pri telesno aktivnih
posameznikih kot v splošni populaciji. V kolikor potrdimo arterijsko
hipertenzijo, opravimo standardne diagnostične preiskave za oceno
morebitne prizadetosti tarčnih organov in ob ustrezni klinični sliki
preiskave za izključitev sekundarnih vzrokov arterijske hipertenzije. V
primeru potrjene sekundarne arterijske hipertenzije intenzivno telesno
vadbo odložimo do odprave vzroka. Potrebno je oceniti stopnjo arterijske
hipertenzije glede na veljavne smernice in oceniti celotno srčno-žilno
ogroženost.
Opozoriti je potrebno, da imajo lahko športniki v polni tekmovalni
pripravljenosti (posebno mladi moški) z nizko srčno frekvenco in
kompenzatorno velikim utripnim volumnom včasih sistolični krvni tlak v
visoko normalnem območju ali v območju blage arterijske hipertenzije
(“lažna hipertenzija”).5
Splošno sprejeto je mnenje, da asimptomatski posamezniki, pri katerih je
tveganje za srčno-žilne dogodke majhno, ne potrebujejo dodatnih
presejalnih preiskav pred začetkom redne telesne vadbe.8
Pri izbiri ustreznega programa telesne vadbe pri posameznikih z arterijsko
hipertenzijo kakor tudi pri posameznikih brez znane arterijske hipertenzije
in z drugimi dejavniki tveganja je v pomoč obremenitveno testiranje, ki
nam služi ne samo kot diagnostično in prognostično orodje pri oceni
srčno-žilnega sistema, temveč tudi pri oceni telesne zmogljivosti, na
podlagi katere lahko načrtujemo intenzivnost telesne obremenitve pri
posamezniku. Z obremenitvenim testiranjem lahko ocenjujemo uspešnost
zdravljenja pri bolnikih z že znano hipertenzijo ali ugotovimo hipertenzijski
odziv na obremenitev pri posameznikih s sicer normalno vrednostjo
krvnega tlaka.
Kakšna bo za posameznika z arterijsko hipertenzijo ustrezna rekreativna
ali tekmovalna telesna aktivnost, ocenimo glede na srčno-žilno
ogroženost in dejavnike tveganja. Na podlagi teh se tudi odločamo za
način obravnave in sledenja teh posameznikov. Priporočila za ukvarjanje
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Tabela 1. Priporočila za ukvarjanje s tekmovalnim in rekreativnim športom ter
način obravnave in sledenja posameznikov z arterijsko hipertenzijo
dodatna
srčno-žilna
ogroženost

merila za
športno
udejstvovanje

obravnava

priporočilo
glede športa

spremljanje

majhna

dobro
nadzorovan
krvni tlak

anamneza,
klinični pregled,
EKG,
obremenitveno
testiranje,
ehokardiografija

vsi športi

letno

zmerna

dobro
nadzorovan
krvni tlak in
dejavniki
tveganja

anamneza,
klinični pregled,
EKG,
obremenitveno
testiranje,
ehokardiografija

vsi športi z
izjemo športov
z velikimi
statičnimi in
dinamičnimi
obremenitvami
(IIIC)

letno

velika

dobro
nadzorovan
krvni tlak in
dejavniki
tveganja

anamneza,
klinični pregled,
EKG,
obremenitveno
testiranje,
ehokardiografija

vsi športi z
izjemo športov
z velikimi
statičnimi in
dinamičnimi
obremenitvami
(IIIA-C)

letno

zelo velika

dobro
nadzorovan
krvni tlak in
dejavniki
tveganja;
brez drugih
srčno-žilnih
bolezni

le športi z
majhnimi do
zmernimi
dinamičnimi in
majhnimi
statičnimi
obremenitvami
(IA-B)

vsakih 6
mesecev

anamneza,
klinični pregled,
EKG,
obremenitveno
testiranje,
ehokardiografija

s tekmovalnim in rekreativnim športom ter način obravnave in sledenja
posameznikov z arterijsko hipertenzijo so navedena v tabeli 1.5
Načeloma, ne glede na stopnjo arterijske hipertenzije, so telesne,
predvsem večje obremenitve odsvetovane, dokler krvni tlak ni dobro
urejen.9
Izjema so le bolniki z blago hipertenzijo, pri katerih lahko z ustreznim
programom telesne vadbe obvladujemo krvni tlak tudi brez zdravil.5
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Intenzivnost telesne dejavnosti je odvisna tudi od posameznikove
zmogljivosti. Pomembno je, da je telesna vadba prilagojena posamezniku
in da se intenzivnost telesne obremenitve povečuje postopoma.

Hipertenzijski odziv na obremenitev
Normalen odziv na telesno obremenitev je porast sistoličnega krvnega
tlaka premo sorazmerno s porastom obremenitve, diastolični krvni tlak
med obremenitvijo ostane nespremenjen ali upade.10
V večini evropskih in ameriških priporočil, ki opredeljujejo spremembe
krvnega tlaka med obremenitvijo, zasledimo kot normalen odziv na
obremenitev vrednost sistoličnega krvnega tlaka do 250 mm Hg in
diastoličnega do 110 mm Hg.11-14
Priporočila ameriškega združenja za športno medicino (»American
College of Sports Medicine«) definirajo kot normalen odziv na
obremenitev porast sistoličnega krvnega tlaka za 10 mm Hg pri povečanju
telesne obremenitve za 1 MET.15
O hipertenzijskem odzivu na obremenitev govorimo takrat, ko gre za
čezmeren porast krvnega tlaka med obremenitvijo. Dosedanje raziskave
so potrdile pomembno večje tveganje za pojav arterijske hipertenzije,
funkcionalnih in strukturnih sprememb na srcu ter srčno-žilnih dogodkov
pri ljudeh s sicer normalno vrednostjo krvnega tlaka in hipertenzijskim
odzivom na obremenitev, posebej če jo registriramo že pri blagi do zmerni
telesni obremenitvi.16-18 Po mnenju nekaterih avtorjev imajo normotenzivni
posamezniki s hipertenzivnim odzivom na obremenitev 4- do 5-krat večje
tveganje za razvoj arterijske hipertenzije kot posamezniki z normalnim
krvnim tlakom in normalnim odzivom na obremenitev.19
Patofiziološki mehanizmi hipertenzijskega odziva na obremenitev niso
povsem pojasnjeni, mnenja v literaturi so deljena. Kot možne vzroke
omenjajo endotelijsko disfunkcijo, povečano togost arterij, povečano
aktivnost simpatičnega živčnega sistema, povečano aktivnost RAAS,
inzulinsko rezistenco in druge.20

Zdravljenje
Izbor in način zdravljenja ter hitrost zniževanja krvnega tlaka je vedno
individualno prilagojen. Zdravljenje vedno pričnemo z nefarmakološkimi
ukrepi. Svetujemo znižanje telesne teže, omejitev soli v prehrani, omejitev
uživanja alkohola, kofeina, prenehanje kajenja, povečanje telesne
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aktivnosti in obvladovanje stresnih dejavnikov. Najučinkovitejši
nefarmakološki ukrep je znižanje telesne teže, ki lahko zniža krvni tlak tudi
do 11/6 mm Hg.21
Jemanje antihipertenzijskih zdravil ni ovira za telesno dejavnost. Pri
farmakološkem zdravljenju imajo prednost zaviralci renin–angiotenzinske
osi (zaviralci angiotenzinske konvertaze in antagonisti angiotenzina II) in
zaviralci kalcijevih kanalčkov, pa tudi zaviralci adrenergičnih receptorjev
alfa-1, ker ne zmanjšujejo telesne zmogljivosti.
Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta zmanjšajo telesno zmogljivost,
prekrvavitev mišic in povzročajo občutek šibkosti in hladnih udov, zato pri
obvladovanju arterijske hipertenzije pri vrhunskih športnikih niso
priporočljivi. Pri uporabi diuretikov pri bolj telesno aktivnih posameznikih
so lahko negativni učinki poudarjeni: elektrolitske motnje, izsušitev, krči.
Zaradi tega se jih pri vztrajnostnih športih izogibamo. Centralno delujoča
zdravila so zaradi neželenih učinkov (sedacija, zaspanost, vrtoglavica,
podaljšanje reakcijskega časa, hipotenzija po obremenitvi) za športnike
neprimerna.5
Mnenja glede zdravljenja hipertenzijskega odziva na obremenitev pri sicer
normotenzivnih posameznikih so v literaturi deljenja. Zaenkrat ni dovolj
dokazov, ki bi govorili v prid farmakološkem zdravljenju teh
posameznikov. Glede na dosedanje raziskave, ki so pokazale, da je
angiotenzin II najbolj pomemben nevrohormon, ki vpliva na vaskularni in
miokardni odgovor na obremenitev, kot najbolj obetavna zdravila v
eventualnem zdravljenju omenjajo zaviralce angiotenzinske konvertaze
(ACE inhibitorje) in antagoniste angiotenzina II. Možen ugoden učinek bi
bilo pričakovati tudi od zaviralcev beta receptorjev zaradi njihovega
inhibitornega učinka na simpatični sistem.20

Zaključek
Redna telesna aktivnost je pomemben del nefarmokološkega zdravljenja
posameznikov z arterijsko hipertenzijo. Načeloma, ne glede na stopnjo
arterijske hipertenzije, so predvsem večje telesne obremenitve
odsvetovane, dokler krvni tlak ni dobro urejen. Pri načrtovanju telesne
vadbe pri bolniku s hipertenzijo potrebujemo individualen pristop in oceno
ogroženosti za srčno-žilne dogodke, upoštevajoč stopnjo hipertenzije,
morebitno okvaro organov in prisotnost drugih dejavnikov tveganja. Pri
posameznikih, ki so redno telesno aktivni, se ugodni učinki telesne vadbe
kažejo z manjšo obolevnostjo in umrljivostjo ter daljšo pričakovano
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življenjsko dobo. Ob individualno prilagojeni redni telesni vadbi dosežemo
trajen ugoden učinek na krvni tlak. Zaenkrat z dokazi podprtih priporočil
za farmakološko zdravljenje hipertenzijskega odziva na obremenitev pri
sicer normotenzivnih bolnikih ni.
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REFERENČNE AMBULANTE – PREMIK V
ZDRAVLJENJU HIPERTENZIJE
Marija Petek Šter1,2
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Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje

2

Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta v Ljubljani,
Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana

Uvod
Osnovna zdravstvena dejavnost je multidimenzionalen sistem, ki ga
opredeljujejo značilnosti kot so prvi kontakt z zdravstveno službo,
dolgotrajnost in celovitost oskrbe ter pomemben prispevek h kakovosti
zdravstvene oskrbe in zdravju prebivalstva.1,2 Zdravstveni sistemi, ki
podpirajo osnovno zdravstvo, se kažejo kot učinkoviti in pravični v
zagotavljanju zdravstvenega varstva, praviloma zagotavljajo boljšo
kakovost oskrbe za celotno populacijo ter so učinkoviti v obvladovanju
stroškov.3,4
V Sloveniji smo s spremembami pri organizaciji obravnave bolnikov v
družinski medicini začeli v letu 2011, ko se je začel projekt Ministrstva za
zdravje »Referenčne ambulante družinske medicine«. Referenčna
ambulanta je ambulanta družinske medicine z razširjenim timom, ki poleg
zdravnika in srednje medicinske sestre, ki ohranja svojo vlogo, vključuje
še diplomirano medicinsko sestro. Diplomirana medicinska sestra v
referenčni ambulanti je vključena v izvajanje preventivnih programov ter
sodeluje pri vodenju kroničnih bolnikov.5
Od aprila 2011, ko so prve ambulante družinske medicine postale
referenčne, do danes, ko je vključenih 733 ambulant, se je obseg
obravnavanih kroničnih problemov razširil. Trenutno diplomirane
medicinske sestre sodelujejo pri vodenju bolnikov z astmo in kronično
obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB), sladkorno boleznijo, arterijsko
hipertenzijo, ishemično boleznijo srca, depresijo ter osteoporozo.6
Najpogostejši razlog za obisk v ambulanti družinske medicine je arterijska
hipertenzija7 in največji delež kroničnih bolnikov, ki so vodeni v referenčnih
ambulantah ima prav arterijsko hipertenzijo. Večina naših kroničnih
bolnikov pa je polimorbidnih, tako imajo bolniki z arterijsko hipertenzijo
pogosto tudi sladkorno bolezen, povišane vrednosti lipidov in druga
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kronična stanja, ki zahtevajo celosten in v bolnika usmerjen pristop in
kontinuiteto obravnave.8
V prispevku bom prikazala, kaj se je na področju vodenja bolnikov z
arterijsko hipertenzijo spremenilo z uvedbo referenčnih ambulant
družinske medicine in kaj menim, da bo potrebno še storiti v prihodnje.

