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SEZNAM KRATIC
AB
ACE
ACEi
AF
AH
AHA
ARB
ASA
AV blok
AV fistula
BAT
BB
CCB
CHA2DS2-VASc
CSKT
CT
DIM
DKT
DPP-4
EKG
ESC
ESH
FR
GLP-1
HAS-BLED
HDL
HFpEF
HFrEF
HLP
HMOD
IMK
HPOO
ITM
i. v.
KB
KLB
KNB
KOPB
KT
KTD
LDL

Lp(a)
MLP
MPT
MR
mRS
NSAR
oGF

blokator receptorjev alfa
angiotenzinska konvertaza
zaviralec angiotenzinske konvertaze
atrijska fibrilacija
arterijska hipertenzija
American Heart Association
zaviralec angiotenzinskega receptorja
American Stroke Association
atrioventrikularni blok
arteriovenska fistula
»baroreflex amplification therapy«
blokator receptorjev beta
kalcijev antagonist
točkovnik za ocenjevanje tveganja za možgansko kap
celodnevno spremljanje krvnega tlaka
računaniška tomografija
debelina intime medije
diastolični krvni tlak
dipeptidil peptidaza-4
elektrokardiogram
Evropsko združenje za kardiologijo
Evropsko združenje za hipertenzijo
frekvenca utripa
glukagonu podoben peptid-1
točkovnik tveganja za krvavitev
holesterol z visoko gostoto
srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata
srčno popuščanje z zmanjšanim iztisnim deležem levega
prekata
hipertrofija levega prekata
s hipertenzijo povzročena okvara organov
ishemična možganska kap
s hipertenzijo povzročena okvara organov
indeks telesne mase
intravenozno
koronarna bolezen
kronična ledvična bolezen
kronična nenalezljiva bolezen
kronična obstruktivna pljučna bolezen
krvni tlak
krvni tlak doma
holesterol z nizko gostoto
lipoprotein(a)
masa levega prekata
možganski perfuzijski tlak
magnetna resonanca
modificirana Rankinova skala
nesteroidni antirevmatik
ocenjena glomerulna filtracija
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Seznam kratic (nadaljevanje)
OOZH
OR
OZN
PAB
PCSK9
RAAS
RAS
SAK
SCORE
SGLT-2
SKT
SZO
SŽ
SŽB
TIA
TP
UKC
VEGF
ZDA
ZLT
ZMK

okvara organov zaradi hipertenzije
razmerje obetov
Organizacija združenih narodov
periferna arterijska bolezen
»proprotein convertase subtilisin/kexin type 9«
renin-angiotenzin-aldosteronski sistem
renin-angiotenzinski sistem
subarahnoidna krvavitev
točkovalnik »Systematic COronary Risk Evaluation«
»sodium/glucose cotransporter 2«
sistolični krvni tlak
Svetovna zdravstvena organizacija
srčno-žilni
srčno-žilna bolezen
tranzitorna ishemična ataka
telesna površina
Univerzitetni klinični center
žilni endotelijski rastni faktor
Združene države Amerike
znotrajlobanjski tlak
znotrajmožganska krvavitev
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POROČILO O AKCIJI OB SVETOVNEM DNEVU
HIPERTENZIJE –
MESEC MERITEV MAJ 2017 IN 2018
Nina Božič,1 Judita Knez,1 Primož Dolenc,1 Jana Brguljan Hitij1,2
1Klinični

oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana
2Katedra

za interno medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Namen in izvedba akcije
Leta 2005 je Svetovna liga za hipertenzijo razglasila svetovni dan
hipertenzije, ki ga obeležujemo vsako leto 17. maja. Povišan krvni tlak je
eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za nastanek bolezni srca in
ožilja ter ledvičnih obolenj in eden glavnih dejavnikov svetovne
umrljivosti.1
Zvišan krvni tlak je vzrok za okoli 9,4 milijonov smrti letno in glede na rast
in staranje populacije je pričakovati, da se bo ta številka še povečevala.
Velik dejavnik tveganja za razvoj zvišanega krvnega tlaka so okoljski
dejavniki, kot so debelost, prekomerno uživanje alkohola, prevelik vnos
soli in nezadostna telesna aktivnost.2 Dokazano je, da lahko z uporabo
zdravil za zniževanje krvnega tlaka preprečimo nastanek srčno-žilnih
dogodkov, ki so posledica zvišanega krvnega tlaka. Glavna težava pa je,
da se manj kot polovica ljudi, ki ima zvišan krvni tlak, tega tudi zaveda.3
In manj kot tretjina teh, ki se zdravi, ima zadovoljivo nadzorovan krvni
tlak.3 Tako je cilj akcije meritev krvnega tlaka, ki poteka v sklopu
svetovnega dneva hipertenzije, povečati zavedanje o nevarnostih
hipertenzije, izboljšati poznavanje lastnih vrednosti krvnega tlaka ter
izboljšati zavzetost za zdravljenje, ki je potrebna za doseganje ciljnih
vrednosti krvnega tlaka.
Z aktivnostmi ob svetovnem dnevu hipertenzije smo v letu 2005 začeli
tudi v Sloveniji. Od takrat vsakoletno organiziramo brezplačne meritve
krvnega tlaka po celotni državi, ki so jim pridružene tudi druge aktivnosti
za ozaveščanje populacije. V zadnjih letih smo mrežo ozaveščanja razširili
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Tabela 1. Primerjava vključenih udeležencev po spolu 2017
Moški
Ženske
N=1076
N=1717
Osnovne karakteristike
starost (leta)
59,5±15,0
58,5±16,2
ITM (kg/m²)
28,2±4,50
27,1±5,30
prekomerna telesna teža, n (%)
794 (73,8)
1002 (58,4)
FR (utripi/min)
72,9±11,5
73,9±11,3
Krvni tlak in AH
SKT (mm Hg)
138,7±16,8
130,5±20,1
DKT (mm Hg)
82,3±10,4
78,9±11,3
AH v družini, n (%)
549 (51,0)
982 (57,2)
AH, n (%)
726 (67,5)
897 (52,2)
prejemanje antihipertenzivnih
485 (45,1)
663 (38,6)
zdravil, n (%)
možna nezdravljena hipertenzija,
241 (22,4)
234 (13,6)
n (%)
prehipertenzija, n (%)
266 (24,7)
390 (22,7)
Razvade
kajenje, n (%)
193 (17,9)
273 (15,9)
alkohol, n (%)
621 (57,7)
546 (31,8)
Pridružene bolezni
sladkorna bolezen, n (%)
162 (15,1)
172 (10,0)
hiperlipidemija, n (%)
262 (24,4)
353 (20,6)
miokardni infarkt, n (%)
85 (7,90)
46 (2,68)
možganska kap, n (%)
50 (4,65)
40 (2,33)
ITM – indeks telesne mase, FR – frekvenca utripa, AH – arterijska
hipertenzija, SKT – sistolični krvni tlak, DKT – diastolični krvni tlak

p
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,019
<0,0001
0,019
0,0014
<0,0001
0,0007
<0,0001
0,22
0,16
<0,0001
<0,0001
0,019
<0,0001
0,0007

in k sodelovanju povabili Združenje zdravnikov družinske medicine z
referenčnimi ambulantami, Lekarniško zbornico Slovenije in Nacionalni
inštitut za javno zdravje. Pri organizaciji nam je v veliko pomoč Krka,
tovarna zdravil, d. d. V letih 2017 in 2018 smo aktivnosti iz enega dneva
razširili kar na celoten mesec in v okviru Mednarodnega združenja za
hipertenzijo in Svetovne lige za hipertenzijo sodelovali v akciji globalnih
meritev krvnega tlaka - Mesec Meritev Maj.

Mesec meritev maj 2017
V letu 2017 smo v okviru akcije Mesec meritev maj med drugimi
aktivnostmi s standardiziranim vprašalnikom poleg 3 zaporednih meritev
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Slika 1. Predpis antihipertenzivnih učinkovin. ACEi – zaviralci angiotenzinske
konvertaze, ARB – zaviralci angiotenzinskih receptorjev, BB – blokatorji
receptorjev beta, D – diuretiki, AB – blokatorji receptorjev alfa; CCB – kalcijevi
antagonisti

krvnega tlaka zbirali podatke o življenjskem stilu sodelujočih, družinski
obremenjenosti s hipertenzijo in zdravljenju z antihipertenzivnimi zdravili.
Vprašalnik je bil tekom celotnega maja udeležencem na voljo v
zdravstvenih domovih, bolnišnicah, lekarnah in na spletu.
Sodelovalo je 2883 udeležencev, od tega 14,3% preko spleta. V analizo
smo po izključitvi mladoletnikov in pomanjkljivo izpolnjenih vprašalnikov
lahko vključili 2793 oseb, katerih povprečna starost je bila 58,9±15,8 let,
z razponom od 18 do 98 let. 1717 (61,5%) oseb je bilo žensk, 466 (16,7%)
aktivnih kadilcev, prekomerno prehranjenih je bilo 1796 (64,3%).
Povprečje krvnega tlaka v celotnem vzorcu je bilo 133/79 mm Hg. Skupno
1531 (54,8%) oseb je poročalo o prisotnosti arterijske hipertenzije v
družini, 1623 (58,1%) jih je imelo postavljeno diagnozo arterijske
hipertenzije, od teh je 1148 (70,7%) oseb poročalo o prejemanju
antihipertenzivnih zdravil. 656 udeležencev (23,5%) lahko na podlagi
meritev krvnega tlaka uvrstimo v razred prehipertenzije. Tabela 1 prikazuje
splošne karakteristike sodelujočih po spolu. Med osebami, ki so navedle
prejemanje antihipertenzivnih zdravil, jih največ prejema zaviralce sistema
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1 optimalen krvni tlak
2 normalen krvni tlak

15%

3 visoko normalen krvni tlak
4 hipertenzija

13%
60%

12%

Slika 2. Razredi krvnega tlaka

renin-angiotenzin-aldosteron, sledijo diuretiki, kalcijevi antagonisti in
blokatorji receptorjev beta (slika 1). Več kot polovica oseb, ki prejema
antihipertenzivna zdravila, ima predpisano več kot 1 zdravilo (50,3%).
Med pridruženimi obolenji prednjačita sladkorna bolezen in
hiperlipidemija, 221 (7,9%) udeležencev je že utrpelo srčno-žilni dogodek
(miokardni infarkt ali možgansko kap).

Mesec meritev maj 2018
V letu 2018 smo ponovno v okviru akcije Mesec meritev maj s
standardiziranim vprašalnikom zbrali po eno meritev krvnega tlaka,
podatke o življenjskem stilu sodelujočih, družinski obremenjenosti s
hipertenzijo in zdravljenju z antihipertenzivnimi zdravili. Vprašalnik je bil
tudi letos tekom celotnega maja udeležencem na voljo v zdravstvenih
domovih, bolnišnicah, lekarnah in na spletu.
Sodelovalo je 4960 udeležencev, od tega 11,7% preko spleta. V analizo
smo po izključitvi mladoletnikov in pomanjkljivo izpolnjenih vprašalnikov
lahko vključili 4871 oseb, katerih povprečna starost je bila 58,9±15,6 let,
z razponom od 18 do 99 let. Največ vključenih udeležencev je bilo iz
osrednjeslovenske (16,7%), jugovzhodne (14,5%), primorsko-notranjske
(14,4%), savinjske (12,5%) in podravske (10,5%) statistične regije. 2979
(61,2%) sodelujočih je bilo žensk, 749 (15,4%) aktivnih kadilcev,
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Tabela 2. Primerjava vključenih udeležencev po spolu 2018
Moški
Ženske
N=1892
N=2979
Osnovne karakteristike
starost (leta)
59,7±15,2
58,4±15,8
ITM (kg/m²)
27,9±4,56
27,1±5,10
prekomerna telesna teža, n (%)
1231 (65,1)
1626 (54,6)
FR (utripi/min)
72,7±12,5
73,9±11,7
Krvni tlak in AH
SKT (mm Hg)
140,1±18,9
132,3±20,2
DKT (mm Hg)
82,4±11,3
79,4±10,9
AH, n (%)
1308 (69,1)
1627 (54,6)
prejemanje antihipertenzivnih
863 (66,0)
1124 (69,1)
zdravil, n (%)
Razvade
kajenje, n (%)
301 (15,9)
448 (15,4)
alkohol, n (%)
790 (41,8)
569 (19,1)
Pridružene bolezni
sladkorna bolezen ali
229 (12,1)
274 (9,20)
hiperlipidemija, n (%)
miokardni infarkt, n (%)
122 (6,45)
76 (2,55)
možganska kap, n (%)
63 (3,33)
71 (2,38)
ITM – indeks telesne mase, FR – frekvenca utripa, AH – arterijska
hipertenzija, SKT – sistolični krvni tlak, DKT – diastolični krvni tlak

p
0,003
<0,0001
<0,0001
0,0012
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001

0,41
<0,0001
0,0012
<0,0001
0,49

prekomerno telesno prehranjenih je bilo 2857 (58,7%). Povprečni krvni
tlak v celotnem vzorcu je znašal 135/80 mm Hg. 2935 (60,3%) jih je imelo
postavljeno diagnozo arterijske hipertenzije, od teh je 1987 (67,7%) oseb
poročalo o prejemanju antihipertenzivnih zdravil. Med vsemi, ki se
zdravijo, je imelo 833 oseb (41,9%) krvni tlak ob meritvi pod 140/90 mm
Hg. Med zdravljenimi osebami pod 65 let jih je imelo krvni tlak ob terapiji
pod 140/90 mm Hg 46,7%, pod 130/80 mm Hg pa 19,9%. 593
udeležencev (12,2%) lahko na podlagi meritve uvrstimo v skupino z
visoko normalnim krvnim tlakom. Slika 2 prikazuje razrede krvnega tlaka
v zajetem vzorcu. V tabeli 2 pa so prikazane splošne karakteristike
sodelujočih po spolu. Hipertenzija med sodelujočimi je pričakovano
pogostejša v starosti ≥50 let. Prekomerna prehranjenost je pogostejša
med osebami s hipertenzijo (69,4%), medtem ko je debelih med osebami
brez hipertenzije 42,4%. Med pridruženimi obolenji sta sladkorna bolezen
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ali hiperlipidemija prisotni v 10,3%, 6,8% udeležencev je že utrpelo srčnožilni dogodek (miokardni infarkt ali možgansko kap).

Zaključek
Velja poudariti, da zaradi nerandomiziranega vključevanja oseb v
raziskavo zbranih podatkov ne moremo vrednotiti kot reprezentativnih za
slovensko populacijo, prav tako vzorcev ne moremo primerjati med seboj.
Glede na ustanove zbiranja podatkov gre zelo verjetno za posameznike,
ki imajo zaradi skrbi za zdravje ali že ugotovljenih bolezni reden stik z
zdravstvenim osebjem oziroma že prejemajo zdravila. Kljub temu gre za
velika vzorca in pridobljeni podatki kljub metodološkim preprekam vsaj
deloma sledijo podatkom iz drugih evropskih populacij. Predvsem
podvojitev števila sodelujočih v letu 2018 pa kaže na veliko željo in
potrebo po ozaveščanju glede arterijske hipertenzije.
V imenu Združenja za arterijsko hipertenzijo se ponovno zahvaljujemo
vsem sodelujočim za čas in trud pri zbiranju meritev in ozaveščanju
slovenske populacije o pomenu prepoznavanja in zdravljenja arterijske
hipertenzije.

Priporočena literatura
1. Liam et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury
attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012; 380:
2224-60.
2. Poulter NR, Prabhakaran D, Caulfield M. Hypertension. Lancet 2015; 386: 801-12.
3. Chow et al. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in rural
and urban communities in high-, middle-, and low-income countries. JAMA 2013;
310(9): 959-68.
4. Knez J, Dolenc P, Erhartič A. Dosežki skupnega dela ob svetovnem dnevu
hipertenzije. V: Dolenc P, ur. XXV. Strokovni sestanek sekcije za arterijsko
hipertenzijo. Zbornik. Ljubljana: Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko
zdravniško društvo; 2016: 95-101.
5. Anon. Svetovni dan hipertenzije. [cited 2018 Oct 26]. Dosegljivo na:
http://www.hipertenzija.org/SAH_SDH.htm.
6. Anon. May Measurement Month. [cited 2018 Oct 26]. Available from:
http://www.maymeasure.com/.

14
XXVII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo
www.hipertenzija.org

DEFINICIJA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
Primož Dolenc, Aleksandra Vujanić
Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Uvod
Naše razumevanje epidemiologije, patofiziologije in tveganja povezanega
s hipertenzijo je pomembno napredovalo. Obstajajo številni dokazi, da
zniževanje krvnega tlaka (KT) pomembno zmanjša prezgodnjo obolevnost
in smrtnost. Znižanje KT lahko dosežemo s številnimi dokazanimi in
visoko učinkovitimi strategijami spremembe življenjskega stila in
zdravljenja z zdravili, ki so dobro prenosljive. Kljub temu ostaja kontrola
KT slaba v svetovnem merilu in daleč od zadovoljive v Evropi. Zato
arterijska hipertenzija ostaja glavni preprečljivi vzrok srčno-žilnih bolezni
(SŽB) in smrti v svetu in v Evropi.
Letošnje ESC/ESH smernice za obravnavanje arterijske hipertenzije 2018
(Evropskega združenja za kardiologijo in Evropskega združenja za
hipertenzijo)1,2 so namenjene vodenju odraslih z arterijsko hipertenzijo
(starih 18 let in več). Namen je bil oceniti in upoštevati nove dokaze pri
zdravljenju arterijske hipertenzije ter narediti pragmatična priporočila za
boljšo zaznavo in zdravljenje arterijske hipertenzije ter s tem izboljšati
urejenost KT z enostavnimi in učinkovitimi strategijami zdravljenja.

Definicija arterijske hipertenzije
Povezava med KT in srčno-žilnimi in ledvičnimi zapleti je zvezna, tako da
je razlikovanje med normotenzijo in hipertenzijo na osnovi mejne vrednosti
KT arbitrarno. V praksi uporabljamo mejne vrednosti, da poenostavimo
diagnozo in odločitve o zdravljenju. Hipertenzija je definirana kot KT, pri
katerem je korist zdravljenja (s spremembami življenjskega stila ali z
zdravili) nedvomno večja od tveganja zdravljenja, kar je dokazano s
kliničnimi raziskavami. Ti dokazi predstavljajo osnovo za priporočila, da
ostaneta razvrstitev KT in definicija hipertenzije enaki kot v predhodnih
ESH/ESC smernicah 2013 (tabela 1).3
Hipertenzija je definirana kot v ambulanti izmerjen sistolični KT ≥140 mm
Hg in/ali diastolični KT ≥90 mm Hg. Razmejitev temelji na dokazih iz
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Tabela 1. Razvrstitev krvnega tlakaa (KT) izmerjenega v ambulanti in definicija
stopnje hipertenzijeb
Kategorija
optimalen
normalen
visoko normalen
hipertenzija 1. stopnje
hipertenzija 2. stopnje
hipertenzija 3. stopnje
izolirana sistolična hipertenzija

Sistolični
(mm Hg)
<120
120–129
130–139
140–159
160–179
≥180
≥140

in
in/ali
in/ali
in/ali
in/ali
in/ali
in

Diastolični
(mm Hg)
<80
80–84
85–89
90–99
100–109
≥110
<90

aKT

se uvrsti v kategorijo po višji vrednosti KT, sistoličnega ali diastoličnega
izolirane sistolične hipertenzije (1., 2. ali 3.) se opredeli glede na vrednost
sistoličnega KT

bstopnja

številnih randomiziranih kontroliranih raziskav, da je zdravljenje bolnikov s
temi vrednostmi KT koristno. Enaka razvrstitev se uporablja pri mlajših,
srednje starih in starih ljudeh. Podatke o razvrstitvi KT pri fantih in dekletih
starih 16 let in manj lahko najdemo v Smernicah Evropskega združenja za
hipertenzijo za otroke in najstnike iz leta 2016.4

Prevalenca hipertenzije
Glede na KT izmerjen v ambulanti je za leto 2015 ocenjeno, da je bila
svetovna prevalenca hipertenzije 1,13 milijarde ljudi in prevalenca v
centralni in vzhodni Evropi 150 miljonov ljudi. Celotna prevalenca
hipertenzije pri odraslih je okoli 30-45% s svetovno prevalenco
standardizirano na starost 24% pri moških in 20% pri ženskah. Tako
visoka prevalenca je enaka po celem svetu, ne glede na dohodkovni
status. Hipertenzija postaja progresivno bolj pogosta s starostjo s
prevalenco >60% pri starejših od 60 let. Ker se populacija stara,
prevzema sedeč življenjski stil in pridobiva na telesni teži, zato bo
prevalenca hipertenzije po celem svetu še naprej v porastu. Ocenjuje se,
da se bo število ljudi s hipertenzijo do leta 2025 povečalo za 15-20% in
doseglo 1,5 milijarde.
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Povezava krvnega tlaka z ogroženostjo za srčno-žilne in
ledvične dogodke
Zvišan KT je bil leta 2015 vodilni globalni vzrok za prezgodnjo smrt (skoraj
10 miljonov smrti in preko 200 miljonov z invalidnostjo izgubljenih
(»disability-adjusted«) let življenja. Kljub napredku pri diagnostiki in
zdravljenju v zadnjih tridesetih letih so se od leta 1990 z invalidnostjo
izgubljenih leta življenja pripisana hipertenziji povečala za 40%. Sistolični
KT ≥140 mm Hg nosi večino bremena smrtnosti in invalidnosti (~70%).
Največje število smrti povezanih s sistoličnim KT je posledica ishemične
srčne bolezni (4,9 miljonov), hemoragične možganske kapi (2,0 miljona) in
ishemične možganske kapi (1,5 miljonov).
Tako KT izmerjen v ambulanti in KT izmerjen izven ambulante sta
neodvisno in zvezno povezana z incidenco srčno-žilnih dogodkov
(hemoragična in ishemična možganska kap, miokardni infarkt, nenadna
smrt, srčno popuščanje in periferna arterijska bolezen) in končno ledvično
odpovedjo. Vedno več dokazov povezuje hipertenzijo in povišano
tveganje za razvoj atrijske fibrilacije. Pojavljajo se tudi dokazi za povezavo
med zgodnjim povišanjem KT s tveganjem za kognitivni upad in demenco.
Zvezna povezava med KT in tveganjem za dogodke je bila prikazana za
vse starostne in vse etnične skupine ter se razteza od visokih vrednosti
do relativno nizkih vrednosti KT. Izgleda, da po 50. letu starosti sistolični
KT boljše napoveduje dogodke kot diastolični KT.
Visok diastolični KT je povezan s povišanim srčno-žilnim tveganjem in je
bolj pogosto povišan pri mlajših (<50 let). Od srednjih let diastolični KT
postopno upada zaradi zmanjšane prožnosti arterij. Zato postane od
srednjih let kot dejavnik tveganja sistolični KT še bolj pomemben. Zvišan
pulzni tlak (razlika med sistoličnim in diastoličnim KT) je pri ljudeh srednjih
let in pri starejših dodaten slab napovedni dejavnik.

Hipertenzija in ocena celotnega srčno-žilnega tveganja
Bolnik ima redko samo arterijsko hipertenzijo. Pogosto so prisotni tudi
drugi dejavniki tveganja za srčno-žilne dogodke, kot sta dislipidemija in
glukozna intoleranca. Celokupno srčno-žilno tveganje ni sestavljeno iz
seštevka več metabolnih dejavnikov tveganja, temveč iz zmnožka le-teh.
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Tabela 2. Dejavniki, ki vplivajo na srčno-žilno tveganje pri bolnikih s hipertenzijo
Demografske značilnosti in laboratorijski parametri
spol (moški > ženske)a
starosta
kajenje (trenutno ali v preteklosti)a
celokupni holesterola in HDL
urat
sladkorna bolezena
debelost
družinska anamneza zgodnje srčno-žilne bolezni (moški <55 let in ženske <65 let)
družinska anamneza zgodaj nastale hipertenzije
zgodnja menopavza
sedeč življenjski stil
psihološki in socialnoekonomski dejavniki
srčna frekvenca (frekvenca v mirovanju > 80/min)
Asimptomatska okvara tarčnih organov zaradi hipertenzije
neelastičnost arterij:
pulzni tlak (pri starejših) ≥60 mm Hg
karotidna – femoralna hitrost pulznega vala >10 m/s
EKG znaki za hipertrofijo levega prekata (Sokolow-Lyon indeks >35 mm ali R v aVL ≥11
mm; Cornellov produkt >2440 mm×ms ali Cornellova voltaža >28 mm pri moških ali >20
mm pri ženskah)
ehokardiografska hipertrofija levega prekata (indeks mase levega prekata: moški >50
g/m2, ženske >47 g/m2 (višina v m2); indeksacija na telesno površino se lahko uporabi
pri ljudeh z normalno telesno težo; MLP/TP >115 (moški) in >95 (ženske) (g/m2)
mikroalbuminurija (30–300 mg/24 h) ali zvišano razmerje med albumini in kreatininom
(30–300 mg/g; 3,4–34 mg/mmol) (po možnosti določeno iz prvega jutranjega urina)
zmerna KLB z oGF >30–59 mL/min/1,73m2 (TP) ali huda KLB oGF <30 mL/min/1,73m2b
gleženjski indeks <0,9
napredovala retinopatija: krvavitve ali eksudati, edem papile
Znana srčno-žilna ali ledvična bolezen
možganskožilna bolezen: ishemična možganska kap, cerebralna krvavitev, TIA
koronarna bolezen: miokardni infarkt, angina pektoris, miokardna revaskularizacija
prisotnost ateromatoznih naplastitev prikazanih s slikovnimi preiskavami
srčno popuščanje, vključno s srčnim popuščanjem z ohranjenim iztisnim deležem
periferna arterijska bolezen
atrijska fibrilacija
adejavniki vključeni v točkovnik SCORE, bproteinurija in znižana oGF sta neodvisna
dejavnika tveganja, TP – telesna površina, MLP – masa levega prekata, TIA – tranzitorna
ishemična ataka

Zato je izračun celotnega srčno-žilnega tveganja (tj. verjetnost, da bo
oseba utrpela srčno-žilni dogodek v določenem časovnem obdobju)
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pomemben del opredelitve tveganja za bolnika z arterijsko hipertenzijo.
Dostopnih je veliko načinov ocene za srčno-žilno tveganje in večina poda
oceno 10-letnega tveganja. Evropske smernice za preventivo srčno-žilnih
bolezni od leta 2003 priporočajo uporabo točkovalnika SCORE
(»Systematic COronary Risk Evaluation«), ker temelji na velikih
reprezentativnih evropskih kohortnih podatkih (dostopno na:

http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Practice-tools/CVDprevention-toolbox/SCORE-Risk-Charts). Točkovnik SCORE oceni 10letno tveganje za prvi usodni aterosklerotični dogodek glede na starost,
spol, kajenje, celokupni holesterol in sistolični KT. Točkovnik SCORE
dopušča prilagoditev za različna srčno-žilna tveganja v različnih evropskih
državah in je bil ocenjen s strani zunanjih ocenjevalcev. Pred časom je
bila omejitev točkovnika SCORE, da se je nanašal na bolnike v starosti
40–65 let, a je bil nedavno prilagojen tudi za bolnike starejše od 65 let.
Dejavniki, ki vplivajo na dejavnike srčno-žilnega tveganja so prikazani v
tabeli 2.
Bolniki z arterijsko hipertenzijo in znano srčno-žilno boleznijo vključno z
asimptomatsko aterosklerotično boleznijo prikazano s slikovnimi
preiskavami, sladkorno boleznijo tip 1 in 2, zelo visoko stopnjo osebnih
dejavnikov tveganja (vključno s hipertenzijo 3. stopnje) ali kronično
ledvično boleznijo (KLB) (KLB 3.–5. stopnje) imajo samodejno zelo visoko
(npr. ≥10% srčno-žilno smrtnost) ali visoko (npr. 5-10% srčno-žilno
smrtnost) 10-letno srčno-žilno tveganje (tabela 3). Takšni bolniki ne
potrebujejo formalne ocene srčno-žilnega tveganja za odločitev o začetku
zdravljenja hipertenzije in drugih srčno-žilnih dejavnikov tveganja. Za vse
ostale bolnike s hipertenzijo se priporoča ocena 10-letne srčno-žilne
ogroženosti s točkovnikom SCORE. Oceno je potrebno dopolniti s
pregledom okvare tarčnih organov zaradi hipertenzije, ki lahko povečajo
srčno-žilno ogroženost tudi, če je okvara asimptomatska (tabela 2).
Vse več je tudi dokazov, da je zvišanje sečne kisline do vrednosti, ki so
nižje, kot so običajno pri putiki, neodvisno povezano z večjim srčno-žilnim
tveganjem tako v splošni populaciji kot pri bolnikih s hipertenzijo.
Določanje sečne kisline se priporoča kot del pregleda bolnika s
hipertenzijo.
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Tabela 3. Stopnje 10-letne srčno-žilne ogroženosti. Točkovnik SCORE
(Systematic COronary Risk Evaluation)
Zelo
Ljudje s karkoli od naštetega:
visoko
dokumentirana srčno-žilna bolezen (klinično ali nedvoumno s
tveganje
slikovno diagnostiko.
• klinična srčno-žilna bolezen vključuje akutni miokardni
infarkt, akutni koronarni sindrom, koronarna ali druga
revaskularizacija, možganska kap, TIA, anevrizma aorte in
periferna arterijska bolezen
• nedvoumno s slikovno diagnostiko dokumentirana
srčno-žilna bolezen vključuje pomembne plake (npr. ≥50%
stenoza) prikazane z angiografijo ali ultrazvokom; ne vključuje
zadebeljeno intimo medio
• sladkorna bolezen s prizadetostjo tarčnih organov, npr.
proteinurijo ali z velikim dejavnikom tveganja kot je
hipertenzija 3. stopnje ali hiperholesterolemija
• huda KLB (oGF <30 mL/min/1,73m2)
• izračunan 10-letni SCORE ≥10%
Ljudje s karkoli od naštetega:
Visoko
tveganje
• močno zvišan posamezen dejavnik tveganja, predvsem
holesterol >8 mmol/L, npr. familiarna hiperholesterolemija ali
hipertenzija 3. stopnje (KT ≥180/110 mm Hg)
• večina drugih ljudi s sladkorno boleznijo (razen nekaterih
mladih ljudi s sladkorno boleznijo tip 1 brez drugih dejavnikov
tveganja, ki imajo srednje tveganje)
Hipertenzivna hipertrofija levega prekata

Srednje
tveganje

Nizko
tveganje

Srednje huda KLB (oGF 30–59 mL/min/1,73m2)
Izračunan 10-letni SCORE 5-10%
Ljudje:
• z izračunanim 10-letnim SCORE ≥1 in <5%
• s hipertenzijo 2. stopnje
• številni ljudje srednje starosti
Ljudje z:
• izračunanim 10-letnim SCORE <1%

Točkovnik SCORE oceni le tveganje za usodne srčno-žilne dogodke.
Tveganje za vse srčno-žilne dogodke (usodne in neusodne) je približno
trikrat večje pri moških in štirikrat večje pri ženskah. Pri starejših se to
tveganje zniža na manj kot trikrat večje tveganje, ker je pri njih večja
verjetnost, da bo prvi dogodek usoden.
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Pomen okvare organov zaradi hipertenzije pri oceni srčnožilnega tveganja pri bolnikih s hipertenzijo
Pri oceni srčno-žilnega tveganja pri bolnikih s hipertenzijo je potrebno
upoštevati okvare organov zaradi hipertenzije. Prej smo to imenovali
»okvara tarčnih organov«, vendar okvara organov zaradi hipertenzije
(OOZH; »HMOD – hypertension-mediated organ damage«) bolj natančno
opiše s hipertenzijo povzročene strukturne in/ali funkcijske spremembe
pomembnih organov (npr. srca, možganov, mrežnice, ledvic in žilja)
(tabela 2). Potrebno je upoštevati še tri pomembna dejstva:
• v točkovnik SCORE niso vključeni vsi kazalci OOZH (vključeni sta KLB
in potrjena žilna bolezen) in nekaj okvar organov zaradi hipertenzije
(npr. srčna, žilna in mrežnična) imajo znan napovedni pomen in lahko,
še posebno, če je okvara organov zaradi hipertenzije izrazita, pomenijo
visoko srčno-žilno tveganje celo v odsotnosti običajnih srčno-žilnih
dejavnikov tveganja
• prisotnost OOZH je pogosta in tudi pogosto ni zaznana
• prisotnost okvare več organov zaradi hipertenzije pri istem bolniku je
tudi pogosta in še dodatno zviša srčno-žilno tveganje.
Vključitev ocene OOZH je pomembna pri bolnikih s hipertenzijo in
pomaga določiti bolnike z visokim ali zelo visokim tveganjem, ki bi bili na
osnovi točkovnika SCORE razvrščeni v skupino z nižjim tveganjem od
dejanskega. To še posebno drži za hipertrofijo levega prekata, KLB z
albuminurijo ali proteinurijo ali togostjo arterijske stene. Napredovanje
stopenj hipertenzivne bolezni (od nezapletene preko asimptomatske do
dokazane) glede na različne stopnje KT in prisotnost srčno-žilnih
dejavnikov tveganja, OOZH in drugih hkrati prisotnih bolezni je za ljudi
srednje starosti prikazan na sliki 1.
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Slika 1. Razvrstitev stopnje hipertenzije glede na višino krvnega tlaka, prisotnost srčno-žilnih dejavnikov tveganja,
okvaro organov zaradi hipertenzije ali pridruženih bolezni. Predstavljeno je srčno-žilno tveganje pri moškem v
srednjih letih. Ni nujno, da srčno-žilno tveganje ustreza dejanskemu tveganju v različnih starostnih obdobjih. Za
odločanje o zdravljenju je priporočljiva tabela SCORE za formalno oceno srčno-žilnega tveganja. DKT – diastolični
krvni tlak, KLB – kronična ledvična bolezen, OOZH – okvara organov zaradi hipertenzije, SB – sladkorna bolezen,
SKT – sistolični krvni tlak, SŽB – srčno-žilna bolezen
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MERJENJE KRVNEGA TLAKA
Primož Dolenc, Aleksandra Vujanić
Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Konvencionalne meritve krvnega tlaka v ambulanti
V ambulanti zdravnika je najustreznejša metoda merjenja krvnega tlaka
avskultacijski
ali
oscilometrični
polsamodejni
ali
samodejni
sfigmomanometer. Uporabljeni merilniki bi morali biti preverjeni za
ustrezne okoliščine in po protokolih. KT bi morali najprej izmeriti na obeh
nadlahteh z ustrezno velikostjo manšete za obseg nadlahti. Vztrajna in
pomembna razlika sistoličnega KT med nadlahtema (tj. >15 mm Hg) je
povezana s povečanim tveganjem za srčno-žilno tveganje, najverjetneje
zaradi ateromatozne žilne bolezni. Kjer ugotavljamo razliko v KT med
nadlahtema, jo je najlažje ocenjevati s hkratnim merjenjem. Za vse
nadaljnje meritve bi morali uporabljati nadlahet z višjimi vrednostmi KT.
Pri starejših, ljudeh s sladkorno boleznijo ali osebami z drugimi razlogi za
ortostatsko hipotenzijo, je treba KT izmeriti tudi 1 min in 3 min po
spremembi lege v stoje. Ortostatska hipotenzija je opredeljena kot
znižanje sistoličnega KT za >20 mm Hg ali diastoličnega za >10 mm Hg
po 3 min stoje, kar je povezano z večjim tveganjem umrljivosti in srčnožilnih dogodkov. Ob meritvi KT je treba zabeležiti tudi srčni utrip, ker je
srčni utrip v mirovanju neodvisen napovednik srčno-žilnih bolezenskih ali
usodnih dogodkov, čeprav srčni utrip ni naveden v nobenem od
algoritmov srčno-žilnega tveganja. V tabeli 1 je povzetek priporočenega
postopka za rutinsko merjenje krvnega tlaka v ambulanti. Pomembno
dejstvo je, da se meritve KT v ambulanti pogosto izvajajo neustrezno, pri
čemer se ne upošteva standardiziranih pogojev, priporočenih za pravilno
merjenje KT v ambulanti. Nepravilno merjenje KT v ambulanti ima lahko
za posledico nepravilno razvrščanje bolnika, precenjevanje bolnikovega
resničnega KT in njegovo nepotrebno zdravljenje.

