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SEZNAM KRATIC 
ACEI zaviralec konvertaze angiotenzina 
ACOG Ameriško združenje porodničarjev in ginekologov (»American College of 

Obstreticians and Gynecologists«) 
ADC navidezni difuzijski koeficient (»apparent diffusion coefficient«) – MR 
AFC arterija femoralis communis 
AH arterijska hipertenzija 
AHZ antihipertenzivno zdravilo 
AIDS sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti 
ALT alanin-aminotransferaza 
ARB zaviralec angiotenzinskega receptorja 
AST aspartat-aminotransferaza 
AV atrioventrikularni 
BB blokator receptorjev beta 
CCB kalcijev antagonist 
CHA2DS2-VASc točkovnik za ocenjevanje tveganja za možgansko kap 
CHADS2 točkovnik za ocenjevanje tveganja za možgansko kap 
CKD-EPI enačba »Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration« 
CRP C-reaktivni protein 
CSKT celodnevno spremljanje krvnega tlaka 
CT računalniška tomografija 
CTA računalniška tomografija z angiografijo 
CTG kardiotokografija 
CTP računalniška tomografska perfuzija 
DHP dihidropiridinski 
DKT diastolični krvni tlak 
DWI difuzijsko obteženo slikanje (»diffusion weighted imaging«) – MR 
ECMO veno-arterijska zunajtelesna membranska oksigenacija (»extracorporeal 

membrane oxygenation«) 
EDD končni diastolični premer 
EEG elektroencefalogram 
EER evidenca elektronskih receptov 
EKG elektrokardiogram 
ERK zunajcelične kinaze, ki jih regulirajo signali (»extracellular signal-

regulated kinases«) 
ESC Evropsko združenje za kardiologijo 
ESH Evropsko združenje za hipertenzijo 
FIRDA ritmični izbruhi počasne aktivnosti delta (»frontal intermitent rhytmic delta 

activity«) 
FLAIR sekvenca, ki izniči signal tekočin (»Fluid Attenuated Inversion 

Recovery«) – MR 
FR fiziološka raztopina 
GCS glasgowska lestvica kome 
GI gleženjski indeks 
GLP-1 glukagonu podoben peptid-1 
GMAS sindrom Gerbec Morgagni Adams Stokes 
HAS-BLED točkovnik tveganja za veliko krvavitev 
Hb hemoglobin 
HbA1C glikiran hemoglobin A1c 
HDL lipoprotein z visoko gostoto 
HELLP sindrom »Hemolysis, Elevated Liver enzymes and Low Platelet count« 
HFpEF srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata 
HFrEF srčno popuščanje z okrnjenim iztisnim deležem levega prekata 
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Seznam kratic (nadaljevanje) 
HIV virus človeške imunske pomanjkljivosti 
HLP hipertrofija levega prekata 
HPOO s hipertenzijo povzročena okvara organov 
HUS hemolitično-uremični sindrom 
IMT debelina intime-medije 
INR mednarodno normalizirano razmerje 
IPP Internistična prva pomoč 
ISH Mednarodno združenje za hipertenzijo (»International Society of 