Kje smo bili pred uvedbo referenčnih ambulant
Pred uvedbo referenčnih ambulant družinske medicine smo za kronične
bolnike skrbeli zdravniki družinske medicine, ki smo delovali v timu s
srednjo medicinsko sestro, ki pa se v vodenje kroničnega bolnika skoraj
da ni vključevala. Pešala je predvsem zdravstvena vzgoja, za katero ni bilo
na razpolago dovolj časa. Čas posveta v ambulanti je bil v povprečju 7
minut, nekoliko daljši pri bolnikih, ki so imeli več zdravstvenih problemov
ob enem obisku.9
Procesni kazalniki kakovosti, kot so opravljene preiskave diagnostičnega
programa ter spremljanje bolnika z arterijsko hipertenzijo je bilo pri tistih,
ki so obiskovali ambulante zadovoljivo; laboratorijske preiskave so bile
opravljene v preko 80%; več kot polovica bolnikov je bila na pregledu v
ambulanti v zadnjem letu štirikrat ali pogosteje in samo 6% bolnikov, ki
so bili zdravljeni, v zadnjem letu ni obiskalo osebnega zdravnika.7
Ob odsotnosti vodenja registrov, pa nismo vedeli, koliko bolnikov z
arterijsko hipertenzijo ostaja neprepoznanih, oziroma so zdravljenje in
spremljanje opustili.
Ob kratkem času posveta v ambulanti, ko ni bilo veliko časa za
zdravstveno vzgojo ter spodbujanje bolnikov, da se vključijo v zdravljenje
svoje bolezni, smo dosegli, da si skoraj dve tretjini bolnikov krvni tlak meri
tudi doma.7 Pogosto pa nismo vedeli, s kakšnimi merilniki in na kakšen
način si bolniki krvni tlak merijo doma, kar je predpogoj, da lahko domače
meritve krvnega tlaka predstavljajo podlago za zdravljenje.
V analizi urejenosti krvnega tlaka, ki smo jo izvedli v letu 2007, smo
ugotovili, da ima 40,1% bolnikov z arterijsko hipertenzijo, ki obiskujejo
ambulanto svojega osebnega zdravnika, dobro nadzorovan krvni tlak.10
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Kakšna so bila naša pričakovanja z uvedbo referenčnih
ambulant?
Z uvedbo referenčnih ambulant smo imeli več ciljev; prvi je bil gotovo
izboljšanje obravnave kroničnih bolnikov. Izboljšanje obravnave smo želeli
doseči s prenosom dela kompetenc z zdravnika na diplomirane
medicinske sestre (predvsem ko gre za zdravstveno vzgojo in spremljanje
urejenega bolnika s kronično boleznijo), ki ima za bolnika lahko bistveno
več časa in se mu lahko bolj posveti. Predpogoj za vključitev je bila
izdelava protokola za vodenje,11 ki je temeljila na smernicah za arterijsko
hipertenzijo11,12 in srčno-žilno preventivo,13 upoštevajoč temeljna
izhodišča za obravnavo bolnikov v družinski medicini, kot sta celosten, v
bolnika usmerjen pristop in kontinuiteta obravnave.14
Naslednji cilj je bil oblikovanje registrov kroničnih bolezni, ki omogočajo
sistematičen in koordiniran pristop k bolnikom s kronično boleznijo.
Tretji cilj pa je bil oblikovanje kazalnikov kakovosti s katerim bi na veljaven
način merili dejansko kakovost oskrbe bolnikov z arterijsko hipertenzijo in
s poročanjem kazalnikov kakovosti na nacionalnem nivoju pridobili
podatke o dejanskem stanju vodenja kronične bolezni.15
Nekateri zdravniki družinske medicine so pričakovali, da se bo količina
njihovega dela po vključitvi diplomirane medicinske sestre zmanjšala,
vendar to ni bil cilj uvajanja referenčnih ambulant. Res je, da so zdravniki
nekatere dele obravnave lahko prepustili diplomirani medicinski sestri,
vendar pa je nov način dela tudi od zdravnika zahteval prilagoditev v
smislu sledenja skupnemu, na osnovi smernic in organizacijskih
značilnosti sistema oblikovanemu protokolu za vodenje bolnikov z
arterijsko hipertenzijo,11 ob tem pa prihaja do prenosa dejavnosti iz
sekundarnega na primarni nivo.14

Kaj smo dosegli?
Z uvedbo referenčnih ambulant se nam je pridružila diplomirana
medicinska sestra; trenutno je v timu le polovico diplomirane medicinske
sestre, ki skrbi za preventivo ter vodenje kroničnih bolnikov. Število timov
referenčnih ambulant je naraslo, tako da je sedaj večina ambulant
družinske medicine referenčnih ambulant.6
Diplomirane medicinske sestre smo uspeli zadovoljivo izobraziti za delo s
kroničnimi bolniki z arterijsko hipertenzijo; v okviru modularnega
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izobraževanja so pridobile osnovna znanja in veščine vodenja bolnika z
arterijsko hipertenzijo v skladu s sprejetim protokolom.16
Oblikovali smo registre kroničnih bolnikov, med njimi tudi register
bolnikov z arterijsko hipertenzijo, kamor je vključenih največje število vseh
kroničnih bolnikov (226.032 oseb v registru bolnikov z arterijsko
hipertenzijo ter 313.885 oseb registriranih v vseh registrih kroničnih
bolnikov konec leta 2016). Število registriranih bolnikov vsako leto
narašča (vsaj proporcionalno s številom vključenih referenčnih ambulant);
konec leta 2013 je bilo v registru bolnikov z arterijsko hipertenzijo 121.448
oseb, ob koncu leta 2016 pa 226.032 oseb,17 kar pa je bistveno manj, kot
bi glede na epidemiološke podatke o razširjenosti arterijske hipertenzije v
Sloveniji, upoštevajoč regionalne razlike, pričakovali.18
Imamo kazalnike kakovosti za vodenje bolnikov z arterijsko hipertenzijo
na osnovi katerih poteka poročanje o doseganju kazalnikov kakovosti, ki
so:
• vsaj enkrat letno izmerjen krvni tlak pri opredeljeni populaciji (ob koncu
leta 2016 je bilo takšnih bolnikov po podatkih poročanja kazalnikov
171.220; krvni tlak pa je bil vsaj enkrat letno izmerjen pri 99.230
kroničnih bolnikih17
• krvni tlak pod 140/90 mm Hg: krvni tlak pod 140/90 mm Hg je imelo
konec leta 2016 43.694 bolnikov s hipertenzijo. Podatek o urejenosti
krvnega tlaka pa imamo iz konca leta 2015, ko je po sporočenih
podatkih nadzorovan krvni tlak doseglo le 18,2% bolnikov s
hipertenzijo (želen standard kakovosti je 50%).19
Diplomirane medicinske sestre so postale nepogrešljiv član našega tima;
z delom z bolniki ter stalni interakciji z zdravnikom družinske medicine, ki
je vodja tima so pridobile veščine vodenja kroničnih bolnikov v skladu s
protokolom in kompetencami diplomiranih medicinskih sester ter postale
pri vodenju bolnikov bolj suverene.20
Pacienti so z delom referenčnih ambulant zelo zadovoljni; večina
diplomirane medicinske sestre sprejema z veliko mero odobravanja, saj
so v delo ambulant vnesle nov vidik – pomen bolnikovega sodelovanja v
zdravljenju kronične bolezni začenši z izboljšanjem življenjskega sloga.21,22
V manjši raziskavi, kjer je bilo vključenih samo nekaj ambulant in so
primerjali tudi morebitne razlike v zadovoljstvu pacientov z arterijsko
hipertenzijo med običajno in referenčno ambulanto družinske medicine,
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teh razlik niso ugotovili. Ugotovljeno je bilo tudi, da dobra četrtina
bolnikov z arterijsko hipertenzijo ni bila obravnavana s strani medicinske
sestre, večinoma zato, ker k sestri niso bili povabljeni.23 V isti raziskavi so
tudi primerjali morebitne razlike v doseganju ciljnega krvnega tlaka med
bolniki, opredeljenimi pri zdravnikih z referenčno oz. ambulanto, ki ni
referenčna.

Kaj nam (še) ni uspelo?
Projekt je bil vpeljan in poteka, predvideno je bilo spremljanje kakovosti,
ki pa zaradi pomanjkljivo izdelane mreže poročanja o kazalnikih kakovosti
dela referenčnih ambulant verjetno ni realen odraz stanja.
Obstoječ kazalnik kakovosti je v resnici samo eden – doseganje ciljnih
vrednosti krvnega tlaka. Gre za kazalnik izida; ki ni odvisen samo od
kakovosti našega dela, temveč tudi od značilnosti bolnikov in njihovega
sodelovanja v zdravljenju. Potrebovali bi, podobno kot pri spremljanju
kakovosti obravnave bolnikov s sladkorno boleznijo, še kazalnike pogojev
in procesov obravnave, ki bi bolje odražali kakovost našega dela.24
Referenčne ambulante niso »sestrske ambulante«, ampak ambulante,
katere vodja tima je zdravnik, pri poročanju pa se dogaja, da poročajo
diplomirane medicinske sestre o svojem delu, zdravniki pa v poročanje
niso vključeni. Tako so zgoraj navedeni podatki, zlasti o doseganju
kazalnikov izida kot je krvni tlak, upamo da napačna ocena stanja;19 saj bi
v nasprotnem primeru pomenilo, da je prišlo po uvedbi referenčnih
ambulant do znatnega poslabšanja nadzora krvnega tlaka.
Sprejemanje diplomirane medicinske sestre v tim obravnave kroničnih
bolnikov je za nekatere zdravnike težavno; nekatere diplomirane
medicinske sestre se pritožujejo, da si zdravnik ne vzame časa za timske
sestanke in skupno načrtovanje in vodenje kroničnega bolnika.

Kaj načrtujemo v prihodnosti
Projekt referenčnih ambulant se bo zaključil, ko bodo vse ambulante
postale »referenčne« in bo tim zdravnika družinske medicine poleg
srednje, sestavljala tudi diplomirana medicinska sestra s posebnimi
znanji. Prepoznane so bile nekatere slabosti projekta, ki zahtevajo, da:
• z dodatnim izobraževanjem in primeri dobre prakse spodbudimo
zdravnike družinske medicine, da projekt sprejmejo kot pozitiven
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•

•

•

•

premik v načinu organizacije dela za boljše izide v obravnavi kroničnih
bolezni
medicinskim sestram omogočimo, da svoje znanje v stalnem
strokovnem izobraževanju nadgrajujejo, da bodo lahko enakovredno
vstopale v timsko obravnavo kroničnih bolnikov
izboljšati informacijsko podporo ambulant, tako da bo poročanje o delu
in kazalnikih kakovosti celostno, vezano na ambulanto in ne zgolj na
sestro, ki v tej ambulanti dela, saj bomo le ob skrbnem poročanju lahko
dobili realen vpogled v stanje kakovosti dela in izide obravnave
kroničnih bolnikov
redno spremljati delo referenčnih ambulant preko rednih nadzorov in
spremljanja tako kakovosti kot obsega opravljenega dela, da
zagotovimo kakovostno in dostopno oskrbo za vse opredeljene
paciente s kroničnimi boleznimi.
poročanje o delu referenčnih ambulant na nacionalnem nivoju, ki bo
poleg obsega opravljenega dela vključevalo tudi elemente kakovosti in
oblikovanje strategije nadaljnjega razvoja stroke za dosego
zastavljenih standardov kakovosti.

Vse navedeno pa zahteva oblikovanje institucije na nacionalnem nivoju, ki
bo imela ustrezne kadrovske in finančne vire, da bo, potem ko se projekt
ministrstva zaključi, lahko delo referenčnih ambulant nadalje vodila, tako
da bodo zgoraj navedeni cilji izpolnjeni. Z drugimi besedami, potrebujemo
terciarno institucijo na nacionalnem nivoju – Inštitut za družinsko
medicino, ki bo skrbela tudi za razvoj projekta v prihodnosti.

Zaključek
Z referenčnimi ambulantami je prišlo do nekaterih pozitivnih premikov v
vodenju bolnikov z arterijsko hipertenzijo – v oskrbo se vključuje
diplomirana medicinska sestra s posebnimi znanji; vodenje bolnikov pa
temelji na dogovorjenem in s strani projektnega sveta potrjenem
protokolu za vodenje bolnikov z arterijsko hipertenzijo, kar zmanjšuje
razlike v vodenju med izvajalci.
Žal pa nimamo realnih podatkov o procesu in izidih obravnave – nadzoru
krvnega tlaka in ostalih dejavnikov tveganja pri bolnikih z arterijsko
hipertenzijo, kar pa dejansko vpliva na prognozo bolnikov z arterijsko
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hipertenzijo, tako da odgovora, ali je sedaj vodenje v resnici boljše, ne
moremo dati.
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received the ISH Robert Tigerstedt Lifetime Achievement Award.
There is a world recognised close association between weight gain and
hypertension. When the BMI reaches the criteria for obesity, there is also
the complication of metabolic disorders such as diabetes with the
attendant need to control lipid profiles as well as improving glycaemic
control. Newer agents in this area have been demonstrated to reduce
cardiovascular mortality and morbidity and by a variety of mechanisms
may well act as adjuncts to modern hypertensive therapy. This
notwithstanding there is a real need to make sure that such patients have
their blood pressure rigorously controlled and recent studies once more
suggest that the lower the blood pressure the better the outcome.
This presentation will examine modern trends towards the management
of the obese hypertensive especially in those who have developed
glucose intolerance to avoid the complications of diabetes as well as
those of untreated high blood pressure.
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By definition all antihypertensive drugs lower blood pressure (BP). Despite
doing so their effect on target organ disease and morbidity and mortality,
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i. e. reduction of heart attack, stroke and cardiovascular death is not
created equal. Traditional beta-blockers, though still extensively used,
have never shown to reduce morbidity and mortality in hypertension. Their
inefficacy could be related to bradycardia causing a relative increase in
central BP. Vasodilating beta-blockers exert a more patient-friendly
metabolic and hemodynamic profile. Among the thiazides, only
chlorthalidone and indapamide have been shown to reduce outcome,
there are no data for low dose hydrochlorothiazide despite it being
extensively used. Morbidity and mortality data have been put forward for
some renin angiotensin blockers and calcium channel blockers (CCB).
Differences in efficacy among antihypertensive drug classes may also be
related to BP variability, which has been shown to affect outcome. CCBs
and thiazide-like diuretics are the best drug classes to keep BP variability
low. Finally there seems to be some target organ heterogeneity among
antihypertensive drug classes in that not all reduce stroke, heart attack
heart failure, chronic kidney disease and death to an equal extent.
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HIPERTENZIJSKA BOLEZEN SRCA
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Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Uvod
Kardiovaskularna obolenja ostajajo vodilni vzrok obolevnosti in smrtnosti
v razvitem svetu. Med njimi prednjači arterijska hipertenzija (AH), katere
prevalenca narašča s starostjo in je bila v evropski splošni populaciji
ocenjena na visokih 35–50%.1 V skladu z veljavnimi smernicami za
obravnavo bolnikov z AH je ocena okvar organov del osnovne celostne
obravnave na kateri temeljita tako terapevtsko postopanje kot nadaljnje
spremljanje bolnikov.2 Med v sklopu z AH pogosto prizadete organe
skupaj z ledvicami, možgani in ožiljem spada srce. Spekter abnormalnosti
pri hipertenzijski bolezni srca (HBS) je širok in zajema tako strukturne
spremembe srčnih votlin, vključujoč zadebelitev sten in/ali odstopanja v
prostornini, kot funkcionalne spremembe vključujoč sistolično in
diastolično disfunkcijo. Narava HBS je progresivna: ob odsotnosti
terapevtskih intervencij preko asimptomatske napreduje v simptomatsko
fazo maladaptivne remodelacije in disfunkcije miokarda vse do ishemije,
disritmij ter srčnega popuščanja z detrimentalno prognozo.