Meritve krvnega tlaka v ambulanti brez prisotnosti opazovalca
Samodejne večkratne meritve KT v zdravnikovi ambulanti izboljšajo
ponovljivost meritev KT, in če bolnik sedi sam in ni opazovan, je lahko
»učinek bele halje« bistveno manjši ali izzveni. Poleg tega so vrednosti KT
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Tabela 1. Merjenje krvnega tlaka v ambulanti
pred začetkom merjenja krvnega tlaka bi morali preiskovanci 5 min udobno
sedeti v mirnem okolju.
izmeriti bi morali 3 meritve KT v zaporedju 1-2 minut z dodatnimi meritvami, če
se prvi razlikujeta za >10 mm Hg. KT zabeležimo kot povprečje zadnjih
dveh meritev
dodatne meritve so lahko potrebne pri bolnikih z nestalnimi vrednostmi KT
zaradi aritmije, npr. pri bolnikih z AF. Pri teh bolnikih bi morali KT izmeriti
ročno z avskultacijsko metodo, ker večina samodejnih merilnikov pri teh
bolnikih ni bilo neodvisno preverjenih1
pri večini preiskovancev uporabite manšeto standardne velikosti (široko 12-13
cm in dolgo 35 cm), imejte pa pripravljene večje in manjše manšete za širše
(obseg nad 32 cm) in ožje nadlahti
manšeta mora biti nameščena na nadlahti v višini srca s podprtima hrbtom in
podlahtjo, da ne bi prišlo do krčenja mišic in posledičnega porasta KT,
odvisnega od izometričnega napora.
pri avskultacijski meritvi uporabljamo fazo I (pojav) in V (nenadno
izzvenevanje/izginotje) Korotkovovih tonov za oceno sistoličnega in
diastoličnega KT
pri prvem obisku izmerite KT na obeh nadlahteh, da ne bi spregledali
morebitnih razlik med nadlahtema. Za oceno višine KT upoštevajte
nadlahet z višjim KT
pri prvem pregledu izmerite KT 1 in 3 min po spremembi telesne lege iz sede v
stoje pri vseh bolnikih za izključitev ortostatske hipotenzije. KT leže in stoje
pride v poštev pri kontrolnih pregledih starejših bolnikov, bolnikov s
sladkorno boleznijo in bolnikov z drugimi stanji, pri katerih je lahko
ortostatska hipotenzija pogostejša
zabeležite srčni utrip in uporabite palpacijo pulza za izključitev aritmije
AF – atrijska fibrilacija, KT – krvni tlak
1večina samodejnih merilnikov KT ni bila preverjena pri bolnikih z AF in bo
upoštevala val z najvišjim sistoličnim KT in ne povprečja več srčnih utripov. KT
bo tako precenjen

nižje od vrednosti, dobljenih s konvencionalnim merjenjem in so podobne,
ali celo nižje od meritev, ki jih dobimo pri celodnevnem spremljanju
krvnega tlaka (CSKT) podnevi ali pri krvnem tlaku doma (KTD). Uporaba
merjenja KT v ambulanti brez prisotnosti opazovalca v nedavni raziskavi
SPRINT je povzročila polemike o njegovem kvantitativnem razmerju s
konvencionalnimi meritvami KT v ambulanti (kar je bila osnova za vse
dosedanje epidemiološke in klinične raziskave). Vprašljiva je tudi
izvedljivost te metode v rutinski klinični praksi. Trenutno je razmerje med
odčitki KT, pridobljenimi s konvencionalnim merjenjem KT v ambulanti in
merjenjem KT v ambulanti brez prisotnosti opazovalca nejasno, vendar
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Tabela 2. Definicije hipertenzije pri meritvi KT v ambulanti, pri celodnevnem
spremljanju KT in pri meritvah KT doma
Način merjenja KT
Sistolični KT
Diastolični KT
(mm Hg)
(mm Hg)
1
≥140
in / ali
≥90
KT v ambulanti
celodnevno spremljanje KT
podnevi (ali budnost)
≥135
in / ali
≥85
ponoči (ali spanje)
≥120
in / ali
≥70
24-urno povprečje
≥130
in / ali
≥80
KT doma – povprečje
≥135
in / ali
≥85
KT – krvni tlak
1nanaša se na konvencionalne meritve KT v ambulanti, ne na KT v ambulanti brez
prisotnosti opazovalca

razpoložljivi dokazi kažejo, da so konvencionalne meritve sistoličnega KT
v ambulanti lahko za vsaj 5-15 mm Hg višje kot meritve v ambulanti brez
prisotnosti opazovalca. Obstajajo tudi zelo omejeni dokazi o napovedni
vrednosti meritev KT v ambulanti brez prisotnosti opazovalca, tj. ali
zagotavljajo vsaj enako zmožnost napovedi izidov kot konvencionalne
meritve KT v ambulanti.

Meritve krvnega tlaka izven ambulante
Meritve KT izven ambulante se nanaša na KTD ali CSKT, zadnja preiskava
je običajno 24-urna. Z meritvami KT izven ambulante pridobimo več
meritev KT kot pri meritvah KT v ambulanti v razmerah, ki so bližje
običajnemu življenju.
Krvni tlak doma
Spremljanje KT doma je povprečje vseh meritev opravljenih s
polsamodejnim (neodvisno ocenjenim) merilnikom KT v vsaj 3 dneh, po
možnosti pa v 6-7 zaporednih dnevih pred vsakim obiskom v ambulanti z
meritvami zjutraj in zvečer, izmerjenih v mirnem prostoru po 5 min počitka,
sede s podprtim hrbtom in podlahtjo. Pri vsakem postopku meritve je
treba opraviti dve meritvi s presledkom 1–2 min. V primerjavi z meritvami
KT v ambulanti so vrednosti KT pri KTD običajno nižje, diagnostični prag
za hipertenzijo pa je ≥135/85 mm Hg (kar ustreza meritvam KT v ambulanti
≥140/90 mm Hg) (tabela 2) – upoštevamo povprečje 3-6 dni KTD.
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V primerjavi z meritvami KT v ambulanti zagotavlja KTD bolj ponovljive
podatke o KT in je tesneje povezan s poškodbami organov, ki jih povzroča
hipertenzija, posebej s hipertrofijo levega prekata. Nedavne meta-analize
nekaj prospektivnih raziskav so še pokazale, da KTD bolje napoveduje
srčno-žilno obolevnost in umrljivost kot merjenje KT v ambulanti.
Obstajajo tudi dokazi, da bolnikov samonadzor lahko ugodno vpliva na
bolnikovo jemanje zdravil in urejenost KT, posebej ob dodatnem
izobraževanju in svetovanju. Telemonitoring in programi na pametnem
telefonu lahko nudijo dodatne prednosti, kot so pripomoček za
opozarjanje na meritve KT in kot priročen način za shranjevanje in
pregledovanje podatkov o KT v digitalnem dnevniku ter njihov prenos.
Metod, ki izmerijo krvni tlak brez manšete (»cuffless blood pressure«) ne
priporočamo.
Celodnevno spremljanje krvnega tlaka
S CSKT dobimo povprečje meritev KT v določenem obdobju, po navadi
v 24 urah. Merilnik je običajno nastavljen na merjenje KT vsakih 15–30
minut, običajno imamo na razpolago povprečja KT podnevi in ponoči ter
v 24 urah. Bolnik lahko zabeleži svoje aktivnosti in čas spanja. Za veljavno
preiskavo CSKT mora biti tehnično uspešnih vsaj 70% meritev. Vrednosti
KT pri CSKT so v povprečju nižje od vrednosti KT v ambulanti.
Diagnostični prag za hipertenzijo je ≥130/80 mm Hg v 24 urah, povprečje
podnevi ≥135/85 mm Hg in povprečje ponoči ≥120/70 mm Hg (vse troje
ustreza KT v ambulanti ≥140/90 mm Hg) (tabela 2) .
CSKT je boljši napovednik okvare organov zaradi hipertenzije (OOZH) kot
KT v ambulanti. Poleg tega ima 24-urno povprečje pri CSKT dosledno
dokazano tesnejše razmerje z bolezenskimi ali usodnimi dogodki in je bolj
občutljiv napovednik tveganja kot je merjenje KT v ambulanti za srčnožilne zaplete, kot so koronarni ali usodni dogodki in možganska kap.
KT se med spanjem običajno zniža. Čeprav ima stopnja znižanja KT med
spanjem v populaciji normalno razporeditev, upoštevamo arbitrarno
razmejitev. Bolnike razvrstimo v kategorijo »normalnega upadanja«, če
njihov KT ponoči upade za >10% v primerjavi s povprečjem KT podnevi.
Žal pa je znižanje KT ponoči močno spremenljivo od dneva do dneva in
tako slabo ponovljivo. Znani razlogi za odsotnost upadanja KT ponoči so
motnje spanja, obstruktivna apneja med spanjem, debelost, visok vnos
natrija pri na sol občutljivih osebah, ortostatska hipotenzija, avtonomna
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disfunkcija, kronična ledvična bolezen, diabetična nevropatija in visoka
starost. Raziskave, ki so upoštevale dnevni in nočni KT v istem
statističnem modelu, so ugotovile, da je KT ponoči boljši napovednik
zapletov kot KT podnevi. Razmerje KT med nočjo in dnevom je tudi
pomemben napovednik zapletov. Bolniki z okrnjenim upadanjem KT
ponoči (tj. <10% povprečja podnevi, oz. razmerje noč-dan >0,9) imajo
povečano srčno-žilno tveganje. Poleg tega pri tistih, ki nimajo nočnega
upadanja KT, ali je povprečje KT ponoči višje kot povprečje podnevi,
obstaja znatno povečanje tveganja. Paradoksalno je, da obstajajo tudi
dokazi o povečanem tveganju pri bolnikih z izrazitim upadanjem KT
ponoči, čeprav je zaradi manjše pogostnosti in ponovljivosti tega pojava
interpretacija podatkov otežkočena.
Številni dodatni indeksi, ki jih dobimo iz zapisov CSKT imajo nekaj
prognostične vrednosti, vključno s 24-urno spremenljivostjo,
poraščanjem KT zjutraj in indeksom arterijske togosti. Njihova
naraščajoča napovedna vrednost še ni jasna. Zato je treba te indekse
imeti za raziskovalna orodja, brez trenutnih indikacij za rutinsko klinično
rabo.
Prednosti in pomanjkljivosti celodnevnega spremljanja krvnega tlaka
in spremljanja krvnega tlaka doma
Velika prednost obeh, CSKT in KTD je, da omogočata diagnozo
hipertenzije bele halje in prikrite hipertenzije. Posebej pomembna
prednosti KTD je, da je veliko cenejša in s tem bolj dostopna kot CSKT.
Druga prednost je, da zagotavlja več meritev v nekaj dneh ali celo v daljših
obdobjih, kar je klinično pomembno zaradi spremenljivosti KT od dneva
do dneva, kar ima lahko neodvisno prognostično vrednost. Za razliko od
CSKT, običajni merilniki za KTD ne omogočajo meritev KT med rutinskimi
dnevnimi aktivnostmi ali med spanjem, čeprav bi nedavni tehnični
napredek lahko omogočil meritve KT med spanjem tudi pri KTD. Nadaljnja
omejitev je možen vpliv pomanjkljivega znanja na zanesljivost KTD in
redkih primerov obsesivnega vedenja. V teh okoliščinah je CSKT
ustreznejša metoda, če potrebujemo meritve KT izven ambulante. Na
splošno bi morali na obe metodi meritev KT gledati kot na med seboj
dopolnilni metodi.
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Hipertenzija bele halje in prikrita hipertenzija
Hipertenzija bele halje se nanaša na stanje brez zdravljenja, pri katerem je
KT v ambulanti zvišan, pri CSKT, KTD, ali obeh pa normalen. Nasprotno
se izraz »prikrita hipertenzija« nanaša na nezdravljene bolnike, pri katerih
je KT v ambulanti normalen, pri meritvah KT s KTD ali CSKT pa zvišan.
Izraz »prava normotenzija« se uporablja, ko so meritve v ambulanti in
izven nje normalne, »trajna hipertenzija« pa, ko je KT pri obeh metodah
zvišan. Pri hipertenziji bele halje razliko med zvišanim KT v ambulanti in
nižjim KT izven ambulante imenujemo »učinek bele halje«, za katerega
menimo, da v glavnem odraža odgovor KT na alarmno reakcijo, ki jo
sprožita zdravnik ali medicinska sestra pri meritvah KT v ambulanti,
čeprav so vključeni verjetno tudi drugi dejavniki.
Izraza hipertenzija bele halje in prikrita hipertenzija sta bila prvotno
omejena na osebe, ki niso bile zdravljene zaradi hipertenzije, sedaj pa se
ju uporablja tudi za opis neujemanja med meritvami KT v ambulanti in
izven nje tudi pri bolnikih zdravljenih zaradi hipertenzije, z izrazoma
»prikrita neurejena hipertenzija« (KT v ambulanti urejen, KTD ali CSKT
zvišana) in »neurejena hipertenzija bele halje« (KT v ambulanti zvišan, pri
KTD ali CSKT pa urejen) v primerjavi s »trajno neurejeno hipertenzijo« – tj.
neurejen KT v ambulanti in pri KTD ali CSKT.
Izraz »učinek bele halje« uporabljamo kot razliko med zvišanim KT v
ambulanti (zdravljen ali nezdravljen KT) in nižjim KTD ali CSKT pri obeh
skupinah – osebah, ki se ne zdravijo zaradi hipertenzije in zdravljenih
bolnikih.

Presejanje za odkrivanje hipertenzije
Hipertenzija je pretežno asimptomatska bolezen, ki jo najlažje odkrivamo
s sistematskim presejanjem populacije ali s priložnostnimi meritvami KT.
Pri sistematskih presejalnih programih prebivalstva je bilo odkritih
zaskrbljujoče veliko ljudi (>50%), ki se niso zavedali, da imajo hipertenzijo.
Ta visoka stopnja nezaznane hipertenzije se je pojavljala v raziskavah po
svetu ne glede na dohodkovno stanje držav.
Vsi odrasli bi morali imeti svoj KT zabeležen v svojem zdravstvenem
kartonu in se zavedati svojega KT. Kontrolne meritve bi se morale izvajati
v rednih časovnih presledkih upoštevajoč višino KT. Pri zdravih osebah z
optimalnim KT (<120/80 mm Hg), bi moral biti KT ponovno izmerjen vsaj
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vsakih 5 let, oz. priložnostno pogosteje. Pri osebah z normalnim KT (120–
129/80–84 mm Hg) bi moral biti KT ponovno izmerjen vsaj vsaka 3 leta.
Bolniki z visoko normalnim KT (130–139/85–89 mm Hg) bi si morali KT
preverjati vsako leto zaradi velike pogostnosti naraščanja KT iz visoko
normalnega v hipertenzivnega. Zadnje velja tudi za bolnike z ugotovljeno
prikrito hipertenzijo (tabela 3).

Potrjevanje diagnoze hipertenzije
KT je lahko zelo spremenljiv, zato diagnoza hipertenzije ne bi smela sloneti
na enem samem zaporedju meritev KT pri samo enem pregledu v
ambulanti, razen če KT ni izrazito zvišan (npr. hipertenzija 3. stopnje) in ni
jasnih dokazov o OOZH (npr. hipertenzivna retinopatija z eksudati in
krvavitvami, hipertrofija levega prekata ali okvara žilja, ledvic). Za vse
preostale bolnike (tj. za skoraj vse bolnike) so bile ponavljajoče meritve
KT ob ponovnih pregledih v ambulanti dolgotrajna strategija za potrditev
trajno zvišanega KT in za razvrščanje stopnje hipertenzije v klinični praksi
in pri raziskavah. Število kontrolnih pregledov in njihov časovni presledek
je različen, odvisen od stopnje hipertenzije in je obratno sorazmeren od
stopnje hipertenzije. Torej izraziteje zvišan KT (npr. 2. stopnja ali več)
zahteva manj obiskov in krajše časovne intervale med njimi (tj. nekaj dni
ali tednov), odvisno od stopnje porasta KT in ali obstajajo srčno-žilne
spremembe, ali OOZH. V tem obdobju ocenjevanja KT običajno ocenimo
srčno-žilno tveganje in izvedemo rutinske presejalne preiskave.
Smernice za potrditev diagnoze hipertenzije podpirajo tudi uporabo
meritev KT izven ambulante (npr. KTD in/ali CSKT) kot alternativno
strategijo ponavljajočih se meritev KT v ambulanti, kadar so te meritve
logistično in ekonomsko izvedljive (slika 1). Ta pristop lahko zagotovi
pomembne dodatne klinične podatke, npr. odkrivanje hipertenzije bele
halje, na katerega bi morali še posebej posumiti pri bolnikih s hipertenzijo
1. stopnje pri meritvah KT v ambulanti, ki nimajo ugotovljenih OOZH ali
srčno-žilne bolezni (tabela 4). Poseben izziv je odkrivanje prikrite
hipertenzije. Prikrita hipertenzija je bolj verjetna pri ljudeh s KT v visoko
normalnem območju. Pri njih bi morali razmisliti o meritvah KT izven
ambulante za izključitev prikrite hipertenzije. Meritve KT izven ambulante
so indicirane tudi v posebnih okoliščinah (tabela 4). Za potrjevanje
diagnoze hipertenzije se vse bolj uporablja meritve KT izven ambulante,
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Tabela 3. Merjenje krvnega tlaka – presejanje za odkrivanje hipertenzije
Priporočila
Razreda
Presejalni programi za hipertenzijo so priporočljivi. Vsi
odrasli (18 let ali več) morajo imeti izmerjen in zabeležen v
I
zdravstveni datoteki svoj KT v ambulanti. Vsi se morajo
zavedati svojega KT
•
•
•
•

če KT ostaja optimalen, ga je potrebno kontrolirati na vsaj 5
let
če ostaja KT normalen, ga je potrebno kontrolirati na vsaj 3
leta.
če ostaja KT visoko normalen, ga je potrebno kontrolirati
vsaj 1-krat letno
pri starejših bolnikih (>50 let) je potrebno razmisliti o
pogostejšem preverjanju KT v ambulanti za vsako
kategorijo KT posebej, ker s staranjem KT porašča hitreje

B

I

C

I

C

I

C

IIa

C

I

A

I

C

ponovljenih meritvah KT pri več kot enem obisku, razen če
je hipertenzija huda (npr. stopnja 3 in posebej bolniki z
visokim tveganjem). Pri vsakem obisku bi morali KT izmeriti
trikrat z razmikom 1-2 minut ter nadaljnjimi meritvami, če se
prvi meritvi razlikujeta za >10 mm Hg. Bolnikov KT je
povprečje zadnjih dveh meritev KT

I

C

meritvah KT izven ambulante – celodnevno spremljanje KT
in/ali spremljanje KT doma, v kolikor so te meritve logistično
in ekonomsko izvedljive

I

C

Vsaj pri prvem obisku v ambulanti je potrebno KT izmeriti na
obeh nadlahteh, ker razlika v KT >15 mm Hg nakazuje
ateromatozno bolezen, ki je povezana z povečanim srčnožilnim tveganjem
Če izmerimo razliko v KT med nadlahtema, se priporoča, da
nadaljnje meritve KT izvajamo na nadlahti z višjim KT
Priporočljivo je, da diagnoza hipertenzije temelji na:
•

Ravenb

ali
•

Meritve KT izven ambulante (tj. celodnevno spremljanje KT
in spremljanje KT doma) so posebej priporočljive pri številnih
kliničnih indikacijah, kot so ugotavljanje hipertenzije bele
I
halje in prikrite hipertenzije, za oceno učinkov zdravljenja in
ugotavljanje možnih vzrokov neželenih učinkov (npr.
simptomatska hipotenzija)
Priporočljivo je, da vsem bolnikom s hipertenzijo otipamo
pulz v mirovanju, da izmerimo srčno frekvenco in preverimo
I
srčni ritem na aritmijo, npr. AF
Druge meritve in indekse KT (pulzni tlak, spremenljivost KT,
KT ob naporu in centralni KT) lahko upoštevamo, vendar jih
pri rutinskem kliničnem delu ne uporabljamo pogosto. V
IIb
nekaterih okoliščinah nam lahko zagotovijo koristne dodatne
podatke in so dragoceno orodje za raziskave
KT – krvni tlak, AF – atrijska fibrilacija. arazred priporočila, braven dokazov
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A

C

C

Slika 1. Presejanje in diagnoza hipertenzije. KT – krvni tlak (mm Hg), CSKT –
celodnevno spremljanje krvnega tlaka, KTD –krvni tlak doma
Tabela 4. Klinične indikacije za spremljanje krvnega tlaka doma in celodnevno
spremljanje krvnega tlaka
Okoliščine, kjer je hipertenzija bele halje pogostejša, npr.:
• hipertenzija 1. stopnje pri merjenju KT v ambulanti
• izrazito zvišan KT v ambulanti brez OOZH
Okoliščine, kjer je prikrita hipertenzija pogostejša, npr.:
• visoko normalen KT v ambulanti
• normalen KT v ambulanti pri posameznikih z OOZH ali visokim celokupnim
srčno-žilnim tveganjem
Posturalna in postprandialna hipotenzija pri zdravljenih in nezdravljenih bolnikih
Ocena odporne hipertenzije
Ocena urejenosti hipertenzije, posebej pri zdravljenih bolnikih z višjim srčnožilnim tveganjem
Pretiran porast KT pri obremenitvi
Ko je spremenljivost KT v ambulanti izrazita
Ocena simptomov, skladnih s hipotenzijo med zdravljenjem
Posebne indikacije za CSKT namesto KTD:
• ocena KT ponoči in upadanje KT ponoči (tj. sum na hipertenzijo ponoči, kot
so obstruktivna apneja med spanjem, kronična ledvična bolezen, sladkorna
bolezen, endokrina hipertenzija ali avtonomna disfunkcija)
KT – krvni tak, OOZH – okvara organov zaradi hipertenzije, CSKT – celodnevno
spremljanje krvnega tlaka, KTD –krvni tlak doma

posebej KTD, pa tudi CSKT. Z merjenjem KT izven ambulante pridobimo
pomembne dodatne podatke kot je bilo opisano zgoraj. Klinične indikacije
za merjenje KT izven ambulante so navedene v tabeli 4. KTD vedno bolj
pogosto uporabljajo bolniki sami za spremljanje urejenosti svojega KT, kar
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poveča njihovo sodelovanje in lahko izboljša vztrajanje pri zdravljenju in
urejenost KT. Verjetno bo tak pristop vse pogostejši, ko se bosta povečala
dosegljivost in bo upadla cena teh merilnikov.
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ZAČETEK ZDRAVLJENJA ARTERIJSKE
HIPERTENZIJE IN CILJNI KRVNI TLAK
Andrej Erhartič, Tanja Radevska
Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Uvod
V vseh dosedanjih smernicah1,2 priporočajo, da bolniki s hipertenzijo
stopnje 2 ali 3 poleg sprememb življenjskega sloga potrebujejo tudi
zdravljenje z zdravili, prav tako so smernice dosledne v priporočilu, da je
pri bolnikih s hipertenzijo stopnje 1 in visoko stopnjo srčno-žilnega (SŽ)
tveganja ali že prisotno s hipertenzijo povzročeno okvaro tarčnih organov
potrebno uvajanje antihipertenzijskih zdravil.
Manj pa so jasna priporočila glede uvajanja zdravil pri bolnikih s
hipertenzijo stopnje 1 in majhnim do zmernim SŽ tveganjem, pri starejših
bolnikih (>60 let) s hipertenzijo stopnje 1 ali pri bolnikih z visoko normalnim
KT. Nejasnost izvira iz dejstva, da so bolniki z visoko normalnim KT ali
hipertenzijo stopnje 1 redko vključeni v randomizirane raziskave, med
starejšimi pa so bili večinoma vključeni le bolniki s hipertenzijo stopnje 2
ali 3. Razprava o zdravljenju starejših bolnikov s hipertenzijo je
problematična že zaradi različnih definicij starosti uporabljenih v
raziskavah. Prav tako kronološka starost pogosto slabo korelira z
biološko starostjo, saj sta krhkost in samostojnost pomembna dejavnika,
ki vplivata na to kako dobro bo posameznik prenašal antihipertenzijska
zdravila. Na teh pomembnih področjih so sedaj dostopni novi podatki.

Pričetek zdravljenja z antihipertenzijskimi zdravili pri starejših
bolnikih s hipertenzijo stopnje 1
Za potrebe najnovejših smernic, je »starost« definirana kot ≥65 let in
»visoka starost« kot ≥80 let. Dokazi podpirajo priporočilo o uvedbi
antihipertenzijskih zdravil pri starejših bolnikih (>65 let, vključno z bolniki
>80 let), v kolikor je njihov sistolični krvni tlak (SKT) ≥160 mm Hg. Sedaj
pa lahko upravičeno priporočamo uvedbo zdravil pri starejših (>65 let,
vendar ne >80 let) tudi že pri nižjih vrednostih KT (tj. hipertenzija stopnje
1; SKT 140–159 mm Hg). Odločitev o ukinitvi zdravil ne sme temeljiti le na
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starosti. Znano je, da ukinitev antihipertenzijskih zdravil vodi v močno
povišanje SŽ tveganja.3

Pričetek zdravljenja z antihipertenzijskimi zdravili pri bolnikih
z visoko normalnim krvnim tlakom
Prejšnje smernice1,2 niso priporočale uvajanja antihipertenzijskih zdravil
bolnikom z visoko normalnim krvnim tlakom in nizkim do zmernim SŽ
tveganjem, slednje podpirajo tudi novi dokazi. Veljajo priporočila, da se
bolnikom z visoko normalnim KT in majhnim do srednjim SŽ tveganjem
ponudi nasvet glede spremembe življenjskega sloga, saj to zmanjša
njihovo tveganje za napredovanje v pravo hipertenzijo in s tem zmanjša
tudi njihovo SŽ tveganje (tabela 1). Tem bolnikom ne uvajamo zdravljenja
z antihipertenzijskimi zdravili. O uvedbi antihipertenzijskih zdravil lahko
razmislimo pri bolnikih z visoko normalnim KT in že znano SŽ boleznijo,
posebej, če gre za znano koronarno bolezen. Pri teh bolnikih bo verjetno
zadostovalo zdravljenje z eno učinkovino (monoterapija). O uvajanju
zdravil pri omenjeni skupini bolnikov je potrebno razmisliti tudi v kolikor
KT vztraja blizu meje za hipertenzijo 140/90 mm Hg kljub daljšemu
poskusu zniževanja KT samo s spremembo življenjskega sloga.

Ali naj odločitev o pričetku antihipertenzijskega zdravljenja
temelji na višini krvnega tlaka ali na oceni celotnega srčnožilnega tveganja?
Odločitev o pričetku zdravljenja z antihipertenzijskimi zdravili, tudi pri
najbolj ogroženih bolnikih (znano SŽ obolenje), ne bi smela temeljiti le na
stopnji SŽ ogroženosti, kadar je pri njih KT pod 140/90 mmHg, saj so
rezultati zdravljenja te skupine bolnikov mejni, če že, pa so najbolj očitni
pri skupini bolnikov s koronarno boleznijo in visoko normalnim krvnim
tlakom.