Hypertension) 
ITM indeks telesne mase 
IVT intravenska tromboliza 
KO klinični oddelek 
KOIIM Klinični oddelek za intenzivno interno medicino 
KT krvni tlak 
KTABL kombinirana tableta 
KTD krvni tlak doma 
LDL lipoprotein z nizko gostoto 
LVEF iztisni delež levega prekata 
MAO monoaminooksidaza 
MCV povprečna prostornina eritrocita 
MDRD »Modification of Diet in Renal Disease« enačba
MEN multipla endokrina neoplazija
MgSO4 magnezijev sulfat
MMM Mesec meritev maj (»May Measurement Month«)
MOD večorganska prizadetost
MR magnetna resonanca
MRI slikanje z magnetno resonanco
MSA multipla sistemska atrofija
ne-DHP ne-dihidropiridinski
NOAK neposredno peroralno antikoagulacijsko zdravilo
oDP ocenjena dnevna proteinurija
oGF ocenjena glomerulna filtracija
OH ortostatska hipotenzija
P2Y12 receptor za adenozin difosfat na trombocitu
PAB periferna arterijska bolezen
PAF izolirana (»čista«) avtonomna odpoved
PCT prokalcitonin
POCUS obposteljni pregled bolnika z ultrazvokom
POTS sindrom posturalne ortostatske tahikardije
PPAR-gama receptor gama, aktiviran s proliferatorjem peroksisomov
PRA plazemska reninska aktivnost
PRES sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije
proBNP pro-možganski natriuretični peptid
PTA perkutana transluminalna angioplastika
PWV hitrost pulznega vala
PTT čas prehoda pulznega vala (»pulse transit time«)
QRS Q, R, S zobci v EKG
RAAS renin-angiotenzin-aldosteronski sistem
RAS renin-angiotenzinski sistem
RCVS reverzibilni cerebralni vazokonstrikcijski sindrom
RWT relativna debelina stene
SAT srednji arterijski tlak
SBNM Splošna bolnišnica Novo mesto
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Seznam kratic (nadaljevanje) 
SCORE točkovalnik »Systematic COronary Risk Evaluation« 
SGLT-2 natrij-glukozni prenašalni sistem 2 (»sodium/glucose cotransporter 2«) 
SKT sistolični krvni tlak 
SMKT samodejno merjenje krvnega tlaka (v ambulanti) 
SpO2 nasičenost hemoglobina s kisikom v krvi (%) 
SSIR selektivni zaviralec ponovnega privzema serotonina 
ST interval med prekatno depolarizacijo in repolarizacijo (EKG) 
T2 čas »transverse relaxation decay in spin-echo measurements« – MR 
TCA triciklični antidepresiv 
TEA trombendarteriektomija 
TIA tranzitorna ishemična ataka 
TMA trombotična mikroangiopatija 
TSH ščitnico stimulirajoči hormon (tirotropin) 
TTE transtorakalni ultrazvok srca 
TTP trombotična trombocitopenična purpura 
UKC Univerzitetni klinični center 
UZ ultrazvok 
Xa aktivirana oblika koagulacijskega faktorja X 
ZDA Združene države Amerike 

 

 

 





11

XXVIII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo
www.hipertenzija.org 

MERJENJE KRVNEGA TLAKA 
– SODOBNI PRISTOPI

Blood pressure measurement – current approches 

Primož Dolenc 

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

Izvleček 

Učinkovito zdravljenje hipertenzije temelji na natančni in ponovljivi meritvi 
krvnega tlaka. V prispevku so opisane prednosti in slabosti ter posebnosti 
različnih metod krvnega tlaka v ambulanti in izven nje.  

V ambulantah so najpogostejše konvencionalne meritve krvnega tlaka. Pri 
njih je možnih več različnih virov napak – od preiskovanca, merilnika, 
najpogosteje pa je vir napak pri opazovalcu. Z upoštevanjem smernic in 
protokolov so tudi te meritve lahko bolj natančne. Zdravnik bi moral 
obvladati merjenje krvnega tlaka z avskultacijo, saj oscilometrični merilniki 
pogosto ne morejo pravilno izmeriti krvnega v različnih okoliščinah – ob 
atrijski fibrilaciji, bradikardiji, tahikardiji, aritmiji. Konvencionalne meritve 
krvnega tlaka v ambulanti vse bolj zamenjujejo samodejne meritve KT v 
ambulanti – z ali brez prisotnosti opazovalca. Ta tehnika meritev ponuja 
največjo natančnost meritev v ambulanti in je v nekaterih državah že 
rutinska metoda. 

Celodnevno spremljanje krvnega tlaka je najnatančnejša metoda za 
diagnostiko hipertenzije in njeno spremljanje. Pri tej preiskavi so 
najpomembnejša povprečja krvnega tlaka in srčnega utripa – 24-urno, 
dnevno in nočno, sprememba krvnega tlaka ponoči. Za ustrezno 
interpretacijo mora preiskovanec med preiskavo izpolnjevati dnevnik. Pri 
tej preiskavi dobimo dodatne koristne podatke o spremenljivosti krvnega 
tlaka. 

Pri merjenju krvnega tlaka doma dobimo veliko število meritev, meritve so 
brez učinka bele halje, če preiskovanec pri meritvah dobro sodeluje. 
Protokol za diagnostiko krvnega tlaka zahteva sedemdnevne meritev 
krvnega tlaka – dvojnik meritev zjutraj in zvečer za zanesljivo oceno 
krvnega tlaka, brez upoštevanja meritev prvega dne. Bolniki, ki si občasno 
sami merijo krvni tlak doma, bolje sodelujejo pri zdravljenju hipertenzije in 
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imajo bolje urejen krvni tlak. Pred nakupom osebnega merilnika za krvni 
tlak svetujemo preverjanje njegove kakovosti na spletnih straneh, kje so 
merilniki strokovno neodvisno ocenjeni. 