Molekularni mehanizmi razvoja HBS
Mehanska obremenitev levega prekata, nevrohumoralna disregulacija in
proinflamatorne molekule pri AH sprožijo strukturni preustroj
kardiomiocitov in ne-kardiomiocitne komponente miokarda. Pri
dojemljivih posameznikih, kar je pogojeno z njihovo genetsko
predispozicijo, tlačno breme v celicah miokarda sproži neugoden profil
ekspresije genov.3 Slednja vodi v spremembe sinteze proteinov, sestave
zunajceličnega matriksa, reorganizacijo sarkomer in hipertrofijo
kardiomiocitov. V preteklosti je bila pri bolnikih s hipertenzijo hipertrofija
kardiomiocitov smatrana izključno kot ustrezen prilagoditveni proces, ki
naj bi zmanjšal napetost v ventrikularni steni in s tem omogočil ohranitev
iztisa. Za razliko od fiziološke je patološka hipertrofija povezana z
energetsko neučinkovitostjo in motnjami ekscitacijsko-kontrakcijskega
cikla, kar predstavlja osnovo za makroskopsko disfunkcijo miokarda.4
Patološka hipertrofija skupaj s hiperplazijo in spremembami organizacije
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prizadane tudi gladke mišične celice v stenah žil.5 Za HBS so na
molekularnem nivoju značilne še pospešena apoptoza kardiomiocitov,
endotelijska disfunkcija ter napredujoča intersticijska in perivaskularna
fibroza.4 Aktivacija pro-apoptotskih mehanizmov prispeva k zmanjšanju
števila kardiomiocitov in s tem izgubo mase kontraktilnega tkiva, hkrati pa
negativno vpliva na delovanje še viabilnih celic.5 Prekomerna vsebnost
kolagena v srčnem tkivu pa je posledica porušenega ravnovesja med
fibroblastno in miofibroblastno tvorbo prokolagena s povečano konverzijo
v kolagenska vlakna in razgradnjo kolagena preko matriksnih
metaloproteinaz.5 Na tem mestu velja poudariti, da je navedene
mikroskopske spremembe v različni meri moč zaslediti v tkivu vseh srčnih
votlin in ne le levega prekata, kar kaže na pomembnost nehemodinamskih
faktorjev pri razvoju bolezni.

Klinične značilnosti in prognostični pomen HBS
Obširnost predhodno omenjenih molekularnih sprememb je odražena v
kompleksnosti HBS, ki zajema medsebojno prepletajoče se strukturne
(debelina sten, velikost votlin) in funkcionalne (diastolična in sistolična
funkcija, okrnjena prekrvljenost, ritem, srčno popuščanje) spremembe v
srcu. V praksi pri bolnikih z AH najpogosteje in še v asimptomatski fazi
opažamo zadebelitev sten in/ali porast mase ter okrnjeno diastolično
delovanje levega prekata, na katere se bomo v prispevku osredotočili.
Hipertrofija levega prekata

Odvisno od vzorca dodajanja sarkomer, to je vzporedno ali zaporedno, se
lahko masa levega prekata prekomerno zveča pretežno na račun
zadebelitve sten ali pa povečanja votline. Zvišano tlačno breme pogosteje
privede do zadebelitve sten, medtem ko je dilatacija često vezana na
volumsko obremenitev. Izsledki epidemioloških študij kažejo na visoko
15–20% prevalenco hipertrofije levega prekata (HLP) v splošni populaciji,
navedeni odstotek pa je že pri bolnikih z blago hipertenzijo vsaj podvojen.6
Z vidika neinvazivnega odkrivanja in spremljanja HLP sta ključnega
pomena elektrokardiogram (EKG) in ultrazvočna preiskava srca, zlati
standard pa zaradi natančnosti predstavlja magnetna resonanca. Kljub
visoki specifičnosti obstoječih kriterijev je glavna omejitev sicer
dostopnejše ter cenovno in časovno ugodnejše elektrokardiografije slaba
občutljivost preiskave, poleg tega pa imajo le nekateri EKG kriteriji

52
XXVI. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo
www.hipertenzija.org

Relativna debelina stene

Koncentrična remodelacija

Normalno

Koncentrična hipertrofija

Ekscentrična hipertrofija

Masa
Slika 1. Geometrični vzorci neustreznega preoblikovanja srca.

dokazan prognostični pomen.7 Tako so pri odkrivanju oseb s HLP
bistvenega pomena slikovno-diagnostične preiskave, sploh v razvitem
svetu dobro dostopna ultrazvočna preiskava srca. Z določitvijo mase in
relativne debeline sten levega prekata ločimo več geometričnih vzorcev
neustreznega preoblikovanja (slika 1). Normalna masa ob zadebeljenih
stenah je definirana kot koncentrično preoblikovanje, če sta povečani
tako masa kot relativna debelina sten govorimo o koncentrični hipertrofiji,
kadar je masa povečana ob nizki relativni debelini sten pa o ekscentrični
hipertrofiji. Neodvisno od višine krvnega tlaka in ne glede na geometrični
vzorec je HLP močan dejavnik tveganja za kardiovaskularne zaplete in
smrt.8 Glavna šibka točka najpogostejšega pristopa pri določitvi mase
levega prekata je dejstvo, da gre za izračun na podlagi linearnih meritev,
kar neizogibno vodi v veliko variabilnost ocene. Ne glede na navedeno pa
epidemiološke študije potrjujejo neugoden prognostični pomen tako z
ehokardiografijo9 kot z zamudnejšo magnetno resonanco10 identificirano
HLP. Poleg tega je med pristopoma dokazana visoka stopnja korelacije.11
Ustrezen farmakološki pristop pri bolnikih z AH lahko ne le upočasni
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Slika 2. Prikaz "vlečenja" ali "sesanja" krvi v levi prekat iz levega atrija pri osebah
z normalno diastolično funkcijo (levo) in "potiskanjem" krvi v levi prekat zaradi
povečanega polnitvenega tlaka pri bolnikih z diastolično disfunkcijo (desno).
Povzeto po: http://circimaging.ahajournals.org/content/4/4/444

napredovanje HLP, temveč vodi v regresijo mase levega prekata in
posledično zmanjšanje tveganja za kardiovaskularno smrt, miokardni
infarkt, možgansko kap in srčno popuščanje. Na podlagi dosedanjih
izsledkov so med glavnimi skupinami antihipertenzivov neodvisno od
znižanja krvnega tlaka pri doseganju regresije mase levega prekata najbolj
učinkoviti zaviralci angiotenzinske konvertaze, antagonisti angiotenzina II
in zaviralci kalcijevih kanalčkov.5
Diastolična disfunkcija levega prekata

V obdobju diastole kri prehaja iz atrija v prekat sprva zaradi vsrkavanja ob
tlačni razliki med votlinama, nato še zaradi kontrakcije atrija. Hipertrofija
in spremembe ekscitacijsko-kontrakcijskega cikla kardiomiocitov v smislu
motene relaksacije ter akumulacije kolagenskih vlaken vodita v
zmanjšano podajnost levega prekata, kar zmanjša diastolično vsrkavanje
krvi iz levega atrija. Polnitev med diastolo se tako zagotavlja z zvišanjem
polnilnega tlaka, kontrakcija atrija pa je vse bolj pomembna za
zagotavljanje zadostnega končnega diastoličnega volumna (slika 2).12
Tlačna obremenitev levega atrija privede do dilatacije votline in zvišanja
tlaka v pljučnih arterijah, strukturna remodelacija pa prispeva k pojavu in
vzdrževanju atrijske fibrilacije. Ključnega pomena pri neinvazivni,
ultrazvočni oceni diastoličnega delovanja levega prekata sta zatorej poleg
ocene pretoka krvi preko mitralne zaklopke in gibanja mitralnega obroča
tudi določitev volumna levega atrija in tlaka v pljučni arteriji.13 Velja
poudariti, da HLP ni nujen predpogoj za pojav motenega diastoličnega
delovanja, se pa entiteti pogosto pojavljata družno. Prav tako se moteno
delovanje levega prekata v diastoli često sopojavlja s subtilnimi
ehokardiografskimi indikatorji okvare sistolične funkcije, četudi je iztisni
delež ohranjen.13 Rezultati študij na vzorcih evropske splošne populacije
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kažejo na visoko prevalenco (~30%) diastolične disfunkcije levega
prekata, ki narašča s staranjem. Ocena ne le prisotnosti, temveč tudi
stopnje, pa je pomembna z vidika opredelitve posameznikovega tveganja
za kardiovaskularne zaplete.13,14 Poleg tlaka so v evropski populaciji med
glavnimi dejavniki tveganja za razvoj diastolične disfunkcije višji indeks
telesne mase, frekvenca srčnega utripa ter nivo serumskega inzulina in
kreatinina.14 Z vidika zdravljenja AH je za ohranjanje dobre diastolične
funkcije levega prekata pomembno preprečevanje neugodne hipertrofije
celic miokarda in remodelacije zunajceličnega matriksa. Zavoljo
invazivnosti sicer omejeni klinični podatki kažejo na od tlaka in hipertrofije
neodvisno možnost vsaj delne regresije neugodne remodelacije. Med
antihipertenzivi, ki naj bi bili povezani z zmanjšanjem miokardne fibroze
in/ali apoptoze kardiomiocitov, so zaviralci angiotenzinske konvertaze,
zaviralci angiotenzina II in antagonisti mineralokortikoidnih receptorjev.15

Zaključek
AH s posledično HBS je v svetovnem merilu med najpomembnejšimi
dejavniki tveganja za kardiovaskularno smrt. K razvoju HBS ključno
prispevajo tako črpanje proti višjemu tlaku kot izločanje rastnih
dejavnikov, citokinov ter spremenjeno sistemsko in lokalno
nevrohormonalno ravnovesje. Proces neugodne remodelacije in
motenega delovanja srca se prične pred pojavom simptomov, s
pravočasnim ukrepanjem pa ga lahko upočasnimo ali celo ustavimo. V
skladu z navedenim je v sodobnih smernicah za zdravljenje AH poudarjen
pomen zgodnje detekcije subkliničnih strukturnih in funkcionalnih
sprememb v srcu. Med slednjimi prevladujeta hipertrofija in diastolična
disfunkcija levega prekata, ki ju zaenkrat najlaže identificiramo z
ultrazvočno preiskavo srca. Neodvisno od učinka na krvni tlak kažejo
ugoden vpliv na preprečevanje razvoja in napredovanja HBS inhibitorji osi
renin-angiotenzin-aldosteron.
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POPUŠČANJE HIPERTONIČNEGA SRCA
Darja Gnezda Mugerli
Kardiološki oddelek, Splošna bolnišnica Nova Gorica,
Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter

Uvod
Arterijska hipertenzija vodi do strukturnih in funkcijskih sprememb srca.
Spremembe so sprva subtilne, običajno asimptomatske, kasneje
privedejo do simptomov in znakov bolezni, ki jih klinično prepoznavamo
kot sindrom srčnega popuščanja.
Bolniki z arterijsko hipertenzijo imajo poleg hipertenzijske bolezni srca tudi
povečano pojavnost ishemične bolezni srca, atrijske fibrilacije (AF), saj je
arterijska hipertenzija znan in močan dejavnik tveganja za druge
srčnožilne bolezni. Pomembno je, da pri bolniku etiološko opredelimo
srčno popuščanje in aktivno zdravimo različne dejavnike in
komorbidnosti.

Opredelitev srčnega popuščanja
Osnovna razdelitev srčnega popuščanja temelji na opredelitvi iztisnega
deleža levega prekata. Ločimo tri podskupine (tabela 1).1
Tabela 1. Razdelitev srčnega popuščanja na podlagi iztisnega deleža levega
prekata.1 HFrEF / HFmrEF / HFpEF – srčno popuščanje z okrnjenim / zmerno
okrnjenim / ohranjenim iztisnim deležem levega prekata, EF – iztisni delež, LV –
levi prekat, LVH – hipertrofija levega prekata, LAE – povečan levi atrij

Tip

1. HFrEF

2. HFmrEF

3. HFpEF

Klinična slika

Simptomi in
znaki

Simptomi in
znaki

Simptomi in
znaki

EF

LV EF <40%

LV EF 40-49%

LV EF ≥50%

1. povišana raven
natriuretičnih peptidov

1. povišana raven
natriuretičnih peptidov

2. vsaj en dodatni kriterij

2. vsaj en dodatni kriterij

laboratorijski
/
dodatni
ultrazvočni
kriterij

_

a. strukturna bolezen
srca (LVH in/ali LAE)

a. strukturna bolezen
srca (LVH in/ali LAE)

b. diastolična disfunkcija

b. diastolična disfunkcija
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Razločevanje bolnikov s srčnim popuščanjem na podlagi ocene iztisnega
deleža je pomembno zaradi različne etiologije, sočasnih bolezni in odziva
na zdravljenje.
Prevalenca srčnega popuščanja je med odraslimi v razvitem svetu
ocenjena na 1–2%, po 70 letu pa ≥10%.1 Splošni trend incidence srčnega
popuščanja je v upadanju, povečuje pa se relativni delež bolnikov s
srčnim popuščanjem z ohranjenim iztisnim deležem. Arterijska
hipertenzija je glavni dejavnik tveganja za diastolično disfunkcijo in
praviloma vodi v srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem.
Diagnostika srčnega popuščanja z ohranjenim iztisnim deležem (HFpEF)
predstavlja večji izziv kot ugotavljanje srčnega popuščanja z znižanim
iztisnim deležem. Najpogostejši simptom je dispneja ob naporu.
Simptomi srčnega popuščanja so nespecifični, posebej težko jih je
vrednotiti pri prekomerno prehranjenih bolnikih in bolnikih s sočasno
pljučno boleznijo. Potreben je sistematičen pristop. Poleg anamneze in
statusa se v osnovnem naboru preiskav za dodatno opredelitev
verjetnosti in potrditve diagnoze srčnega popuščanja priporoča EKG,
določitev ravni natriuretičnih peptidov (BNP, NT-proBNP) in
ehokardiografija.
Bolniki s HFpEF so praviloma starejši, z anamnezo arterijske hipertenzije
in AF, z ozirom na spol prevladujejo ženske.2 Ultrazvočno navadno
ugotavljamo normalno velikost votline levega prekata, zadebelitev srčne
mišice in/ali povečanje levega preddvora kot odraz povišanih polnilnih
tlakov za levi prekat ter diastolično disfunkcijo različnih stopenj, ki je
splošno sprejeta kot najverjetnejši razlog za srčno popuščanje pri teh
bolnikih.