Pričetek zdravljenja z zdravili
Pri bolnikih s hipertenzijo stopnje 2 ali 3 je poleg sprememb življenjskega
sloga priporočljivo uvajanje antihipertenzijskih zdravil. Pri bolnikih s
hipertenzijo stopnje 1 in visokim tveganjem, ali že prisotno s hipertenzijo
povzročeno okvaro tarčnih organov, je prav tako priporočljivo takojšnje
uvajanje antihipertenzijskih zdravil, hkrati s spremembami življenjskega
sloga.
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Tabela 1. Pričetek ukrepov za zniževanje krvnega glede na njegove vrednosti v
ambulanti
Priporočilo
Razreda Ravenb
Takojšnje uvajanje antihipertenzijskih zdravil je
priporočena pri vseh bolnikih s hipertenzijo 2 ali 3 stopnje
ne glede na stopnjo SŽ tveganja, istočasno je potrebna
tudi uvedba sprememb življenjskega sloga
Pri bolnikih s hipertenzijo stopnje 1:
• sprva poskusimo uravnati KT s spremembo
življenjskega sloga
• pri bolnikih s hipertenzijo stopnje 1 in nizkim do
srednjim tveganjem, pri katerih ni znakov HPOO, je
priporočeno uvajanje zdravil, če samo s spremembo
življenjskega sloga ne uspemo uravnati KT
• pri bolnikih s hipertenzijo stopnje 1 in visokim
tveganjem ali z znaki HPOO je priporočena takojšnje
uvajanje zdravil hkrati z nasveti za spremembo
življenjskega sloga
Pri dobro zmogljivih starostnikih (tudi če so starejši od 80
let) je priporočeno uvajanje zdravil in sprememb
življenjskega sloga, če je SKT ≥160 mm Hg
Pričetek zdravljenja z zdravili in uvajanje sprememb
življenjskega sloga je priporočeno tudi pri dobro
zmogljivih starostnikih (>65 let, ampak ne več kot 80 let),
če je njihov SKT v območju hipertenzije stopnje 1 (140–
159 mm Hg), v kolikor zdravljenje dobro prenašajo
Antihipertenzijsko zdravljenje lahko uvedemo tudi pri
krhkih starostnikih, v kolikor ga dobro prenašajo

I

A

II

B

I

A

I

A

I

A

I

A

IIb

B

Ukinjanje že uvedenih antihipertenzijskih zdravil le zaradi
starosti se ne priporoča, v kolikor posameznik zdravila
III
dobro prenaša, četudi je star ≥80 let
Pri bolnikih z visoko normalnim KT (130-139/85-89
mmHg):
I
• priporočeno je uvajanje sprememb življenjskega sloga
• o uvajanju antihipertenzijskih zdravil lahko
razmišljamo v kolikor imajo zelo visoko SŽ tveganje
IIb
zaradi že znanega SŽ obolenja, posebej če gre za
koronarno bolezen
SŽ – srčno-žilni, KT – krvni tlak, HPOO – s hipertenzijo povzročena
organov, SKT – sistolični krvni tlak, arazred priporočila, braven dokazov

A

A

A
okvara

Pri bolnikih s hipertenzijo stopnje 1 in majhnim tveganjem moramo uvesti
zdravila v kolikor KT po 3–6 mesecih ni dobro nadzorovan le s
spremembami življenjskega sloga (slika 1).
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Slika 1. Pričetek zniževanja krvnega tlaka (sprememba življenskega sloga in
zdravila) pri različnih izhodiščnih vrednostih (mm Hg). KT – krvni tlak, HPOO – s
hipertenzijo povzročena okvara organov, SŽ – srčno-žilni

Novi dokazi glede ciljnih vrednosti krvnega tlaka
Evropske in slovenske smernice iz leta 20131,2 so priporočale ciljni krvni
tlak <140/90 mm Hg, ne glede na pridružene bolezni (z izjemo sladkorne
bolezni) in stopnjo srčno-žilnega tveganja. V zadnjih letih smo pridobili
nove podatke iz post-hoc analiz velikih kliničnih raziskav, registrov
bolnikov ter predvsem novih randomiziranih raziskav in metaanaliz vseh
randomiziranih raziskav.
V nedavno objavljeni raziskavi SPRINT4 so primerjali dve različni ciljni
vrednosti sistoličnega krvnega tlaka (SKT) (<140 ali <120 mm Hg) pri
>9000 bolnikih z visokim srčno-žilnim tveganjem, a brez sladkorne bolezni
in brez prebolele možganske kapi. Intenzivnejše znižanje krvnega tlaka
(dosežen SKT 121 proti 136 mm Hg) je bilo povezano s 25% znižanjem
pomembnih srčno-žilnih dogodkov in 27% znižanjem celokupne
smrtnosti, pri čemer ni bilo pomembno manj srčnih ali možganskih kapi.
V raziskavi so uporabili metodologijo samodejnega merjenja krvnega tlaka
brez prisotnosti opazovalca, v čemer se SPRINT razlikuje od vseh drugih
raziskav.5 Na voljo so številni podatki, da so tako izmerjene vrednosti
krvnega tlaka nižje od konvencionalnih, predvsem na račun zmanjšanja,
oz. izničenja učinka bele halje. Predpostavljamo lahko, da so bile tako
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dejansko dosežene vrednosti krvnega tlaka v raziskavi SPRINT v obeh
skupinah v območju 130–140 oz. 140–150 mm Hg.6,7
Nekaj novih podatkov o ciljnih vrednostih krvnega tlaka dajeta dve
nedavno objavljeni veliki metaanalizi. V prvi je C. Thomopoulos s
sodelavci8 analiziral pomen različnih vrednosti doseženega SKT
(razdeljenega v območja 149–140 mm Hg, 139–130 mm Hg in <130 mm
Hg). Znižanje pod 130 mm Hg (povprečno 126 mm Hg) je pokazalo
znižanje tveganja za pomembne srčno-žilne dogodke (vključno z
umrljivostjo) tudi v primerjavi z območjem 130–139 mm Hg. Tudi znižanje
diastoličnega krvnega tlaka pod 80 mm Hg je pomenilo znižanje vseh
srčno-žilnih dogodkov v primerjavi z znižanjem v območje 80–89 mm Hg.
V drugi metaanalizi, v katero so vključili tudi raziskavo SPRINT, D. Ettehad
s sodelavci9 ugotavlja, da znižanje SKT za 10 mm Hg pomeni pomembno
zmanjšanje števila srčno-žilnih dogodkov in da to velja tudi pri tistih, pri
katerih je izhodiščna vrednost krvnega tlaka <130 mm Hg. Vendar v zadnji
skupini ni bilo vključenih veliko bolnikov in so njeno jedro predstavljali
bolniki, vključeni v raziskavo SPRINT, kjer so dosegli nizke vrednosti
krvnega tlaka tudi zaradi metodologije merjenja. Koristi nižjih vrednosti
krvnega tlaka so se pokazale pri vseh podskupinah bolnikov (z ali brez
obstoječe koronarne bolezni, sladkorne bolezni, kronične ledvične bolezni
in možganske kapi) in pri različnih stopnjah srčno-žilnega tveganja.
V prvi omenjeni metaanalizi tudi opažajo, da se korist znižanja krvnega
tlaka na srčno-žilne dogodke zmanjšuje pri nižjih ciljnih vrednostih. Ista
skupina je v naslednji metaanalizi10 pokazala, da se pri nižjih ciljnih
vrednostih krvnega tlaka poveča število neželenih učinkov zdravil, kar je
povezano s pogostejšo opustitvijo zdravljenja.
Pri razpravljanju o smiselnih ciljnih vrednostih krvnega tlaka je potrebno
tudi upoštevati dejstvo, da <50% bolnikov, ki prejemajo antihipertenzijska
zdravila, dosega dosedanje ciljne vrednosti SKT <140 mm Hg. To je
najpomembnejša zamujena priložnost za preprečevanje srčno-žilnih
dogodkov na svetu.
Glede na razpoložljive podatke priporočamo kot prvi cilj zdravljenja
znižanje krvnega tlaka pod 140/90 mm Hg pri vseh bolnikih. V kolikor
bolniki zdravljenje dobro prenašajo, je smiselno krvni tlak znižati do
vrednosti <130/80 mm Hg pri večini bolnikov. Pri starejših (>65 let) je ciljni
39
XXVII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo
www.hipertenzija.org

Tabela 2. Ciljni krvni tlak v ambulanti pri bolnikih s hipertenzijo
Priporočila
Razreda
Prvi cilj zdravljenja je znižanje KT na <140/90 mm Hg pri
vseh bolnikih; v kolikor zdravljenje dobro prenašajo, je
smiselno KT znižati do 130/80 mm Hg ali nižje pri večini
bolnikov
Pri večini bolnikov, mlajših od 65 let, je priporočljivo SKT
znižati v območje 120–129 mm Hg
Pri starejših bolnikih (≥65 let), ki prejemajo
antihipertenzijska zdravila, priporočamo:
• ciljni SKT 130-139 mm Hg
•

podrobno spremljanje učinkov zdravljenja in
neželenih učinkov

•

te ciljne vrednosti KT so priporočljive ne glede na
srčno-žilno tveganje in pridružene bolezni
Ciljni DKT <80 mm Hg priporočamo pri vseh bolnikih,
neodvisno od stopnje tveganja in pridruženih bolezni

Ravenb

I

A

I

A

I

A

I

C

I

A

IIa

B

KT – krvni tlak, SKT – sistolični krvni tlak, DKT – diastolični krvni tlak, arazred
priporočila, braven dokazov

sistolični krvni tlak med 130 in 140 mm Hg in diastolični <80 mm Hg.
Znižanje krvnega tlaka pod 120 mm Hg ni smiselno. Pri takšnem
(pretiranem) znižanju se je v več raziskavah pokazalo, da tveganje
zapletov zdravljenja prevlada nad dobrobitjo, kar velja zlasti za starejše in
za bolnike z visokim tveganjem ter pridruženimi boleznimi, predvsem s
koronarno boleznijo.11
Priporočila glede ciljnih vrednosti krvnega tlaka so zbrana v tabeli 2.

Ciljni krvni tlak pri bolnikih s sladkorno boleznijo
Pri bolnikih s sladkorno boleznijo tip 1 so dokazali, da ima znižanje
krvnega tlaka renoprotektivni učinek. Ker gre za relativno mlade bolnike,
ni nobena raziskava imela dovolj statistične moči, da bi dokazala tudi
zmanjšanje pojavnosti srčno-žilnih dogodkov.
Pri bolnikih s sladkorno boleznijo tip 2 pa je veliko randomiziranih kliničnih
raziskav pokazalo ugodne učinke znižanja krvnega tlaka pod 140/85 mm
Hg.9 Pri doseženih še nižjih vrednostih krvnega tlaka pa ugodni učinki niso
tako očitni. Dokaze lahko strnemo tako:
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• v raziskavi ADVANCE12 so dokazali, da je bil dosežen tlak <135 mm Hg
v primerjavi s ~140 mm Hg povezan s pomembnim znižanjem
celokupne umrljivosti
• v raziskavi ACCORD13 znižanje krvnega tlaka do 121 mm Hg ni
pokazalo znižanja srčno-žilne obolevnosti in umrljivosti v primerjavi z
doseženim tlakov ~135 mm Hg, se je pa ob tem zmanjšala pojavnost
možganske kapi.
• več velikih metaanaliz14 je pokazalo, da se pri znižanju krvnega tlaka
pod 140 mm Hg zmanjša pojavnost vseh srčno-žilnih dogodkov
• dve veliki metaanalizi15,16 sta pokazali, da pri bolnikih s sladkorno
boleznijo tip 2 znižanje krvnega tlaka pod 130/80 mm Hg ne prinaša
nadaljnje dobrobiti (kar pa ne velja za bolnike brez sladkorne bolezni),
razen znižanja tveganja za možgansko kap
• dodatna analiza podatkov iz raziskave ACCORD17 je pokazala, da se
ob znižanju SKT pod 120 mm Hg poveča tveganje za srčno-žilne
dogodke
• nekatere prejšnje raziskave so pokazale srčno-žilno dobrobit pri
znižanju DKT pod 85 mm Hg. V že omenjeni raziskavi ADVANCE12 so
dokazali srčno-žilno dobrobit pri vrednostih DKT 75 mm Hg, kar je
skladno s podatki iz prej omenjenih metaanaliz, da je znižanje DKT pod
80 mm Hg pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 varno in učinkovito.
Pri bolnikih s sladkorno boleznijo je torej priporočeno znižati SKT do 130
mm Hg in nižje, če bolniki to dobro prenašajo. Pri starejših bolnikih je ciljni
KT med 130–140 mm Hg. SKT ne smemo znižati pod 120 mm Hg. Ciljni
DKT je pod 80 mm Hg. Pozornost velja nameniti tudi vztrajanju pri
doseganju ciljnih vrednosti, saj se je pokazalo, da je povečana
spremenljivost krvnega tlaka med več obiski ambulant povezana s
povečanim srčno-žilnim tveganjem.

Ciljni krvni tlak pri starostnikih
Definicija starostnika je kompleksna. V sedanjosti smo pogosto priča
velikim razlikam med kronološko starostjo in funkcionalnim stanjem.
Mnogi starostniki so aktivni in neodvisni, drugi krhki in odvisni.
Pričakovana dobrobit in potencialni neželeni učinki zdravljenja so odvisni
od starostnikove zmožnosti prenašanja zdravljenja. V smernicah smo
starostnike definirali kot starejše od 65 let.
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V smernicah iz leta 2013 smo pri starostnikih priporočili ciljni krvni tlak
med 140–150 mm Hg. Te vrednosti so podprte z izsledki randomiziranih
raziskav, v katere pa so bili večinoma vključeni aktivni in neodvisni
starostniki. Manjkali so nam torej podatki o ciljnih vrednostih krvnega
tlaka pri krhkih starostnikih. Novejši podatki podpirajo nižje vrednosti
krvnega tlaka pri starejših:
• v raziskavo SPRINT so vključili velik delež bolnikov starih >75 let.18 Tudi
pri tej podskupini so nižje dosežene vrednosti krvnega tlaka
(povprečno 124/62 proti 135/67 mm Hg) pokazale dobrobit: znižanje
pojavnosti velikih srčno-žilnih dogodkov, umrljivosti in srčnega
popuščanja, vse za >30%. Zaradi že omenjene metodologije merjenja
krvnega tlaka bi bil konvencionalno izmerjen krvni tlak v intenzivno
zdravljeni skupini med 130–139 mm Hg
• starostniki, vključeni v raziskavo SPRINT, so bili bolj krhki kot v
predhodnih raziskavah. Tudi pri njih se je pokazala dobrobit znižanja
krvnega tlaka.18
Na podlagi novih podatkov delujejo v prejšnjih smernicah postavljene
ciljne vrednosti preveč konzervativne. Pri starostnikih je prav tako
smiselno znižati vrednosti krvnega tlaka pod 140/80 mm Hg, znižanje SKT
pod 130 mm Hg pa ni zaželeno. Pomembno je spremljanje učinkov
zdravljenja in ocena tveganja za zaplete, predvsem padce in poškodbe.
Predvsem slednje je lahko povezano s prenizkimi vrednostmi krvnega
tlaka in je v resničnem življenju pogostejše kot v dobro nadzorovanih
pogojih kliničnih raziskav.

Ciljni krvni tlak doma, v ambulanti in med celodnevnim
spremljanjem
Nobena randomizirana klinična raziskava, kjer so opazovali srčno-žilne
dogodke, ni uporabljala vrednosti samomeritev krvnega tlaka doma ali
celodnevnega spremljanja krvnega tlaka (CSKT) kot tiste vrednosti, na
katerih je temeljila odločitev o zdravljenju. Ciljne vrednosti krvnega tlaka
doma ali CSKT tako temeljijo na ekstrapolacijah in medsebojnih
primerjavah različnih tehnik merjenja. Priporočila lahko povzamemo:
• v populacijskih raziskavah se razlika med vrednostmi krvnega tlaka v
ambulanti in izven ambulante zmanjšuje z zniževanjem ambulantnih
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vrednosti. Vrednosti krvnega tlaka v ambulanti in na celodnevnem
spremljanju sta podobni pri tlaku okoli 115–120/70 mm Hg7
• ta konvergenca je prisotna tudi pri bolnikih s hipertenzijo, ki prejemajo
zdravila.19 Pri vrednostih SKT okoli 120 mm Hg razlika med obema
vrstama meritev izgine
• pri zdravljenih bolnikih ciljni krvni tlak v ambulanti (130 mm Hg) ustreza
nekoliko nižjim vrednostim pri celodnevnem spremljanju, okoli 125 mm
Hg
• čeprav nimamo na voljo ustreznih podatkov, je lahko tudi ciljni krvni
tlak v domačem okolju nižji kot 130 mm Hg.
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Uvod
Pri večini bolnikov z arterijsko hipertenzijo (AH) zgolj sprememba
življenjskega sloga za ureditev krvnega tlaka (KT) ne zadostuje. Zato je
potrebna
za
doseganje
optimalnega
nadzora
KT
uvedba
antihipertenzijskih zdravil. Ob prihodu novih evropskih smernic v letu 2018
se izbira prve vrste zdravil ne razlikuje od navodil iz leta 2013.
Priporočamo uporabo petih skupin zdravil, ki so med seboj enakovredne.
Izbira je prepuščena zdravniku, poudarjamo individualen pristop glede na
fiziološko stanje bolnika in njegova pridružena obolenja. V prvo vrsto
zdravil za zdravljenje AH uvrščamo zaviralce angiotenzinske konvertaze
(ACEi), zaviralce angiotenzinskih receptorjev (ARB), kalcijeve antagoniste
(CCB), diuretike iz skupine tiazidov ali tiazidom podobnih diuretikov,
blokatorji receptorjev beta (BB). Omenjene skupine zdravil dokazano
znižujejo KT in zmanjšujejo srčno-žilne (SŽ) dogodke ter SŽ obolevnost in
smrtnost, pri tem da njihova dobrobit temelji na zniževanju KT. Tudi
novejše metaanalize so ta dejstva potrdile in pokazale, da v splošnem
vseh pet skupin primerljivo zmanjša tveganje za SŽ dogodke, kljub temu
pa lahko iz njih sklepamo na manjšo učinkovitost nekaterih skupin pri
preprečevanju določenih SŽ dogodkov (npr. manjša učinkovitost BB za
preprečevanje možganske kapi ali CCB za preprečevanje srčnega
popuščanja). Vse skupine antihipertenzijskih zdravil imajo svoje prednosti
ter tudi svoje relativne in absolutne kontraindikacije, ki so prikazane v
tabeli 1. Druge skupine zdravil (kot so blokatorji receptorjev alfa, centralno
delujoča zdravila, ...) so sicer manj uporabljane, vendar kljub temu
primerne predvsem pri bolnikih, ki jim z uporabo zdravil iz prvih petih
skupin ne uspemo učinkovito urediti KT.
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Tabela 1. Kontraindikacije za posamezne skupine antihipertenzijskih zdravil
Zdravilo
Kontraindikacije
pomembne/absolutne
možne/relativne
diuretiki (tiazidi in
• putika
• metabolni sindrom
njim podobni,
• glukozna intoleranca
klortalidon,
• nosečnost
indapamid)
• hiperkalcemija
• hipokaliemija
blokatorji
• astma
• metabolni sindrom
receptorjev beta
• sinoatrijski ali AV blok višje • glukozna intoleranca
stopnje
• športniki in fizično
• bradikardija
aktivni ljudje
kalcijevi antagonisti
• tahiaritmija
(dihidropiridinski)
• srčno popuščanje z
znižanim iztisnim
deležem (razred III
ali IV)
• hude otekline nog
kalcijevi antagonisti • sinoatrijski ali AV blok višje • zaprtje
(nedihidropiridinski)
stopnje
• napredovala okvara levega
prekata (iztisni delež <
40%)
• bradikardija
zaviralci
• ženska v rodni dobi,
• nosečnost
angiotenzinske
ki ne uporablja
• predhodni angioedem
konvertaze (ACEi)
zanesljive
• hiperkaliemija
kontracepcije
• obojestranska stenoza
ledvičnih arterij
zaviralci
• nosečnost
• ženska v rodni dobi,
angiotenzinskih
ki ne uporablja
• hiperkaliemija
receptorjev (ARB)
zanesljive
• obojestranska stenoza
kontracepcije
ledvičnih arterij

Oris značilnosti skupine zdravil
Zaviralci renin-angiotenzinskega sistema (zaviralci angiotenzinske
konvertaze in zaviralci angiotenzinskih receptorjev)
To so najširše uporabljena zdravila za zdravljenje AH. Zdravila iz skupine
ARB naj bi imela glede na ostale skupine najnižjo stopnjo opustitve zaradi
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stranskih učinkov. Sicer pa so ACEi in ARB podobno učinkovita pri
zmanjševanju SŽ dogodkov. Obe skupini sta v primerjavi z ostalimi
skupinami učinkovitejši pri zmanjševanju albuminurije in upočasnjujeta
napredovanje tako diabetične kot tudi ne-diabetične ledvične bolezni.
Glede na zadnje metaanalize so zaviralci renin-angiotenzinskega sistema
(RAS) edini, ki dokazano zmanjšujejo tveganje za končno ledvično
odpoved. ACEi in ARB so učinkoviti tudi pri preprečevanju nastanka in
regresiji s hipertenzijo povzročene okvare organov, kot je hipertrofija
levega prekata in preoblikovanje manjših arterij. Zmanjšujejo pojavnost
atrijske fibrilacije in so priporočeni tudi pri bolnikih po prebolelem srčnem
infarktu ter pri bolnikih s srčnim popuščanjem z znižanim iztisnim
deležem, ki sta oba pogost zaplet AH. Uporaba kombinacije ACEi in ARB
je kontraindicirana, saj povečuje tveganje za ledvično odpoved. ACEi so
pogosteje povezani z nastankom angioedema, predvsem pri temnopoltih,
zato se pri njih raje odločimo za ARB.
Kalcijevi antagonisti
CCB so se v raziskavah pokazali kot nekoliko bolj učinkoviti pri
zmanjševanju tveganja za možgansko kap, nekoliko manj učinkoviti pa pri
preprečevanju pojava srčnega popuščanja z znižanim iztisnim deležem.
Glede na raziskave se zdi, da so CCB bolj učinkoviti kot BB pri
zmanjševanju napredovanja ateroskleroze karotidnih arterij in pri regresiji
hipertrofije levega prekata ter proteinuriji. Poznamo dihidropiridinske in
nedihidropiridinske kalcijeve antagoniste, prvi so uporabljeni precej
pogosteje, čeprav večjih razlik v učinkovitosti med skupinama naj ne bi
bilo. Ima pa nedihidropiridinska skupina več kontraindikacij.
Tiazidni diuretiki oz. tiazidom podobni diuretiki
Do sedaj še ni bilo neposredne medsebojne primerjave učinkovitosti
klasičnih tiazidnih diuretikov (hidroklortiazid) in tiazidom podobnih
diuretikov (klortalidon, indapamid). Velja, da naj bi bila indapamid in
klortalidon zmogljivejša pri zniževanju KT in imata daljše delovanje kot
tiazidni diuretiki. Nedavna metaanaliza je sicer pokazala podobne SŽ
izhode v obeh skupinah diuretikov, tako da jih lahko vse imamo za med
seboj enakovredna antihipertenzijska zdravila. Njihova omejitev pa je
glomerulna filtracija, saj so manj učinkoviti pri vrednostih oGF <45 mL/min
in praktično neučinkoviti pri oGF <30 mL/min, ko jih moramo zamenjati za
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diuretike zanke (furosemid, torasemid). Vsi omenjeni diuretiki znižujejo
kalij in imajo več stranskih učinkov kot zaviralci RAS, zato jih bolniki
pogosteje opuščajo. Njihova slabost je tudi dismetabolični učinek s
porastom inzulinske rezistence in povečanim tveganjem za razvoj
sladkorne bolezni.
Blokatorji receptorjev beta
Glede na raziskave in metaanalize so se v primerjavi z drugimi
antihipertenzijskimi zdravili BB izkazali za enako učinkovite pri
preprečevanju SŽ dogodkov, razen pri preprečevanju možganske kapi,
česar vzrok bi bil lahko manjši vpliv BB na centralni KT. V primerjavi z
zaviralci RAS in CCB so se pokazali tudi kot manj učinkoviti pri regresiji
hipertrofije levega prekata, debeline intima-media karotidnih arterij,
prožnosti aorte in remodelaciji majhnih arterij. BB so kot diuretiki povezani
z večjo pojavnostjo sladkorne bolezni, posebno pri bolnikih z metabolnim
sindromom. Prednost imajo pri bolnikih s koronarno boleznijo, za kontrolo
srčne frekvence po miokardnem infarktu in pri srčnem popuščanju ter kot
alternativa zaviralcem RAS pri mlajših ženskah, ki nameravajo zanositi. BB
so precej raznolika skupina. Glede na potrebe pri posameznem bolniku
se odločimo za selektivni BB ali manj selektivni. V primeru potrebe po
znižanju srčne frekvence se odločamo bolj za bisoprolol, nebivolol, če pa
je frekvenca srca že v osnovi nižja potem posežemo po karvedilolu. Morda
velja omeniti še, da se je nebivolol v raziskavah izkazal za bolj
učinkovitega pri zniževanju centralnega KT, ob tem pa ni povečal tveganja
za razvoj sladkorne bolezni in je imel manj stranskih učinkov kot ostali BB,
vključno z manjšo pojavnostjo erektilne disfunkcije.
Ostala antihipertenzijska zdravila
Ko z zgoraj opisanimi zdravili ne moremo normalizirati KT, razmišljamo o
uvedbi ostalih zdravil. Sem sodijo predvsem blokatorji receptorjev alfa in
centralno delujoča zdravila. Blokatorji receptorjev alfa so zaželeni
predvsem pri moških s hipertrofijo prostate in tudi v kombinacijskem
zdravljenju, pozorni pa moramo biti na pojav ortostatske hipotenzije in
inkontinence pri ženskah. Centralno delujoča zdravila so manj učinkovita
in jih sicer uporabljamo manj. Te skupine antihipertenzivov uporabljamo
predvsem kot dodatek h klasičnemu zdravljenju, ko le to ne zadostuje za
ureditev KT.
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Omeniti moramo še spironolakton, ki ga uporabljamo kot zdravilo v
primeru primarnega hiperaldosteronizma oziroma kot dodatno zdravilo pri
odporni hipertenziji.

Strategija zdravljenja arterijske hipertenzije z zdravili
Glavna sprememba pri strategiji zdravljenja glede na predhodne smernice
je strožji nadzor KT z doseganjem nižjih ciljnih vrednosti (ciljne vrednosti
ob zdravljenju za splošno populacijo bolnikov s hipertenzijo ≤130/80 mm
Hg in ≤140/90 mm Hg za starejše bolnike s hipertenzijo) in poudarek na
uporabi kombinacijskega zdravljenja pri večini bolnikov, tudi že kot
začetne terapije ter prednostna uporaba fiksne kombinacijske terapije.
Zdravljenje s kombinacijami različnih učinkovin
V prejšnjih smernicah je bil poudarek na uporabi monoterapije in
poviševanja odmerka, oziroma v primeru neuspeha menjave monoterapije
za drugo antihipertenzijsko skupino. Uporaba kombinacijskega
zdravljenja je bila priporočena šele za bolnike s stopnjo hipertenzije 2 in
3. Izkazalo pa se je, da je poviševanje odmerka enega zdravila povzročilo
več stranskih učinkov, ob tem pa je bil dodaten učinek na znižanje KT zelo
majhen. Menjava monoterapije je bila lahko stresna, časovno zamudna in
velikokrat prav tako neučinkovita. Po podatkih je le približno 40%
bolnikov s hipertenzijo zdravljenih, od teh pa jih le 35% dosega KT pod
140/90 mm Hg. Zato je eno glavnih vodil novih smernic izboljšati urejenost
KT. Razlogov za slabo urejenost je več: inercija zdravnikov (bolniki
ostajajo na monoterapiji kljub nedoseganju ciljnih vrednosti, odmerki
zdravil niso ustrezno povečani, ...), slaba adherenca bolnikov (po
raziskavah je ta manj kot 50%), nezadostna uporaba kombinacijskega
zdravljenja (povišan KT je posledica različnih mehanizmov, zaradi česar
so potrebne kombinacije zdravil, ki delujejo na različne mehanizme),
prevelika zapletenost režima zdravljenja (veliko število zdravil, ki še
pogosteje vodi v opuščanje terapije).
Vse navedeno nas spodbuja k zaključku, da je potrebna uporaba
kombinacijskega zdravljenja pri večini bolnikov z namenom doseganja
ciljnih vrednosti ter uporaba fiksne kombinacijske terapije (single pill
combination) za večino bolnikov. Uporaba le te se priporoča že kot
začetna terapija pri večini bolnikov, izjema so starejši krhki bolniki in
bolniki s KT v visoko normalnem območju, ki zaradi visoke SŽ ogroženosti
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že potrebujejo uvedbo antihipertenzijskega zdravljenja, pri teh dveh
skupinah se še vedno kot prvo zdravljenje priporoča uvedba
monoterapije.
Na osnovi rezultatov opravljenih raziskav in metaanaliz, ki so preučevale
učinkovitost različnih kombinacijskih zdravljenj (v obliki fiksne kombinacije
ali sočasne uporabe dveh učinkovin), lahko kombiniramo med seboj
zdravila iz vseh 5 skupin antihipertenzijskih zdravil, z izjemo ACEi in ARB.
Predvsem svetujemo, da zdravljenje AH temelji na kombinaciji ACEi ali
ARB z CCB in/ali tiazidom oziroma tiazidom podobnim diuretikom.
Priporočamo fiksne kombinacije, ki olajšajo zdravljenje in prilagajanje
odmerkov. Kombinacijska terapija z ACEi/ARB in CCB oz. diuretikom je
komplementarna, saj CCB in diuretik aktivirata RAS, ki ga ACEi oz. ARB
zavirata. Na ta način zmanjšamo tudi možnost hipokaliemije in razvoj
perifernih edemov, kot stranskih učinkov diuretikov oz. CCB. BB v
kombinacijskem zdravljenju so smiselni, ko zanje obstaja indikacija v
smislu pridruženih bolezni kot so simptomatska koronarna bolezen, srčno
popuščanje, tahikardija, stanje po miokardnem infarktu ali kot alternativa
ACEi oz ARB pri mlajših ženskah, ki še načrtujejo nosečnost.
Večina bolnikov bo za doseganje ciljnih vrednosti KT potrebovala več kot
eno učinkovino. Začetna kombinacijska terapija, tudi v majhnih odmerkih,
je bolj učinkovita kot monoterapija in je navadno učinkovitejša tudi od
monoterapije v maksimalnem odmerku. S kombinacijskim zdravljenjem
istočasno delujemo na več mehanizmov in na ta način hitreje dosežemo
ciljni KT. Začetna kombinacija dveh zdravil se je izkazala kot varna, bolniki
jo dobro prenašajo in ima majhno tveganje za hipotenzivne epizode, kar
se je pokazalo tudi pri bolnikih s hipertenzijo 1. stopnje. Sicer nimamo
randomizirane raziskave, ki bi neposredno primerjala začetno
kombinacijsko terapijo in monoterapijo. So pa raziskave na velikih vzorcih
pokazale, da je začetno kombinacijsko zdravljenje bolj učinkovito,
zmanjša pojavnost SŽ dogodkov in zagotavlja boljšo adherenco kot
pričetek zdravljenja z monoterapijo in kasnejše prilagajanje. Obstajajo tudi
dokazi, da imajo ljudje na kombinacijskem zdravljenju po enem letu bolje
urejen KT, kar je najverjetneje povezano predvsem z boljšo adherenco
zaradi enostavnejšega režima zdravljenja. Uporaba kombinacije kot
začetnega zdravljenja je smiselna tudi pri posameznikih s hipertenzijo
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stopnje 1 in nizkim oz. srednje visokim SŽ tveganjem, saj tudi pri tej
skupini znižuje tveganje za SŽ dogodke.
Monoterapija kot začetna terapija pa se v novih smernicah priporoča pri
bolnikih z visoko normalnim KT in visokim SŽ tveganjem, kjer bomo že z
manjšim znižanjem KT verjetno dosegli ciljne vrednosti. Prav tako je
monoterapija priporočena pri starejših, krhkih bolnikih, kjer lahko okvara
barorefleksne aktivnosti hitreje vodi v hipotenzijo in s to povezane zaplete.
Nadaljevanje zdravljenja
Raziskave kažejo, da po navadi s kombinacijo dveh zdravil dosežemo
ciljni KT pri 2/3 bolnikov. Kjer to zdravljenje ne zadostuje, seveda
posežemo po dodatni učinkovini, običajno kombiniramo zaviralec RAS,
CCB in diuretik. S tem ukrepom naj bi dosegli ustrezno kontrolo KT pri
80% bolnikov. Kljub temu se kombinacija treh zdravil ne priporoča kot
začetna terapija.
Kadar s kombinacijo treh različnih učinkovin ne uspemo doseči ciljnih
vrednosti KT govorimo o odporni hipertenziji, ob predpostavki, da smo
pred tem že izključili morebitno sekundarno AH in tudi slabo adherenco
bolnika. Neurejenost krvnega tlaka moramo v tem primeru opredeliti z
meritvami KT v ambulanti, celodnevnim merjenjem KT ali samomeritvami
v domačem okolju. Take bolnike naj bi obravnavali v specialističnih
ambulantah.
V primerih resnične odporne AH, se v nadaljnji optimizaciji terapije
priporoča uvedba spironolaktona, ali uvedba še dodatnega tiazidnega ali
tiazidom podobnega diuretika (oziroma pri bolnikih z okvaro ledvične
funkcije in oGF <45 mL/min/m2 diuretika zanke), blokatorjev receptorjev
beta, blokatorjev receptorjev alfa ali centralno delujočih zdravil (npr.
klonidin ali minoksidil).
Fiksna kombinacija zdravil
Letošnje smernice v ospredje zdravljenja postavljajo fiksne kombinacije
zdravil. Že predhodne smernice iz leta 2013 so priporočale uporabo
kombinacije dveh antihipertenzijskih učinkovin v eni tableti, predvsem
zaradi vpliva na boljšo adherenco, ki je posledica manjšega števila tablet,
ki jih mora bolnik zaužiti. Novejše raziskave so, preko merjenja
metabolitov v krvi in urinu ter štetja tablet, potrdile direktno povezavo med
številom zdravil in stopnjo adherence. Ob tem je večje tudi doseganje
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ciljnih vrednosti KT, s čimer lahko podvojimo delež bolnikov, ki dosegajo
ciljne vrednosti iz začetnih 40% na 80%.
Študije bioekvivalence so dokazale, da posamezne učinkovine, ki jih
kombiniramo v eni tableti obdržijo svoj pričakovani učinek.
Pri tem velja poudariti, da moramo vedno preveriti kaj nam fiksna
kombinacija ponuja in kakšne odmerke zdravil vsebuje. Ob tem naj za
zdravljenje nezapletenega bolnika s hipertenzijo ne vsebuje velikih
odmerkov diuretikov. Če je le mogoče, na primer največ 12,5 mg
hidroklortiazida.