Pričele so se pojavljati novejše prenosne metode za merjenje krvnega 
tlaka brez manšete – princip delovanja teh merilnikov je izračun krvnega 
tlaka iz ocene hitrosti prehoda pulznega vala ali z aplanacijo arterijske 
stene. Pri teh merilnikih je praviloma potrebna predhodna kalibracija 
krvnega tlaka z nadlahtnim merilnikom. Kljub temu, da so nekateri tovrstni 
merilniki uspešno opravili testiranja za natančnost po mednarodnih 
protokolih so bila le-ta opravljena v mirovanju. 

Ključne besede: krvni tlak, določanje krvnega tlaka, hipertenzija, celodnevno 
spremljanje krvnega tlaka, krvni tlak doma, merilnik za krvni tlak, 
sfigmomanometer, oscilometrija 

Abstract 

Effective treatment of hypertension is based on accurate and reproducible 
blood pressure measurements. The article describes the advantages, 
disadvantages and specificities of various blood pressure measurement 
methods in the office and outside the office. 

Office blood pressure measurement is the most common method of blood 
pressure determination in the office. Office blood pressure measurements 
have several possible sources of inaccuracy – from the patient, from blood 
pressure measuring device, to the observer, who is the most common 
error source. By following the measurement guidelines and protocols, 
these measurements can also be more accurate. The doctor should 
maintain the skills to measure blood pressure using the auscultation, 
because automated oscillometric devices may be inaccurate in patients 
with atrial fibrillation, bradycardia, tachycardia or arrhythmia. To a large 
extent, conventional blood pressure measurements are being replaced by 
automated office blood pressure with or without the observer in the room. 
Automated office blood pressure is the most precise measurement 
technique in the office and is already routinely used in several countries.  

Ambulatory blood pressure monitoring is the most accurate method for the 
diagnosis and monitoring of hypertension. The most important results are 
the averages of blood pressure and heart rate during the examination – 
24-hour, day and night values and change in blood pressure at night. For 
proper interpretation, the patient must fill in a diary during the investigation. 
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This method provides additional useful information on blood pressure 
variability. 

With home blood pressure monitoring many measurements are obtained. 
These measurements are without white coat effect, if the patient is 
compliant with the protocols. The diagnostic approach requires seven days 
of blood pressure measurements – duplicate readings in the morning and 
in the evening to reliably assess average blood pressure, with discarded 
measurements of the first day. Patients who periodically control their blood 
pressure at home are more compliant at the treatment of hypertension and 
have better controlled blood pressure. Before purchasing a home blood 
pressure monitor, we recommend checking the accuracy of the device with 
independent validations on dedicated websites. 

Newer portable methods for measuring blood pressure without a cuff have 
begun to emerge – the principle of operation of these devices is to 
calculate blood pressure from an estimate of the pulse transit time or by 
applanation of an arterial wall. As a rule, these devices generally require 
pre-calibration of the blood pressure with a brachial cuff device. Although 
some of these devices have been successfully tested for accuracy with 
international protocols, they have only been confirmed for accuracy in the 
resting conditions. 

Key words: blood pressure, blood pressure determination, hypertension, 
ambulatory blood pressure monitoring, home blood pressure monitoring, blood 
pressure monitor, sphygmomanometer, oscillometry 

Uvod 

Racionalno in stroškovno učinkovito zdravljenje hipertenzije temelji na 
natančni in ponovljivi meritvi krvnega tlaka (KT).1,2 Kljub nesporni 
razširjenosti in uporabnosti konvencionalnih meritev KT v ambulanti pri 
ugotavljanju in obvladovanju hipertenzije po vsem svetu, ima ta metoda 
velike pomanjkljivosti, ki resno omejujejo natančno merjenje KT in 
zanesljivo diagnozo hipertenzije. Te pomanjkljivosti so posledica 
nestandardizirane metodologije (čas počitka, drža, govorjenje, število 
meritev), kar ima za posledico slabo ponovljivost meritev v ambulanti, 
možnost napak in pristranskosti opazovalca pri avskultacijski metodi.1-4 Pri 
meritvah se pojavljajo učinek oz. hipertenzija bele halje in prikrita 
hipertenzija, kar so pogosti pojavi pri nezdravljenih in zdravljenih 
posameznikih.1,2,5 
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KT lahko izmerimo na več načinov:6 