Zdravljenje
Večina raziskav z dokazano učinkovitostjo zdravljenja je opravljena pri
bolnikih s srčnim popuščanjem z znižanim iztisnim deležem. Tu so
priporočila za zdravljenje jasna. Zdravljenje z zaviralci angiotenzinske
konvertaze, zaviralci angiotenzina II, zaviralci adrenergičnih receptorjev
beta ter zaviralci mineralokortikoidnih receptorjev izboljšajo kvaliteto
življenja, zmanjšajo število hospitalizacij in umrljivost bolnikov. Titracija
odmerkov in doseganje optimalnih odmerkov je še vedno težava in
neizkoriščena možnost pri zdravljenju bolnikov. Če ob optimiziranem
odmerku zaviralca blokatorjev beta ne dosegamo ciljnih vrednosti srčne
frekvence, je pri bolnikih v sinusnem ritmu s srčno frekvenco nad 75 /min
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priporočena uporaba ivabradina. Manj enoznačni so zaključki glede
uporabe digoksina, ki naj bi pri simptomatskih bolnikih v sinusnem ritmu
zmanjšal število hospitalizacij, pri bolnikih s srčnim popuščanjem in
atrijsko fibrilacijo (AF) pa po nekaterih študijah zvišal tveganje, po drugih
pa naj ne bi vplival na število hospitalizacij in umrljivost. Diuretiki imajo
vlogo v primeru hipervolemije, kongestije, zmanjšanju bolnikovih
simtomov, izboljšanju tolerance na napor. Po doseženi euvolemiji
stremimo k postopnemu zniževanju odmerkov ob sočasni titraciji
temeljnih zdravil za zdravljenje srčnega popuščanja.
Novost v zdravljenju srčnega popuščanja z znižanim iztisnim deležem
predstavljajo ARNI (»Angiotenzin Receptor Neprilisin Inhibitor«,
kombinacija valsartana in sakubitrila). Prek delovanja na reninangiotenzin-aldosteronski sistem (RAAS) in z upočasnitvijo razgradnje
ANP in BNP zdravilo poveča natriurezo, diurezo, relaksacijo miokarda,
zavira preustroj srčne mišice. Prek blokade angiotenzinskih receptorjev
zmanjša vazokonstrikcijo, retenco vode in soli ter hipertrofijo miokarda.3
Raziskave so dokazale zmanjšanje števila hospitalizacij, srčnožilne in
celokupne umrljivosti.4
V kolikor nefarmakološko in farmakološko zdravljenje ne zadošča in ostaja
bolnik zdravljenju navkljub simptomatski, presodimo o dodatnih oblikah
zdravljenja srčnega popuščanja – resinhronizacijska terapija (CRT-D),
LVAD, transplantacija srca.
Pri bolnikih s hipertenzijo in okrnjenim iztisnim deležem levega prekata
(HFrEF) se odsvetuje uporaba nedihidropiridinskih zaviralcev kalcijevih
kanalčkov (verapamil, diltiazem) in moksonidina.
Priporočila za zdravljenje bolnikov s srčnim popuščanjem z ohranjenim
iztisnim deležem so usmerjena predvsem v zdravljenje osnovnih
dejavnikov tveganja in pridruženih bolezni. Nobena od skupin zdravil
doslej ni pokazala prepričljivih rezultatov v smislu zmanjšanja umrljivosti.
Iz omenjenega razloga je še posebej pomembno zgodnje odkrivanje in
zgodnje dosledno zdravljenje dejavnikov tveganja in s tem preprečevanje
razvoja srčnega popuščanja. V klinični praksi sicer ugotavljamo, da so tudi
ti bolniki v večini zdravljeni z enakimi zdravili kot bolniki s srčnim
popuščanjem z znižanim iztisnim deležem (zaviralci angiotenzinske
konvertaze, zaviralci adrenergičnih receptorjev beta, diuretiki), kar je v
večini primerov razumljivo in ustrezno, saj so omenjene skupine zdravil
hkrati priporočena zdravila za zdravljenje arterijske hipertenzije,
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ishemične bolezni srca, za urejanje srčne frekvence ob AF. Težava je, če
jih uvedemo šele, ko je srčno popuščanje že polno izraženo.
Bolniki s srčnim popuščanjem z ohranjenim iztisnim deležem so pogosto
ostareli, krhki, z okrnjeno kvaliteto življenja. Zdravljenje moramo
prilagoditi bolniku, da mu čimbolj olajšamo simptome. Pomembno vlogo
pri olajšanju simptomov imajo diuretiki.

Ko se hipertenzija prevesi v hipotenzijo
Predvsem pri bolnikih z okrnjenim iztisnim deležem levega prekata se ob
napredovali bolezni soočamo s težavo hipotenzije. Hipotenzivni bolniki
imajo slabšo prognozo. Hipotenzija onemogoča optimizacijo zdravljenja,
poveča tveganje za padce in poškodbe. Lahko je posledica močno
okrnjene funkcije srca, intenzivne diuretične terapije s posledičnim
zmanjšanjem znotrajžilnega volumna, lahko pa je posledica avtonomne
disfunkcije, ki se manifestira v obliki ortostatske hipotenzije, ki je pogosta
pri ostarelih in bolnikih s sladkorno boleznijo. Ob nastopu težav skušamo
odkriti in popraviti vzroke, prilagodimo zdravljenje. Strategijo nadaljnje
obravnave je potrebno prilagoditi bolniku, bodisi da se poslužimo
dodatnih oblik zdravljenja srčnega popuščanja (LVAD, transplantacija) – v
kolikor je bolnik za to primeren in sposoben, bodisi da preidemo na
simptomatsko zdravljenje, z osredotočenostjo na lajšanje bolnikovih
težav. V tej stopnji bolezni so kot posledica hipoperfuzije in/ali kongestije
tkiv prizadeti tudi drugi organski sistemi, kar se kaže poleg običajnih
znakov popuščanja srca tudi z inapetenco, motnjami prebave, uremijo,
spremenjenim mentalnim stanjem, ...

Zaključek
Srčno popuščanje lahko preprečimo s pravočasnim odkrivanjem in
doslednim zdravljenjem dejavnikov tveganja. Pri bolnikih z arterijsko
hipertenzijo se priporoča zgodnja ehokardiografska ocena strukturnih in
funkcijskih sprememb srca.5 Srčno popuščanje ni sinonim zgolj za znižan
iztisni delež levega prekata, v porastu je srčno popuščanje z ohranjenim
iztisnim deležem, deloma na račun staranja prebivalstva in pridruženih
komorbidnosti. Prav pri srčnem popuščanju z ohranjenim iztisnim
deležem ostaja glavno vodilo zdravljenja nadzor dejavnikov tveganja, saj
specifičnih zdravil, ki bi imela dokazan vpliv na umrljivost v tej skupini, še
nimamo na voljo.
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BOLNIK Z ARTERIJSKO HIPERTENZIJO,
ATRIJSKO FIBRILACIJO IN ŽILNO OPORNICO.
KAKO NAJ UKREPAM?
Miha Čerček
Klinični oddelek za kardiologijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Uvod
Zaradi visoke prevalence je arterijska hipertenzija tisti dejavnik, ki je
najpogosteje povezan s pojavom atrijske fibrilacije (AF). Med
pomembnejše dejavnike tveganja za nastanek AF sodi tudi ishemična
bolezen srca. Ocenjujejo, da ima do 30% bolnikov z AF pridruženo
koronarno bolezen. Mnogi med njimi potrebujejo perkutani poseg na
koronarnih arterijah z vstavitvijo žilne opornice (angl. »percutaneous
coronary intervention«, PCI). Med bolniki, ki imajo opravljeno PCI, ima do
10% tudi AF. Ti bolniki so dvojno ogroženi za ishemični zaplet, saj jih
ogrožata morebitna tromboembolija ob AF in aterotromboza koronarne
arterije po PCI. Znano je, da tromboembolične zaplete ob AF najbolj
učinkovito preprečuje oralno antikoagulantno zdravljenje (OA), ishemične
zaplete po PCI pa dvotirno antiagregacijsko zdravljenje (angl. »dual
antiplatelet therapy«, DAPT). Bolnike z AF po PCI najbolj učinkovito zaščiti
trojna kombinacija zdravil (OA+DAPT). Pričakovano se ob takem
zdravljenju močno poveča tveganje za krvavitev (tudi do 3-krat). Obsežne
krvavitve neposredno ogrozijo preživetje bolnikov, manj obsežne pa
posredno, saj pogosto vodijo do prezgodnje in nenadzorovane prekinitve
jemanja predpisanih zdravil. Trojno protitrombotično zdravljenje želimo
zato predpisovati čim krajši čas, kolikor nam to seveda dopušča
posameznikova izpostavljenost tveganju za ishemični dogodek. Za
uspešno zdravljenje bolnikov z AF po PCI je zato ključna ocena tveganja
ishemičnih zapletov in tveganja krvavitev. V prispevku je predstavljen
povzetek priporočil za protitrombotično zdravljenje Evropskega združenja
za kardiologijo.1
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Tabela 1. Dejavniki povezani z večjim tveganjem za ishemični zaplet po perkutani
koronarni intervenciji (PCI)









predhodna tromboza v žilni opornici
žilna opornica v edini prehodni koronarni arteriji (ostali dve sta okludirani)
razširjena večžilna koronarna bolezen, predvsem pri sladkorni bolezni
vstavljene vsaj tri žilne opornice
opravljena PCI vsaj treh aterosklerotičnih lezij
opravljena PCI bifurkacije z vstavitvijo dveh žilnih opornic
skupna dolžina vstavljenih žilnih opornic >60 mm
PCI kronične okluzije

Ocena tveganja
Za oceno tveganja za krvavitev pri bolnikih z indikacijo za OA je v klinični
rabi več točkovnikov. Predvsem se uporabljata točkovnika HAS-BLED in
ABC. Skupno vsem točkovnikom je, da njihova zanesljivost ni bila
preverjena v neodvisni prospektivni klinični raziskavi. Morebitno visoko
število točk pri posameznem bolniku zato ni kontraindikacija za uvedbo
OA, temveč predstavlja le opozorilo, da je potrebno bolj skrbno
spremljanje takega bolnika. Predvsem se moramo osredotočiti na
dejavnike tveganja za krvavitev, na katere lahko vplivamo (npr. arterijska
hipertenzija, labilen INR, sočasna zdravila, alkohol). Pazljivi moramo biti
tudi na dejavnike, ki niso vključeni v točkovnike, ko so krhkost bolnika,
nagnjenost k padcem, kratka pričakovana življenjska doba, slaba
pričakovana adherenca za zdravljenje.
Tveganje za trombembolični zaplet pri AF lahko ocenimo s točkovnikom
CHA2DS2-VASc. Manj izkušenj imamo s točkovniki za oceno tveganja za
aterotrombotični zaplet po PCI (točkovnika DAPT, PRECISE DAPT). Zato
raje presojamo o tveganju po PCI s klinično oceno vsakega posameznega
bolnika. Pomemben dejavnik tveganja za ponovni ishemični zaplet je
akutni koronarni sindrom. Pozorni smo tudi na prisotnost sladkorne
bolezni in kronične okvare ledvic. Dejavniki tveganja povezani s patologijo
koronarnih arterij in PCI so navedeni v tabeli 1. Ključno je mnenje
interventnega kardiologa, ki je opravil poseg, saj edini natančno pozna
koronarno patologijo in potek posega vključujoč kompleksnost koronarne
bolezni, uporabljeno tehniko PCI, težavnost PCI, rezultat PCI, preostanek
nezdravljenih zožitev.
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Izbor zdravil
V trojni kombinaciji poleg OA in aspirina predpisujemo klopidogrel. Za
varno uporabo prasugrela in tikagrelora ni dovolj dokazov iz prospektivnih
randomiziranih raziskav, podatki iz registrov pa kažejo na povečano
pojavnost krvavitev. Zato sta prasugrel in tikagrelor odsvetovana v
kombiniranem zdravljenju z OA.
V zadnjem letu so bili objavljeni rezultati dveh večjih randomiziranih
raziskav, ki sta proučevali varnost kombiniranega zdravljenja z
neposrednimi OA (angl. »novel/direct oral anticoagulants«, NOAC) v
primerjavi z varfarinom (RE-DUAL PCI2 – dabigatran in PIONEER AF-PCI3
– rivaroxaban). Proučevani NOAC so se izkazali za bolj varne in primerljivo
učinkovite kot varfarin v kombiniranem zdravljenju bolnikov z AF po PCI.
Zato je na prvem mestu priporočena uporaba NOAC (dabigatran 2-krat
110 mg ali rivaroxaban 15 mg). Varfarin uporabljamo le izjemoma. Pri tem
je potreben strožji nadzor s ciljnim INR med 2,0 in 2,5.
Pri vseh bolnikih, ki prejemajo kombinirano protitrombotično zdravljenje
je potrebno predpisati zaviralec protonske črpalke.

Trajanje protitrombotičnega zdravljenja
Trojno protitrombotično zdravljenje naj traja čim krajši čas. Za večino
bolnikov je to en mesec. Pri bolnikih z izrazitim tveganjem za ishemični
zaplet po PCI lahko trojno protitrombotično zdravljenje podaljšamo do
šest mesecev. Po izteku trajanja trojnega protitrombotičnega zdravljenja
opustimo aspirin. Pri bolnikih z izrazitim tveganjem za krvavitev lahko že
neposredno po PCI predpisujemo le dvojno kombinacijo z OA in
klopidogrelom. Dvanajst mesecev po PCI navadno opustimo
antiagregacijsko zdravljenje in nadaljujemo le z OA v polnem odmerku.