Algoritem zdravljenja arterijske hipertenzije z zdravili
Algoritem temelji na petih skupinah zdravil, in sicer ACEi, ARB, CCB,
diuretikih in BB. Osnovna sporočila algoritma zajemajo:
• zdravljenje pri večini bolnikov začnemo s fiksno kombinacijo zdravil, s
čimer dosežemo hitrejšo in učinkovitejšo urejenost KT
• zaželena kombinacija dveh zdravil naj vsebuje zaviralec RAS in CCB,
oziroma diuretik. BB v kombinaciji z diuretikom ali katerimkoli drugim
zdravilom iz glavnih skupin je na mestu v primeru specifične indikacije
za uvedbo BB (pri angini pektoris, po miokardnem infarktu, pri srčnem
popuščanju ali za kontrolo srčne frekvence)
• monoterapija prihaja v poštev pri bolnikih s hipertenzijo 1. stopnje in
nizkim SŽ tveganjem pri katerih je SKT <150 mm Hg, pri visoko
ogroženih bolnikih z visoko normalnim KT in starejših
• uporaba fiksne kombinacije s tremi učinkovinami (zaviralec RAS, CCB
in diuretik) v kolikor z dvema učinkovinama ne uspemo uravnati KT
• dodatek spironolaktona v primeru odporne AH v kolikor ni
kontraindikacij za to
• uporaba še dodatnih učinkovin iz drugih skupin v redkih primerih, ko z
zgornjimi ukrepi ne uspemo doseči ciljnih vrednosti KT
• informacije o priporočenih odmerkih posameznih zdravil in vsebnosti
fiksnih kombinacij lahko najdemo v nacionalnih registrih zdravil.
Osnovni algoritem za zdravljenje AH je prikazan na sliki 1. Algoritmi za
zdravljenje AH pri pridruženih boleznih (koronarna bolezen, kronična
ledvična bolezen, atrijska fibrilacija, srčno popuščanje) so prikazani v
poglavju o Zdravljenju AH in pridruženih obolenjih. Tabela 2 pa povzema
priporočila za zdravljenje AH z zdravili.
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Slika 1. Osnovni algoritem zdravljenja arterijske hipertenzije z zdravili. Algoritem je
primeren tudi za večino bolnikov z ugotovljeno s hipertenzijo povzročeno okvaro
organov, možganskožilnimi boleznimi, sladkorno boleznijo in periferno arterijsko
boleznijo. ACEi – zaviralec angiotenzinske konvertaze, ARB – zaviralec
angiotenzinskih receptorjev, CCB – kalcijev antagonist, BB – blokator receptorjev
beta

Zaključek
Izbiro farmakološkega zdravljenja arterijske hipertenzije moramo ustrezno
prilagoditi vsakemu posamezniku. Upoštevati moramo medsebojne
učinke zdravil in možen vpliv na druge pridružene bolezni. Režim naj bo
čim bolj enostaven, saj bomo s tem pripomogli k zavzetosti za zdravljenje.
Pri večini bolnikov priporočamo že ob začetku zdravljenja uvedbo fiksne
kombinacije dveh zdravil. Ob farmakološkem zdravljenju pa ne smemo
nikoli pozabiti tudi na spodbujanje k vsem nefarmakološkim ukrepom.

Priporočena literatura
1. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the
management of arterial hypertension: The task force for the management of the
arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European
Society of Hypertension (ESH). European Heart Journal 2018; 39: 3021-104.
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Tabela 2. Priporočila za zdravljenje arterijske hipertenzije z zdravili
Priporočila
Razreda
Med vsemi antihipertenzijskimi zdravili so se ACEi, ARB,
BB, CCB in diuretiki (tiazidi ali tiazidom podobni diuretiki)
v randomiziranih raziskavah izkazali za najbolj učinkovita
pri zniževanju KT in zmanjševanju SŽ dogodkov in so
zato indicirana kot osnova pri zdravljenju hipertenzije
Kombinacijsko zdravljenje je priporočeno kot začetna
terapija pri večini bolnikov. Zaželjena je kombinacija
zaviralca RAS (ACEi ali ARB) z CCB ali diuretikom.
Možna je uporaba tudi ostalih kombinacij znotraj petih
glavnih skupin
Priporočeno je, da se BB kombinira s katerokoli drugo
učinkovino iz preostalih skupin, v kolikor obstaja
specifična klinična indikacija za to (npr. angina pektoris,
po miokardnem infaktru, srčno popuščanje, nadzor srčne
frekvence)
Priporočeno je, da začnemo zdravljenje s kombinacijo
dveh učinkovin, če se da v obliki fiksne kombinacije.
Izjema so krhki starejši bolniki, bolniki s hipertenzijo 1.
stopnje in nizkim tveganjem (predvsem če je pri njih SKT
<150 mm Hg)
Priporočeno je, da v kolikor KT ni zadovoljivo uravnan s
kombinacijo dveh učinkovin, preidemo na kombinacijo
treh učinkovin, ponavadi zaviralec RAS z CCB ali
diuretikom, če je možno v obliki fiksne kombinacije
V kolikor KT ni nadzorovan z uporabo treh učinkovin je
priporočeno, da dodamo spironolakton, v kolikor ga
bolnik ne prenaša, pa drug diuretik, BB ali blokator
receptorjev alfa
Kombinacija dveh zaviralcev RAS ni priporočena
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KT – krvni tlak, SKT – sistolični krvni tlak, ACEi – zaviralec angiotenzinske
konvertaze, ARB – zaviralec angiotenzinskih receptorjev, CCB – kalcijev
antagonist, BB – blokator receptorjev beta, RAS – renin angiotenzinski sistem,
arazred priporočila, braven dokazov
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ZDRAVLJENJE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
IN PRIDRUŽENIH OBOLENJ
Amela Kabaklić, Barbara Salobir, Neža Salobir
Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Uvod
Arterijska hipertenzija je eden od najpomembnejših dejavnikov tveganja
za srčno-žilno obolevnost in umrljivost. Hipertenziji so pogosto pridružene
različne bolezni, ki otežujejo nadzor krvnega tlaka, hkrati pa
nenadzorovana hipertenzija pogosto pripomore k težjemu poteku
pridruženih bolezni. Zato je tudi v najnovejših ESC/ESH smernicah
posebna pozornost namenjena obravnavi arterijske hipertenzije pri
nekaterih pogosto pridruženih boleznih.

Hipertenzija in sladkorna bolezen
Hipertenzija je pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2 pogosta.
Znižanje krvnega tlaka (KT) dokazano zmanjša pojavnost makro- in
mikrovaskularnih zapletov sladkorne bolezni ter umrljivost.
Ker pri bolnikih s sladkorno boleznijo pogosto naletimo na prikrito
hipertenzijo, pričakovano znižanje krvnega tlaka v nočnem času pa je
večkrat odsotno, predstavlja 24-urno spremljanje krvnega tlaka
nepogrešljivo diagnostično orodje in bi ga morali opraviti vsaj pri bolnikih
z znaki s hipertenzijo povzročene okvare organov. Pozorni moramo biti
tudi na prisotnost ortostatske hipotenzije, ki je lahko posledica
avtonomne disfunkcije.
Antihipertenzijsko zdravljenje naj bi uvedli, če je v ambulanti izmerjen KT
>140/90 mm Hg. Poleg ustreznih sprememb življenjskega stila takoj
uvedemo kombinacijo dveh antihipertenzijskih zdravil in sicer ACE
inhibitor ali zaviralec angiotenzinskih receptorjev in kalcijev antagonist ali
tiazidni, oz. tiazidom podobni diuretik ter zdravljenje po potrebi
stopnjujemo. Če s kombinacijo dveh antihipertenzijskih zdravil ne
dosežemo ciljnih vrednosti, je priporočeno uvajanje kombinacije treh
antihipertenzijskih zdravil v eni tableti, ki vsebuje zaviralec reninangiotenzinskega sistema (RAS), kalcijev antagonist in tiazidni, oz.
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tiazidom podobni diuretik. Če je potrebno nadaljnje stopnjevanje
zdravljenja, uvedemo zaviralec mineralokortikoidnih receptorjev, v
primeru kontraindikacij ali nezadostne učinkovitosti štiritirnega
zdravljenja, pa še druga antihipertenzijska zdravila. Ta pristop zagotavlja
zdravljenje z ACE inhibitorjem ali zaviralcem angiotenzinskih receptorjev,
kar dokazano vpliva na zmanjšanje albuminurije in nastop ali
napredovanje diabetične nefropatije. Kombinacija dveh zaviralcev RAS,
npr. ACE inhibitorja z zaviralcem angiotenzinskih receptorjev, je zaradi
neželenih učinkov kontraindicirana.
Dober nadzor krvnega tlaka, ki je ključen za preprečevanje zapletov, je pri
bolnikih s sladkorno boleznijo težko doseči. K doseganju ciljnih vrednosti
KT lahko pripomore tudi zdravljenje sladkorne bolezni s SGLT2 inhibitorji,
ki znižajo tudi KT.
Po priporočilih naj bi bolnikom s sladkorno boleznijo sprva znižali KT na
<140/80 mm Hg in stremeli k znižanju sistoličnega krvnega tlaka na 130
mm Hg. Če bolnik zdravljenje dobro prenaša, lahko zaradi preprečevanja
možganske kapi sistolični krvni tlak znižamo tudi <130 mm Hg. Izogibamo
pa se znižanju krvnega tlaka <120/70 mm Hg (tabela 1).

Hipertenzija in kronična ledvična bolezen
Hipertenzija je pomemben dejavnik tveganja za razvoj in napredovanje
kronične ledvične bolezni (KLB) ne glede na njeno etiologijo. Pri bolnikih
s KLB se pogosto srečujemo z odporno hipertenzijo, prikrito hipertenzijo
in zvišanim KT v nočnem času, ki so povezani z nižjo oGF, večjo
albuminurijo in s hipertenzijo povzročeno okvaro organov. Znižanje KT pri
bolnikih s KLB ne vpliva le na manjšo pojavnost končne ledvične
odpovedi, temveč dokazano zniža tudi celokupno umrljivost. Ali se z
zmanjšanjem albuminurije zmanjša tudi pojavnost ledvičnih in srčnožilnih
zapletov zaenkrat še ni dokončno jasno.
Bolnikom s KLB svetujemo spremembo življenjskih navad, še posebej
omejitev vnosa soli in uvedemo zdravila, če je KT izmerjen v ambulanti
>140/90 mm Hg. Za doseganje ciljnih vrednosti KT je običajno potrebno
kombinacijsko antihipertenzijsko zdravljenje. Sprva uvedemo kombinacijo
zaviralca RAS s kalcijevim antagonistom ali tiazidnim, oz. tiazidom
podobnim diuretikom. Kadar je oGF <30 mL/min/1,73 m2, tiazidne
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Tabela 1. Strategija zdravljenja hipertenzije pri bolnikih s sladkorno boleznijo
Priporočilo
Razreda Ravenb
Uvajanje antihipertenzijskih zdravil je pri osebah s
sladkorno boleznijo priporočljivo, če je v ambulanti
izmerjen KT ≥140/90 mm Hg
Pri osebah s sladkorno boleznijo, ki prejemajo
antihipertenzijska zdravila je priporočljivo:
• ciljno znižanje SKT do 130 mm Hg in
<130 mm Hg če oseba to prenaša, vendar ne
<120 mm Hg
• pri starejših (> 65 let) je ciljni SKT v območju 130–139
mm Hg

I

A

I

A

I

A

I
C
• ciljni DKT <80 mm Hg, vendar ne <70 mm Hg
Zdravljenje je priporočeno začeti s kombinacijo zaviralca
RAS s kalcijevim antagonistom ali tiazidom/tiazidom
I
A
podobnim diuretikomc
Hkratna uvedba dveh zaviralcev RAS, npr. ACEi in ARB
III
A
je kontraindicirana
ACEi – zaviralec angiotenzinske konvertaze, ARB – zaviralec angiotenzinskih
receptorjev, DKT – diastolični krvni tlak, KT – krvni tlak, oGF – ocenjena
glomerulna filtracija, RAS – renin-angiotenzinski sistem, SKT – sistolični krvni
tlak.
arazred priporočila, braven dokazov, cpri oGF <30 mL/min/1,73 m2
tiazidni/tiazidom podobni diuretik zamenjaj z diuretikom zanke, če je diuretik
potreben

diuretike nadomestimo z diuretiki zanke. Kombinacija dveh zaviralcev
RAS ni priporočljiva.
Glede na razpoložljive dokaze naj bi bolnikom s KLB znižali KT <140/90
mm Hg s ciljnim KT 130/80 mm Hg. Pri bolnikih s KLB KT zelo učinkovito
znižamo z omejitvijo soli. Ker se z znižanjem KT zmanjša perfuzijski tlak v
ledvicah, se pričakovano zmanjša tudi oGF. Zato je pomembno
spremljanje elektrolitov v krvi in oGF. V prvih tednih po uvedbi zdravljenja
oGF pričakovano upade za 10 do 20%, a se nato ustali. V primeru hujšega
takojšnjega ali postopnega nadaljnjega upadanja oGF je treba
antihipertenzijsko terapijo takoj ukiniti in izključiti možnost renovaskularne
bolezni (tabela 2).
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Tabela 2. Strategija zdravljenja hipertenzije pri KLB
Priporočilo
Pri bolnikih z diabetično in nediabetično KLB pri
ambulantno izmerjenem KT ≥ 140/90 mm Hg uvedemo
zdravila za znižanje KT in svetujemo ustrezne
nefarmakološke ukrepe
Pri bolnikih z diabetično ali nediabetično KLB:
je priporočljivo znižati SKT v območje 130–139 mm Hg

Razreda

Ravenb

I

A

I

A

Zdravljenje je treba vsakemu posamezniku posebej
prilagoditi glede na prenašanje, vpliv na ledvično
IIa
C
delovanje in elektrolite
Zaviralci RAS bolj učinkovito zmanjšajo albuminurijo
kot druga antihipertenzijska zdravila in so priporočeni
I
A
pri bolnikih s hipertenzijo in prisotno albuminurijo ali
proteinurijo
Kombinacija zaviralca RAS s kalcijevim antagonistom
I
A
ali diuretikom je priporočena začetna terapija
Kombinacija dveh zaviralcev RAS ni priporočena
III
A
KLB – kronična ledvična bolezen, KT – krvni tlak, oGF – ocenjena glomerulna
filtracija, RAS – renin-angiotenzinski sistem, SKT – sistolični krvni tlak
arazred priporočila, braven dokazov, cpri oGF <30 mL/min/1,73 m2
tiazidni/tiazidom podobni diuretik zamenjaj z diuretikom zanke, v kolikor je
diuretik potreben

Hipertenzija in kronična obstruktivna pljučna bolezen
Hipertenzija je najpogostejša pridružena bolezen kronični obstruktivni
pljučni bolezni (KOPB). Obe hkrati se pojavljata pri 2,5% odraslih.
Srčnožilna ogroženost teh bolnikov je posebej visoka. Zdravljenje z
antiholinergičnimi zdravili in dolgo delujočimi beta-2 agonisti ima lahko
negativen učinek na srčnožilni sistem zaradi zvišanja srčne frekvence in
krvnega tlaka. Prisotnost KOPB vpliva na izbiro antihipertenzijskih zdravil
zlasti v primeru blokatorjev receptorjev beta, ki lahko vplivajo na
poslabšanje pljučne funkcije. Kljub možnim neželenim učinkom, številni
bolniki s KOPB kardioselektivne β1 zaviralce dobro prenašajo. Pri
predpisovanju diuretikov je potrebno upoštevati, da lahko povzročijo
hipokaliemijo (na nastanek katere vpliva tudi zdravljenje z inhalacijskimi
glukokortikoidi in agonisti β2 receptorjev), povečajo retenco CO2, zvišajo
hematokrit in vplivajo na povečano sekrecijo sluzi v bronhih. Zdravljenje
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bolnikov s hipertenzijo in KOPB mora obvezno vključevati tudi
spremembo življenjskega sloga, s poudarkom na opustitvi kajenja.
Kalcijevi antagonisti in zaviralci RAS sistema (lahko v kombinaciji) so
zdravila prvega izbora. V primeru nezadostnega znižanja krvnega tlaka
lahko dodatno uvedemo tiazide ali tiazidom podobne diuretike in
kardioselektivne β1 zaviralce.

Hipertenzija in bolezni srca
Koronarna bolezen
Visok KT sodi med pomembne dejavnike tveganja za koronarno bolezen.
Pri primerjavi pomena posameznih dejavnikov tveganja za razvoj
miokardnega infarkta približno 50% delež tveganja pripisujemo
dislipidemiji, 25% pa arterijski hipertenziji. Z naraščanjem SKT nad 140
mm Hg in DKT nad 80 mm Hg se strmo povečuje tveganje za srčno-žilne
dogodke.
Nedavna
meta-analiza
randomiziranih
kontroliranih
raziskav
antihipertenzijskega zdravljenja je pokazala, da se tveganje za koronarno
bolezen zmanjša za 17% z vsakim znižanjem sistoličnega krvnega tlaka
za 10 mm Hg. Ureditev krvnega tlaka ima ugoden učinek pri zmanjševanju
srčno-žilnih dogodkov tudi pri skupinah z visokim tveganjem, kot so na
primer bolniki s sladkorno boleznijo.
Zaenkrat še ni povsem jasno kakšne so optimalne ciljne vrednosti krvnega
tlaka pri bolnikih s hipertenzijo in koronarno boleznijo. Nekatere raziskave
podpirajo obstoj J- krivulje, nekatere ne. Na podlagi dosedanjih raziskav,
je pri bolnikih s koronarno boleznijo priporočeno in varno znižati KT
<130/80 mm Hg. Odsvetovano je znižanje krvnega tlaka <120/80 mm Hg.
Uporaba blokatorjev receptorjev beta in RAS zaviralcev pri bolnikih s
koronarno srčno boleznijo in arterijsko hipertenzijo lahko izboljša
prognozo po miokardnem infarktu. Pri bolnikih s simptomatsko angino
pektoris med prednostna zdravila sodijo blokatorji receptorjev beta in
kalcijevi antagonisti (tabela 3).
Glede na ESC/ESH smernice, je pri bolnikih s potrjeno koronarno
boleznijo potrebno uvesti tudi zdravljenje s statini za doseganje ciljne
vrednosti LDL-holesterola <1,8 mmol/L ali pa ≥ 50% zmanjšanje ravni
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Tabela 3. Terapevtska priporočila za zdravljenje arterijske hipertenzije pri
bolnikih s koronarno boleznijo
Priporočilo
Razreda Ravenb
Bolniki s koronarno boleznijo, ki prejemajo antihipertenzive:
• ciljni SKT ≤ 130 mm Hg, v kolikor bolnik prenaša,
I
A
vendar ne <120 mm Hg
• pri starejših bolnikih (≥ 65 let) je ciljni SKT 130-140 mm
I
A
Hg
I
C
• ciljni DKT <80 mm Hg, vendar ne <70 mm Hg
Pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo in miokardnim
infarktom v preteklosti je priporočena uporaba blokatorjev
I
A
receptorjev beta in RAS zaviralcev
Pri bolnikih s simptomatsko angino pektoris so zdravila
I
A
izbire blokatorji receptorjev beta in/ali kalcijevi antagonisti.
SKT – sistolični krvni tlak, DKT – diastolični krvni tlak, RAS – renin angiotenzin
aldosteronski sistem
arazred priporočila, braven dokazov

LDL-holesterola, če je izhodiščni LDL-holesterol med 1,8 in 3,5 mmol/L.
Ti bolniki potrebujejo tudi antiagregacijsko terapijo.
Hipertrofija levega prekata in srčno popuščanje
Hipertenzija je vodilni dejavnik tveganja za nastanek srčnega popuščanja.
Hipertrofja levega prekata (HLP) je razen za srčno popuščanje neodvisen,
zelo pomemben dejavnik tveganja za srčno-žilno obolevnost in umrljivost.
Predstavlja več kot 20% tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni v
naslednjih desetih letih.
Srčno popuščanje je lahko posledica koronarne bolezni, ki privede do
srčnega popuščanja z zmanjšanim iztisnim deležem levega prekata
(HFrEF). Arterijska hipertenzija povzroča hipertrofijo levega prekata, kar
posledično moti relaksacijo miokarda (diastolična disfunkcija), ki je močan
napovednik srčnega popuščanja, celo pri normalnem iztisnem deležu
levega prekata in odsotnosti anamneze miokardnega infarkta (HFpEF).
Fibroza in strukturne spremembe velikega in majhnega ožilja, ki so
posledica hipertenzije, pripomorejo k nastanku srčnega popuščanja
(mikrovaskularna bolezen).
Zdravljenje hipertenzije ima zelo velik vpliv na zmanjšanje tveganja za
pojav srčnega popuščanja ter na zmanjšanje števila hospitalizacij zaradi
srčnega popuščanja, zlasti pri starejših bolnikih. Ugoden učinek se je
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pokazal pri zdravljenju z diuretiki, blokatorji receptorjev beta in RAS
zaviralci. Kalcijevi antagonisti so bili manj učinkoviti.
Znižanje krvnega tlaka lahko pripomore k regresiji hipertrofije levega
prekata, kar posledično vodi do zmanjšanja pojavnosti srčno-žilnih
dogodkov in umrljivosti. Obseg zmanjšanja hipertrofije je odvisen od
izhodiščne stopnje hipertrofije levega prekata pred začetkom zdravljenja,
trajanja zdravljenja in znižanja SKT ter od uporabljenega zdravila. Namreč,
RAS zaviralci in kalcijevi antagonisti so bolj učinkoviti pri zmanjšanju
hipertrofije levega prekata v primerjavi z blokatorji receptorjev beta in
diuretiki. Pri bolnikih s srčnim popuščanjem z znižanim iztisnim deležem
levega prekata (HFrEF) je potrebno začeti antihipertenzijsko zdravljenje, v
kolikor še ni bilo uvedeno, kadar je KT >140/90 mm Hg.
Ni povsem jasno do katere stopnje je potrebno znižati krvni tlak pri
bolnikih s srčnim popuščanjem. Pretirano znižanje krvnega tlaka lahko
vpliva na slabši izid zdravljenja zato se znižanja KT pod 120/70 mm Hg v
osnovi ne priporoča. Pri bolnikih s srčnim popuščanjem so ob uvedbi
optimalne terapije srčnega popuščanja dopustne tudi nižje vrednosti
krvnega tlaka.
ACEi, ARB, blokatorji receptorjev beta in zaviralci mineralokortikoidnih
receptorjev (spironolakton in eplerenon) dokazano izboljšajo izid
zdravljenja pri bolnikih z manifestnim srčnim popuščanjem, medtem ko
diuretiki vplivajo le na izboljšanje simptomov.
V kolikor je potrebno dodatno znižanje KT, lahko navedeni
antihipertenzijski terapiji dodamo dihidropiridinski kalcijev antagonist.
Sakubitril/valsartan znižuje KT in izboljša izid zdravljenja pri bolnikih s
srčnim popuščanjem z znižanim iztisnim deležem (HFrEF). Njegova
uvedba je indicirana kot alternativa zdravljenju z ACEi in ARB. Treba se je
izogniti uvedbi nedihidropiridinskih kalcijevih antagonistov (diltiazem in
verapamil), blokatorjev receptorjev alfa in centralno delujočih zdravil kot
je moksonidin.
Antihipertenzijsko zdravljenje je pogosto potrebno pri bolnikih s HFpEF,
kjer uporabljamo enak prag in ciljne vrednosti KT za zdravljenje kot pri
bolnikih s HFrEF. Najboljša strategija zdravljenja za te bolnike ni znana,
vendar je strategija, opisana zgoraj za bolnike s HFrEF, morda tudi tista,
ki jo je treba sprejeti pri bolnikih s HFpEF (tabela 4).
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Tabela 4. Terapevtska priporočila za zdravljenje arterijske hipertenzije pri
bolnikih s srčnim popuščanjem ali hipertrofijo levega prekata
Priporočilo
Razreda Ravenb
Pri hipertenzivnih bolnikih s srčnim popuščanjem (z
znižanim ali ohranjenim iztisnim deležem levega prekata)
IIa
B
je smiselno razmisliti o uvedbi antihipertenziva, če je KT
>140/90 mm Hg
Pri bolnikih s HFrEF je priporočljivo da antihipertenzijska
terapija obsega ACE inhibitor ali ARB, blokator receptorjev
I
A
beta in diuretik in/ali MRA, če je potrebno
Dihidropiridinski CCB se lahko doda, če ni dosežen nadzor
IIb
C
KT
Za bolnike s HFpEF veljajo enaka priporočila za uvedbo
IIa
B
zdravljenja in ciljne vrednosti kot pri HFrEF.
Pri nobenem zdravilu ni bila dokazana superiornost, lahko
I
C
se uporabijo vse glavne učinkovine.
Bolniki s hipertrofijo levega prekata:
I
A
• priporočena zdravila so zaviralci RAS v kombinaciji z
CCB ali diuretiki
IIa
B
• ciljni SKT 120–130 mm Hg
KT – krvni tlak, SKT – sistolični krvni tlak, DKT – diastolični krvni tlak, KB –
koronarna bolezen, RAS – renin-angiotenzinski sistem, ACE inhibitor – zaviralec
angiotenzinske konvertaze, ARB – zaviralec angiotenzinskih receptorjev, MRA –
zaviralec mineralokortikoidnih receptorjev, CCB – kalcijev antagonist,
HFrEF – srčno popuščanje z znižanim iztisnim deležem levega prekata, HFpEF
– srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata.
arazred priporočila, braven dokazov

Hipertenzija, atrijska fibrilacija in druge aritmije
Arterijska hipertenzija povečuje tveganje za nastanek aritmij, vključno z
ventrikularnimi aritmijami. Najpogostejša aritmija pri bolnikih z arterijsko
hipertenzijo je atrijska fibrilacija (AF), ki jo lahko imamo za eno od oblik
hipertenzijske srčne bolezni. Celo visoko normalne vrednosti krvnega
tlaka so povezane z večjo pogostnostjo AF, hkrati pa je hipertenzija najbolj
pogosto pridruženo stanje pri bolnikih z AF. AF povečuje tveganje za
možgansko kap in srčno popuščanje. Preprečevanje možganske kapi ob
AF zahteva zdravljenje z oralnimi antikoagulantnimi zdravili, nadzorovanje
pridruženih dejavnikov tveganja in preprečevanje krvavitev.
Pri večini bolnikov gre za AF s tahikardnim odgovorom prekatov in pri teh
se priporoča uvedba zdravljenja z blokatorji receptorjev beta ali z
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nedihidropiridinskimi kalcijevimi antagonisti (npr. diltiazem in verapamil).
Nedihidropiridinskim kalcijevim antagonistom se je potrebno izogniti pri
bolnikih z oslabljeno sistolično funkcijo levega prekata, ker lahko
poslabšajo srčno popuščanje. Pri teh bolnikih so blokatorji receptorjev
beta pogosto indicirani in če želimo doseči želeno srčno frekvenco, je
včasih potrebno tudi kombinirano zdravljenje z digoksinom.
Rezultati randomiziranih kontroliranih raziskav kažejo, da so zaviralci
renin-angiotenzinskega sistema (RAS) učinkovitejši pri preprečevanju
prvega pojava AF pri bolnikih s hipertenzijo in hipertrofijo levega prekata
in/ali visokim srčno žilnim tveganjem kot blokatorji receptorjev beta in
kalcijevi antagonisti. Zaviralci RAS ne znižujejo tveganja za ponovitev AF
pri paroksizmalni ali perzistentni AF. Pri bolnikih s srčnim popuščanjem
blokatorji receptorjev beta, RAS in zaviralci mineralokortikoidnih
receptorjev lahko AF tudi preprečijo.

Oralni antikoagulanti in hipertenzija
Precej velik delež bolnikov, ki potrebujejo zdravljenje z oralnimi
antikoagulanti (npr. z AF), ima hipertenzijo. Hipertenzija ni kontraindikacija
za uporabo oralnih antikoagulantov. Toda tako starejše kot nedavne
raziskave na področju antikoagulantnega zdravljenja so pokazale, da
hipertenzija pomembno poveča tveganje za znotrajmožgansko krvavitev
ob hkratnem antikoagulantnem zdravljenju. Zato se je treba osredotočiti
na učinkovit nadzor krvnega tlaka, katerega vrednost naj bo pri bolnikih,
ki prejemajo oralne antikoagulante ˂130/80 mm Hg. Antikoagulantno
zdravljenje, ki je namenjeno preprečevanju možganske kapi, se priporoča
pri večini bolnikov z AF in hipertenzijo, vključujoč tudi tiste bolnike z AF,
pri katerih je hipertenzija edini dodatni dejavnik tveganja za možgansko
kap. Dobra urejenost krvnega tlaka je potrebna za minimiziranje tveganja
za možgansko kap povezano z AF in krvavitev povezanih s prejemanjem
oralnih antikoagulantov. Dokler ni na voljo več podatkov, naj bo pri
bolnikih z AF, ki jemljejo oralne antikoagulante vrednost sistoličnega
krvnega tlaka vsaj ˂140 mm Hg, vrednost diastoličnega pa ˂90 mm Hg.
Pri bolnikih z vztrajno neurejeno hipertenzijo (sistolični krvni tlak ≥180 mm
Hg in/ali diastolični krvni tlak ≥100 mm Hg) je potrebno oralne
antikoagulante uporabljati zelo previdno, potrebni so tudi nujni dodatni
ukrepi za čimprejšnjo ureditev krvnega tlaka (tabela 5).
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Tabela 5. Priporočila za zdravljenje hipertenzije pri bolnikih z AF
Priporočilo
Razreda
Pri bolnikih z AF je priporočljivo presejanje na
I
arterijsko hipertenzijo
Blokatorje receptorjev beta ali nedihidropiridinske
kalcijeve antagoniste bi bilo dobro uporabiti pri
IIa
zdravljenju hipertenzije pri bolnikih z AF, če je
potreben nadzor srčne frekvence
Preprečevanje možganske kapi z oralnimi
antikoagulanti je priporočljivo pri bolnikih z AF in
hipertenzijo in z 2 ali več točkami za moške in 3 ali
I
več točkami za ženske po CHA2DS2-VASc
točkovniku
Za preprečevanje možganske kapi pri bolnikih z AF
in hipertenzijo bi bilo dobro uvesti zdravljenje z
oralnimi antikoagulanti, tudi če je arterijska
IIa
hipertenzija edini dodatni dejavnik tveganja
(CHA2DS2-VASc točkovnik: 1 točka)
Oralne antikoagulante je potrebno uporabljati s
previdnostjo pri bolnikih z znatno povišanim KT
(SKT ≥180 mm Hg in/ali DKT ≥100 mm Hg); ciljni
SKT je vsaj ˂140 mm Hg, zaželena je vrednost
IIa
˂130 mm Hg. Če to ni možno, je potrebno bolnike
informirati o povečanem tveganju za krvavitev ob
jemanju antikoagulantov. Pridobiti je treba tudi
njihovo privolitev
AF– atrijska fibrilacija, KT – krvni tlak, SKT – sistolični krvni tlak
arazred priporočila, braven dokazov

Ravenb
C
B

A

B

B

Hipertenzija in žilne bolezni
Znižanje krvnega tlaka zmanjšuje debelino intime medije (DIM) karotidnih
arterij in lahko upočasni aterosklerotični proces v intimi. Različna
antihipertenzijska zdravila imajo različno ugodne učinke na DIM, toda
pomembnost teh ugotovitev še ni jasna. Bolniki s karotidnimi oblogami
imajo zelo visoko tveganje za možgansko kap in srčno-žilne dogodke.
Zato je potrebno poleg zniževanja krvnega tlaka poskrbeti še za
nefarmakološke ukrepe glede življenjskega sloga ter uvesti zdravljenje s
statini in z antiagregacijskimi zdravili. Pogosta uganka, s katero se
srečujejo zdravniki, so bolniki s hipertenzijo in pomembno karotidno
stenozo, še posebej takrat, ko je stenoza bilateralna. Do sedaj še ni bilo
narejenih nobenih raziskav, ki bi se nanašale na to populacijo bolnikov.
Zato so priporočila, oz. nasveti le pragmatični. V skladu z njimi se pri tej
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populaciji bolnikov priporoča previdno zniževanje krvnega tlaka, začetek
zdravljenja z monoterapijo ter skrbno spremljanje morebitnih dodatnih
učinkov, oz. posledic.

Arterioskleroza in povečana togost arterij
Povečevanje togosti velikih arterij je glavni dejavnik, ki prispeva k
povišanju sistoličnega krvnega tlaka in znižanju diastoličnega krvnega
tlaka s staranjem. Togost arterij v raziskavah ponavadi ocenimo z
merjenjem hitrosti pulznega vala. Togost arterij je posledica
aterosklerotičnih strukturnih sprememb v velikih prevodnih arterijah, kar
vodi v izgubo elastičnosti, pomembno vlogo pa imajo tudi sile raztezanja,
ki so posledica delovanja krvnega tlaka na žilno steno. Vsa
antihipertenziska zdravila preko zniževanja krvnega tlaka znižujejo togost
arterij. Zaenkrat še ni jasnih dokazov ali dolgoročno znižanje togosti arterij
vpliva na znižanje pojavnosti srčno-žilnih dogodkov.
Periferna arterijska bolezen
Periferna arterijska bolezen (PAB) je pogosto manifestacija generalizirane
ateroskleroze. Ti bolniki imajo zelo visoko tveganje za vse srčno-žilne
dogodke. Kontrola urejenosti krvnega tlaka je pri teh bolnikih pomemben
del strategije zniževanja srčno žilne ogroženosti. Rezultati dveh meta
analiz niso pokazali, da bi blokatorji receptorjev beta poslabšali
klavdikacijske simptome. Torej blokatorji receptorjev beta sodijo med
zdravila za zdravljenje hipertenzije pri bolnikih s PAB, ko obstaja
specifična indikacija za njihovo uporabo. V primeru kritične ishemije uda
je potrebno počasno zniževanje krvnega tlaka, saj lahko znižanje krvnega
tlaka poslabša ishemijo. Pri bolnikih s PAB je poleg antihipertenzijskega
zdravljenja potrebno uvesti še spremembe življenjskega sloga, še posebej
prekinitev kajenja, kot tudi zdravljenje s statini in antiagregacijskimi
zdravili (tabela 6).

Hipertenzija in bolezni zaklopk in aorte
Koarktacija aorte
Zdravljenje koarktacije aorte je, če je izvedljivo, predvsem kirurško in se
ga ponavadi opravi v otroški dobi. Celo po kirurškem zdravljenju imajo
lahko ti bolniki v mlajših letih sistolično arterijsko hipertenzijo in zahtevajo
dolgoročno spremljanje. Pri manjšem številu bolnikov ostane koarktacija
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Tabela 6. Priporočila glede zdravljenja bolnikov s hipertenzijo in PAB
Priporočilo
Razreda
Za zniževanje srčno-žilnega tveganja je priporočljivo
I
zdravljenje arterijske hipertenzije
Dobro bi bilo uporabiti kombinirano zdravljenje z zaviralci
renin-angiotenzinskega sistema, kalcijevimi antagonisti
IIa
in diuretiki v začetni terapiji
Lahko se uporabijo tudi blokatorji receptorjev beta
II
arazred priporočila, braven dokazov

Ravenb
A
B
C

neugotovljena do odrasle dobe in do takrat imajo ti bolniki pogosto
pomembno hipertenzijo, HMOD – s hipertenzijo povzročeno okvaro
organov (posebej hipertrofijo levega prekata in disfunkcijo levega prekata)
in obsežno kolateralno cirkulacijo pod mestom koarktacije. Specifičnih
priporočil glede zdravljenja teh bolnikov ni. Pri izbiri antihipertenzijskih
zdravil upoštevamo splošne smernice.
Preprečevanje razširitve aorte in razslojitve žilne stene aorte pri
visoko rizičnih bolnikih
Kronična hipertenzija je lahko povezana z blago dilatacijo začetnega dela
aorte. Kadar je prisotna bolj izražena dilatacija (razširitev) ali če dilatacija
sega nad aortni koren, je potrebno iskati dodatne vzroke za patološke
spremembe aorte. Vsi bolniki s hipertenzijo in dilatirano aorto, ne glede
na to ali sta pridružena Marfanov sindrom ali bikuspidna aortna zaklopka
ali ne, morajo imeti KT enak ali manjši 130/80 mm Hg. Kaže, da
profilaktična uporaba ACE inhibitorjev, zaviralcev angiotenzinskih
receptorjev ali blokatorjev receptorjev beta zmanjša napredovanje širjenja
aorte in pojavnost zapletov pri bolnikih z Marfanovim sindromom. Vendar
ni dokazov, ki bi pričali o tem, da bi tako zdravljenje lahko bilo posebej
učinkovito pri boleznih aorte druge etiologije.
Hipertenzija in bikuspidna (dvolistna) aortna zaklopka
Bikuspidna aortna zaklopka se pojavi pri približno 1 od 100 ljudi, bolj
pogosto pri moških, in je lahko povezana s sočasno aortno koarktacijo, ki
jo je potrebno izključiti pri bolnikih z bikuspidno zaklopko. Bikuspidna
aortna zaklopka se pojavlja skupaj s patološko spremenjeno aorto.
Tveganje za dilatacijo aorte je pri bolnikih z bikuspidno aortno zaklopko
večje kot v splošni populaciji, arterijska hipertenzija pa jo lahko samo še
poslabša. Poleg dilatacije aorte in nastanka anevrizme, bikuspidna aortna
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zaklopka predstavlja tudi pomemben dejavnik tveganja za disekcijo in
rupturo. Tako je pri bolnikih z bikuspidno aortno zaklopko potrebno krvni
tlak dobro kontrolirati, in sicer do ciljnega tlaka pod 130/80 mm Hg, v
kolikor ga bolniki dobro prenašajo. Prepričanje, da ima znižanje krvnega
tlaka lahko škodljive učinke pri bolnikih z aortno stenozo in hipertenzijo,
je zmotno, saj tudi bolniki s hudo aortno stenozo antihipertenzijsko
zdravljenje dobro prenašajo. Zdi se, da tudi vazodilatacijska zdravila
(vključujoč zaviralce RAS) bolniki dobro prenašajo. Pri teh bolnikih je torej
ustrezno uvesti antihipertenzijsko zdravljenje.

Antiagregacijsko in antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih
s hipertenzijo
Najpogostejši zapleti arterijske hipertenzije so povezani s trombozo.
Arterijska hipertenzija je močan dejavnik tveganja za periferno arterijsko
bolezen, srčno popuščanje in atrijsko fibrilacijo, ki so pogosto povezani s
trombembolizmi, bodisi sistemskimi ali venskimi.
Večje randomizirane raziskave so pokazale, da uporaba acetilsalicilne
kisline (aspirin) v sklopu primarne preventive, ni zmanjšala števila kapi ali
števila srčno-žilnih dogodkov v primerjavi s placebom, pri bolnikih z
zvišanim krvnim tlakom brez predhodnega srčno-žilnega dogodka.
Poročali pa so, da antiagregacijsko zdravljenje v sklopu sekundarne
preventive, pri bolnikih z zvišanim krvnim tlakom, povzroča absolutno
zmanjšanje števila žilnih dogodkov za 4,1% v primerjavi s placebom. Iz
tega sledi, da aspirin ni priporočljiv za primarno prevencijo pri bolnikih z
arterijsko hipertenzijo brez srčno-žilnih dogodkov v anamnezi. Za
sekundarno preventivo so koristi antiagregacijskega zdravljenja pri
bolnikih z arterijsko hipertenzijo večje od potencialne škode.
V primeru antikoagulacijskega zdravljenja v monoterapiji ali v kombinaciji
z antiagregacijskim zdravljenjem pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo, v
odsotnosti drugih indikacij, kot so atrijska fibrilacija ali venska
trombembolija, korist ni bila dokazana. Pri bolnikih, ki prejemajo
antikoagulacijsko terapijo je nenadzorovana arterijska hipertenzija
neodvisni dejavnik tveganja za znotrajmožgansko krvavitev ali veliko
krvavitev. Ocena tveganja za krvavitev s točkovniki kliničnega tveganja
kot je HAS-BLED vključuje nenadzorovano hipertenzijo (opredeljeno kot
SKT >160 mm Hg) kot enega od dejavnikov tveganja za krvavitev.
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Hipertenzija, možganskožilne bolezni in kognitivne motnje
Hipertenzija predstavlja glavni dejavnik tveganja za hemoragično in
ishemično možgansko kap. V akutni fazi možganske kapi je krvni tlak
ponavadi povišan. Zaenkrat ni še povsem jasno kakšen je optimalen
pristop k zdravljenju hipertenzije v akutni fazi možganske kapi.
Akutna možganska krvavitev
Pri akutni znotrajmožganski krvavitvi je krvni tlak običajno zvišan. Zvišan
krvni tlak predstavlja tveganje za povečanje hematoma, neugoden klinični
potek in večjo umrljivost. Rezultati raziskav kažejo, da je takojšnje znižanje
krvnega tlaka (v prvih šestih urah) <140/90 mm Hg varno in da lahko vpliva
na manjšo širitev hematoma ter pripomore k boljšemu okrevanju, ne vpliva
pa na manjšo invalidnost in umrljivost tri mesece po dogodku. Primerjava
takojšnjega (<4,5 h) znižanja krvnega tlaka po dogodku na 140–170 proti
110–139 mm Hg ni pokazala razlike pri primarnem izidu zdravljenja. V
skupini z intenzivnim znižanjem krvnega tlaka pa so opažali večje število
ledvičnih zapletov. Zato v zadnjih smernicah pri bolnikih z akutno
znotrajmožgansko krvavitvijo ne priporočamo takojšnjega znižanja
krvnega tlaka. Izjema so bolniki z zelo visokim krvnim tlakom (sistolični
krvni tlak ≥220 mm Hg), pri katerih je priporočljivo previdno znižati krvni
tlak z i. v. infuzijo na <180 mm Hg.
Akutna ishemična možganska kap
Še vedno ni jasno ali je znižanje krvnega tlaka v akutni fazi ishemične
možganske kapi koristno. Vemo, da je bolnikom z ishemično možgansko
kapjo, pri katerih je predvideno trombolitično zdravljenje, treba krvni tlak
znižati in vsaj še 24 ur po trombolizi vzdrževati <180/105 mm Hg. Pri
bolnikih z znatno zvišanim sistoličnim (>220 mm Hg) ali diastoličnim (>120
mm Hg) krvnim tlakom se za znižanje krvnega tlaka odločimo individualno
na osnovi klinične slike. Če je znižanje krvnega tlaka potrebno, je
priporočljivo, da krvni tlak v prvih 24 urah znižamo za največ 15%. Pri
bolnikih z nižjim krvnim tlakom (to je <220/120 mm Hg) brez hkratnega
akutnega poslabšanja koronarne bolezni, srčnega popuščanja, disekcije
aorte, hipertenzijske encefalopatije ali preeklampsije oz. eklampsije,
krvnega tlaka tekom prvih 72 ur po ishemični možganski kapi ne
znižujemo. Krvni tlak se v tem času običajno spontano zniža, v kolikor
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Tabela 7. Strategija zdravljenja hipertenzije pri akutni možganski kapi
Priporočilo
Razreda

Ravenb

Pri bolnikih z akutno znotrajmožgansko krvavitvijo:
III
A
• takojšnje znižanje KT ni priporočeno pri bolnikih s SKT
<220 mm Hg
• pri bolnikih s SKT ≥220 mm Hg je priporočen razmislek
IIa
B
o previdnem znižanju SKT z i. v. zdravili na <180 mm
Hg
Pri akutni ishemični možganski kapi rutinsko znižanje KT
III
A
z antihipertenzijskimi zdravili ni priporočeno. Izjema so:
• bolniki z akutno ishemično možgansko kapjo, ki so
kandidati za trombolizo. Pri teh je potrebno previdno
IIa
B
znižati in vzdrževati KT <180/105 mm Hg najmanj
prvih 24 ur po trombolizi
• pri bolnikih z izrazito zvišanim KT, pri katerih fibrinoliza
ni indicirana, na osnovi klinične presoje uvedemo
IIb
C
antihipertenzijska zdravila z namenom znižanja KT za
15% tekom prvih 24 ur po nastopu možganske kapi
Pri bolnikih z akutnim možganskožilnim dogodkom je
priporočeno uvesti antihipertenzijsko zdravljenje:
I
A
• takoj po TIA
I
A
• več dni po nastopu ishemične možganske kapi
Pri vseh bolnikih s hipertenzijo, ki so utrpeli ishemično
možgansko kap ali TIA je ciljno območje za SKT med
IIa
B
120–130 mm Hg
Priporočeno antihipertenzijsko zdravljenje za
preprečevanje možganske kapije kombinacija zaviralca
I
A
RAS plus kalcijev antagonist ali diuretik
KT – krvni tlak, i. v. – intravenozno, RAS = renin–angiotenzinski sistem, SKT –
sistolični krvni tlak, TIA – tranzitorna ishemična ataka
arazred priporočila, braven dokazov

vztraja nad 140/90 mm Hg pa pri stabilnih bolnikih (ponovno) uvedemo
antihipertenzijska zdravila.
V akutni fazi možganske kapi je priporočljivo za znižanje krvnega tlaka
uporabljati intravenozna zdravila, ki omogočajo natančno uravnavanje
krvnega tlaka, saj nenadzorovano in prehitro znižanje krvnega tlaka ni
zaželeno (tabela 7).
Predhodna možganska kap ali tranzitorna ishemična ataka
Predhodne randomizirane kontrolirane raziskave so potrdile, da
antihipertenzijsko zdravljenje pri bolnikih, ki so preboleli možgansko kap
69
XXVII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo
www.hipertenzija.org

ali tranzitorno ishemično atako (TIA) zmanjša tveganje za ponovno kap.
Dokazov, ki bi potrdili, da lahko preprečimo ponovitev kapi, če uvedemo
antihipertenzijsko terapijo bolnikom s krvnim tlakom v visoko normalnem
območju, ni.
Za razliko od bolnikov, ki so utrpeli možgansko kap pri katerih uvedemo
antihipertenzijsko zdravljenje več dni po dogodku, pri bolnikih s TIA
antihipertenzijsko zdravljenje uvedemo takoj. Ciljne vrednosti KT za
preprečevanje možganske kapi še niso nedvoumno dorečene. Z ozirom
na razpoložljive dokaze je priporočljivo znižanje krvnega tlaka pod 130
mm Hg. Prav tako ni jasnih priporočil glede izbire antihipertenzijskih
zdravil z izjemo blokatorjev receptorjev beta. Ker so β-zaviralci manj
učinkoviti pri preprečevanju kapi, jih predpisujemo le v primeru prisotnosti
prepričljive indikacije. Povedati je treba, da so v raziskavah uporabljali le
atenolol in da podatkov o učinkovitosti sodobnih β-zaviralcev na
preprečevanje kapi zaenkrat ni.
Kognitivne motnje in demenca
Raziskave so potrdile, da prisotnost hipertenzije v srednjih letih
napoveduje kognitivni upad in demenco (Alzheimerjevo in vaskularno
demenca) v starosti.
Trdnih dokazov o vplivu zniževanja krvnega tlaka na pojavnost še ni.
Rezultati raziskav pa nakazujejo koristne učinke antihipertenzijskega
zdravljenja na zmanjšanje incidence kognitivnega upada in demence.
Hipertenzija in spolna disfunkcija
Spolna disfunkcija ima lahko pomemben negativen učinek na kvaliteto
življenja moških in žensk. V primerjavi s splošno populacijo je prevalenca
spolne disfunkcije višja pri osebah s hipertenzijo, pri katerih le-ta
predstavlja pomemben vzrok slabega sodelovanja pri zdravljenju ali je
vzrok prekinitve antihipertenzijskega zdravljenja. Velika meta analiza
prospektivnih kohortnih raziskav je omogočila pridobitev precej
zanesljivih dokazov, ki kažejo na to, da je pri moških erektilna disfunkcija
(npr. neustrezna penilna erekcija) pomemben neodvisni dejavnik tveganja
za srčno žilne dogodke in umrljivost, kar pomeni, da jo lahko jemljemo za
zgodnji kazalec okvare ožilja. Spolno disfunkcijo lahko sproži ali poslabša
zdravljenje s tiazidnimi ali tiazidom podobnimi diuretiki, konvencionalnimi
blokatorji receptorjev beta ali centralno delujočimi zdravili (npr. klonidin),
70
XXVII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo
www.hipertenzija.org

medtem ko imajo lahko ACE zaviralci, zaviralci angiotenzinskih
receptorjev, kalcijevi antagonisti ali vazodilatacijski blokatorji receptorjev
beta nevtralne ali celo ugodne učinke na spolno disfunkcijo.
Inhibitorji fosfodiesteraze 5 so pri bolnikih s hipertenzijo učinkoviti pri
zdravljenju erektilne disfunkcije. Potrebno jih je dajati v odsotnosti
nitratnih pripravkov, njihovo predpisovanje je, kot kaže, varno tudi pri
bolnikih z večtirno antihipertenzijsko terapijo. V kolikor zdravljenje
vključuje blokatorje receptorjev alfa pa je potrebna previdnost. Pri
nestabilnih bolnikih z visokim srčno-žilnim tveganjem ali hudo neurejeno
hipertenzijo pa se zdi smiselno spolne aktivnosti odložiti, dokler se njihovo
stanje ne stabilizira in je možno začeti zdravljenje erektilne disfunkcije. Na
splošno so raziskave o učinkih hipertenzije in antihipertenzijskih zdravil na
žensko spolno disfunkcijo omejene in je to področje manj jasno kot pri
moških, čeprav je presečna analiza nedavne raziskave SPRINT, ki je zajela
ženske srednjih let in starejše ženske, ki so bile zdravljenje z
antihipertenzivi, pokazala, da niti vrednosti krvnega tlaka niti
antihipertenzijska zdravila niso bila povezana s spolno disfunkcijo.
Priporočamo, da se opravi anamneza o spolni disfunkciji pri vseh bolnikih
s hipertenzijo, in sicer ob postavitvi diagnoze ter kasneje ob rednih
kontrolnih pregledih. Posebno pozornost pa je treba nameniti povezanosti
spolne disfunkcije z nenaklonjenostjo do začetka zdravljenja ali
adherenco pri zdravljenju. Pri moških, ki poročajo o spolni disfunkciji, se
je potrebno antihipertenzivom, ki bolj verjetno povzročajo te učinke (kot
so blokatorji receptorjev beta in tiazidni diuretiki) izogniti ali jih zamenjati,
razen če niso nujno potrebni zaradi bolnikovega kliničnega stanja.
Hipertenzija in onkološko zdravljenje
Hipertenzija je najpogostejša srčno-žilna komorbidnost o kateri poročajo
v registrih raka. Povišan krvni tlak je prisoten pri več kot eni tretjini
onkoloških bolnikov. To je lahko posledica visoke prevalence hipertenzije
v starostnem obdobju, v katerem so pogoste tudi rakave bolezni. Vzrok
pa tiči tudi v hipertenzijskih učinkih dveh skupin široko uporabljanih
onkoloških zdravil - inhibitorjih žilnega endotelijskega rastnega faktorja
(bevacizumab, sorafenib, sunitinib in pazopanib) in inhibitorjih
proteosomov (carfilzomib). Medtem ko prva skupina zdravil inhibira
nastanek dušikovega oksida v arterijski steni, slednja zmanjšuje
vazodilatacijski odgovor na acetilholin, favorizirajoč vazokonstrikcijo in
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vazospazem. Pri bolnikih zdravljenih z omenjenimi onkološkimi zdravili so
poročali o porastu krvnega tlaka pri sicer spremenljivem, toda splošno
visokem odstotku bolnikov (≤30%). Povišanje krvnega tlaka se ponavadi
pojavi v prvih mesecih po začetku onkološkega zdravljenja.
Izhajajoč iz tega je potrebno v obdobju začetnega dela prvega ciklusa
terapije ambulantno meriti krvni tlak enkrat tedensko in kasneje vsaj vsake
2–3 tedne. Ko je prvi ciklus končan in je videti, da je krvni tlak stabilen, se
lahko nadaljnje meritve opravijo med rutinskimi kontrolnimi pregledi ali pa
se KT oceni na podlagi meritev narejenih doma. Pri bolnikih, pri katerih
ugotovimo hipertenzijo (≥140/90 mm Hg) ali porast DKT ≥20 mm Hg, v
primerjavi z rezultati meritev krvnega tlaka pred začetkom onkološkega
zdravljenja, je potrebno uvesti in optimizirati antihipertenzijsko zdravljenje,
pri katerem imajo lahko zaviralci RAS in kalcijevi antagonisti prednost in
je kombinacija le-teh pogosto nujna. Kalcijevi antagonisti morajo biti
dihidropiridinski, ker diltiazem in verapamil blokirata izoencim CYP3A4, ki
je vključen v metabolizem sorafeniba, in lahko povzročita zvišanje nivoja
zdravila, kar je lahko potencialno toksično. Čeprav ima onkološko
zdravljenje očitno prednost, je potrebno premisliti o začasni prekinitvi
zdravljenja takrat, ko je krvni tlak izrazito visok (kljub večtirni terapiji s
hkratno prisotnostjo hudih, s hipertenzijo povzročenih simptomov) ali ko
gre za srčno-žilni dogodek, ki zahteva takojšnjo ureditev krvnega tlaka.

Zaključek
Zaradi praviloma zelo visoke srčno-žilne ogroženosti bolnikov s
hipertenzijo in pridruženimi boleznimi ti bolniki potrebujejo celostno,
individualno obravnavo, ki vključuje obvladovanje vseh dejavnikov
tveganja, dober nadzor krvnega tlaka in optimalno zdravljenje pridruženih
boleznih.
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Uvod
Tudi ob večtirni antihipertenzivni terapiji nekateri bolniki nimajo dobro
urejenega krvnega tlaka. Število bolnikov z rezistentno in težko vodljivo
arterijsko hipertenzijo narašča. Poleg tega je dolgotrajna uporaba
določenih antihipertenzivov povezana z razvojem metaboličnih zapletov,
kot so glukozna intoleranca, dislipidemija in poslabšanje ledvične
bolezni.1 Tako je vse več bolnikov, ki bi imeli koristi od zdravljenja
arterijske hipertenzije s postopki in napravami.
Do sedaj so pri zdravljenju hipertenzije poskusno uporabili naslednje
postopke in naprave:
•
•
•
•
•
•
•
•

renalna denervacija
ojačanje barorefleksa
razširitev karotidnega bulbusa
iliakalna AV fistula
stimulacija aortnega loka
ablacija karotidnega telesca
stimulacija medianega živca
stimulacija globoke možganovine.

Renalna denervacija
Vpliv renalnih simpatičnih eferentnih in aferentnih vlaken na razvoj
arterijske hipertenzije je bil prikazan v številnih predkliničnih in človeških
raziskavah. Renalna simpatična eferentna vlakna sodelujejo pri
sproščanju renina, retenci natrija in znižanju krvnega pretoka ledvic, ki vsi
sodelujejo pri razvoju in vzdrževanju arterijske hipertenzije. Renalna
simpatična aferentna vlakna so pomembna pri vzdrževanju centralne
simpatične vzdraženosti pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo in
končno ledvično odpovedjo. Zmanjšanje te lahko prispeva k izboljšanju
stanj, povezanih s hiperstimuliranim adrenergičnim sistemom. Torej
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inhibicija renalnih simpatičnih eferentnih ali aferentnih ali obeh poti
predstavlja zanimiv pristop za zdravljenje arterijske hipertenzije.2
Prvotno je bila renalna denervacija v vodenju arterijske hipertenzije
raziskana preko nefrektomije in celo radikalne kirurške simpatektomije.
Kirurška renalna denervacija je pokazala, da učinkovito zmanjša aktivnost
simpatičnega živčevja ledvice in spremeni natriurezo in diurezo ter
zmanjša sproščanje renina brez pomembnega učinka na glomerulno
filtracijo in zmanjšan pretok krvi preko ledvic. Ti zgodnji kirurški načini so
imeli hude komplikacije, kot so ortostatska hipotenzija, impotenca,
inkontinenca za urin in blato. Zato so razvili minimalno invazivni kateterski
pristop renalne denervacije.2
Po opravljenih raziskavah SYMPLICITY HTN-1 in SYMPLICITY HTN-2, ki
sta pokazali, da je uporaba katetrske renalne denervacije varna in
učinkovita pri znižanju krvnega tlaka pri bolnikih z rezistentno arterijsko
hipertenzijo,3-5 smo tudi v Uunverzitetnem kliničnem centru Ljubljana
opravili prve katetrske renalne denervacije. Po objavi rezultatov raziskave
SYMPLICITY HTN-3, ki ni pokazala znižanja krvnega tlaka po renalni
denervaciji glede na kontrolno skupino, pa se je navdušenje poleglo.
V zadnjem obdobju so bile narejene tri raziskave s katetrsko renalno
denervacijo:
• Catheter-based renal denervation in patients with uncontrolled
hypertension in the absence of antihypertensive medications (SPYRAL
HTN-OFF MED): a randomised, sham-controlled, proof-of-concept
trial
• Effect of renal denervation on blood pressure in the presence of
antihypertensive drugs: 6-month efficacy and safety results from
SPYRAL HTN-ON MED proof-of-concept randomised trial
• Endovascular ultrasound renal denervation to treat hypertension
(RADIANCE-HTN SOLO): a multicentre, international, single-blind,
randomised, sham-controlled trial.
Nobena od navedenih treh raziskav ni vključila bolnikov z izolirano
sistolično arterijsko hipertenzijo, saj so bili le-ti v preteklih raziskavah
slabo odzivni na renalno denervacijo. Vključile so bolnike s srednjo
stopnjo arterijske hipertenzije (ne visoko rizičnih bolnikov z rezistentno
hipertenzijo). SPYRAL HTN-OFF MED in RADIANCE-HTN SOLO sta
vključili bolnike brez farmakološke antihipertenzivne terapije, SPYRAL
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HTN-ON MED pa bolnike z enim do tremi antihipertenzivnimi zdravili, ki
jih med potekom raziskave niso menjali ali spreminjali odmerka. Vse tri
raziskave so pokazale učinek znižanja sistoličnega in diastoličnega
krvnega tlaka po renalni denervaciji v primerjavi s kontrolami (za največ
10 mm Hg).7-9
Trenutno potekajo tri raziskave (SPYRAL OFF-MED PIVOTAL, SPYRAL
ON-MED PIVOTAL, RADIANCE SOLO II), s katerimi bomo pridobili
nadaljnje podatke o varnosti in učinkovitosti renalne denervacije ter
trajnosti učinka. Zaključki raziskav se pričakujejo v letih 2019 in 2020.

Ojačanje barorefleksa
Slabše delovanje baroreceptorjev ob arterijski hipertenziji je znano že
dolgo. Ko krvni tlak naraste, se poveča aktivnost aferentnih živčnih vlaken
baroreceptorjev. Vendar se ob dalj časa vztrajajočem visokem krvnem
tlaku odziv postopno zmanjša in nastavi se nov prag za aktivacijo. Tako
postanejo baroreceptorji v sklopu kronične hipertenzije manj občutljivi za
spremembe krvnega tlaka.2
Ugotovili so, da se z eksogeno stimulacijo lahko ponovno nastavi prag
baroreceptorjev na nižji krvni tlak. Prva naprava za ojačanje barorefleksa
(»baroreflex amplification therapy« – BAT) Rheos je bila vstavljena
kirurško. Elektrodi sta bili vstavljeni okoli obeh karotidnih sinusov in preko
žic, ki so jih speljali pod kožo, povezani s stimulatorjem, ki so ga namestili
pod kožo v področje pod arterijo subklavijo na sprednji steni prsnega
koša.2 Po klinični raziskavi (Rheos Pivotal Trial) Rheos zaradi prevelikega
števila resnih zapletov ob sami vstavitvi naprave kljub dobri in dolgotrajni
učinkovitosti ni bila odobrena za klinično uporabo. Novejša naprava
Barostim neo ima eno elektrodo, ki se namesti okoli karotidnega sinusa
na eni strani, pa ima manj zapletov, a se zdi manj učinkovita.10 Trenutno
potekata o njenem delovanju dve raziskavi. Randomizirana, odprta
raziskava ESTIM-rHTN naj bi bila zaključena novembra 2018 in
randomizirana, dvojno slepa raziskava Nordic BAT novembra 2020.

Razširitev karotidnega bulbusa – endovaskularna ojačitev
barorefleksa
Barorefleks je možno ojačati tudi z vstavitvijo endovaskularne opornice v
karotidno arterijo. Opornica spremeni obliko arterije, tako da ima večji
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efektivni premer. S tem opornica ojača signal baroreceptorjev, ki obdajajo
karotidni sinus, kar vodi do tega, da centralni živčni sistem zniža krvni tlak
prvenstveno preko dilatacije krvnih žil. Ob tem ne pride do pomembne
spremembe v srčni frekvenci.
Prva klinična raziskava je bila objavljena lani v reviji Lancet: Endovascular
baroreflex amplification for resistant hypertension: a safety and proof-ofprinciple clinical study. Vključenih je bilo 30 bolnikov z rezistentno
arterijsko hipertenzijo. Postopek je bil učinkovit s takojšnjim znižanjem
krvnega tlaka za povprečno 21/12 mm Hg. Znižanje krvnega tlaka je bilo
prisotno tudi na kontroli čez 6 mesecev. Zabeležili so 9 resnih zapletov
povezanih s postopkom: 1 krvavitev, 6 simptomatskih hipotenzij in 2
simptomatski hipertenziji.11 Ob kontroli so zabeležeili tudi eno TIA, ki bi
bila lahko povezana z vstavljenim stentom. Trenutno poteka
randomizirana kontrolirana raziskava z endovaskularno ojačitvijo
baroreceptorja.

Iliakalna arteriovenska fistula
Iliakalno arteriovensko (AV) fistulo naredijo s perkutanim pristopom s
stentom, ki poveže iliakalno arterijo in veno in med njima ustvari fiksno 4
mm veliko povezavo, ki zviša arterijsko komplianco in zniža vaskularno
rezistenco. Že v katetrskem laboratoriju se ob odprtju fistule vidi učinek s
pomembnim znižanjem krvnega tlaka, ki vztraja tudi ob kontrolah čez 6 in
12 mesecev. Najpomembnejši zaplet po postopku je venska stenoza, ki
se je v prvi raziskavi na ljudeh razvila v 30% primerov. Ob razvoju venske
stenoze pride ponovno do porasta krvnega tlaka. Vensko stenozo rešujejo
z vstavitvijo stenta v veno in ob tem se sistemski krvni tlak ponovno
zniža.12
Iliakalna AV fistula vpliva tudi na desni in levi prekat. Takoj po odprtju
fistule pride do porasta minutnega volumna srca in znižanja končnega
diastoličnega tlaka levega prekata in s tem njegove razbremenitve.
Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi ugotovili kakšen dolgoročni vpliv
ima iliakalna AV fistula na desni prekat in pljučno cirkulacijo.

Zaključek
Trenutno je v ESC/ESH smernicah za obravnavo arterijske hipertenzije
2018 priporočilo, da uporaba terapije z napravami v rutinskem zdravljenju
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arterijske hipertenzije ni priporočljiva (Class III, Level B). Potrebno je
omeniti, da v času diskusije in sprejema tega priporočila raziskave
SPYRAL HTN-OFF MED, SPYRAL HTN-ON MED in RADIANCE-HTN
SOLO, ki so pokazale dober učinek katetrske renalne denervacije, še niso
bile objavljene.
Z zanimanjem bomo počakali rezultate številnih zgoraj naštetih raziskav,
ki trenutno potekajo. V Sloveniji teh metod trenutno ne izvajamo. Če bodo
rezultati raziskav dobri, pa bo morda prišel čas, ko bomo izbiro zdravljenja
prepustili posameznemu informiranemu bolniku.
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ČESA PRI OBRAVNAVANJU ARTERIJSKE
HIPERTENZIJE NE SMEMO POZABITI
Teja Oblak, Judita Knez
Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Uvod
Pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo (AH), ki so ob antihipertenzivnih
zdravilih imeli ustrezno urejen krvni tlak (KT), lahko le-ta v razmeroma
kratkem časovnem obdobju (dnevi, tedni, meseci) pomembno poraste
zaradi več pogostih razlogov. Gre za sproženo poslabšanje AH in ne za
pravo odporno hipertenzijo. Slednja je opredeljena kot vztrajno povišan
krvni tlak nad vrednosti 140/90 mm Hg pri bolniku, ki prejema vsaj tri ali
več antihipertenzivnih zdravil iz različnih skupin v maksimalnih odmerkih,
vključujoč diuretik, ob čemer so bili izključeni sekundarni vzroki
hipertenzije in psevdorezistenca.1
V prispevku predstavljamo najpogostejše vzroke, na katere je potrebno
pomisliti ob nenadnem porastu KT nad ciljne vrednosti pri bolnikih z doslej
urejeno AH. Predlagamo osnovno diagnostiko, ukrepe in indikacije za
napotitev v specialistično obravnavo.

Vzroki za porast krvnega tlaka pri osebah z doslej urejeno
arterijsko hipertenzijo
Pri osebah z diagnosticirano in doslej ob terapiji urejeno arterijsko
hipertenzijo KT v kratkem času močno poraste zaradi številnih vzrokov, ki
se lahko navezujejo na:
• poslabšanje ali demaskiranje pridružene bolezni
• vnos dodatnih učinkovin ter
• vedenjske spremembe.
Med pridruženimi boleznimi se s povišanjem KT lahko kažejo:
• ishemična srčna bolezen
• zastojno srčno popuščanje
• napredovanje kronične ledvične bolezni 4. do 5. stopnje v končno
ledvično odpoved
• nezadostno nadomestno zdravljenje končne ledvične okvare
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• znotrajmožganska krvavitev ali možganska kap
• hipertiroza
• neurejena bolečina.
Povišanje KT je lahko posledica vnosa:
•
•
•
•
•

nesteroidnih antirevmatikov
oralnih kontraceptivov
kortikosteroidov
antidepresivov
zdravil, zdravilnih pripravkov ali prehranskih dodatkov v prosti prodaji
vključno z nosnimi dekongestivi
• eritropoetina
• zaviralcev kalcinevrina ali žilnega endotelijskega rastnega dejavnika
• kontrastnega sredstva ob slikovni diagnostični preiskavi.
Med spremembo dosedanjih rednih zdravil pomislimo na:
• nenadno ukinitev blokatorjev receptorjev beta ali na
• nedelovanje diuretikov.
Med spremembami vedenja pomislimo na:
•
•
•
•
•
•

povišanje telesne teže
uživanje večje količine soli v prehrani
prekomerno uživanje alkohola
uživanje kokaina in drugih psihostimulansov, npr. amfetaminov
dolgotrajen psihosocialni stres
opustitev zdravljenja ali slabo sledenje antihipertenzivnemu
zdravljenju.