Vrsta žilne opornice
V primerjavi z navadnimi kovinskimi žilnimi opornicami (angl. bare metal
stent, BMS) so žilne opornice s citostatikom (angl. drug eluting stent, DES)
druge generacije bolj učinkovite in brez večjega tveganja za trombotični
zaplet ob prekinitvi DAPT. Zato tudi pri bolnikih z večjim tveganjem za
krvavitev dajemo prednost DES druge generacije.
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OBRAVNAVANJE HIPERTENZIJE MED
NOSEČNOSTJO
Mateja Legan
Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana
Hipertenzivne motnje v nosečnosti ima 5–10% nosečnic. Sem štejemo
prednosečnostno (kronično) hipertenzijo, gestacijsko hipertenzijo,
kronično hipertenzijo z grozečo preeklampsijo in preeklampsijo. Delež
žensk, ki so deležne obravnave vsled zabeleženega zvišanega krvnega
tlaka ob rednih meritvah pri ginekologih, pa je še precej višji. 24-urno
neinvazivno merjenje krvnega tlaka namreč pogosto pokaže odsotnost
prave hipertenzije, pač pa sindrom bele halje, oz. stresno povzročeno
hipertenzijo.
Poleg tega, da opredelimo vrsto hipertenzije, ob čemer je ključno
razlikovanje med prednosečnostno in gestacijsko hipertenzijo, je
potrebno določiti tudi stopnjo hipertenzije. Blaga do zmerna zavzema
vrednosti 140–159/90–109 mm Hg, huda pa vse vrednosti večje ali enake
160/110 mm Hg. Kot hudo opredelimo tudi simptomatsko hipertenzijo pri
nižjih absolutnih vrednostih, posebna pozornost mora biti temu
posvečena pri gestacijski hipertenziji. Glede na višino krvnega tlaka se
odločamo o stopenjskem zdravljenju, od nefarmakoloških ukrepov do
eno- ali večtirne antihipertenzijske terapije. V obdobju nosečnosti in
dojenja je razpon zdravil omejen in lažje obvladljiv zaradi prepovedi
uporabe nekaterih pomembnih antihipertenzivov zaradi teratogenosti in
posledične prepovedi uporabe nekaterih antihipertenzivov. Po drugi strani
pa, zaradi občutljivosti obdobja samega in kompleksnega biasa materin
organizem – fetoplacentarna enota, številni zdravniki zdravljenje nosečnic
doživljajo kot posebej zapleteno in odgovorno, kar zagotovo tudi je.

Prednosečnostna hipertenzija
Predstavlja približno polovico zgoraj naštetih štirih hipertenzivnih motenj.
Vstop v nosečnost z znano arterijsko hipertenzijo, bodisi primarno, ali
sekundarno, predstavlja nujnost predkoncepcijske priprave pacientke.
Hipertenzija mora biti opredeljena, z znano morebitno prizadetostjo
tarčnih organov, dobro vodena in ob terapiji obvladana. Pred nosečnostjo
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morajo biti ukinjena z nosečnostjo neskladna/škodljiva zdravila in
nadomeščena s tistimi, ki v nosečnosti niso kontraindicirana. Ukinitev
zaviralca angiotenzina II, angiotenzinske konvertaze ali renina je nujen
ukrep predkoncepcijsko, prav tako je neželen diuretik. Pacientko
prevedemo na zdravila izbora za nosečnost: metildopo, zaviralec
adrenergičnih receptorjev beta (razen atenolol) ali zaviralec kalcijevih
kanalčkov. Predvideti je potrebno dovolj časa za titriranje odmerkov
zdravil, saj dobro urejen krvni tlak varuje pred zapleti, tako na strani
matere kot ploda.
V nosečnosti se srečamo tudi s sekundarnimi oblikami hipertenzije,
predvsem renoparenhimsko. Za oblike hipertenzije pri katerih je
zdravljenje izbora kirurško, je potrebno zdravljenje izpeljati pred
nosečnostjo.
Delež bolnic s kronično hipertenzijo je pričakovano višji pri starejših
nosečnicah. Cilj zdravljenja je vedno vzdrževati krvni tlak, ki zmanjša
srčno-žilno in možganskožilno tveganje pri materi. Večji pojavnosti
preeklampsije se kljub dobro urejenemu krvnemu tlaku ne da povsem
ubežati, saj gre za multifaktorialen vpliv več dejavnikov.1 Preventivno
prejemanje acetilsalicilne kisline v nizkem odmerku (100 mg) ženske s
hipertenzijo znanstveno dokazano varuje pred preeklampsijo, po podatkih
iz literature med 30–80%.2

Gestacijska hipertenzija
Opredelimo jo kot pojav hipertenzije po 20. tednu gestacije. Kot de novo
hipertenzija v nosečnosti se pojavi pri 6% nosečnic. Ne spremljajo je
sistemski znaki preeklampsije, poteka brez proteinurije, edemi ne
presegajo fizioloških v nosečnosti. 15–45% žensk z gestacijsko
hipertenzijo bo razvilo preeklampsijo, zlasti so v nevarnosti ženske s
predhodno neuspešno nosečnostjo (spontan splav), predhodno kronično
hipertenzijo ali gestacijsko hipertenzijo v predhodni nosečnosti. Zaenkrat
ni dokaza, da bi ciljno zdravljenje gestacijske hipertenzije ubranilo pred
preeklampsijo, pomembno in neobhodno pa je zaradi varovanja matere
pred posledicami nezdravljene hipertenzije. Vzrok gestacijske hipertenzije
namreč leži v neoptimalni posteljici in nezadostni prilagoditvi spiralnih
arterij na vraščanje plodovega dela posteljice (trofoblasta) v maternalno
placento.3
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Prednosečnostna hipertenzija z nacepljeno gestacijsko
hipertenzijo in grozečo preeklampsijo
Gre za poslabšanje urejene in dobro obvladane kronične
(prednosečnostne) hipertenzije po 20. gestacijskem tednu, kar
napoveduje komponento gestacijske hipertenzije in s tem visoko tveganje
za razvoj preeklampsije. Ta oblika hipertenzije zapleta 25% nosečnosti
žensk s primarno (kronično) hipertenzijo. Praviloma preeklampsiji
predhodi povečana potreba po antihipertenzijskih zdravilih, ki včasih terja
vzporedno uporabo več antihipertenzijskih učinkovin. Slednje uvajamo
postopno, ob skrbnem nadzoru ploda in placentarne cirkulacije.
Preagresivno zdravljenje hipertenzije namreč pelje v placentarno
insuficienco zaradi znižanih pretokov skozi posteljico, ki so v pogojih
gestacijske hipertenzije delno kompenzirani z materinim višjim krvnim
tlakom.1

Preeklampsija/eklampsija
Je klinični sindrom, ki zajema hipertenzijo po 20. gestacijskem tednu,
proteinurijo in gestacijske edeme, prizadene 5 do 8% nosečnic. Je
posledica abnormalnosti materinega žilja placente, kar vodi v slabo
placentarno prekrvljenost in sproščanje mediatorjev ob endotelijski
disfunkciji z multi-organskimi sistemskimi znaki: cerebralni edem,
okcipitalni glavolol, bliskanje pred očmi, jetrna disfunkcija z možno
hemolizo, nizkimi trombociti, lahko elementi HELLP sindroma. Gre za
ireverzibilen proces, ki ga kljub zniževanju krvnega tlaka ne moremo
zaustaviti, lahko pa ga upočasnimo. Vseeno je zdravljenje izredno
pomembno, saj pridobimo na času in s tem dozorelosti ploda, obenem
pa je ključno za zaščito pred intracerebralno krvavitvijo – najpogostejšim
vzrokom smrti matere pred ero učinkovitega antihipertenzijskega
zdravljenja.4

Zdravljenje zmerne kronične in gestacijske hipertenzije v
nosečnosti
Centralni adrenergični zaviralec metildopa je prvo zdravilo izbora za
hipertenzijo v nosečnosti. Več kot 30 let je stara študija, v kateri so 7,5 let
spremljali otroke mater, zdravljenih z metildopo med nosečnostjo.5
Škodljivih učinkov zdravljenja na otrocih niso zasledili. V okoli 3% se
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pojavijo povišani jetrni encimi pri materi, redko centralne motnje
(zaspanost, nerazpoloženost) ali celo depresija, slednja je posebej
nevarna postpartalno. Navedeni neželeni učinki so razlog za ukinitev
zdravila.
Drugi izbor zdravljenja predstavljajo zaviralci adrenergičnih receptorjev
beta, najpogosteje posežemo po bisoprololu. Najpomembnejši neželen
učinek zdravila pri visokih odmerkih predstavlja nevarnost, da se bo otrok
rodil lažji. Od zaviralcev adrenergičnih receptorjev beta se izognemo
atenololu, saj ima potrjene povezave s prezgodnjim porodom, neonatalno
hipoglikemijo in bradikardijo.4
Možne paralele zdravljenja so še zaviralci kalcijevih kanalčkov, zlasti
nifedipin. Nifedipin s počasnim sproščanjem je najbolj uporabljan kalcijev
antagonist v nosečnosti. Posežemo lahko še po zaviralcu adrenergičnih
receptorjev alfa doksazosinu, a ne kot prvemu zdravilu, pač pa kot
dodatni paraleli ali kot novemu zdravilu, v primerih odpornejše
hipertenzije.
Uporaba diuretikov v nosečnosti je kontroverzna, čeprav denimo
hidroklortiazid sodi med zdravila skupine B po FDA klasifikaciji. Znižanje
intravaskularnega volumna v nosečnosti namreč ni zaželeno, zato se
diuretikom z izjemo nekaterih urgentnih stanj načeloma povsem
izognemo.1
V skupino D po FDA klasifikaciji v nosečnosti sodijo zaviralci
angiotenzinske konvertaze, angiotenzina II in renina in so kot taki v
nosečnosti absolutno kontraindicirani. Učinki na plod so v razponu od
oligohidramnija, prenehanja rasti ploda, ledvične displazije do smrti ploda
in utero.1

Zdravljenje urgentih stanj in hude hipertenzije v nosečnosti
Huda hipertenzija predstavlja pomembno in pogosto okoliščino v
nosečnosti. Praviloma gre za hitro nastalo stanje v drugi polovici
nosečnosti. Noseča ženska z akutno nastalo hudo sistolično in/ali
diastolično hipertenzijo, navadno kot posledico nezdravljene kronične ali
gestacijske hipertenzije, grozeče ali že prisotne preeklampsije, potrebuje
urgentno antihipertenzijsko zdravljenje in maternalni ter fetalni nadzor v
zdravstveni ustanovi – porodnišnici. V nekaj minutah do nekaj urah je
potrebno sistolični tlak znižati za 25%. Za dosego tega cilja imamo nekaj
70
XXVI. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo
www.hipertenzija.org

enakovrednih terapevtskih strategij.6 Te so: bodisi uporaba intravenskega
hidralazina, intravenskega labetalola ali peroralni nifedipin, ki pa ga zaradi
nevarnosti prevelikega padca krvnega tlaka in posledičnega nevarnega
znižanja uteroplacentarnih pretokov nikoli ne dajemo sublingvalno.
Posebej v primeru grozečega pljučnega edema se v zdravljenju
hipertenzije dobro izkaže intravenski gliceriltrinitrat. Literatura dopušča
kot terapevtsko možnost tudi uporabo diazoksida ali natrijevega
nitroprusida, česar pri nas ne prakticiramo.
V primeru preeklampsije intravensko dodajanje infuzij magnezijevega
sulfata po obstetričnih shemah varuje pred krči in zvišuje prag
nevromuskularne vzdražnosti.4
Cilj zdravljenja urgentnega hipertenzijskega stanja ni normalizacija
krvnega tlaka, temveč znižanje krvnega tlaka v območje 140–150/90–100
mm Hg, s ciljem nadaljnje nadzorovane stabilizacije krvnega tlaka v
bolnišničnem okolju (porodnišnica), ki omogoča nadzor matere in ploda.

Izbira antihipertenzijskih zdravil v poporodnem obdobju v
času dojenja
Puerpera lahko ostane na metildopi, a je potrebna ukinitev zdravila, če se
pokažejo znaki poporodne depresije. Nifedipin, metoprolol, bisoprolol,
labetalol, enalapril in kaptopril imajo dokazano le majhen ali nikakršen
učinek na dojenčka in jih predpisujemo doječim ženskam s hipertenzijo.
Doksazosina, zaviralcev angiotenzina II, zaviralcev angiotenzinske
konvertaze (z izjemo enalaprila in kaptoprila) ali amlodipina pa med
laktacijo ne predpisujemo, saj so kontraindicirani ali pa ni dovolj dokazov,
da bi bili varni.1,4

Zaključek
Skrbno spremljanje nosečnice in izbira pravilnih antihipertenzijskih zdravil
ter njihovo optimalno titriranje je bistvo zdravljenja hipertenzijskih motenj
v nosečnosti. Zaradi nadzora matere in ploda je pomembno tesno
sodelovanje internista in ginekologa, posebej v drugi polovici nosečnosti.
Grozeča preeklampsija in preeklampsija, ki lahko preideta v življenje
ogrožujočo eklampsijo, sta porodniški urgentni stanji in terjata bolnišnično
obravnavo v porodnišnici, enako kakor izjemno urgentno stanje
eklampsije.
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Vse ženske, ki so v nosečnosti utrpele katerokoli hipertenzivno motnjo,
imajo glede na ženske, ki so v nosečnosti ostale normotenzivne,
pomembno večje tveganje za srčno-žilne bolezni kasneje v življenju,7 kar
je verjetno premalo znano dejstvo.
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ULTRAZVOK LEDVIC PRI BOLNIKU Z
ARTERIJSKO HIPERTENZIJO
Nina Božič, Barbara Salobir, Tadej Žlahtič
Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Uvod
Ultrazvočna preiskava (UZ) ledvic pri obravnavi bolnika z arterijsko
hipertenzijo sodi med ključne preiskave. Uporabna je za prepoznavanje
sekundarnih oblik hipertenzije in ugotavljanje prizadetosti ledvic zaradi
hipertenzije, zato naj bi jo po priporočilu številnih smernic opravili v sklopu
osnovne diagnostike pri vseh bolnikih z novoodkrito hipertenzijo. Doppler
ledvičnih arterij je smiselno opraviti pri bolnikih s hipertenzijo in prisotnim
sumom ali večjemu tveganju za stenozo ledvične arterije. Pregled
intrarenalnih arterij nam je poleg posrednega ocenjevanja stenoze
ledvičnih arterij lahko v pomoč pri opredeljevanju in spremljanju drugih
stanj (npr. nefroangioskleroze, sistemske skleroze, …). Na osnovi
ultrazvočnega izvida se odločamo tudi o nadaljnjih preiskavah in izbiri
zdravljenja.