Patofiziološki mehanizmi povišanja KT so številni in vključujejo povišano
aktivnost osi renin-angiotenzin-aldosteron, retenco vode, povišan
simpatikotonus oziroma aktivnost kateholaminergičnega sistema,
oslabljenost baroreceptorskih refleksov, povišan periferni žilni upor in
oslabljeno aktivnost descendentnih inhibitornih bolečinskih poti.
Porast krvnega tlaka kot pokazatelj slabšanja pridruženih bolezni
Na molekularnem nivoju je AH povezana s spremenjeno endotelno
aktivnostjo ter mikro- in makrovaskularno disfunkcijo, kar bolnike s
hipertrofijo sten levega prekata predisponira k razvoju ishemične bolezni
srca.2 Porasti KT so povezani z novonastalo angino pektoris in pri bolnikih
z znano koronarno boleznijo napovedujejo višjo umrljivost zaradi
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srčnožilnih dogodkov.3 Pri nestabilni angini pektoris pri bolnikih z AH se
zaradi obrnjenega cirkadianega ritma prekomerni porasti KT pojavljajo
predvsem ponoči. Arterijska hipertenzija je vodilni dejavnik tveganja za
razvoj srčnega popuščanja z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata.
Povišanje KT, povezano s hipervolemijo, lahko demaskira že prisotno
moteno diastolično delovanje levega prekata ali srčno popuščanje z
ohranjenim iztisnim deležem levega prekata, medtem ko je napredovala
bolezen z oslabljeno črpalno sposobnostjo levega prekata povezana s
postopnim upadom KT.4
Arterijska hipertenzija je med vodilnimi vzroki za razvoj kronične ledvične
bolezni (KLB), zvišan KT pri osebah z že prisotno KLB pa prispeva k
napredovanju ledvične bolezni.1,5 Neodvisno od sočasno prisotne
sladkorne bolezni ali proteinurije imajo višje tveganje za napredovanje
KLB predvsem bolniki s sistoličnim KT nad 130 mm Hg.5 Z močno
povišanim KT, odpornim na zdravljenje, se kaže predvsem napredovanje
KLB 4. in 5. stopnje v končno ledvično odpoved, ob čemer so navadno
prisotni simptomi in znaki uremije. Ob napredovanju KLB je upad
sistoličnega in diastoličnega KT v nočnem času značilno manjši kot pri
zdravih ljudeh, bolnikih z esencialno arterijsko hipertenzijo in bolnikih na
nadomestnem zdravljenju z dializo.6 Pri slednjih je najpogostejši vzrok
povišanega KT hipervolemija, porast KT pa je tudi pokazatelj upada
rezidualnega ledvičnega delovanja z upadom dnevne količine diureze.7
Velja poudariti, da se v skladu z najnovejšimi priporočili pri s hemodializo
zdravljenih bolnikih ciljne vrednosti KT gibajo okrog 140/90 mm Hg in ne
nižje.8
Zvišanje KT je lahko znak akutne možganske krvavitve ali ishemije,
vrednosti često postopoma poraščajo več tednov pred možganskožilnim
dogodkom.9 Pojav znotrajmožganske krvavitve jemožen tudi v času
kratkotrajnega porasta KT ali med hipertenzivno krizo. Med mehanizmi
sprememb KT pri znotrajmožganski ishemiji ali krvavitvi so okvara
avtonomnega živčnega sistema, bolečina, psihološki stres in sprememba
možganske avtoregulacije.9 Tako znižanje nočnega upada10 kot
poudarjen jutranji vrh KT takoj po zbujanju11 sta pri bolnikih z AH in pri
zdravih ljudeh povezana z višjim tveganjem za možganskožilne dogodke.
Prevalenca subklinične hipotiroze je visoka, nastop simptomatske faze
bolezni se lahko kaže s sistolično hipertenzijo.12 Porast tlaka je pogojen z
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zvišanjem minutnega volumna srca in zmanjšanjem perifernega žilnega
upora. Po drugi strani tako pri razviti kot latentni hipotirozi opažamo
diastolično hipertenzijo kot posledico spremenjene funkcije žilnega
endotela z oslabljeno vazodilatacijo.12
Mehanizem zvišanja KT ob bolečini zavisi od trajanja le-te. Za akutno
bolečino je značilna aktivacija simpatičnega živčevja z vazokonstrikcijo
predvsem v mišicah in zato zvišanje KT, čemur sledi stimulacija
baroreceptorjev in aktivacija descendentnih inhibitornih bolečinskih
živčnih poti.13 Ob akutni bolečini je višji krvni tlak povezan z višjim
bolečinskim pragom in z nižjim zaznavanjem bolečinskega stimulusa, kar
je za organizem zaščitnega pomena. Obratno se pri kronični bolečini
povišan KT kaže z nižjim pragom za zaznavo akutne bolečine in večjo
intenzivnostjo kronične bolečine, kar je povezano z disfunkcijo
baroreceptorjev in descendentnih inhibitornih poti.13
Zdravila kot sprožilec porasta krvnega tlaka
Na KT na različne načine vplivajo številne učinkovine. Zaradi retence vode
povišajo KT nesteroidni antirevmatiki (NSAR), kortikosteroidi in oralni
kontraceptivi. NSAR zavirajo delovanje ciklooksigenaze-1 in -2 in tako
neposredno znižujejo učinkovitost zaviralcev osi renin-angiotenzinaldosteron.14 Tudi pri normotenzivnih osebah lahko NSAR sprožijo
povišanje KT, pogosteje se to zgodi pri bolnikih s KLB. Patofiziološki
mehanizem porasta tlaka ob jemanju estrogenskih in progesteronskih
pripravkov ostaja nejasen, tlak večinoma upade v nekaj tednih po ukinitvi
navedenih zdravil. Nedvomno KT viša prebitek endogenih
glukokortikoidov, medtem ko naj bi bila mineralokortikoidna aktivnost
eksogenih glukokortikoidov raznolika.15 Še več, upoštevajoč novejše
izsledke eksogeni glukokortikoidi morda nimajo takojšnjega klinično
pomembnega učinka na tlak, temveč je ta lahko povezan predvsem z
njihovimi dolgoročnimi učinki na presnovo in telesno težo.14,15
Zaradi povišane aktivnosti simpatičnega živčnega sistema zvišujejo KT
nosni dekongestivi, triciklični antidepresivi in zaviralci ponovnega
privzema serotonina in noradrenalina, učinek zavisi od odmerka zdravil.14
Nenadna prekinitev jemanja blokatorjev receptorjev beta lahko pri bolnikih
z arterijsko hipertenzijo vodi v nekontrolirano hipertenzijo ali celo razvoj
hipertenzivnega nujnega stanja.16 Pri bolnikih z avtoimunskimi boleznimi
ali po presaditvi solidnih organov, ki prejemajo kalcinevrinske zaviralce,
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beležimo zvišanje KT zaradi vazokonstrikcije aferentne arteriole. Podobno
velja za onkološke bolnike, ki prejemajo zaviralce žilnega endotelijskega
rastnega faktorja (VEGF), vazokonstrikcija je vzrok tudi prehodnemu
porastu tlaka pri bolnikih s KLB po uvedbi zdravljenja z eritropoetinom.14
Na urejenost KT vplivata izbira in režim odmerjanja diuretika.
Hidroklortiazid je manj potenten in ima krajšo razpolovno dobo kot
klortalidon ali indapamid.17 V odsotnosti napredovalih stopenj ledvične
okvare so tiazidi in njim podobni diuretiki za zdravljenje AH učinkovitejši,
z napredovanjem KLB in stopnjevanjem hipervolemije pa preidemo na
zdravljenje z diuretiki zanke.17 Zopet je potrebno upoštevati razpolovno
dobo zdravil, ob neustreznem odmerjanju (kratka razpolovna doba
furosemida) namreč po začetnem antihipervolemičnem učinku prevladajo
antidiuretični mehanizmi s pozitivno bilanco soli.
Pri bolnikih s srčnožilnimi obolenji lahko slikovne preiskave z znotrajžilno
aplikacijo kontrastnih sredstev povzročijo nenadno zvišanje KT ali celo
hipertenzivno krizo.
Omeniti velja še samozdravljenje z zdravili in zdravilnimi pripravki v prosti
prodaji ter prehranskimi dodatki. Tlak tudi za 10 mm Hg dvignejo efedrin,
golostebelni sladki koren in grenivka, saj delujejo kot agonisti alfa-1
receptorjev.18
Spremembe vedenja in porast krvnega tlaka
Debelost in pridobivanje telesne teže so povezani z AH in s slabšo
urejenostjo KT. K porastu KT med drugim prispeva učinek adipokinov, ki
spodbujajo vnetje in okvarjajo žilni endotelij, pojavijo se insulinska
rezistenca, hiperglikemija, dislipidemija in protrombogeno stanje.19 Pri
občutljivih posameznikih KT iztiri po večji količini zaužite soli s hrano.
Občutljivost na sol je posledica motenega delovanja endotelnih celic s
pomanjkanjem učinka dušikovega oksida in zvišanjem perifernega žilnega
upora.20 Prekomerno uživanje alkohola (več kot 38 enot/teden) zviša KT
zaradi stimulacije simpatikusa, aktivacije osi renin-angiotenzin-aldosteron
in s kalcijem posredovane vazokonstrikcije.14 Raziskave nakazujejo tudi
povezavo med kroničnim psihosocialnim stresom in AH. Možni
mehanizem predstavlja beljakovina oreksin, ki se ob stresu izloča iz
nevronov v hipotalamusu in vpliva na tlak.21
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Omenimo še opustitev antihipertenzivnih zdravil, ki je eden od
najpogostejših vzrokov za slabo urejeno AH. Pri kar 50% bolnikov z
navidez odporno hipertenzijo se KT uredi, ko jemljejo zdravila pod
neposrednim nadzorom zdravstvenega osebja.22
Osnovna obravnava bolnika z nedavnim porastom krvnega tlaka
Natančna anamneza je ključen del obravnave. Bolnika povprašamo o
simptomih morebitnih pridruženih bolezni (ortopneja, otekanje, bolečina v
prsih, težko dihanje ob naporu in v mirovanju; porast telesne teže, dnevna
količina urina in frekvenca uriniranja ponoči; slabost, bruhanje, zmanjšan
apetit, srbečica kože; bolečine). Pomemben je podatek o nedavnih
slikovnih preiskavah s kontrastnim sredstvom, o jemanju novih zdravil,
zdravilnih pripravkov ali prehranskih dodatkov. Natančno opredelimo
bolnikov vnos soli v prehrani, uživanje alkohola, drog in poizvemo o
nedavnih stresnih dogodkih. Na koncu se pogovorimo o morebitni
samovoljni opustitvi ali znižanju dosedanjih odmerkov antihipertenzivnih
zdravil.
V ambulanti pravilno izmerimo krvni tlak na obeh rokah v sedečem in
stoječem položaju, v prisotnosti zdravstvenega delavca in brez. Pri
kliničnem pregledu smo pozorni na znake hipervolemije, novonastale
srčne in žilne šume ter na nevrološke izpade. Posnamemo EKG in ga
primerjamo s starimi posnetki.
Osnovne laboratorijske preiskave obsegajo krvno sliko, določitev nivoja
serumskih elektrolitov, dušičnih retentov in pregled nativnega urina
vključno s sedimentom. Smiselna je določitev nivoja ščitnico
stimulirajočega hormona.
Začetno ukrepanje
V kolikor prepoznamo hipertenzivno nujno stanje, bolnika napotimo na
internistično urgenco. Sicer ukrepamo glede na identificiran sprožilni
dejavnik in presodimo o potrebi po napotitvi k specialistu kardiologu,
nefrologu, nevrologu, endokrinologu ali psihiatru.
V kolikor osnovna indikacija dopušča, svetujemo opustitev ali prilagoditev
odmerjanja zdravil, ki višajo tlak. Pri neurejeni bolečini denimo namesto
NSAR uvedemo metamizol, paracetamol ali nizko potentni opiatni
analgetik. Pri nedavni uvedbi eritropoetina je mogoče podaljšanje
razmaka med aplikacijami. Oralne kontraceptive ukinemo in predlagamo
84
XXVII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo
www.hipertenzija.org

druge načine kontracepcije. Nosne dekongestive, zdravilne pripravke in
prehranske dodatke ukinemo.
V kolikor odmerka zdravila, ki je domnevno sprožilo zvišanje KT, ne
moremo znižati ali ga ukiniti zaradi osnovne bolezni, uporabimo dodatna
antihipertenzivna zdravila:
• NSAR – dodamo kalcijeve antagoniste ali centralno delujoče
antihipertenzive
• kortikosteroidi – dodamo zaviralce osi renin-angiotenzin-aldosteron
• kalcinevrinski
zaviralci,
antidepresivi
–
dodamo
zaviralce
angiotenzinske konvertaze, kalcijeve antagoniste
• zaviralci žilnega endotelijskega rastnega faktorja – dodamo zaviralce
angiotenzinske
konvertaze
ali
nedihidropiridinske
kalcijeve
antagoniste.
Če je bil nedavno hitro ukinjen blokator receptorjev beta, zdravilo
uvedemo nazaj, odmerek pa znižujemo postopoma. Ob nedelovanju
diuretika omejimo vnos soli, spremenimo režim odmerjanja ali izberemo
diuretik iz druge skupine. Ob hipervolemiji in odpovedi peroralne
diuretične terapije, bolnika napotimo na bolnišnično zdravljenje za
parenteralno aplikacijo.
Večini bolnikov lahko svetujemo znižanje dnevnega vnosa soli,
prenehanje uživanja alkohola, opustitev kajenja in jemanja drog.
Svetujemo vzdrževanje normalne telesne teže, varovalno dieto in redno
zmerno telesno aktivnost. Poudarimo pomen rednega jemanja zdravil in
sledenja navodilom.
Čas do pričakovanega učinka zavisi od narave ukrepa, večinoma pa
pričakujemo upad KT v roku nekaj tednov. V kolikor ne najdemo jasnega
vzroka za povišan KT, če naši ukrepi niso uspešni in povišan tlak vztraja,
ali se celo nadalje zvišuje, bolnika napotimo v specialistično obravnavo.

Zaključek
Nenaden porast KT pri bolniku z AH in predhodno urejenimi vrednostmi
največkrat ni posledica odporne hipertenzije. Med razlogi za iztirjenje so
pogosto pridružena obolenja, sprememba vnosa zdravil in vnos dodatnih
učinkovin, ali sprememba vedenja.
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Z natančno anamnezo, kliničnim pregledom in osnovnim naborom
preiskav vključno z laboratorijskimi preiskavami in EKG večinoma
odkrijemo možen vzrok že na primarnem nivoju zdravstva. Ukrepi lahko v
skladu z identificiranim vzrokom zajemajo svetovanje in prilagoditev
življenjskega sloga oziroma odmerjanja zdravil, v primeru nujnega stanja
takojšnjo napotitev k specialistu ustrezne stroke. V kolikor vzrok
poslabšanja arterijske hipertenzije kljub osnovnim ukrepom ostane
nepojasnjen, povišan KT pa vztraja ali celo nadalje porašča, je indicirana
napotitev v Ambulanto za hipertenzijo.
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ARTERIJSKA HIPERTENZIJA IN SLADKORNA
BOLEZEN
Draženka Pongrac Barlovič
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni,
Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000
Ljubljana
Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana
Arterijska hipertenzija pogosto spremlja bolnike s sladkorno boleznijo tipa
2. Tveganje za srčno-žilne bolezni je pri bolniku z arterijsko hipertenzijo in
hkrati prisotno sladkorno boleznijo 4-krat večje kot pri normotenzivnem
bolniku brez sladkorne bolezni.1 Prisotnost arterijske hipertenzije ob
postavitvi diagnoze sladkorne bolezni skoraj podvoji tveganje za srčnožilne dogodke in umrljivost v primerjavi z bolniki, ki imajo sladkorno
bolezen brez arterijske hipertenzije,2 tako da je velik del povečanega
srčno-žilnega tveganja pri bolnikih s sladkorno boleznijo posledica hkrati
zvišanega krvnega tlaka.
Obe bolezni, arterijska hipertenzija in sladkorna bolezen tipa 2, si delita
skupne mehanizme, ki so vpleteni v patofiziologijo srčno-žilnih dogodkov:
prekomerno aktiviran sistem renin-angiotenzin-aldosteron, povečan
oksidativni stres, vnetje, motena od inzulina odvisna vazodilatacija,
povečana aktivacija simpatičnega živčevja, nepravilnosti v naravni
imunosti, nenormalnosti ledvičnega izločanja natrija.3 Ti procesi privedejo
do motene endotelne funkcije in odpornosti na inzulin.
Zato je za najboljše izide zdravljenja bolnikov s sladkorno boleznijo
ključnega pomena intenzivno multifaktorsko zdravljenje, ki vključuje tako
zdravljenje arterijske hipertenzije kot tudi ostalih dejavnikov tveganja za
srčno-žilne bolezni. To potrjuje več raziskav, med njimi je morda zaradi
strukture bolnikov (bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2 in
mikroalbuminurijo) najzanimivejša raziskava STENO-2. Ob eni zadnjih
analiz so pokazali, da aktivno, neumorno zdravljenje vseh dejavnikov
tveganja v trajanju osmih let v primerjavi s standardnim zdravljenjem čez
21 let bolnikom omogoči podaljšanje življenja za 8 let.4
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Raziskava STENO-2 je bila izvedena v času, ko smo za zdravljenje
hiperglikemije uporabljali le metformin, akarbozo, sulfonilsečnine in
inzulin. Znano je, da zdravljenje hiperglikemije zniža tveganje za srčnožilne dogodke.5 V zadnjih letih pa so se dodatno zvrstile raziskave o srčnožilnih dogodkih ob zdravljenju z novejšimi antihiperglikemiki, ki so
preverjale srčno-žilno varnost posamičnih zdravil ob primerljivi glikemiji.
Nekatere raziskave so ne le potrdile potrdile srčno-žilno varnost zdravil,
temveč so pokazale, da je zdravljenje z njimi navkljub primerljivi glikemiji,
pomenilo manjšo srčno-žilno obolevnost in umrljivost.6-9

Zdravila za zdravljenje hiperglikemije in njihov učinek na
srčno-žilno tveganje
Skupine antihiperglikemikov, njihov učinek na srčno-žilni sistem in
osnovni varnostni profil so predstavljene v naslednjih podpoglavjih in so
povzete po: Zaletel J, Pongrac Barlovič D. Zdravljenje hiperglikemije z
zdravili. V: Slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni
tipa 2, 2016; dostopno na: www.endodiab.si.
Metformin
Metformin je zdravilo prvega izbora zaradi svoje velike učinkovitosti,
nizkega tveganja za hipoglikemijo, učinka na blago znižanje telesne teže,
nizke cene in ugodnega varnostnega profila. V raziskavi UKPDS se je
potrdila njegova srčno-žilna varnost,10 tudi naknadne opazovalne
raziskave so potrdile njegove ugodne učinke na srčno-žilno in celokupno
preživetje.11 Med neželjene učinke sodijo gastrointestinalni stranski učinki
(diareja, bolečine v trebuhu), tveganje za pomanjkanje vitamina B12 ob
dolgotrajni uporabi in laktatna acidoza, ki pa je redka. Kontraindiciran je
pri oGF pod 30 mL/min/1,73m2.
Sulfonilsečnine/repaglinid
So zelo učinkovita zdravila za zniževanje hiperglikemije, z dokazanimi
učinki na znižanje mikrovaskularnih zapletov sladkorne bolezni.12 So
enostavne za uporabo in poceni. Ob neustreznem odmerjanju lahko
povzročijo hipoglikemijo in posledično porast telesne teže. Nekatere
opazovalne raziskave kažejo na večjo srčno-žilno umrljivost ob zdravljenju
z njimi,13 ne pa vse.14 Takšne analize so lahko zavajajoče, saj
randomiziranih prospektivnih raziskav nimamo, so pa sulfonilsečnine
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zaradi ugodnega varnostnega profila in široke uporabnosti zdravilo, ki so
ga lahko prejemali bolniki z največ pridruženimi boleznimi (najbolj bolni);
poleg tega te analize vključujejo podatke zdravljenja s starejšimi
sulfonilsečninami.
Akarboza
Dolgoročnih kliničnih raziskav pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2
nimamo, v nekaterih smernicah sploh ni več omenjena. Ni priporočljiva
kot zdravilo prvega izbora. Njena uporaba je dovoljena v redkih primerih,
ko gre za izolirano postprandialno hiperglikemijo. Moti potreba po
pogostem odmerjanju (ob vsakem obroku) in relativno pogosti
gastrointestinalni stranski učinki (meteorizem).
DPP-4 inhibitorji
Manj učinkovito znižajo hiperglikemijo od sulfonilsečnin in metformina, a
nosijo manjše tveganje za hipoglikemije. Imajo nevtralen vpliv na telesno
težo, nimajo vpliva na krvni tlak. Enostavno je jemanje zdravila,
prilagajanje odmerka je za nekatere potrebno le pri ledvični okvari.
Nekatere raziskave so pokazale večje tveganje za akutni pankreatitis, tako
da jih bolnikom z večjim tveganjem za akutni pankreatitis odsvetujemo.15
Raziskave za oceno srčno-žilne varnosti so pri nekaterih DPP-4
inhibitorjih ugotavljale večje tveganje za poslabšanje srčnega
popuščanja,16 sicer pa so konsistentno pokazale srčno-žilno varnost
glede vpliva na pojav akutnega miokardnega infarkta, možganske kapi,
srčno-žilne smrti (ti. skupni izid).17
SGLT2 inhibitorji
Glede na raziskave nekoliko manj učinkovito znižajo hiperglikemijo od
sulfonilsečnin in metformina, imajo manjše tveganje za hipoglikemije v
primerjavi s sulfonilsečninami. Pri večini bolnikov znižajo telesno težo za
2–3 kg in znižajo krvni tlak za 4/2 mm Hg. Zvišajo LDL-holesterol, znižajo
trigliceride. Zdravljenje hiperglikemije je enostavno, a ni učinkovito ob
oGF pod 45 mL/min/1,73 m2. Učinkoviti so pri vseh stopnjah sladkorne
bolezni tipa 2, saj ne znižujejo glukoze preko delovanja na trebušno
slinavko. Zdravljenje z empagliflozinom in kanagliflozinom je ob
standardnem multifaktorskem zdravljenju dejavnikov tveganja za srčnožilne bolezni bolnikom z zelo visoko srčno-žilno ogroženostjo (večinoma
že po srčno-žilnem dogodku) prineslo dodatno znižanje tveganja za
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skupni izid.6,8 Poleg tega imajo ugodne učinek na ledvično funkcijo
(zmanjšanje albuminurije, upočasnitev nižanja oGF) in srčno
popuščanje.18 Znani stranski učinki so povečano število glivičnih
genitalnih okužb, opisanih je bilo nekaj primerov ketoacidoze, v nekaterih
raziskavah je bilo več hipovolemij, akutnih ledvičnih odpovedi, okužb
sečil. Podatki o srčno-žilni varnosti za dapagliflozin bodo objavljeni v
kratkem.
GLP-1 agonisti
Učinkovito znižajo glukozo v krvi, znižajo telesno težo za 3–4 kg,19 imajo
majhno tveganje za hipoglikemijo. Zvišajo srčno frekvenco in znižajo krvni
tlak za 1–2 mm Hg.23,24 Trenutno so na voljo le kot injekcijska subkutana
terapija. Zdravljenje z liraglutidom in semaglutidom je bolnikom z zelo
visoko srčno žilno ogroženostjo prineslo dodatno znižanje tveganja za
skupni izid.20 Hkrati so v raziskavi z liraglutidom ugotavljali ugoden učinek
na ledvično funkcijo, predvsem preko znižanja albuminurije. Ob tem je bilo
več akutnih bolezni žolčnika (holecistitisa) in številčno, ne pa statistično
(p=0,060), več karcinomov trebušne slinavke. Raziskava srčno-žilne
varnosti z liksisenatidom22 in eksenatidom LAR9 je pokazala nevtralen
učinek na tritočkovni srčno-žilni izid. Na izsledke raziskave z 1-krat
tedenskim dulaglutidom še čakamo. Nekatere raziskave so pokazale
večje tveganje za akutni pankreatitis, tako da jih bolnikom z večjim
tveganjem za akutni pankreatitis odsvetujemo.20 Sploh ob pričetku
zdravljenja lahko povzročajo gastrointestinalne stranske učinke (slabost,
bruhanje, diareja, zaprtje). Zdravljenje z liraglutidom je v nekaterih
raziskavah povečalo tveganje za golšavost in ščitnične neoplazme,
predvsem pri bolnikih s preobstoječo boleznijo ščitnice, zato se pri teh
bolnikih svetuje previdna uporaba.21
Inzulin
Je zelo učinkovito zdravilo za zniževanje hiperglikemije, z dokazanimi
učinki na znižanje mikrovaskularnih zapletov sladkorne bolezni.12 Ob
neustreznem odmerjanju lahko povzroči hipoglikemijo in posledično
porast telesne teže. Raziskava ORIGIN je dokazala njegovo srčno-žilno
varnost brez dodatne zaščite pred srčno-žilnimi dogodki25 in pokazala, da
hipoglikemije, čeprav pogostejše v roki, ki je prejemala inzulin, niso
povečale tveganja za srčno-žilne dogodke.26
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Nova zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni in
predpisovanje v Sloveniji
V Sloveniji imamo že več let na voljo dve zdravili iz skupine SGLT-2
inhibitorjev, dapagliflozin in empagliflozin (Forxiga, Jardiance), in njihovih
kombinacij z metforminom (Xigduo, Synjardy) na pozitivni listi, na voljo
brez doplačila, če jih uvede zdravnik, ki se usmerjeno ukvarja z
zdravljenjem sladkorne bolezni. Velja omejitev predpisovanja – po
metforminu in sulfonilsečnini, če ima bolnik ali zdravnik zadržke za
zdravljenje z inzulinom, ali pa jih predpišemo že v dvojni kombinaciji, če
ima kontraindikacije za eno od obeh skupin zdravil ali stranske učinke;
poleg tega jih lahko predpišemo v kombinaciji z inzulinom. Novost je tudi
oblika metformina - metformin XR (extended release – Glucophage XR),
po katerem je manj gastrointestinalnih stranskih učinkov (tabela 1).
Poleg tega imamo že več let možnost zdravljenja z GLP-1 agonisti, katerih
aplikacija je subkutana. Le-ti so na vmesni listi. Do zdravljenja z njimi so
bolniki upravičeni v primeru neuspešnega zdravljenja z maksimalnimi
odmerki kombinacije metformina in sulfonilsečnine, ob ITM nad 30 kg/m2
ali v primeru zadržka do inzulinskega zdravljenja zaradi narave poklicnega
dela. Na razpolago imamo 1-krat dnevni GLP-1 agonist, liraglutid (Victoza)
in liksisenatid (Lyxumia) ter 1-krat tedenski eksenatid LAR (Bydureon) ali
dulaglutid (Trulicity). Novost je tudi kombinacija GLP-1 agonista z
dolgodelujočim inzulinom v eni injekciji, uporaba katere je indicirana
enkrat dnevno v primeru neučinkovitosti zdravljenja s peroralnimi zdravili
in z GLP-1 agonistom ali inzulinom, ob ITM nad 30 kg/m2. Na voljo sta
dve kombinaciji, liraglutid z degludekom (Xultophy) in liksisenatid z
glarginom (Suliqua).
Nekaj novosti je tudi pri inzulinih (tabela 2). V Sloveniji tudi za inzuline niso
potrebna doplačila. Že nekaj časa je na voljo nov dolgodelujoč inzulin
glargin U300 (Toujeo) ter ultra-dolgodelujoči inzulin degludek (Tresiba), ki
omogočata fleksibilnejše odmerjanje in predvidljiv profil delovanja.
Predpišemo jih lahko ob pogostih hipoglikemijah ob terapiji s humanim
inzulinom, glarginom in detemirom. Poleg tega v začetku decembra 2018
pride na slovensko tržišče najkrajši inzulin, modificiran aspart, z imenom
Fiasp (fast-acting insulin aspart), s hitrejšim nastopom delovanja in
nekoliko hitrejšim prenehanjem učinka. Morda je koristno omeniti še
formulacijo kratkodelujočega inzulina lispro, ki je na voljo tudi v bolj
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Tabela 1. Zdravila za zdravljenje hiperglikemije
Poimenovanje
Učinkovina
zdravila
metformin
Glucophage
Glucophage XR
Aglurab
Siofor
Metfogamma
sulfonilsečnine/repaglinid
gliklazid
Diaprel MR
Gliclada
glimepirid
Amaryl
glipizid
Glucotrol XL
glibenklamid
Daonil
glikvidon
Glurenorm
repaglinid
Novonorm
Repaglinid tada
akarboza
Glucobay
DDP-4 inhibitorji
sitagliptin
Januvia
vildagliptin
Galvus
linagliptin
Trajenta
SGLT2 inhibitorji
dapagliflozin
Forxiga
empagliflozin
Jardiance
GLP-1 agonisti
eksenatid
Byetta
eksenatid LAR
Bydureon
liraglutid
Victoza
liksisenatid
Lyxumia
dulaglutid
Trulicity

Dodatna
učinkovina

metformin

Glucovance

metformin
Janumet
Eucreas
Jentadueto
metformin
Xigduo
Synjardy
inzulin

Xultophy
Suliqua

koncentrirani obliki, kar pomeni, da je v 1 mL inzulina dvakrat več enot
inzulina kot v navadni U100 obliki. To obliko je še posebej dobro izkoristiti
pri osebah, ki ob obroku potrebujejo več kot 20 enot inzulina, saj je na ta
način aplikacija manj boleča in absorpcija boljša. Na drugi strani pa je
novost za bolnike, ki potrebujejo zelo nizke odmerke inzulina, nov
peresnik za odmerjanje na 0,5 enote natančno, ki se lahko po uporabi
zavrže (KwikPen Junior).
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Tabela 2. Inzulini
Inzulin
hitri
ultrakratki

kratki
srednjedolgi
dolgi

ultra dolgi
inzulinske mešanice

Poimenovanje zdravila
Fiasp
Novorapid
Humalog
Apidra
Actrapid
Humulin R
Insulatard
Humulin N
Levemir
Abasaglar
Lantus
Tresiba
Toujeo
Novomix 30
Novomix 50
Humalog Mix 25
Humalog Mix 50