Kaj nam lahko pove ultrazvočna preiskava ledvic?
Standardni ultrazvočni pregled ledvic nam omogoča morfološkoanatomsko oceno. Ocenjujemo prisotnost in položaj, velikost,
obliko/konture, strukturo/kakovost in debelino parenhima, prisotnost
brazgotinskih sprememb, cist, solidnih formacij, ocenimo votli sistem
(tabela 1).

Parenhimske bolezni ledvic, ki predstavljajo najpogostejši vzrok
sekundarne hipertenzije, privedejo do različnih morfoloških sprememb, ki
jih lahko odkrijemo z UZ preiskavo.
V nekaterih primerih (npr. pri policistični bolezni ledvic) lahko spričo
značilnega izgleda s pomočjo UZ postavimo dokončno diagnozo.

Kroničnih parenhimskih bolezni, kot so kronični intersticijski nefritis,
glomerulonefritis in nefroangioskleroza, ki privedejo do progresivnega
manjšanja ledvic, neravnih kontur in hiperehogenosti parenhima zaradi
nastanka brazgotin, zabrisane meje med parenhimom in votlim sistemom,
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Tabela 1. Normalne dimenzije pri ultrazvočnem pregledu ledvic
meritev

desna ledvica

leva ledvica

vzdolžni premer
moški
11,3 ± 0,8 cm
ženske 10,8 ± 0,8 cm

11,5 ± 0,9 cm
10,9 ± 1,0 cm

volumen ledvic
moški
147 ± 38 mL
ženske 118 ± 27 mL

157 ± 37 mL
125 ± 26 mL

debelina parenhima (pri obeh ledvicah)
moški
14,8 ± 1,7 mm (razpon: 11 – 18 mm)
ženske 13,6 ± 1,0 mm (razpon: 11 – 16 mm)

pa na osnovi UZ izgleda ne moremo razlikovati. Z UZ ne moremo ugotoviti
ali so navedene spremembe vzrok ali posledica hipertenzije.

Akutne parenhimske vnetne bolezni (kot sta npr. hitro napredujoči
glomerulonefritis in akutni intersticijski nefritis,..) so vzrok edema ledvic,
ki ga lahko prepoznamo z UZ (anehogen izgled papil). Vendar so
morfološke spremembe, ki so vidne z UZ, pri akutnih boleznih ledvic manj
izrazite od sprememb, ki so prisotne pri kronični ledvični bolezni.

Karcinom ledvice je redko vzrok hipertenzije. Z UZ lahko razločimo
tumorje večje od 1 cm.
Pri enostranski manjši ledvici (dolžina ≤9 cm) moramo zaradi možne
prisotnosti hemodinamsko pomembne stenoze ledvične arterije opraviti
nadaljnjo diagnostiko – npr. doppler ledvičnih arterij.

Dopplerska preiskava ledvic
Dopplerska preiskava ledvičnega žilja doda informacije o prekrvavljenosti
ledvic, ohranjenosti arterijskega in venskega krvnega toka ter perifernega
upora arterijskemu toku krvi. Najpogosteje uporabljamo barvni in pulzni
doppler, oziroma kombinacijo obeh metod (dupleks doppler).
Normalen signal v ledvičnem žilju je nizkorezistenčen; začne se z zelo
hitrim sistoličnim porastom in pogosto s poudarjenim zgodnjim
sistoličnim vrhom (»early systolic peak«), ki mu sledi drugi sistolični vrh
(»compliance peak«), potem pa se hitrost toka krvi zniža proti diastoli; pri
tem je skozi celo diastolo ohranjen pomemben pozitivni tok krvi (tabela 2).
Pri kroničnih parenhimskih boleznih rezistenčni indeks (RI) >0,8 pomeni
hudo okvaro mikrocirkulacije. Zvečan RI je napovednik slabega odgovora
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Tabela 2. Pomembne meritve in indeksi pri dopplerski preiskavi ledvic
meritev/indeks

pomen

normalne vrednosti
vrednosti >1,8 m/s ponavadi
nakazujejo zožitev
RAR (renal artery-aortic ration)
= razmerje PSV v ledvični
arteriji in aorti. Vrednosti
RAR >2,5 – 3,5 so patološke

PSV

največja hitrost v sistoli

EDV

končna hitrost v diastoli

–

RI

rezistenčni indeks =
(PSV–EDV)/PSV

0,55/0,56 – 0,7 (starejši, otroci
<4 leta ponavadi 10–15% ↑
(0,8)*

PI

pulzatilni indeks = (PSV–
EDV)/povprečna hitrost
enega srčnega cikla

0,7 – 1,4

AT

akceleracijski čas (čas
od začetka sistole do
prvega preloma
signala/PSV)

<70 msek; če je podaljšan,
nakazuje proksimalno stenozo

AI

akceleracijski indeks
meri nagib začetnega
porasta sist. hitrosti (v/t)

>3,0 m/s²; če je zmanjšan,
nakazuje proksimalno stenozo

*pri akutni ledvični odpovedi je lahko RI zvišan zaradi vazokonstrikcije, nekroze,
edema, infiltracije parenhima

na terapevtske ukrepe. Dokazano je, da dobro korelira s stopnjo
histološko dokazane ledvične arterioskleroze.
RI se zviša tudi pri zmanjšanju raztegljivosti proksimalnih arterij,
hipotenziji, bradikardiji, perirenalnih ali subkapsularnih tekočinskih
kolekcijah. Vse to moramo imeti v mislih pri interpretaciji rezultatov.
Dopplerska preiskava ledvic sestoji iz pregleda intrarenalnega in
ekstrarenalnega žilja.
Intrarenalni pregled in ocena dopplerskega signala

Ocenjujemo lahko segmentne, interlobarne ali arkuatne arterije. Bolj kot
se približujemo periferiji, manjši in počasnejši so pretoki (zato je potrebna
dobra tehnična optimizacija).
Z barvnim dopplerjem si prikažemo prekrvavitev, s pulznim dopplerjem
izmerimo prej opisane parametre in indekse, od katerih je
najpomembnejši RI.
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Izpadi prekrvavitve lahko kažejo npr. brazgotine po vnetjih. Povišan RI,
lahko kaže na nefroangiosklerozo (prizadetost ledvic v sklopu dolgoletne
hipertenzije, sladkorne bolezni, ...). Pri hemodinamsko pomembni
proksimalni stenozi ledvične arterije (t. j. 70–80% zožitvi) najdemo signal
»parvus et tardus« (značilna oblika, AT >70 msek, AI <3,0 m/s2,
posledično znižan RI).
Ekstrarenalni pregled

Gre za pregled celotne ledvične arterije, od izstopišča iz aorte do hilusa.
S tem pregledom ugotavljamo prisotnost, število, potek ledvičnih arterij,
morebitne stenoze, anevrizme, itd. Ocenjujemo morfološki izgled ter s
pulznim dopplerjem izmerimo hitrosti.
Možne najdbe

Bolezni ledvičnega žilja vključujejo vrsto različnih entitet, med katere
sodijo: renovaskularna bolezen, nefroangioskleroza, vaskulitisi,
trombotične mikroangiopatije (HUS, TTP), skleroderma, infarkt ledvic,
obojestranska kortikalna nekroza, toksemija v nosečnosti.
Dopplerski pregled ledvic se največkrat uporablja v sklopu diagnostike
stenoze ledvičnih arterij. S preiskavo lahko ugotovimo tudi trombozo
ledvičnih ven, ločimo obstruktivno od neobstruktivne dilatacije votlega
sistema, ocenjujemo povečan periferni upor pri akutni ledvični odpovedi
in kroničnih boleznih ledvičnega parenhima. Metoda je zelo uporabna pri
odkrivanju morebitnih komplikacij po ledvični biopsiji (psevdoanevrizme,
AV fistule) ter tudi pri diagnostiki malignih obolenj ledvic.
Stenoza ledvičnih arterij

Najpogostejša patologija ledvičnega žilja je stenoza ledvičnih arterij, ki je
lahko vzrok renovaskularne hipertenzije. Prisotna je pri 2 do 6% vseh
bolnikov s hipertenzijo ter 24% bolnikov z rezistentno hipertenzijo in je
drugi najpogostejši povzročitelj sekundarne hipertenzije. V 90% je
stenoza posledica aterosklerotičnega plaka na izstopišču ali v proksimalni
tretjini ledvične arterije. Prisotna je predvsem pri starejših od 55 let,
pogostejša je pri kadilcih in pri osebah z aterosklerozo koronarnih,
karotidnih in/ali perifernih arterij. Fibromuskularna displazija je prisotna v
manj kot 10%. Najpogosteje prizadene distalni dve tretjini ledvične
arterije, lahko pa tudi intrarenalne arterije. Pogostejša je pri mlajših
ženskah (povprečna starost 35 let). Drugi vzroki stenoze so: vaskulitisi,
neurofibromatoza, poškodbe, kongenitalne in poškodbene arteriovenske
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fistule, kongenitalni vezivni trakovi, emboli, disekcija, anevrizme in
spremembe po obsevanju, zunanja kompresija ledvične arterije (npr. s
feokromocitomom), …
Doppler ledvičnih arterij je uveljavljena preiskava pri ugotavljanju in
spremljanju stenoze ledvičnih arterij. Uporablja se tudi za spremljanje
uspešnosti endovaskularne revaskularizacije.
S preiskavo analiziramo pretok v glavni ledvični arteriji in intrarenalnih
arterijah. Najpomembnejše merilo za ugotovitev stenoze predstavlja
fokalno povišanje hitrost (PSV) na mestu stenoze na vsaj 1,8 do 2,0 m/s.
Pomemben pokazatelj stenoze je tudi razmerje med PSV v ledvični arteriji
in aorti (»renal aortic ratio«, RAR). Razmerje >2,5–3,5 je patološko.
Analiza intrarenalnih arterij je tehnično bistveno lažja. Pri hemodinamsko
pomembni stenozi glavne ledvične arterije v intrarenalnih arterijah
opažamo parvus et tardus spektre; akceleracijski čas je podaljšan (nad
0,07 s), diastolični pretok je povečan. Po uspešni revaskularizaciji te
spremembe lahko izzvenijo, zato doppler predstavlja pomembno orodje
pri spremljanju uspešnosti endovaskularnega posega.
Občutljivost in specifičnost preiskave je pri izkušenem preiskovalcu zelo
visoka, giblje se med 80–90%. Cilj preiskave je odkrivanje potencialno
ozdravljive stenoze ledvične arterije pri še normalno veliki ledvici.
Tromboza ledvične vene

Najpogostejši vzrok tromboze ledvične vene pri odraslem bolniku je
maligno obolenje ledvic, največkrat gre za direktno tumorsko infiltracijo
vene. Pogosto je pridružena tudi tromboza spodnje votle vene. Zato naj
bi pri bolniku s tumorjem ledvic vedno pregledali tudi ledvične vene.
Lahko si prikažemo razširjeno, nestisljivo, s trombom izpolnjeno veno, z
odsotnim venskim signalom. Pri popolni zapori ledvične vene se močno
poviša upor arterijskemu toku, tako da v diastoli kri zapušča ledvico, kar
vidimo z obratom arterijskega toka v diastoli. Prisoten je povišan RI.
Sprememba toka krvi je lahko odsotna v primeru nepopolne zapore vene
ali razvoja kolateral, zato doppler ni popolnoma zanesljiva metoda za
izključevanje venske tromboze.
Ostali možni »nemalignomski« vzroki tromboze so: nefrotski sindrom,
hiperkoagulabilnost, oralni kontraceptivi, travma, retroperitonealna
fibroza, tromboflebitis migrans. Pri otrocih sta najpogostejša vzroka
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dehidracija in poškodba. Pogosteje najdemo trombozo leve ledvične
vene, ki je daljša.
Posebna entiteta je še »nutcracker« sindrom. Gre za kompresijo leve
ledvične vene med aorto in zgornjo mezenterično arterijo, kar lahko
vidimo predvsem pri mladih, suhih osebah. Prikažemo si lahko dilatacijo
distalnega dela vene. Omenjeni sindrom je lahko vzrok hematurije in
proteinurije.
Nefrolitiaza in obstrukcija votlega sistema ledvic

Z navadnim ultrazvokom lahko prikažemo dilatacijo votlega sistema ter
tudi nefrolitiazo kot potencialni vzrok, ne moremo pa razlikovati
obstruktivne od neobstruktivne dilatacije. RI naj bi bil pri obstrukciji višji
od 0,7. Koristenjša pa je primerjava RI med ledvicama, saj je RI v ledvici
z obstrukcijsko hidronefrozo najmanj za 0,08 višji. To nam je lahko v veliko
pomoč pri nosečnicah, ki imajo pogosto asimptomatsko dilatacijo votlega
sistema, pri kateri pa RI ni povišan.
Dopplerska preiskava je pri akutni obstrukciji votlega sistema zelo
koristna v primerih, ko sta aplikacija kontrasta in izpostavljanje sevanju
nezaželena ali kontraindicirana.
Parenhimske bolezni ledvic

Doppler je uporaben v diagnostiki akutne ledvične odpovedi. Povišan RI
kaže na funkcionalno okvaro ledvice. V študijah, ki so preučevale
korelacijo RI s histološkimi izvidi, so dokazali, da je RI povišan pri
tubulointersticijskih boleznih in boleznih, ki prizadenejo žilje. Bolezni z
izolirano okvaro glomerulov imajo normalen RI.
Hemolitični uremični sindrom