Zaključki
Zdravljenje hiperglikemije postaja vse bolj kompleksno, saj je na voljo vse
več zdravil, ki omogočajo individualiziran pristop k zdravljenju. Ob tem
ima vsako zdravilo svoje specifične prednosti in področja, ki zahtevajo
previdnost pri uporabi. Kljub vsem zdravilom ostaja temelj aktivno
nefarmakološko zdravljenje in kvalitetna kontinuirana edukacija, ki pripelje
do opolnomočenega bolnika, sposobnega samovodenja sladkorne
bolezni, kar ima lahko največji vpliv na uspešnost zdravljenja
hiperglikemije in ga je dobro spodbujati s strani vseh strokovnjakov na
vseh nivojih zdravstvenega sistema. Pri bolnikih z znano srčno-žilno
boleznijo lahko dosežemo dodatno znižanje srčno-žilnih dogodkov z
uporabo SGLT-2 inhibitorjev in GLP-1 agonistov. Nikoli pa ne moremo
dovolj poudariti pomembnosti vztrajnega kontinuiranega zdravljenja vseh
dejavnikov tveganja – arterijske hipertenzije, dislipidemije, uvedba
antiagregacijske terapije v sekundarni preventivi, spodbujanje opustitve
kajenja, kar zanesljivo privede do najboljših izidov.
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Uvod
Arterijska hipertenzija (AH) je glavni dejavnik tveganja za nastanek
možganske kapi, na katerega lahko vplivamo.1 Raziskave kažejo, da se
tveganje za možgansko kap poveča pri vsakem dvigu sistoličnega
krvnega tlaka (KT) nad 120 mm Hg. Čeprav je že dolgo jasno, da je
dolgoročno zdravljenje AH temelj primarne kot tudi sekundarne
preventive možganske kapi, se je v skladu z zgornjimi ugotovitvami
nedavno spremenila sama definicija AH. Po novem je KT v mejah normale,
če so vrednosti <120/70 mm Hg, pri vrednostih 120-129/80 mm Hg je KT
že povišan, v primeru, da so vrednosti KT ≥130/80 mm Hg, pa je po novi
definiciji to že AH.2
Kar nekaj novosti je tudi na področju uravnavanja KT v akutni fazi
možganske kapi. Do pred nedavnega je bilo na tem področju namreč kar
nekaj nejasnosti. V preglednem prispevku razpravljamo o rezultatih
raziskav in razpoložljivih dokazih, na katerih temeljijo Ameriške smernice
za sekundarno preventivo možganske kapi, oziroma zdravljenje akutne
ishemične in hemoragične možganske kapi, ki so bile v zadnjih letih na
več mestih obnovljene.
V prvem delu prispevka obravnavamo zdravljenje AH v okviru primarne
preventive možganske kapi, v drugem pa sekundarne. V okviru
sekundarne preventive obravnavamo posebej ishemično in oba podtipa
hemoragične možganske kapi od akutnega obdobja do klasične
dolgoročne sekundarne preventive.
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Zdravljenje arterijske hipertenzije v okviru primarne
preventive
Metaanaliza 61 raziskav s skupno več kot 1.000.000 udeleženci, ki so jih
spremljali povprečno 12 let, je pokazala, da zmanjšanje sistoličnega KT
za 2 mm Hg zmanjša umrljivost zaradi možganske kapi za 10%.3
V nemški prospektivni raziskavi, ki je zajela več kot 47.000 bolnikov z AH,
so pri vsakem bolniku ovrednotili tudi njegove komorbidnosti in nato
ocenili 10-letno tveganje za možgansko kap s pomočjo Framinghamske
lestvice. Ugotovili so, da so imeli bolniki v povprečju kar 26% tveganje za
nastanek možganske kapi, pri 16,7% bolnikov je bilo tveganje za
nastanek možganske kapi >50%.4
Metaanaliza raziskav, kjer so poleg AH upoštevali še druge
komorbidnosti, je pokazala, da zmanjšanje sistoličnega KT za 2 mm Hg
pri povprečnem hipertoniku zmanjša 10 letno tveganje za možgansko kap
za 25%.5
Raziskave torej kažejo, da zdravljenje AH zmanjša tveganje za nastanek
možganske kapi in je celo najpomembnejša intervencija pri preprečevanju
možganske kapi.
V AHA/ACC smernicah iz leta 2017 je AH definirana kot KT ≥130/80 mm
Hg.2 Ciljni KT je deloma lahko odvisen od komorbidnosti (koronarna
bolezen, diabetes, ledvična bolezen itd) in ocene kardiovaskularnega
tveganja.
V okviru primarne preventive možganske kapi smernice pri vseh bolnikih
z AH priporočajo urejanje KT najprej z nefarmakološkimi ukrepi kot so
zmanjšanje telesne teže, omejitev vnosa soli in omejitev pitja alkohola. Če
KT s temi ukrepi ne znižamo dovolj, je priporočljivo tudi farmakološko
zdravljenje. Izbira je individualna, izbiramo pa med tiazidnim diuretikom,
ACE inhibitorjem zaviralcem angiotenzinskih receptorjev in kalcijevimi
antagonisti oziroma med kombinacijami.2

Zdravljenje AH v okviru sekundarne preventive
Večina možganskih kapi je posledica zaprtja možganske arterije, oziroma
ishemije, manjše število pa je posledica razpoka možganske arterije
oziroma krvavitve (hemoragije). V Združenih državah je delež ishemičnih
možganskih kapi (IMK) 87%, znotrajmožganskih krvavitev (ZMK) 10% in
subarahnoidnih krvavitev (SAK) 3%.6 Podobno razmerje med podtipi
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možganske kapi je tudi drugod v razvitem svetu. AH je dejavnik tveganja
za vse podtipe možganske kapi. V akutni in subakutni fazi se seveda
uravnavanje KT oziroma zdravljenje AH zelo razlikuje glede na podtip
možganske kapi.
Ishemična možganska kap

Akutna faza
Pri bolnikih z akutno IMK je perfuzijski tlak distalno od okludirane arterije
nizek kljub kompenzatorni vazodilataciji. Pretok krvi v teh dilatiranih žilah
je odvisen od sistemskega KT, ki je v akutni situaciji običajno povišan
(kronična AH, akutni simpatični odziv) in je potreben za ohranitev perfuzije
v področju penumbre. Slikovni prikaz možganovine (računalniška
tomografija - CT glave ali magnetnoresonančna tomografija - MR glave)
in žilja (CT ali MR angiografija) je v tej fazi ključnega pomena za
razumevanje patofiziologije in za ustrezno zdravljenje. Opažanje, da KT
pogosto naraste spontano po akutnem nastopu IMK je v skladu s to
zaščitno hipotezo, čeprav lahko na akutni dogodek vpliva tudi stresni
odziv. Hipertenzivni učinek je prehoden in KT se običajno že spontano (ko
akutno obdobje mine) zniža za 20/10 mm Hg v 10 dneh.
Raziskave kažejo, da je preveliko znižanje KT v začetnem obdobju po
akutni IMK škodljivo.
Raziskava International Stroke Trial (IST) pri bolnikih po akutni IMK je
pokazala, da zdravljenje sistoličnega KT na izid bolezni uprizarja oblika
črke U.7 Zvišan sistolični KT je bil povezan s povečanim tveganjem za
ponavljajoče se IMK (50 % večje tveganje za ponovitev ob sistoličnem KT
>200 mm Hg v primerjavi s 130 mm Hg). Po drugi strani pa so bile tudi
vrednosti KT <120 mm Hg povezane s povečanim številom smrti zaradi
bolezni srca in ožilja. Podobno je japonska raziskava na 1.004 bolnikih z
akutno IMK prav tako pokazala razmerje med KT in smrtnostjo v 30 dneh
v obliki črke U.8 Ta ugotovitev najverjetneje odraža premik možganske
avtoregulacije, ki se pojavi pri dolgoletni arterijski hipertenziji.
Znižanje sistemskega KT pri bolnikih z akutno IMK je povezano tudi s
kliničnim poslabšanjem. Raziskave so pokazale škodljiv učinek na izid
zdravljenja ob zmanjšanju KT v prvih 24 urah po nastopu IMK.9-11
Razmerja obetov (OR) slabega rezultata sta bila podobna v brazilski in
avstrijski raziskavi: OR 1,9 na 10% znižanje sistoličnega krvnega tlaka v
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brazilski raziskavi9 in OR 3,8 za ≥25% znižanje diastoličnega krvnega tlaka
v avstrijski raziskavi.10 V španski raziskavi so pokazali, da je bilo znižanje
sistoličnega KT za >20 mm Hg v prvem dnevu najbolj pomembna
spremenljivka, povezana z nevrološkim poslabšanjem in slabim izidom.11
Občasno bolnikom ob akutni IMK koristi celo farmakološko zvišanje KT.
Po drugi strani pa lahko hudo zvišanje KT povzroči hipertenzivno
encefalopatijo. V tem primeru je seveda indicirano znižanje KT. Podatkov
glede kontrole KT v hiperakutni fazi IMK (tj., prvih 12 urah), ko lahko
ohranimo ishemično penumbro, je relativno malo in natančnih smernic
glede vodenja krvnega tlaka nimamo. Velja, da KT uravnavamo previdno
in se pri tem oziramo na slikovno diagnostiko in klinično sliko.
Ciljni krvni tlak ob interventnem zdravljenju
Posebne ugotovitve veljajo za kontrolo KT pri bolnikih z akutno IMK, ki so
primerni za trombolitično zdravljenje. Tako Ameriške kot Evropske
smernice priporočajo pred začetkom trombolitičnega zdravljenja
znižanje KT na vrednosti <185/110 mm Hg (Stopnja I, B). KT je
potrebno stabilizirati in vzdrževati na <180/105 mm Hg vsaj 24 ur po
trombolitičnem zdravljenju (Stopnja IIa, B).12,13
Prvi dve uri je potrebna kontrola KT na 15 minut, naslednjih 6 ur na 30
minut in naslednjih 16 ur na 1 uro. Če je potrebno, KT znižujemo
intravensko z labetalolom, nikardipinom ali klevidipinom.13 Čeprav
spodnja meja KT ni določena, znižujemo KT zelo previdno.
Priporočila za zdravljenje bolnikov z mehansko revaskularizacijo temeljijo
na konsenzu strokovnjakov. Pri bolnikih z zaporo velike možganske
arterije vzdržujemo sistolni KT med 150-180 mm Hg, po odstranitvi
zapore pa je ciljni sistolni KT <140 mm Hg. (13)
Ciljni krvni tlak brez interventnega zdravljenja
Pri bolnikih z IMK, ki jih zdravimo konzervativno, Ameriške in Evropske
smernice priporočajo, da KT ne zdravimo akutno (2–3 dni), če vrednosti
niso ekstremne (>220/120 mm Hg) (III, A). 12,13 V tem primeru po klinični
presoji znižamo KT do 15% v prvih 24 urah (Stopnja IIb, C).12
Ameriške smernice navajajo, da so pri tem izjema bolniki, ki imajo poleg
akutne IMK še aktivno ishemično koronarno bolezen, srčno popuščanje,
disekcijo aorte, hipertenzivno encefalopatijo, akutno odpoved ledvic ali
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eklampsijo. Če je indicirano zdravljenje, tudi tu priporočajo znižanje KT za
15% v prvih 24 urah (I, C).13

Subakutna faza
Ko so bolniki z IMK nevrološko stabilni, je pri tistih z že zdravljeno AH
potrebno ponovno uvesti, pri nezdravljenih bolnikih s KT >140/90 mm
Hg pa na novo uvesti antihipertenzivna zdravila (IIa, B). Pri bolnikih s
TIA lahko z zdravljenjem AH pričnemo takoj.12,13
Pred uvedbo antihipertenziva, je priporočljiv prikaz velikih vratnih in
intrakranialnih arterij. Ob znani zožitvi velikih možganskih arterij je
potrebno še posebej previdno zniževanje KT (glej spodaj). Če se zaradi
sistemske hipotenzije pojavi nevrološka prizadetost, lahko za izboljšanje
prekrvavitve
možganov
uporabimo
vazopresorje,
vendar
medikamentozno povzročena hipertenzija ni priporočljiv način zdravljenja
za večino bolnikov z IMK izven kliničnih raziskav.13
Antihipertenzivno terapijo postopno prilagajamo do želenih vrednosti KT.
Ciljno raven KT in hitrost znižanja je treba prilagoditi posamezniku.
Raziskave kažejo, da je v subakutni fazi koristno povprečno znižanje KT
za približno 10 mm Hg sistoličnega in 5 mm Hg diastoličnega.
Spremembe življenjskega sloga, ki so povezane z zmanjšanjem KT, je
treba vključiti kot del antihipertenzivnega režima.13

Izven akutne faze
Ameriške smernice (American Heart Association/American Stroke
Association; AHA/ASA) pri bolnikih po IMK ali TIA priporočajo:
• pri bolnikih z znano AH izven akutnega obdobja nadaljevanje
antihipertenzivnega zdravljenja (Stopnja I, A ) 14
• pri nezdravljenih bolnikih, ki imajo nekaj dni po akutni IMK KT
≥140/90 mm Hg uvedbo antihipertenzivnega zdravljenja (Stopnja I,
B)13
• novost smernic je priporočilo za začetek antihipertenzivnega
zdravljenja pri predhodno nezdravljenih bolnikih z lakunarno IMK
ali TIA, pri katerih je sistolični KT >130 mm Hg (Stopnja IIb, B).14
Podobno tudi nove Evropske smernice pri vseh bolnikih po IMK ali TIA
priporočajo razmislek o tarčnem sistoličnem KT 120-130 mm Hg.12
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Glede vrste antihipertenzivnega zdravila se priporočila razlikujejo glede na
to, ali je pri bolniku po IMK potrebna monoterapija ali večtirno
antihipertenzivno zdravljenje.
V primeru monoterapije ni prepričljivih dokazov, ki bi favorizirali eno vrsto
antihipertenzivnih zdravil nad drugim. Pri zmanjševanju verjetnosti za
ponovno IMK so najmanj učinkoviti blokatorji receptorjev beta, zato jih ne
priporočajo kot monoterapijo.
Če je potrebno večtirno antihipertenzivno zdravljenje, je glede na nedavno
zaključeno raziskavo ACCOMPLISH najbolj učinkovita kombinacija
zaviralca angiotenzina in dolgolgodelujočega kalcijevega antagonista.15 V
raziskavi so primerjali benazepril v kombinaciji s tiazidnim diuretikom ali z
amlodipinom pri bolnikih z visokim tveganjem za ponovitev srčnožilnega
dogodka. To priporočilo je sicer v nasprotju s še vedno veljavnimi
smernicami AHA/ASA iz leta 2014, ki na podlagi raziskave PROGRESS16
še vedno priporočajo kombinacijo zaviralca ACE in diuretika.14
Evropske smernice priporočajo kombinacijo zaviralca angiotenzina in
dolgodelujočega kalcijevega antagonista ali tiazidu podobnega
diuretika (Stopnja I, A).12
Pri vseh bolnikih mora biti zniževanje KT postopno. Ciljne vrednosti
krvnega tlaka so določene glede na etiologijo IMK:14
• pri bolnikih s hemodinamsko pomembno zožitvijo velikih vratnih ali
možganskih arterij (≥80%), je priporočeno previdno zniževanje brez
specifičnega ciljnega KT, razen minimalnega zmanjšanja za 10/5 mm
Hg. Po revaskularizaciji so ciljne vrednosti KT enake kot pri drugih
bolnikih
• pri bolnikih z lakunarno IMK je priporočeno znižanje sistoličnega KT
na <130 mm Hg (Stopnja IIb). V raziskavi SPS3 so namreč pri več kot
3.000 bolnikih z nedavno lakunarno IMK ocenjevali vpliv ciljnega
sistoličnega KT.16 V skupini s ciljnim KT <130 mm Hg je bilo manj
ponovnih IMK kot v skupini s ciljnim sistoličnim KT 130–149 mm Hg
(2,25 proti 2,77%). Podobno so ugotavljali tudi za miokardni infarkt in
vaskularno smrt. Manjše je bilo tudi število možganskih krvavitev,
vendar je bilo dogodkov premalo, da bi naredili trdne zaključke
• pri skoraj vseh ostalih bolnikih po IMK je priporočeno znižanje KT za
najmanj 10/5 mm Hg. Ciljni KT je <140/90 mm Hg (Stopnja Ia), zadnje
smernice predlagajo celo znižanje sistoličnega KT <130 mm Hg
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(Stopnja IIb, B), če ga je mogoče doseči brez povzročanja pomembnih
neželenih učinkov.
Znotrajmožganska krvavitev

Akutna faza
V akutni fazi je pri bolnikih z znotrajmožgansko krvavitvijo (ZMK) KT
pogosto povišan. Po eni strani povišan KT poveča možnost za širjenje
hematoma, po drugi strani pa povišan KT vzdržuje pretok skozi območje
otekle možganovine ob hematomu in bi znižanje lahko pomenilo
povečanje ishemične lezije. Nedavne raziakave sicer kažejo, da je edem
ob ZMK posledica ekstravazacije tekočine in ne ishemije.18
Raziskava INTERACT2, v katero je bilo vključenih več kot 2.800 bolnikov
pri bolnikih je primerjala bolnike, ki so jim znižali sistolični KT na <140 mm
Hg znotraj ene ure po sprejemu in bolnike, ki so imeli KT <180 mm Hg.
Izid bolezni glede na modificirano Rankinovo skalo – mRS je bil boljši pri
tistih s KT <140 mm Hg. Skupini se med seboj nista razlikovali glede
smrtnosti in hude prizadetosti. Podobni so bili tudi zaključki raziskave
ATACH-2.19
V skladu s tem Ameriške AHA/ASA smernice iz leta 2015 predlagajo:20
• pri bolnikih z akutno ZMK, ki imajo s sistolični KT 150–220 mm Hg
priporočajo akutno znižanje sistoličnega KT na 140 mm Hg
(Stopnja I, A)
• pri sistoličnem KT >220 mm Hg, predlagajo agresivno intravenozno
znižanje KT s spremljanjem na pet minut. Ciljni sistolični KT je 140–
160 mm Hg (Stopnja IIb, C). Za znižanje KT priporočajo intravenozni
nikardipin, klevidipin, labetalol, esmolol, enalaprilat, nitroglicerin,
fenoldopam in fentolamin. Izbira zdravila je individualna.
Evropske ESC/ESH smernice za zdravljenje AH iz leta 201812 po drugi
strani pri bolnikih z akutno ZMK priporočajo previdno znižanje KT v
primeru, če so vrednosti sistoličnega KT ≥ 220 mm Hg (Stopnja IIa,
B). Pri tem priporočajo uporabo intravenoznih zdravil.

Izven akutne faze
V sklopu sekundarne preventive je potrebno pri bolnikih po ZMK
dolgoročno uravnavati KT, kar znatno zmanjša tveganje za ponovitev
dogodka. V raziskavi PROGRESS je pri bolnikih po možganski kapi
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znižanje KT za 9/4 mm Hg zmanjšalo pojav ZMK za 50%.21 Podobno so
v podskupini 611 bolnikov s predhodno ZMK ugotavljali zmanjšanje
števila ponovnih ZMK za 49%. V skladu s tem Ameriške smernice,
objavljene leta 2015 priporočajo ciljne vrednosti KT <130/80 mm Hg
(Stopnja IIa, B).20
Subarahnoidna krvavitev

Akutna faza
Optimalne vrednosti KT pri bolniku s SAK niso dorečene. Ob akutni
anevrizmatski SAK v času, ko anevrizma še ni izločena iz obtoka, ni
določenega ciljnega KT. Smernice AHA/ASA iz leta 2012 ugotavljajo, da
je v akutni fazi SAK znižanje sistoličnega KT do <160 mm Hg razumno
(Stopnja IIa, C).22 Če je nadzor KT potreben, se izogibamo uporabi
vazodilatatorjev kot sta nitroprusid ali nitroglicerin, saj povečata volumen
možganske krvi in zato znotrajlobanjski tlak. Prednost imajo labetalol,
nikardipin in enalapril.
Čeprav znižanje KT najverjetneje zmanjša tveganje za ponovitev SAK, se
ta korist izravna s povečanim tveganjem za pojav ishemije. Možganski
perfuzijski tlak (MPT) je definiran kot razlika med srednjim arterijskim
tlakom in znotrajlobanjskim tlakom (ZLT). Pri bolnikih s povečanim ZLP se
lahko zmanjša MPT in povečanje srednjega arterijskega tlaka je velikokrat
edini mehanizem za vdrževanje penumbre in preprečevanje ishemičnega
infarkta. V raziskavi, ki je vključevala 134 bolnikov s SAH je 80 bolnikov
dobilo antihipertenzivno terapijo za znižanje diastoličnega tlaka pod 100
mm Hg. Bolniki, ki so prejemali antihipertenzivno zdravljenje, so imeli nižjo
incidenco krvavitve (15 proti 33%), ki pa je bila uravnotežena z večjo
incidenco IMK (43 proti 22%). V eni izmed raziskav so ovrednotili, da je
mejni MPT 70 mm Hg.23
Najobčutljivejši pokazatelj stanja je bolnikova zavest. Če bolnik nima
motnje zavesti, je ZLT primeren in znižanje KT lahko zmanjša tveganje za
ponovno rupturo anevrizme – priporočeni sistolični KT pri teh bolnikih je
<140 mm Hg. Pri bolnikih z motnjo zavesti običajno ne znižujemo KT, saj
je lahko posledica zmanjšanja MPT. Pri teh bolnikih potrebujemo merjenje
ZLP in ukrepamo le, če pride do hudega povišanja KT.
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Izven akutne faze
Pri bolnikih po akutni SAK veljajo enaka priporočila za zdravljenje AH kot
za ostalo populacijo.

Sklep
Arterijska hipertenzija je najpomembnejši dejavnik tveganja za
možganskožilne bolezni na katerega lahko vplivamo, zato je zdravljenje
le-te zelo pomembno. Bolniki z možgansko kapjo imajo po eni strani
povečano dolgoročno tveganje za ponovni dogodek, po drugi strani pa
se ob akutnem znižanju arterijskega tlaka lahko razvijejo simptomi
ishemije. Zdravljenje je v akutni fazi odvisno od podtipa možganske kapi
in se spreminja glede na oddaljenost od akutnega začetka. Izven
akutnega obdobja je priporočeno upoštevanje splošnih meril za
preventivo možganske kapi.
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Uvod
Zaradi velikega števila bolnikov z arterijsko hipertenzijo se v intenzivnih
enotah z le-temi pogosto srečujemo. Velikokrat gre za pridruženo
bolezen, ki ni razlog za sprejem v intenzivno enoto, občasno pa je prav
močno povišan arterijski tlak razlog za kritično bolezen.

Arterijska hipertenzija kot pridružena bolezen
Pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo, predvsem tistih, kjer krvni tlak ni
dobro urejen, je delovanje organov odvisno od višjega perfuzijskega tlaka.
Tako lahko pri kritično bolnemu povzročimo dodatno okvaro tkiv zaradi
hipoperfuzije kljub sicer še normalnemu arterijskemu tlaku. Pri teh bolnikih
zato vzdržujemo višji arterijski tlak – približno tak, kot ga je imel bolnik
doma.

Arterijska hipertenzija kot posledica zdravljenja v intenzivni
enoti
Zaradi okoliščin v intenzivnih enotah se tudi pri bolnikih s sicer normalnim
arterijskim tlakom prehodno pojavi arterijska hipertenzija. Ta je velikokrat
posledica hipervolemije zaradi intenzivnega nadomeščanja tekočin v
kritični fazi bolezni, agitacije ali delirija, bolečin, težkega dihanja, ipd.
Pomembno je, da prepoznamo sprožilni dejavnik za povišan arterijski tlak
in ga ustrezno vzročno zdravimo – se pravi, ne z zdravili za nižanje
arterijskega tlaka, ampak z analgetiki, diuretiki, sedativi, ipd.

Arterijska hipertenzija kot povzročitelj kritične bolezni
V redkejših primerih pa arterijska hipertenzija privede bolnika do kritične
bolezni, ki terja zdravljenje v enoti intenzivne terapije. Pogosto gre za
bolnike s srčnim popuščanjem z ohranjenim iztisnim deležem levega
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prekata, ki ob močno povišanemu arterijskemu tlaku dekompenzirajo in
razvijejo pljučni edem. Pri teh bolnikih je potrebno arterijski tlak hitro
znižati in oskrbeti pljučni edem. Pri nezavestnih bolnikih, oz. tistih z
nevrološko simptomatiko in močno povišanim krvnim tlakom moramo
pomisliti na intrakranialno krvavitev.
Občasno v enotah intenzive zaradi kritične bolezni tudi odkrijemo vzrok
za močno povišan krvni tlak – npr. bolniki s feokromocitomom.

Zaključek
Bolniki s predobstoječo arterijsko hipertenzijo v intenzivni enoti
potrebujejo višji perfuzijski tlak za ohranjanje delovanja notranjih organov.
Pri bolnikih z močno povišanim arterijskim tlakom brez predobstoječe
hipertenzije moramo pomisliti na druge sprožilce – npr. bolečina, agitacija,
hipervolemija. Bolnikom, ki jih močno povišan krvni tlak pripelje v enoto
intenzive, pa moramo tlak ustrezno znižati in oskrbeti posledice akutnega
stanja.
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medicinsko etiko, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
Načela, s katerimi se ocenjuje etična primernost, posredno pa tudi
kakovost zdravniškega dela, so kljub različnim okoliščinam in vrsti ali
trajanju bolezni, enaka. Pojmujemo jih z dobronamernostjo in koristnostjo,
neškodljivostjo, avtonomijo bolnikov in pravičnostjo.1
Dobronamernost je povzeta s prastarim etičnim načelom zdravstva –
salus aegroti suprema lex, dobro bolnika je najvišja zapoved, kar pomeni,
da naj bo vse, kar zdravnik stori, bolniku v korist. Če je cilj dobrega
dosegljiv s posegi, ki so boleči, krvavi in povezani s poškodbami tkiv, npr.
operacije, je pa le tako mogoče bolniku učinkovito pomagati,
pomembnost cilja prevlada nad agresivnostjo posega. Zdravnik načelo
dobronamerne koristnosti lahko izpolnjuje le z vzdrževanjem svojega
znanja in spretnosti, v skladu z obstoječim stanjem zdravstvene stroke in
ob upoštevanju individualnih okoliščin vsakega bolnika posebej. Kar je
dobro za enega bolnika, ni nujno enako dobro za drugega.
Neškodljivost je zajeta z načelom primum nil nocere, kar pa ne vključuje
le kakovosti storitev in bolnikove integritete. Upošteva naj se tudi, da z
odločitvijo, ki je najboljša za bolnika ali skupino bolnikov, ne prizadenemo
drugih s hujšimi potrebami, n. pr. prednostno zdravljenje manj prizadetih.
V izrazitem nasprotju z načelom neškodljivosti so čakalne dobe, saj
bolezni med čakanjem ne spijo. Stanje kakršnega imamo pri nas v zvezi s
čakanjem, je neetično in do bolnikov spodbuja nekakšno etično vseenost.
Načelo avtonomije, samostojnosti, zagotavlja bolniku, da samostojno
odloča o kakršnemkoli zdravljenju potem, ko so mu bile vsebine in namen
zdravljenja pojasnjene na njemu razumljiv način, kar v mednarodni
terminologiji predstavlja terminus informed consent. Vloga zdravnika je,
da svetuje in priporoča, ne more pa bolnika prisiliti, da zdravnikove
predloge in nasvete sprejema in jih uresničuje. Prisila ali celo grožnje
pomenijo kršitev načela avtonomije. Bolnik naj vedno odloči neodvisno in
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sam, v skladu z lastnimi vrednotami in prepričanji, četudi ne v svojo korist,
npr. odklanjanje nujne operacije, transfuzije, zdravljenja.
Pravičnost pomeni nepristranskost zdravnikovih odločitev. Ob
upoštevanju zakonov in pravil si prizadeva, da so bremena in koristi
zdravljenja v enaki meri zagotovljena vsem njegovim bolnikom. To
vključuje tudi pravično delitev nezadostnih sredstev in dostopnost do
novih načinov zdravljenja vsem bolnikom s podobnimi potrebami.
Aktualni primer: breme čakanja na pregled naj bo pravično razdeljeno
med vse bolnike s podobnimi zdravstvenimi težavami. K načelu
pravičnosti sodi tudi, da se urgentne primere čimprej ali takoj obravnava.
Usklajenosti vseh štirih načel ni vedno lahko doseči, v okvirih raznih
predpisov je to lahko tudi nemogoče. Napredek zdravstva zastavlja tudi
nove etične dileme (transplantacije, genetika, zarodki), ki širijo etično polje
v zdravstvu, otežujejo izpolnjevanje, hkrati pa poudarjajo veljavo etičnih
načel. Zdravniki bi načela lažje izpolnjevali, če bi se po njih ravnala tudi
zdravstvena administracija.
Še nekaj o razliki med zdravstveno obravnavo akutnega in kroničnega
bolnika. Akutno bolezensko stanje pride nenadno, se razplamti in
običajno popusti. Odvisno od intenzivnosti pa lahko nezdravljeno ali slabo
zdravljeno vodi v smrt ali preide v dolgotrajno, kronično stanje. V večini
akutnih stanj je bolezen ozdravljiva, zdravnikova vloga je ključna, saj
bolnik o njej ne ve prav dosti ali nič in stori najbolje, če se odloči upoštevati
zdravnikova navodila. Povsem drugačen je položaj bolnikov s kroničnimi
stanji, ki so dolgotrajna in običajno neozdravljiva. Bolniki svojo bolezen
poznajo, so nekakšni praktični strokovnjaki zanjo, vedo kako njihove
navade vplivajo nanjo in jih morajo bolezni prilagoditi tako, da jo z
načinom življenja čim manj vznemirjajo. V poteku in usodi kroničnih
bolezni je ključna bolnikova vloga in prav je, da zdravnik bolnika na to
opozori.
Če od etike med zdravnikom in bolnikom preskočimo na odnos med
zdravstvom in družbo, so bila v preteklosti javno-zdravstvena
prizadevanja usmerjena predvsem v varovanje prebivalstva pred
nalezljivimi boleznimi. Danes nalezljive bolezni uspešno nadziramo,
epidemiološke razmere pa so se temeljito spremenile. Podaljševanje
življenja z naraščanjem dolgoživosti, ki še vedno traja, predstavlja
demografsko revolucijo, kakršne v zgodovini še ni bilo in ki prinaša
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številne nove okoliščine, zahteve in etične izzive. Med njimi izstopa
pandemija za starost značilnih kroničnih nenalezljivih bolezni in njihovih
kombinacij, ki se kažejo kot geriatrični sindromi, ki jih v tolikšni in še vedno
naraščajoči prevalenci v zgodovini prav tako še ni bilo. Kronične
nenalezljive bolezni so danes ključni zdravstveni in etični problem
človeštva. V srednjem življenjskem obdobju, med 30 in 69 letom,
smatramo smrti zaradi kroničnih bolezni za odvrnljive in prezgodnje,
vendar je kar 85% takih smrti v manj razvitih državah, kar potrjuje, da so
kronične nenalezljive bolezni (KNB) tudi socialne in ekonomske bolezni.
Danes na globalni ravni lahko 71% vseh smrti pripišemo KNB, največ
zaradi kardiovaskularnih vzrokov, raka, respiratornih bolezni in
diabetesa.2 Kajenje, fizična neaktivnost, škodljivo pitje alkohola in
nezdravo prehranjevanje botrujejo pandemiji KNB in zvišujejo verjetnost
smrti zaradi njih.
O naraščajoči pandemiji KNB so razpravljali v Združenih narodih in
ugotovili, da kardiovaskularne, maligne, diabetes in respiratorne bolezni
pomembno vplivajo na družbeni razvoj in predstavljajo ne samo
zdravstveni, ampak globalni politični in ekonomski izziv. Z njimi v razvitem
svetu narašča debelost, ki naštetim boleznim daje dodaten pospešek. Na
podlagi stališč Združenih narodov je Svetovna zdravstvena organizacija
(SZO) pripravila Global Monitoring Framework,3 s poudarkom na
osveščanju prebivalstva in preventivi KNB z zdravim načinom življenja.
Vseh 6 regionalnih uradov SZO je na njegovi osnovi pripravilo strateške
usmeritve, po katerih je treba bolnike na eni strani nujno zdraviti, prav tako
pa proučevati vzroke bolezni in jih odpravljati ali zmanjševati. Vendar je bil
med vsemi 6 regionalnimi uradi Evropski regionalni urad SZO edini, ki je
poudaril pravico do ustrezne obravnave KNB kot osnovno človekovo
pravico.4 Noben regionalni urad pa ni omenil ključnih zdravil v cenejših
generičnih izvedbah, kar vzbuja pomislek, da so v ozadju lahko interesi
farmacevtske industrije.
Z etičnega vidika so pri prizadevanjih za zmanjšanje KNB pomembna štiri
področja: pravica do informiranja, socialne determinante, financiranje in
odločitev, katere bolezni med njimi so z javno-zdravstvenega stališča
najbolj pomembne.5
Pravica do razumljivega informiranja je pomembno etično načelo, saj naj
se ljudje zavestno odločajo o načinu življenja in prehranjevanja in se ne
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izpostavljajo škodljivim vplivom na zdravje zaradi nezdravih navad drugih,
npr. da niso pasivni kadilci. S prizadevanji za zdravo družbo pa lahko
prizadenemo posameznike. Poveličevanje vitkosti in stigmatizacija
debelosti prizadeva debele posameznike in je z etičnega vidika vprašljivo.
Po načelih dobronamernosti, neškodljivosti, avtonomije in pravičnosti je v
zdravstvu potrebno obravnavati vse bolnike s kroničnimi boleznimi, hkrati
pa se ne sme pozabiti na socialne okoliščine, v kakršnih nastajajo.
Vprašanje kako ljudje živijo, je pomembno s političnega, socialnega,
vedenjskega, okoljskega in ekonomskega vidika. Na teh področjih so med
državami velike razlike. Vlade razvitih držav skrbijo, da se uresničujejo
potrebe njihovih državljanov, pričakuje pa se, da bogate države pri
zmanjševanju izzivov KNB pomagajo revnejšim. Kadar so z epidemijami
nalezljivih bolezni ogrožene tudi same (virus človeške imunske
pomanjkljivosti, ptičja gripa), to tudi delajo, na področju KNB pa so revne
države bolj prepuščene same sebi, čeprav naj bi bile vključene v
mednarodne razvojne načrte in cilje. Deloma k temu prispevajo tudi same.
Problem nerazvitega sveta je pomanjkanje demokracije, mednarodna
pomoč se pogosto preliva v povsem druge namene. Tudi proporcionalno
v preventivo ne vlagajo primerljivih zneskov. So področja, kjer o preventivi
sploh ne moremo govoriti, kljub velikim besedam o etiki, preventive na
področjih, kjer so državljanske vojne, ni.
V globalni obravnavi KNB naj bi po usmeritvah Organizacije združenih
narodov (OZN) in SZO največ pozornosti posvetili tistim, ki skupaj
predstavljajo največ zdravstvenih potreb in kjer naj bi se z manj sredstvi
doseglo čim več. To so štiri prej naštete skupine bolezni,
kardiovaskularne, rak, dihala in diabetes. Vse so povezane z vedenjskimi
dejavniki tveganja: kajenjem, neustrezno prehrano, škodljivim pitjem
alkohola in telesno neaktivnostjo. Po načelih javnega zdravstva in
zdravstvene etike ni prav, da zdravstvena politika manj pozornosti
namenja drugim KNB, n.pr. duševnim in nevrološkim boleznim,
geriatričnim sindromom ter vedno večji potrebi po dolgotrajni oskrbi, kar
vse v globalnih usmeritvah ni dovolj poudarjeno. Pozabiti tudi ne gre na
vpliv podnebnih sprememb na zdravje bolnikov s KNB, kakor tudi na
njihove vzroke.6
Izpolnjevanje priporočil OZN in SZO je etično nedodelano. V skrbi za javno
zdravje so zdravstvene oblasti neredko v etičnem razcepu med potrebami
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posameznikov in družbe. Dileme med deklaracijami in resničnostjo se
kažejo v razlikah med državami in regijami, ki bi jih bilo treba najprej rešiti
za uspešno izpolnjevanje globalno zastavljenih ciljev. V določenem smislu
lahko vse to s slovensko zdravstveno politiko vred prenesemo tudi na
slovenske razmere.
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Uvod
Atrijska fibrilacija (AF) je najpogostejša obstojna tahiaritmija pri odrasli
populaciji. Prvič je bila opisana že leta 1909. Incidenca AF je v stalnem
naraščanju. Trenutno naj bi bila prevalenca AF med splošno odraslo
populacijo okoli 1%. Samo v ZDA ima AF 2,2 milijona ljudi, podobno
število pa tudi v Evropi.1 V nedavni raziskavi, ki je opredeljevala
epidemiološke podatke povezane z razširjenostjo AF so ocenili, da naj bi
bilo na svetu leta 2010 okoli 33,5 milijona ljudi z AF.2 V Evropi je v letu
2010 AF imelo okoli 8,8 milijona ljudi starih nad 55 let, do leta 2060 pa bo
ta številka narasla na 18 milijonov.3 Hkrati se pojavnost AF skozi čas
vztrajno veča, tudi če odštejemo vpliv starajočega se prebivalstva. V
starejši raziskavi so ugotovili, da se je pojavnost AF med leti 1980 in 2000
povečala za 13%.
Upoštevaje naraščajočo incidenco AF ocenjujejo, da naj bi se do leta 2050
samo v ZDA število bolnikov z AF povečalo na preko 10 milijonov. Povsem
mogoče je, da so ocene celo prenizke, saj temeljijo na epidemioloških
raziskavah, ki so vključevale bolnike z ugotovljeno AF. Danes pa vemo,
da je lahko skoraj tretjina, po nekaterih podatkih pa celo 45% epizod AF
klinično nemih in tako pri nekaterih ljudeh AF ne zaznamo, če ne obiščejo
zdravnika zaradi drugih vzrokov.1