Značilna je trombotična mikroangiopatija in huda intrarenalna
vazokonstrikcija z zvišanjem RI. Normalizacija RI naj bi predstavljala
zgodnji dokaz izboljševanja, še preden se to pokaže v laboratorijskih
Izvidih.
Akutna in kronična ledvična bolezen

Z dopplersko preiskavo si lahko pomagamo tudi pri ločevanju prerenalnih,
renalnih in postrenalnih vzrokov. Z vizualizacijo dilatacije votlega sistema
in eventualno celo mesta/vzroka obstrukcije lahko diagnosticiramo
postrenalni vzrok. Z dopplerjem pa lahko ločimo tudi prerenalno od
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najpogostejše renalne okvare – tubulne nekroze, pri kateri je RI pogosto
povišan.
Diabetična nefropatija

Tu gre primarno za prizadetost ledvičnega žilja, kar se odraža s
povečanjem perifernega upora. V raziskavah so dokazali dobro korelacijo
RI s funkcijo ledvic, višino krvnega tlaka in trajanjem sladkorne bolezni. V
začetni fazi, ko je prisotna hiperfiltracija, je RI znižan, takrat sta UZ vidni
večji ledvici.
Hepatorenalni sindrom

Gre za ledvično okvaro, ki je povezana s kronično boleznijo jeter. Značilna
je intrarenalna vazokonstrikcija s povišanim RI.
Avtosomna dominantna policistična bolezen ledvic

Že z nativnim UZ so vidne številne ciste obeh ledvic. Poleg ocene velikosti
ledvic, ohranjenosti parenhima, z dopplerjem ponavadi ugotovimo
povišanje RI in PI, ki dobro korelirata s funkcijo ledvic in stopnjo
morfoloških sprememb.
Tumorji ledvic

Prikažemo si tumor, ocenimo lahko njegovo prekrvljenost. Lahko
prikažemo tudi arterio-venske shunte na periferiji ali nizek upor v žilju
znotraj tumorja, kar je znak patološke neovaskularizacije znotraj tumorja.
Zavedati se je treba, da je 15–20 % malignih tumorjev hipo- ali celo
avaskularnih, tako, da dopplerska ocena ožiljenosti tumorja ni
diagnostična metoda za oceno benignosti/malignosti tumorja. V teh
primerih je metoda izbora računalniška tomografija (CT).
Med UZ preiskavo pogosto vidimo angiomiolipome, ki so benigni tumorji
ledvic in ne zahtevajo kirurške odstranitve, razen v primeru hitre rasti ali
krvavitve. Ponavadi gre za močno hiperehogene tvorbe, ki so dobro
prekrvljene (možno je, da z dopplerjem tega ne bomo zaznali, ker gre za
dilatirane žilne prostore s komaj zaznavnimi pretoki). Sicer pa UZ ni
zanesljiva metoda za ločevanje angiomiolipomov od adenokarcinoma,
zato je nujno potreben CT.
Metastaze v ledvicah so ponavadi avaskularne ali hipovaskularne, izjema
je metastaza malignega melanoma. Metastaze sicer pogosteje najdemo v
področju nadledvičnih žlez.
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Ostale indikacije

Ultrazvok je uporaben tudi pri diagnostiki abscesov, anevrizem, prirojenih
AV malformacij. Uporabljamo ga pri izvajanju ledvične biopsije in
ocenjevanju komplikacij po ledvični biopsiji (psevdoanevrizme, AV fistule).
Pomagamo si lahko tudi pri diagnostiki fokalnega pileonefritisa ali infarkta
ledvice, ko je viden fokalni izpad prekrvavitve.
Atipičen potek

Pri 3–4% populacije poteka desna ledvična arterija anterokavalno.
Možno je, da ima posameznik več ledvičnih arterij (25% ljudi ima več kot
eno ledvično arterijo na eni strani). Leva ledvična vena poteka ponavadi
anteroaortalno, redko retroaortalno.
Doppler pri primarni arterijski hipertenziji

Dopplerski indeksi odražajo podajnost žilja, na katero vplivajo
ateroskleroza, intersticijska fibroza, … Dolgotrajna, slabo nadzorovana
AH privede do nefroangioskleroze s povišanim RI. Raziskave so pokazale,
da je povišan RI pri bolnikih s primarno AH posledica sprememb v
intrarenalni perfuziji, poleg tega pa je povezan tudi s sistemsko
hemodinamiko in aterosklerozo. Dokazali so, da povišan RI nakazuje na
prisotnost hipertenzijske in aterosklerotične okvare tudi drugih tarčnih
organov, kot sta npr. hipertrofija levega prekata in zadebeljena intimamedia kompleks. Zato je RI indikator povečanega srčnožilnega tveganja
in predstavlja napovedni dejavnik za srčnožilne dogodke. Kot tak ima
pomen tudi pri odločitvah o vodenju oziroma zdravljenju primarne AH.
Dokazana je tudi dobra korelacija RI s stopnjo histološko dokazane
okvare ledvic.

Zaključek
Ultrazvočna preiskava ledvic je zaradi široke dostopnosti, neinvazivnosti,
neškodljivosti, ponovljivosti in informacij, ki jih nudi, skoraj v celoti
nadomestila intravensko urografijo. Preiskavo lahko brez zadržkov
opravimo tudi pri nosečnicah in ledvičnih bolnikih.
UZ ledvic zaradi vloge pri etiološki opredelitvi hipertenzije in ugotavljanja
prizadetosti ledvic zaradi hipertenzije sodi med osnovne preiskave.
Doppler ledvičnih arterij je pri obravnavi bolnika s hipertenzijo indiciran pri
bolnikih s sumom na stenozo ledvičnih arterij in rezistentni hipertenziji.
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Omogoča
tudi
spremljanje
revaskularizacijskih posegov.

uspešnosti

endovaskularnih

Uspešnost izvedbe dopplerskega pregleda ledvičnih arterij je odvisna od
izkušenosti izvajalca, onemogočajo jo tudi slaba pripravljenost
(meteorizem), konstitucija (debelost) in nesodelovanje bolnika. Ker se
ledvici, ledvične arterije in vene z dihanjem premikajo, je preiskava zelo
otežena tudi pri ljudeh, ki niso sposobni zadržati diha.
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LEDVIČNA BOLEZEN IN ARTERIJSKA
HIPERTENZIJA, ARTERIJSKA HIPERTENZIJA
IN LEDVIČNA BOLEZEN
Vlasta Malnarič Marentič
Interni oddelek, Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Uvod
Arterijska hipertenzija je lahko vzrok ali posledica ledvične bolezni in
ledvična bolezen je lahko vzrok ali posledica arterijske hipertenzije.
Velikokrat moramo dobro premisliti, kaj je bilo prej: kura ali jajce. Dejstvo
pa je, da obe bolezni hodita z roko v roki in se vrtita v začaranem krogu in
hranita ena drugo in se celo nacepita ena na drugo. S poznavanjem
mehanizmov obeh bolezni lahko posežemo v krog in ga (vsaj) zajezimo,
če ne že ustavimo.
Dolgotrajna esencialna (ali primarna) arterijska hipertenzija lahko vodi do
razvoja
benigne
nefroskleroze
ledvic.
Renoparenhimska
in
renovaskularna arterijska hipertenzija, ki spadata v skupino sekundarne
arterijske hipertenzije, pa sta posledica bolezni ledvic (glomerulov, žil in
tubolointersticija). Nevarna je maligna arterijska hipertenzija (bodisi
esencialna ali sekundarna), v sklopu katere opazujemo poslabšanje
ledvičnega delovanja.
V osnovi upoštevam princip, ki ga uči Laragh, da je krvni tlak produkt
srčnega iztisa in perifernega upora oziroma produkt volumna (soli) in
renina. Mehanizem in nato ciljno zdravljenje arterijske hipertenzije je
odvisen od tega, katera spremenljivka v tej enačbi prevladuje.1

Esencialna arterijska hipertenzija in benigna nefroskleroza
ledvic
Esencialna ali primarna arterijska hipertenzija (EH) je hipertenzija, kjer ne
najdemo vzroka zanjo, kar trenutno velja za več kot 90% bolnikov z
arterijsko hipertenzijo.2 Dolgoletna EH vodi v tipične morfološke
spremembe v ledvicah, ki jih imenujemo benigna nefroskleroza ledvic.
Nefroskleroza pomeni arterio- in arteriolosklerozo, glomerulosklerozo,
intersticijsko fibrozo, tubulno atrofijo.3 »Benigna« nefroskleroza je
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zavajajoče ime, nastalo iz dejstva, da je napredovanje benigne
hipertenzijske nefroskleroze počasno, a zaradi pogoste EH velja, da je
kljub temu bolnikov z benigno nefrosklerozo na nadomestnem zdravljenju
ledvične bolezni veliko. Hipertenzijska okvara ledvic je namreč drugi
najpogostejši vzrok končne ledvične odpovedi.4 Pomembno je tudi
dejstvo, da pri bolnikih, pri katerih sumimo na okvaro ledvičnega
delovanja zaradi EH, zaradi invazivnosti metode, v glavnem ne delamo
ledvične biopsije. Diagnozo postavimo klinično, na takšen način lahko pa
lahko spregledamo tudi kakšno primarno ledvično bolezen.5-8 Prognoza je
slabša, če je krvni tlak neurejen, proteinurija nad 1 g na dan, ali če je ob
odkritju bolezni že prisotno oslabljeno ledvično delovanje. Slabšo
prognozo imajo tudi črnci, kar je genetsko pogojeno (povezano z
ohranjenim genom APOL1, ki črno raso brani pred spalno boleznijo).5
Patohistološko gre za dva mehanizma. Zaradi visokega krvnega tlaka se
preglomerulne arteriole zožijo, kar je logičen prilagoditveni mehanizem, a
če traja predolgo, to vodi v (pre)majhen pretok krvi in ishemijo nefrona
(globalna glomeruloskleroza). Preostali nefroni skušajo kompenzirati z
glomerulno hipertrofijo in hiperfiltracijo, kar vodi v čezmerno obremenitev
podocitov, njihovo poškodbo in nastanek proteinurije. Histološko se ta
okvara kaže kot sekundarna (posledica EH in ne primarne ledvične
bolezni) fokalna (prizadene le nekatere glomerule) segmentna (prizadene
le del glomerula) glomeruloskleroza. Takšni glomeruli izgubijo tudi
kontrolo avtoregulacije in tako se sistemski tlak prenese v glomerule (in
se poveča intraglomerulni tlak) in potencira začarani krog.5,6,8
Diagnozo benigne hipertenzijske nefroskleroze postavimo klinično: v
anamnezi je več kot 10-letna EH, nato zasledimo ledvično insuficienco,
hkrati pa ne sme biti sumljivih kazalcev za razvoj morebitne druge
parenhimske ledvične bolezni (v tem primeru bi se renoparenhimska
arterijska hipertenzija nacepila na esencialno). V urinu se najprej pojavi
albuminurija, nato proteinurija, ki je navadno pod 1 g/dan in praviloma ne
doseže nefrotskega praga, sediment seča je normalen. Sočasno se niža
oGF, zaradi zmanjšanega pretoka krvi skozi ledvice in žilnih sprememb se
lahko poviša nivo sečne kisline.5-7 Makroskopsko (ultrazvočno) sta ledvici
zmanjšani, z nagubano površino, s stanjšanim parenhimom, pridobljenimi
enostavnimi cistami in zvečanim rezistenčnim indeksom. Podobno se
dogaja tudi pri staranju, vendar je pri EH proces hitrejši.3,5 Sočasno so
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zaradi EH prizadeti tudi drugi tarčni organi: hipertenzijska bolezen srca,
benigne hipertenzijske spremembe na očesnem ozadju. Pogosto je
pozitivna družinska anamneza za EH, izgubi se nočni upad krvnega
tlaka.5-7
Prvenstveno zdravimo EH z zaviralci angiotenzicnek konvertaze in
zaviralci angiotenzina II. Le-ti zmanjšujejo vazokonstrikcijo eferentne
arteriole, s tem znižajo intraglomerulni tlak in zato zmanjšujejo
proteinurijo. Tako imajo dvojni učinek: poleg zmanjševanja sistemskega
krvnega tlaka zmanjšujejo tudi proteinurijo, ki je sama po sebi
nefrotoksična. Pozitiven učinek pa imajo tudi pri neproteinurični benigni
nefrosklerozi. Podobno delujejo tudi nedihidropiridinski zaviralci kalcijevih
kanalčkov.6 V vsakem primeru velja, da zmanjšanje krvnega tlaka do
ciljnih vrednosti ne glede na uporabljeno antihipertenzijsko učinkovino,
dolgoročno koristi ledvičnemu delovanju.

Sekundarna arterijska hipertenzija in ledvice
Renovaskularna arterijska hipertenzija

Renovaskularna arterijska hipertenzija (RVH) je najpogostejši vzrok
sekundarne arterijske hipertenzije. Prevalenca znaša 0,6–3%, pri
starostnikih pa do 30%.9 Pri bolnikih z blago in zmerno hipertenzijo je
prisotna pri manj kot odstotku bolnikov, pri bolnikih s hudo, odporno in
akutno hipertenzijo pa je odstotek bistveno višji.10
Diagnoza RVH je retrogradna: postavimo jo, ko z razrešitvijo stenotične
lezije ozdravimo hipertenzijo.11
Najpogostejši vzrok RVH je aterosklerotična stenoza v sklopu
generalizirane ateroskleroze, zato jo najpogosteje odkrijemo pri bolnikih,
pri katerih opravijo koronarografijo (18–20%) ali angiografijo aorte in
perifernega žilja (35–50%).11 Drugi najpogostejši vzrok RVH je
fibromuskularna displazija, ki se pogosteje pojavlja pri ženskah v starosti
med 15 in 50 let.10
Pomembno je, ali gre za obojestransko stenozo (ali stenozo solitarne
delujoče ledvice) ali za enostransko stenozo, saj sta mehanizma nastanka
arterijske hipertenzije različna in zato tudi zdravljenje z zdravili.
Pri enostranski stenozi gre za hiperreninemijo, pri obojestranski stenozi
za zadrževanje natrija in hipervolemijo. Pri enostranski stenozi znižana
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prekrvavitev ledvice na strani stenoze aktivira jukstaglomerulni aparat,
zaradi česar se poveča izločanje renina. Perfuzijski tlak v zdravi ledvici je
tako povečan, kar vodi v »tlačno natriurezo« in s tem znižanje tlaka. Na ta
način se zmanjša tudi tlak v ledvici s stenotično ledvično arterijo, kar vodi
ponovno do večjega izločanja renina. Torej z zdravili ciljamo reninangiotenzin-aldosteronsko os (RAAS).9-11
Pri obojestranski stenozi ledvičnih arterij ni več zdrave ledvice, ki bi po
principu »tlačne natriureze« izločala natrij, zato pride do zadrževanja
natrija in vode. Prvenstveno je torej potrebno z omejiti vnos soli in vode in
predpisati diuretike.9-11 Poleg stenoz na renalnih arterijah je potrebno
upoštevati, da je pogosto sočasno okvarjena tudi mikrocirkulacija ledvic
(generalizirana ateroskleroza v sklopu hiperlipidemije, sladkorne bolezni,
esencialne hipertenzije, kajenja…).
Kdaj pomislimo na renovaskularno arterijsko hipertenzijo, prikazuje tabela
1.
Sum potrdimo ali ovržemo z dopplerjem ledvičnih arterij, ki ima številne
prednosti (ni sevanja, ni kontrasta, z določitvijo rezistenčnega indeksa
lahko ocenimo morebitno pridruženo okvaro mikrocirkulacije, …). Druge
v današnjem času najbolj uporabljane metode so še CT in MR
angiografija10 ter radiotopska renografija z zaviralci angiotenzinske
konvertaze in brez njih.13
Zdravljenje mora biti premišljeno. Bistvena je presoja, ali zdravimo z
zdravili (glede na morfologijo in mehanizem moramo preosoditi katera so
bolj ali manj ustrezna) ali z angioplastiko, ki je invazivna metoda. Zanjo se
odločimo pri ponavljajočih se pljučnih edemih (ob dobri srčni funkciji), pri
nepoškodovani mikrocirkulaciji ledvic, pri hudi odporni arterijski
hipertenziji in hitrem slabšanju ledvične funkcije. Dejstvo je, da so klinični
učinki angioplastike aterosklerotične stenoze ledvičnih arterij razočarali
tako pri zdravljenju hipertenzije kot pri ohranitvi ali izboljšanju ledvične
funkcije. Zato je potrebno dobro pretehtati indikacijo pri vsakem
posamezniku, namreč pri določenih bolnikih je klinični učinek
angioplastike še vedno presenetljiv.14
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Tabela 1. Kdaj pomislimo na renovaskularno hipertenzijo?9-12
anamneza

 nenaden nastanek arterijske hipertenzije (pod 20 let pri
fibromuskularni displaziji; nad 50 let pri aterosklerozi)
 labilna arterijska hipertenzija (lahko maligna) z oscilacijami
 težko vodljiva arterijska hipertenzija
 negativna družinska anamneza
 polidipsija (posledica dviga angiotenzina II)

status

 meritve krvnega tlaka: visok krvni tlak, ni nočnega upada, …
 šum v trebuhu
 nepojasnjeni ponavljajoči se pljučni edemi (ob dobri srčni
funkciji) ali hipervolemija, rezistentna na terapijo
 znaki generalizirane ateroskleroze

laboratorij

 »prazen« urin ali majhna proteinurija (zelo redko nefrotska!).
 hipokaliemija in hiponatriemija (sekundarni
hiperaldosteronizem).
 znižan oGF (pri obojestranski stenozi; če pri enostranski, je
potrebno misliti še na drugo ledvično okvaro, lahko tudi
benigno nefrosklerozo zaradi že prej obstoječe esencialne
arterijske hipertenzije).
 znižanje oGF po uvedbi zaviralca angiotenzinske konvertaze
ali zaviralca angiotenzina II

ultrazvok

 enostransko ali obojestransko zmanjšana ledvica

Ker je pri bolnikih z RVH verjetnost za srčno-žilni dogodek višja kot
verjetnost končne ledvične odpovedi zaradi posledic ishemije ledvic ob
RVH, pri zdravljenju RVH, povzročene z aterosklerotično leho,
upoštevamo vse ukrepe za zmanjševanje generalizirane ateroskleroze
(hipolipemik, antiagregacijsko zdravilo, zdravljenje morebitne sladkorne
bolezni…). Glede na mehanizem nastanka arterijske hipertenzije
enostransko stenozo prvenstveno zdravimo z zaviralci angiotenzicvnek
konvertaze ali angiotenzina II, obojestransko stenozo pa z omejitvijo
vnosa soli in diuretiki, z zaviralci RAAS pa le, če to dovoljuje ledvično
delovanje.9,12,14
Renoparenhimska arterijska hipertenzija

Renoparenhimska arterijska hipertenzija (RPH) je poleg RVH
najpogostejša sekundarna arterijska hipertenzija. To je hipertenzija, ki je
posledica ledvične parenhimske okvare (pogosta pri glomerulonefritisih,
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redkejša pri boleznih tubulointersticija). Ker pri večini bolnikov ni moč
popolnoma ozdraviti ledvične bolezni, tudi ni mogoče popolnoma
dokazati izvora hipertenzije.15 Še posebno je težko dokazati vzrok
hipertenzije pri napredovali ledvični okvari. Višje stopnje je kronična
ledvična bolezen, višji je odstotek bolnikov, ki imajo hipertenzijo.16
Patogeneza renoparenhimskih ledvičnih bolezni je odvisna od časa
nastanka (akutna ali kronična) in od prizadetosti struktur (glomeruli ali
žile).17
Pri akutni glomerulni bolezni (npr. poststreptokokni glomerulonefritis) se
prvenstveno razvije hipertenzija zaradi volumske obremenitve ob
inhibiranem RAAS in povečanem sproščanju ANP. Zato na te bolezni
ciljamo z zdravili, ki zmanjšujejo volumsko preobremenitev – z diuretiki in
nefarmakološkimi ukrepi (zmanjšan vnos soli) in šele nato z inhibitorji
RAAS.17
Pri akutni žilni bolezni (vaskulitisi, sklerodermalna renalna kriza) pa je v
ospredju povišan renin, kar je povzročeno z zmanjšano perfuzijo ledvičnih
žil in posledično ishemijo. Na te bolezni ciljamo z zdravili, ki inhibirajo
RAAS.17
Poleg navedenih obstajajo še drugi mehanizmi nastanka arterijske
hipertenzije pri kronični ledvični bolezni. Poleg aktivacije RAAS in
zadrževanja natrija in volumske preobremenitve je pomembna še
povečana simpatična aktivnost, pojav sekundarnega hiperparatiroidizma
(preko intracelularnega kalcija in vazokonstrikcije), zdravljenje z epoetini,
nižja sinteza NO,…17
RPH je pogosta pri enostranskih ledvičnih bolezni, ki so lahko prirojene ali
pridobljene: enostranska majhna ledvica zaradi hipoplazije ali refluksnega
pielonefritisa, agenezija ene ledvice, ektopična ali ptotična ledvica,
enostranski tumorji ledvic, …15
Navadno velja, da višji in bolj neobvladljiv je krvni tlak, resnejša je
sistemska oziroma parenhimska bolezen ledvic. Tudi zdravljenje s
specifičnimi imunosupresivnimi zdravili (kortikosteroidi, ciklosporin,
nesteroidni antirevmatiki…), s katerimi sicer zdravimo osnovno bolezen,
povzroča kot stranski učinek preko mehanizma vazokonstrikcije in
zadrževanja volumna povišan krvni tlak.18
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Ko primarna bolezen ledvic ni več aktivna, je uravnavanje (sekundarne)
arterijske hipertenzije bistveno, saj sicer le-ta nadalje kvari ledvično
delovanje (po principu hipertenzivne nefroskleroze). Glede na najnovejše
raziskave, mora biti uravnavanje krvnega tlaka pri ledvični bolezni ravno
pravo, torej tudi ne prenizko (ne pod 130/80 mm Hg). Po principu »Jkrivulje« lahko namreč prenizek krvni tlak vodi v akutno poslabšanje
ledvičnega delovanja, napredovanje kronične ledvične bolezni, sinkope in
elektrolitskih nenormalnosti.19

Maligna arterijska hipertenzija (esencialna ali sekundarna) in
maligna nefroskleroza ledvic
Zaradi možganske krvavitve ob maligni arterijski hipertenziji (MH) je 12.
aprila 1945 umrl Franklin D. Roosevelt.20 Zahvaljujoč vedno večjemu in
boljšemu zdravljenju, je MH vedno manj. Leta 1928 je bila smrtnost zaradi
MH 80%, leta 1955 50% in leta 1990 10%.21 Pojavnost MH je danes
najvišja v starostni skupini 40 do 50 let, pogostejša je pri moških, pri ljudeh
iz nižjega socialno-ekonomskega razreda in pri kadilcih.20
MH se lahko razvije kot zaplet esencialne (pogosto nezdravljene ali
neprepoznane) ali sekundarne arterijske hipertenzije (lahko tudi pri
nacepljeni sekundarni na esencialno).5,21
MH definiramo kot izrazito povišane vrednosti krvnega tlaka (krvni tlak višji
od 180/120 mm Hg; diastolični krvni tlak višji od 130 mm Hg) in maligne
spremembe očesnega ozadja (hipertenzijska retinopatija stopnje III:
krvavitve in eksudati ali stopnje IV: edem papile).5,20,21 Sočasno so poleg
očesnega ozadja pogosto prizadeti tudi drugi tarčni organi:
 maligna nefroskleroza ledvic: klinično se kaže z oligurijo, nenefrotsko
proteinurijo, hematurijo (makroskopsko ali mikroskopsko), akutno
ledvično insuficienco ali akutnim poslabšanjem kronične ledvične
bolezni, s hipokaliemijo, hiponatriemijo in natriurezo (zaradi
sekundarnega hiperaldosteronizma)
 trombotična mikroangiopatija v sklopu sekundarnega hemolitično
uremičnega
sindroma
(neimunska
hemolitična
anemija,
22
trombocitopenija, akutna ledvična okvara)
 hipertenzijska encefalopatija (glavobol, motnje vida, slabost,
vrtoglavica, …)
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 gastrointestinalni simptomi (neješčnost, siljenje na bruhanje, bolečine
v trebuhu, hujšanje, pankreatitis, ...)
 hipertenzijska bolezen srca in popuščanje srca.5,20,21,23
Do zgoraj navedenih okvar tarčnih organov pride zaradi odpovedi
avtoregulacije krvnega tlaka, prisotne v ledvicah in možganih. Gre za
okrnjeno zmožnost žil, da z vazokonstrikcijo ali vazodilatacijo vzdržujejo
normalno perfuzijo organov ne glede na višino sistemskega krvnega
tlaka.21 Pri MH ta mehanizem odpove, zato povečan krvni tlak poškoduje
žilne stene, sproži se kaskada mehanizmov (povečana permeabilnost žil,
aktivacija trombocitov, koagulacije, proliferacija gladkih mišic v žilni steni,
aktivacija hormonov…), ki vodijo do strukturnih sprememb žil, kar se
histološko kaže kot fibroidna nekroza arteriol in hiperplastični arteriolitis s
čebulnim vzorcem.5,6,21
Oženje žil in mikrotromboze vodijo v ishemijo ledvic, kar vodi v povečano
izločanje renina, zato v osnovi velja, da je MH hiperreninemična s
sekundarnim hiperaldosteronizmom in okvarjeno negativno povratno
zanko.5,20 Da to ne drži vedno, je dokaz MH pri primarnem
hiperaldosteronizmu (kar se sicer praktično nikoli ne zgodi), kjer je nivo
renina nizek.20,23
Včasih je ledvična okvara tako huda, da je potrebno akutno nadomestno
zdravljenje s hemodializo, vendar ima relativno dobro prognozo, saj se
lahko po več mesecih redne dialize in zdravljenja hipertenzije ledvično
delovanje toliko izboljša, da hemodializa ni več potrebna. Ob
antihipertenzijski terapiji pride do vsaj delne regresije okvare žilne stene,
hkrati pa pride do hipertrofije in hiperfiltracije neokvarjenih glomerulov.
Smrti zaradi odpovedi ledvic v sklopu MH ni več.6
Začetni cilj zdravljenja je s parenteralnimi zdravili (urapidil, labetalol,
nitroprusid, enalaprilat) znižati diastolični krvni tlak na 100–105 mm Hg v
prvih dveh do šestih urah, vendar ob tem ne želimo znižati srednjega
arterijskega tlaka za več kot 25%, saj sicer lahko pride do dodatne
ishemične okvare vseh tarčnih organov, predvsem ledvic in možganov
(ker se je krivulja avtoregulacije pomaknila v desno). Nato postopoma s
peroralnimi zdravili v naslednjih mesecih znižujemo diastolični krvni tlak
na 85–90 mm Hg. Poizkušamo doseči normalizacijo krvnega tlaka.
Zaviralce angiotenzinske konvertaze ali antagoniste angiotenzina II
uvajamo previdno, ker lahko še dodatno poslabšajo ledvično delovanje in
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jih uvajamo takrat, ko je ledvično delovanje že bolj stabilno. So pa sicer
dolgoročno ta zdravila, zaradi izrazite aktivacije RAAS pri MH, zdravila
prve izbire.5,6,21

Sklep
Arterijska hipertenzija in ledvična bolezen sta nerazdružljivo povezani. Na
splošno velja, da dobra kontrola prve vodi v dobro kontrolo druge in
obratno. Obe sta tihi bolezni z začetno subtilnimi simptomi in znaki, ki se,
če jima ne prisluhnemo natančno, razbohotita in povzročata pomembne
okvare organov, na ta način pa krnita kvaliteto življenja. Pri odločanju o
zdravljenju nam je v pomoč poznavanje mehanizmov, ki so (bolj) značilni
za določeno vrsto hipertenzije.1
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