Povezava med arterijsko hipertenzijo in atrijsko fibrilacijo
Arterijska hipertenzija predstavlja najpogostejši dejavnik tveganja za pojav
novonastale AF. Tudi, če upoštevamo učinek starosti, je prisotnost
arterijske hipertenzije v Framinghamski raziskavi povečala tveganje za
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nastanek AF za 70 do 80%. Če so bolniki hkrati imeli prisotno hipertrofijo
levega prekata, se je tveganje za nastanek AF povečalo za trikrat.1
Glede na izsledke raziskav obstaja jasna povezava med arterijsko
hipertenzijo in hipertrofijo levega prekata in pojavom AF. Način na
katerega arterijska hipertenzija poveča nagnjenje k nastanku AF ni
povsem jasen, vendar obstaja nekaj možnih mehanizmov, ki se pogosto
prepletajo:
• aktivacija sistema renin/angiotenzin/aldosteron (RAAS).4,5 Aktivacija
sistema RAAS s povečanimi vrednostmi angiotenzina II povzroči zaradi
aktivacije angiotenzinskih receptorjev tipa 1 razen znanih fizioloških
učinkov tudi hipertrofijo in fibrozo atrijskih miocitov ter proliferacijo
fibroblastov. Posledično strukturno preoblikovanje preddvorov je bilo
povezano s povečano nagnjenostjo k nastanku AF. V eksperimentalnih
pogojih so dokazali, da lahko z zaviranjem učinkov angiotenzina II
zmanjšajo stopnjo fibroze v atrijskem tkivu in pojav AF. Povečane
vrednosti angiotenzina II naj bi delovale aritmogeno tudi zaradi
sprememb v elektrofizioloških značilnostih atrijskih miocitov, ki naj bi
bile posledica povečane koncentracije kalcija v celicah. Končno lahko
aktivacija RAAS deluje proaritmogeno zaradi proinflamatornih učinkov
angiotenzina II, ki so jih dokazali v eksperimentalnih razmerah.
Povezava med vnetjem in povečano incidenco AF je bila dokazana v
več raziskavah
• učinki hemodinamičnih sprememb na atrije.6 Dokazana je bila
povezava med pojavom hipertrofije levega prekata ob arterijski
hipertenziji in pojavljanjem AF. Pravzaprav je diastiolična disfunkcija, ki
pogosto spremlja hipertrofijo levega prekata, tisti dejavnik, ki je izrazito
močno povezan s pojavom AF. Mehanizem preko katerega diastolična
disfunkcija poveča nagnjenost k AF ni popolnoma pojasnjen.
Najverjetnejša razlaga je, da zaradi povečanih diastoličnih tlakov v
prekatu pride do tlačne obremenitve levega atrija, ki se razširi.
Raztezanje in povečanje volumna levega atrija pa privede do
sprememb v elektrofizioloških lastnostih levega atrija na tak način, da
se poveča možnost nastanka AF.
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Zdravljenje atrijske fibrilacije z nefarmakološkimi metodami
Osnovna načela zdravljenja AF se pri bolnikih s hipertenzijo v ničemer ne
razlikujejo od obravnave te aritmije pri kateremkoli bolniku. Zdravljenje
vsebuje dobro znane ukrepe, ki vključujejo:
•
•
•
•

prekinjanje napadov AF
preprečevanje ponovnih napadov AF
urejanje prekatne frekvence pri stalni AF in
preprečevanje trombemboličnih zapletov.

Za doseganje navedenih ciljev imamo na voljo farmakološke in
nefarmakološke ukrepe.
Vrste nefarmakoloških načinov zdravljenja atrijske fibrilacije
V zadnjih letih so nefarmakološki načini zdravljenja dosegli velik napredek.
S pomočjo teh metod danes lahko dosežemo sinusni ritem tudi pri
bolnikih s perzistentnimi oblikami AF.

Katetrska ablacija AF
Najmanj invazivna in tudi najbolj razširjena je metoda katetrske
radiofrekvenčne ablacije. Ta metoda temelji na spoznanjih, da se pri veliko
bolnikih AF začenja zaradi proženja električnih impulzov v področju ustij
pljučnih ven.7 Isti avtorji so nato vzpostavili temelje sodobnega zdravljenja
AF s poročilom, da lahko z električno izolacijo vtočišč pljučnih ven
preprečimo ponovitve napadov AF. Pri tej metodi skozi dimlje v levi
preddvor uvedemo posebne katetre in jih prislonimo na ustja pljučnih ven.
Nato z ablacijskim katetrom segrevamo tkivo z dovajanjem
radiofrekvenčnega toka. Tako predel okoli vtočišč pljučnih ven električno
izoliramo. Ker v tem območju največkrat nastajajo električne
depolarizacije, ki prožijo AF, s tem zamejimo prožilce in preprečimo
ponovne napade. Tovrstna metoda zdravljenja je zelo uspešna pri
paroksizmalnih in kratkih perzistentnih oblikah AF, kjer lahko dosežemo
80-odstotno uspešnost.8 Namesto radiofrekvenčne energije lahko
uporabimo zamrzovanje tkiva vtočišč pljučnih ven z dovajanjem tekočega
dušika temperature –70 ºC preko balona, ki ga zagozdimo v ustje pljučne
vene. Rezultati te metode so primerljivi z metodo radiofrekvenčne
katetrske ablacije.9 V UKC Ljubljana opravimo trenutno okoli 120 tovrstnih
posegov letno. Več raziskav je potrdilo, da je to zdravljenje uspešnejše od
antiaritmikov. Možnost ponovitve AF se v primerjavi s farmakološkim
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zdravljenjem zmanjša do 65%.10 Katetrska ablacija je tudi dokaj varna
metoda. Možni zapleti so predvsem hematom na vbodnem mestu,
perikardni izliv in tamponada perikarda ter ezofagealna fistula. Incidenca
zapletov je pod 1 odstotkom.11

Kirurške metode zdravljenja atrijske fibrilacije
Pri obstojnejših oblikah AF je potreben obsežnejši poseg in v teh primerih
so uspehi katetrske radiofrekvenčne ablacije slabši. Pri bolnikih z
dolgotrajno perzistentno AF in povečanimi preddvori so včasih
uspešnejše kirurške ali hibridne metode ablacije. Originalna kirurška
metoda po Coxu je bila sicer uspešna, vendar je zahtevna in dolgotrajna,
zato se v sedanjosti izvaja le še malokje. Razvile pa so se novejše metode,
kjer kirurgi pri operacijah na odprtem srcu lahko hkrati opravijo še
radiofrekvenčno ablacijo ali krioablacijo vtočišč pljučnih ven. Očitna
pomanjkljivost teh metod je, da so zelo invazivne in zato pri bolnikih, ki
sicer ne potrebujejo operacije na srcu, niso sprejemljive. Z razvojem
tehnologije so se razvile manj invazivne kirurške metode, kjer torakotomija
ni potrebna. Kirurgi izkoriščajo možnost endoskopskih metod za prikaz
struktur in dostop do srca z minimalnimi rezi v steno prsnega koša.12 Ena
takšnih metod je bila med prvimi v svetu izvedena tudi v UKC Ljubljana.
S to metodo lahko tudi pri bolnikih z dolgotrajno perzistentno AF
dosežemo sinusni ritem pri skoraj 80% bolnikov.13

Kateri bolniki so kandidati za posamično metodo?
Ker so vsi nefarmakološki posegi kompleksni in dolgotrajni, je njihova
težava omejena dosegljivost. Na Kliničnem oddelku za kardiologijo v UKC
Ljubljana zato za katetrsko ablacijo sprejemamo bolnike s paroksizmalno
in kratkotrajno perzistentno AF, ki še nimajo močno povečanega levega
preddvora (<5,5 cm prečno), in ki imajo kljub antiaritmikom pogoste in
simptomatske napade. Bolniki, ki imajo dolgotrajno perzistentno AF, ob
kateri so izrazito simptomatski ali fibrilacijo spremlja poslabšanje srčnega
popuščanja, so kandidati za katero izmed kirurških metod.

Vpliv arterijske hipertenzije na uspeh zdravljenja atrijske
fibrilacije s katetrsko ablacijo
Podobno, kot je arterijska hipertenzija dejavnik tveganja za nastanek AF,
je tudi eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki zmanjšajo uspešnost
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zdravljenja s katetrsko ablacijo. Tako so pri 148 bolnikih, ki so jih zdravili
s katetrsko ablacijo AF ugotovili, da so tisti, ki so imeli preeksistentno
arterijsko hipertenzijo, imeli manjši uspeh posega.14 Bolniki z arterijsko
hipertenzijo so imeli 2,8-krat večje tveganje ponovitve AF po posegu v
primerjavi z normotenzivnimi bolniki. Poleg premera levega preddvora je
bila prisotnost arterijske hipertenzije najpomembnejši napovednik
ponovitve AF po posegu. Drugi avtorji so pokazali, da obstajajo pri
bolnikih z arterijsko hipertenzijo v levem preddvoru obsežnejša področja
z
nenormalnimi
elektrofiziološkimi
značilnostimi,
kakor
pri
normotenzivnih.15 Obsežne brazgotinske spremembe v steni levega
preddvora, tako imenovani aritmogeni substrat, pa igrajo pomembno
vlogo pri nastanku in obstojnosti AF. Nedavna raziskava je potrdila
pomembno vlogo krvnega tlaka na dolgoročno uspešnost zdravljenja s
katetrsko ablacijo. V tej raziskavi so bolniki, ki so imeli slabo urejen krvni
tlak, imeli pomembno manjši uspeh zdravljenja s katetrsko ablacijo v
primerjavi s tistimi, ki so imeli primerno urejen krvni tlak in
normotenzivnimi bolniki.16 Pri bolnikih z neurejeno arterijsko hipertenzijo
je v 20 mesecih po posegu prišlo do ponovitve AF pri 41% bolnikov,
medtem ko so bolniki z dobro urejenim krvni tlakom in normotenzivni imeli
ponovitev v približno 25%. Dodatno so pri bolnikih z neurejenim krvnim
tlakom opažali dodatne prožilce AF izven pljučnih ven, kar je zahtevalo
obsežnejše ablacije in dolgotrajnejši poseg. Ti podatki kažejo na pomen
skrbnega nadzora krvnega tlaka v obdobju pred in po posegu. Če z
ustrezno antihipertenzivno terapijo poskrbimo za primerno urejenost
krvnega tlaka po posegu, lahko na ta način zmanjšamo možnost
ponovitev AF po katetrski ablaciji.
Vpliv vzpostavitve sinusnega ritma na urejenost krvnega tlaka
AF povzroča povečanje tonusa simpatičnega avtonomnega živčevja.
Ugotovili so, da je slednji posledica nerednega srčnega utripa, ki spremlja
AF in ne zgolj tahikardije.17 Dolgotrajno povečanje aktivnosti simpatičnega
živčnega sistema pa povzroča spremembe na ožilju in v ledvični funkciji,
ki vodijo v povišanje krvnega tlaka.18 S konverzijo AF in vzpostavitvijo
normalnega srčnega ritma bi torej lahko dosegli zmanjšanje krvnega tlaka
pri hipertenzivnih bolnikih z AF. Obstaja nekaj raziskav, ki so pokazale, da
po prekinitvi AF pri bolnikih s hipertenzijo pride do znižanja in boljše
urejenosti krvnega tlaka. Tako so pri bolnikih z AF in arterijsko hipertenzijo
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po elektrokonverziji dokazali zmanjšanje diastoličnega in srednjega
krvnega tlaka, medtem ko se sistolični krvni tlak ni spremenil.19 Novejša
raziskava je pokazala, da je vzpostavitev sinusnega ritma s katetrsko
ablacijo privedla do znižanja sistoličnega krvnega tlaka po 12 mesecih, pri
bolnikih, pri katerih poseg ni bil uspešen, pa se je sistolični tlak v istem
obdobju povečal.20 Omenjeni rezultati nakazujejo, da ima AF preko
povečane aktivnosti simpatičnega avtonomnega živčevja vpliv na
vrednosti krvnega tlaka in da ima vzpostavitev sinusnega ritma lahko
antihipertenzivni učinek pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo in AF.
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ARTERIJSKA HIPERTENZIJA IN
ANTIKOAGULACIJSKO ZDRAVLJENJE
Nina Vene
Klinični oddelek za žilne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični
center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Uvod
Arterijska hipertenzija je pomemben neodvisen dejavnik tveganja za
različne trombotične zaplete, kot sta možganska kap, srčni infarkt in
periferna žilna bolezen. Tveganje dodatno zvečajo še pridruženi dejavniki
tveganja, ki jih pogosto srečujemo pri bolnikih s hipertenzijo, kot so
debelost, motena toleranca za glukozo in motena presnova krvnih
maščob. Okvara tarčnih organov − predvsem okvara srca ob dolgotrajni
hipertenziji s posledičnim srčnim popuščanjem in atrijsko fibrilacijo −
dodatno povečuje tudi tveganje za trombembolične zaplete.
Arterijsko hipertenzijo spremljajo spremembe v strjevanju krvi in delovanju
trombocitov ter porast koncentracije snovi, ki se izločajo iz endotelija in
so lahko odraz poškodovane žilne stene. Opisane spremembe lahko
pospešijo nastanek strdka in so pomemben napovednik različnih
trombotičnih zapletov.1
S protitrombotičnim zdravljenjem lahko zmanjšamo pojavnost
trombotičnih
zapletov,
ki
spremljajo
arterijsko
hipertenzijo.
Antikoagulacijska zdravila uporabljamo predvsem pri bolnikih, ki so
ogroženi zaradi trombemboličnih zapletov, kot so bolniki z atrijsko
fibrilacijo in bolniki z umetnimi srčnimi zaklopkami. Kombinirano
antikoagulacijsko in antiagregacijsko zdravljenje pride v poštev predvsem
pri bolnikih s sočasno atrijsko fibrilacijo in koronarno boleznijo, nedavno
pa je bila kombinacija zelo majhnih odmerkov antikoagulacijskega
zdravila rivaroksabana v kombinaciji z aspirinom uspešno preizkušena
tudi v sekundarni preventivi srčno-žilnih zapletov ogroženih bolnikov.

Antikoagulacijsko zdravljenje bolnikov z atrijsko fibrilacijo
Arterijska hipertenzija je najpogostejši dejavnik tveganja za pojav atrijske
fibrilacije. Tveganje za pojav aritmije je zvečano že pri osebah z visoko
normalnim krvnim tlakom, najbolj ogroženi pa so bolniki s hipertrofijo
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levega prekata in zvečanim levim preddvorom. Atrijska fibrilacija zveča
obolevnost in umrljivost bolnikov za 2- do 5-krat, predvsem zaradi
skokovito zvečanega tveganja za kardioembolično možgansko kap. Z
antikoagulacijskim zdravljenjem tveganje za možgansko kap zmanjšamo
za 60−70%. Uporabimo lahko zaviralce vitamina K ali pa novejša
neposredna peroralna antikoagulacijska zdravila. Antikoagulacijsko
zdravljenje je indicirano tudi v primeru, da je zvečan krvni tlak edini
dejavnik tveganja za možgansko kap in so vrednosti krvnega tlaka ob
zdravljenju v želenem območju.2-5
Skrbno zdravljenje arterijske hipertenzije je ključno pri bolnikih, ki
prejemajo antikoagulacijska zdravila, saj je visok krvni tlak povezan z
večjim tveganjem tako za ishemično možgansko kap, kot za možgansko
krvavitev. Možganska krvavitev je redek, vendar pomemben zaplet
antikoagulacijskega zdravljenja, saj jo spremljata visoka umrljivost ali
invalidnost. Tveganje za možgansko krvavitve je manjše pri bolniki
zdravljenih z neposrednimi peroralnimi antikoagulacijskimi zdravili.
Najbolj ogroženi zaradi krvavitve so bolniki z znanim možgansko-žilnim
obolenjem, starostniki in bolniki s hipertenzijo. Ciljne vrednost
sistoličnega krvnega tlaka pri bolnikih z antikoagulacijskim zdravljenjem
naj ne presegajo 140 mm Hg, želene pa so vrednosti pod 130 mm Hg.
Kadar so prisotne višje vrednosti krvnega tlaka so potrebni vsi ukrepi za
znižanje, posebna previdnost in individualno prilagajanje zdravljenja pa je
potrebno, kadar so vrednost sistoličnega krvnega tlaka nad 180 mm Hg
in/ali diastoličnega tlaka nad 100 mm Hg.4,5

Kombinirano antikoagulacijsko in antiagregacijsko zdravljenje
bolnikov z atrijsko fibrilacijo in koronarno boleznijo
Bolniki z arterijsko hipertenzijo imajo pogosto več sočasnih bolezni,
neredko sta pri njih prisotni tako atrijska fibrilacija kot koronarna bolezen.
Ti bolniki so poleg trombemboličnih zapletov ob atrijski fibrilaciji ogroženi
tudi zaradi ishemičnih dogodkov ob koronarni bolezni in lahko potrebujejo
sočasno tako antikoagulacijsko kot antiagregacijsko zdravljenje. Trajanje
in vrsto zdravljenja prilagodimo tveganju za trombembolične zaplete,
tveganju za srčno žilne zaplete ob koronarni bolezni in tveganju za
krvavitev. Pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo in kronično koronarno boleznijo,
torej tistim, ki v zadnjem letu niso imeli vstavljene žilne opornice v
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koronarno arterijo in/ali niso utrpeli akutnega koronarnega sindroma
zadostuje antikoagulacijsko zdravljenje. Tovrstno zdravljenje učinkovito
preprečuje miokardni infarkt in druge srčno-žilne zaplete, hkrati pa je bolj
varno kot kombinacija antikoagulacijskega in antiagregacijskega
zdravljenja. Kombinirano zdravljenje pa je potrebno v zgodnjem obdobju
po perkutanem posegu in/ali akutnem koronarnem sindromu. Trajaje
zdravljenja je odvisno od tveganja za krvavitve in tveganja za ishemične
zapete. Glede na nedavna priporočila lahko pri večini bolnikov čas
trotirnega zdravljenja, torej zdravljenje s kombinacijo antikoagulacjskega
zdravila, aspirina in klopidogrela, bistveno skrajšamo. Tako lahko
zdravljenje z aspirinom pri večini bolnikov z načrtovano vstavitvijo
opornice in pri bolnikih z velikim tveganjem za krvavitve opustimo po
enem mesecu, pri bolnikih, ki so zelo ogroženi zaradi ishemičnih zapletov
pa po 6 mesecih. Zdravljenje z antikoagulacijskim zdravilom in
klopidogrelom nadaljujemo do 12. meseca, kasneje pa poteka po
priporočilih za zdravljenje bolnikov s kronično koronarno boleznijo.
Uporabimo lahko vse vrste antikoagulacijskih zdravil in odmerek ustrezno
prilagodimo. Vsi bolniki s kombiniranim zdravljenjem potrebujejo tudi
sočasno zdravljenje z zaviralci protonske črpalke.2,6-9

Kombinirano protitrombotično zdravljenje v preprečevanju
aterotrombotičnih zapletov
Bolniki z klinično prepoznavno koronarno, periferno žilno ali
cerebrovaskularno boleznijo so zaradi zapletov ogroženi tako v zgodnjem
obdobju kot tudi več mesecev ali let po akutnem dogodku. Tudi v času,
ko se bolezen zdi stabilna, namreč kljub zdravljenju z aspirinom, ki ga
prejema večina teh bolnikov, kar 5 do 10% bolnikov letno utrpi ponovni
srčno-žilni zaplet. Srčno-žilni zapleti ateroskleroze so najpogosteje odraz
ishemije ob zapori ali zožitvi žile na mestih, kjer nastane strdek, zato
govorimo o aterotrombotični bolezni. Iz razumevanja patofiziologije
njihovega nastanka je razumljivo, da strdke lahko najbolj učinkovito
preprečimo s sočasno uporabo protitrombocitnih in antikoagulacijskih
zdravil. Medtem ko so koristi kombiniranega protitrombotičnega
zdravljenja v zgodnjem obdobju po akutnem dogodku v kliničnih
raziskavah nedvomno dokazane, pa je bil doslej v kroničnem obdobju
ugoden vpliv intenzivnega protitrombotičnega zdravljenja bolj vprašljiv.
Nedavno pa so bili objavljeni rezultati raziskave, v kateri so sodelovali
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bolnikih s stabilno aterosklerotično koronarno in/ali periferno žilno
boleznijo, ki so poleg aspirina prejemali antikoagulacijsko zdravilo
rivaroksaban v zelo majhnem – tako imenovanem žilnem odmerku (2,5 mg
dvakrat dnevno). Ob kombiniranem zdravljenju se je v primerjavi z
aspirinom pomembno zmanjšalo število srčno-žilnih zapletov.10 Ugodni
rezultati raziskave odpirajo nov pristop k zdravljenju najbolj ogroženih
bolnikov z aterosklerozo.

Zaključek
Pri odločitvi o trajanju in kombinaciji protitrombotičnih zdravil pri bolniki z
arterijsko hipertenzijo vselej upoštevamo: tveganje za trombembolične
zaplete, tveganje za srčno žilne zaplete in tveganje za krvavitev ob
protitrombotičnem zdravljenju. Zdravljenje vselej prilagajamo in ga
načrtujemo skupno s posameznim bolnikom, ki mu nudimo odprt pogovor
o pomenu zdravljenja, možnih zapletih in spremljanju zdravljenja.
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Uvod
Dislipidemije opredelimo s koncentracijo krvnih maščob, ki je povezana z
zapleti za zdravje, najpogosteje z aterosklerozo.1-5 Ateroskleroza je
večfaktorsko pogojena bolezen; smotrnost zdravljenja dislipidemij je zato
odvisna od kliničnih okoliščin — zlasti od prisotnosti že izražene ali
zaznavne ateroskleroze (sekundarna preventiva) oziroma od sočasne
prisotnosti in izraženosti drugih dejavnikov tveganja zanjo (primarna
preventiva), med katerimi je ključna prav arterijska hipertenzija.

Razdelitev dislipidemij
Dislipidemije etiološko ločimo na sekundarne in primarne. Sekundarne
dislipidemije najpogosteje povzročajo debelost, sladkorna bolezen,
čezmerno uživanje alkohola, holestatične bolezni jeter (npr. primarna
biliarna ciroza), nefrotični sindrom, kronična ledvična bolezen,
hipotiroidizem, kajenje, nekatera zdravila (npr. estrogenski pripravki,
tiazidni diuretiki, blokatorji receptorjev beta).1-3,6-9 Pri sekundarnih
dislipidemijah je ključnega pomena, da se v najboljši možni meri obvlada
osnovni vzrok.
Primarne dislipidemije so gensko pogojene. Najpogostejša je družinska
hiperholesterolemija, do katere pride najpogosteje zaradi mutacij v zapisu
za receptor LDL, za apolipoprotein B ali za beljakovino PCSK9. Gre za
avtosomno dominantne dedne bolezni, kar pomeni, da je heterozigotna
oblika razmeroma pogosta (1:200–500 posameznikov) in predvsem
klinično pomembna — izrazi se z zelo visokimi ravnmi holesterola v
daljšem časovnem obdobju, učinki zdravljenja zato praviloma odtehtajo
neželene učinke in stroške ne glede na oceno srčno-žilnega tveganja.
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Dislipidemije
laboratorijsko
ločimo
na
hiperholesterolemije,
hipertrigliceridemije in mešane dislipidemije; glede na izraženost jih
dodatno razločimo na zmerne in hude dislipidemije.
Zmerna hiperholesterolemija (LDL-holesterol ≤5 mmol/L) je
najpogostejša oblika dislipidemije, ki jo praviloma srečamo v splošni
populaciji. Njena povezanost z razvojem in zapleti ateroskleroze je
pomembna na ravni posameznika in populacije, zato jo najpogosteje
odkrijemo naključno ali v okviru presejalnega določanja krvnih maščob.
Odločitev o načinu zdravljenja je nato vezana na oceno srčno-žilnega
tveganja.1-5
Huda hiperholesterolemija (LDL-holesterol >5 mmol/L) se najpogosteje
pojavlja v sklopu družinske ali poligenske hiperholesterolemije.
Zmerna trigliceridemija (trigliceridi ≤5 mmol/L) najpogosteje nastopa
skupaj z zmerno hiperholesterolemijo, in sicer v okviru aterogene oziroma
dismetabolične dislipidemije. Zanjo so značilni:
• zmeren porast LDL-holesterola (praviloma gre za drobne, goste,
izjemno ateroglene LDL-delce) in
• trigliceridov (po definiciji >2,3 mmol/L) ter
• znižanje ravni HDL (po definiciji <1,0 mmol/L za moške oziroma <1,3
mmol/L za ženske).
Vzročno je povezana z drugimi presnovnimi motnjami (zlasti debelostjo,
sladkorno boleznijo in metaboličnim sindromom), zato jo imenujemo tudi
dismetabolična dislipidemija, posledično pa je povezana z razvojem in
zapleti ateroskleroze, zato jo imenujemo aterogena dislipidemija.1-3,7-9
Huda trigliceridemija (trigliceridi >5 mmol/L) je povezana z zvečanim
tveganjem za pankreatitis.1-3,7
Arterijska hipertenzija je patofiziološko pomembna kot gonilnik
ateroskleroze, klinično kot pridružen dejavnik tveganja, ki prispeva k
ogroženosti in poveča smotrnost zdravljenja, epidemiološko pa kot
pogosta spremljevalka metabolične mešane dislipidemije pri čezmerno
težkih in debelih posameznikih v sklopu metaboličnega sindroma.

Zdravljenje
Poglavitna indikacija za zdravljenje dislipidemij je preprečevanje
aterosklerotičnih srčno-žilnih bolezni.1-5 Zdravljenje vključuje odstranitev
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ali obvladovanje vzrokov za sekundarno dislipidemijo, življenjski slog
(prehrano, telesno aktivnost, vzdržnost od kajenja in alkohola), zdravljenje
z zdravili ter naprednejše oblike zdravljenja.
Statini so zdravilo prvega izbora za zdravljenje velike večine bolnikov z
dislipidemijami, in sicer s primarnim namenom obvladovanja srčnožilnega tveganja. Delimo jih na močne (npr. atorvastatin in rosuvastatin),
zmerne (npr. simvastatin) in šibke (npr. fluvastatin in pravastatin).
Ezetimib prihaja v poštev kot zdravilo drugega izbora pri bolnikih s hudo
trdovratno hiperholesterolemijo, fibrati pa prihajajo kot zdravilo drugega
izbora pri bolniki z aterogeno dislipidemijo, oziroma samostojno, ko
bolniki ne prenašajo statinov, ali ko gre za hudo trigliceridemijo z majhno
ali zmerno srčno žilno ogroženostjo.
Napredovale oblike zdravljenja (zaviralci PCSK9, afereze) prihajajo v
poštev pri trdovratnih in neodzivnih dislipidemijah. Natančno opredeljene
indikacije za zdravljenje z zaviralci PCSK9 v Sloveniji so trenutno:10
• primarna preventiva: družinska hiperholesterolemija z LDLholesterolom >5 mmol/L kljub ustreznemu življenjskemu slogu, statinu
in ezetimibu v največjih možnih odmerkih, ki jih posameznik še
prenaša.
• sekundarna preventiva:
o LDL >4,0 mmol/L ob potrjeni aterosklerozi kljub ustreznemu
življenjskemu slogu, statinu in ezetimibu v največjih možnih
odmerkih, ki jih posameznik še prenaša.
o LDL >3,6 mmol/L ob potrjenem napredovanju ateroskleroze (npr.
vnovični infarkt, razširjenje ateroskleroze na druga žilna povirja)
kljub ustreznemu življenjskemu slogu, statinu in ezetimibu v
največjih možnih odmerkih, ki jih posameznik še prenaša.
o Lp(a) >1000 mg/L.
Ob tem je največji odmerek opredeljen z odmerkom statina, ki ga je še
posameznik prenesel brez neželenih učinkov, neprenašanje pa kot
dokumentirano zdravljenje z vsaj dvema statinoma, ob katerih je prišlo do
neželenih učinkov.
Pri bolnikih s homozigotno družinsko hiperholesterolemijo je učinkovitost
zdravljenja z zaviralci PCSK9 minimalna, zato so zdravljenje izbora LDLafereze.
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Spremljanje zdravljenja
Spremljamo želene (sprememba lipidograma ob ustrezni adherenci z
zdravljenjem in odzivu nanj) in neželene učinke. Najpogostejši neželeni
učinki so mišični sindromi (statinska mialgija – simptomi brez biokemičnih
označevalcev; statinska miopatija – porast biokemičnih označevalcev;
rabdomioliza – miopatija z okvaro drugih vitalnih organov). Zaradi redkosti
hudih neželenih učinkov, ki bi jih zaznali z laboratorijskim spremljanjem
jetrnih ali mišičnih encimov, so smernice glede rednega spremljanja
nedorečene. Če spremljamo jetrne in mišične encime, za pomembno
spremembo opredelimo porast jetrnih encimov nad 3-kratno oziroma
kreatininske kinaze nad 5-kratno zgornjo referenčno vrednost; porast nad
6-kratno oziroma 10-kratno zgornjo referenčno vrednost zahteva
prekinitev zdravljenja.
V primeru neželenih učinkov prehodno ukinemo statin ter opazujemo, ali
je neželeni učinek izzvenel; če po 2 tednih tega ne potrdimo, je povezava
s statinom malo verjetna in zdravilo znova uvedemo (angl. rechallenge).
Če je neželeni učinek subjektiven (npr. mialgija), lahko ob vnovični uvedbi
zmanjšamo odmerek ali se odločimo za šibkejši statin. O statinski
intoleranci govorimo, ko posameznik dokumentirano ne prenaša vsaj
dveh statinov oziroma v primeru porasta kreatininske kinaze >10-kratnik
ali rabdomiolize.

Zaključek
Dislipidemije so najpogostejša presnovna motnja ter hkrati eden
najpomembnejših dejavnikov tveganja za aterosklerozo. Dokazi o
učinkovitosti zdravljenja dislipidemij z namenom preprečevanja njihovih
zapletov so mnogoštevilni, algoritmi zdravljenja pa so zato razmeroma
preprosti in utečeni; izziv zdravljenja predstavlja predvsem čim boljši izbor
posameznikov, ki jim bo zdravljenje najbolj koristilo, ter adherenca, ki
predstavlja izziv za vze preventivne oblike ukrepanja.
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