 avskultacijsko merjenje v ambulanti – slabo standardizirana metoda z
veliko možnimi napakami, a ima nizko ceno in je prognostično dobra

 samodejno merjenje krvnega tlaka (SMKT) brez opazovalca – najbolj
standardizirana meritev v ambulanti, a je potreben prostor in čas za
meritev, verjetno najboljša presejalna metoda, nimamo pa zanesljivih
razmejitvenih vrednosti

 samodejno merjenje krvnega tlaka z opazovalcem – dobra dosegljivost,
dobri prognostični podatki, a pogosto neustrezno uporabljana metoda
(nestandardizirano), trenutno je to najbolj dosegljiva metoda za široko
uporabo

 celodnevno spremljanje krvnega tlaka (CSKT) – najboljša prognostična
zmožnost meritev KT in boljša ponovljivost od drugih metod, dobimo
tudi KT med spanjem; to je priporočena metoda za diagnostiko
hipertenzije in odločitev o zdravljenju

 krvni tlak doma (KTD) – dobra dostopnost, boljša prognostična vrednost
in ponovljivost od konvencionalnih meritev v ambulanti dobra
dostopnost, je priljubljena metoda za spremljanje KT pri bolnikih, ima
pa tudi nekatere slabosti – možno neustrezno poročanje preiskovancev
o meritvah, ali njihovo sprotno prirejanje sheme zdravil

 KT v lekarni – prednost teh meritev je dostopnost do zdravljenih in
nezdravljenih bolnikov s hipertenzijo in je koristna kot dodaten pristop
za izboljšanje urejenosti hipertenzije; meritve pa so lahko slabo
standardizirane. Dokazi o mejnih vrednostih, ponovljivosti teh meritev
so omejeni

 KT na javnih mestih – dostopnost do neodkritih bolnikov s hipertenzijo,
poceni množična metoda za merjenje KT v splošni populaciji.

Konvencionalno merjenje krvnega tlaka v ambulanti 

Tradicionalno smo do nedavnega merjenje KT v ambulanti izvajali s 
sfigmomanometrom in stetoskopom. Živo srebro se zaradi toksičnosti 
postopoma opušča in ker imamo na voljo preverjene oscilometrične 
naprave, avskultacijsko tehniko vse bolj nadomeščajo samodejne meritve. 
Alternativa živosrebrnemu sfigmomanometru je ti. „hibridni“ 
sfigmomanometer, ki združuje lastnosti elektronskih in živosrebrnih 
naprav. Hibridni sfigmomanometer ima namesto stolpca živega srebra 
elektronsko lestvico (svetleče diode ali zaslon iz tekočih kristalov), ki 
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oponaša živosrebrni stolpec. KT izmerimo enako kot pri živosrebrnem 
merilniku z uporabo stetoskopa in poslušanjem Korotkovovih tonov.7  

Vzroki nenatančnosti pri merjenju KT v ambulanti so lahko posledica 
napak pri preiskovancu (npr. kot posledica neustrezne drže ali 
vznemirjenja), v napravi za merjenje krvnega tlaka (npr. neustrezna 
kalibracija merilnika), ali neustrezna tehnika meritev opazovalca. Pri 
avskultacijskih meritvah je opazovalec glavni vir napak.7 Najpogostejša 
napaka je izmerjen KT s priljubljeno zaključno številko, odčitek krvnega 
tlaka je zaokrožen na številko, ki jo opazovalec izbere sam, najpogosteje 
5 ali 0, medtem ko bi morala biti zaključna številka meritve deljiva z 2, kar 
je natančnost metode (2 mm Hg). Kljub opisanim težavam morajo 
zdravniki ohraniti veščino merjenja krvnega tlaka z avskultacijo, ker so 
samodejni oscilometrični merilniki pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo, 
tahikardijo, bradikardijo ali aritmijo lahko nenatančni.1,2 Razmejitvena 
vrednost za hipertenzijo pri konvencionalni meritvi krvnega tlaka v 
ambulanti je 140/90 mm Hg ali več. Podrobnejša razdelitev je navedena v 
Slovenskih smernicah za obravnavanje hipertenzije, ki so povzete po 
smernicah Evropskega združenja za hipertenzijo in Evropskega združenja 
za kardiologijo 2018.1,2 

Samodejno merjenje krvnega tlaka v ambulanti 

SMKT v ambulanti je povprečje večkratnih meritev KT, zabeleženih s 
popolnoma samodejno napravo, pri čemer bolnik med meritvami mirno 
počiva sam v mirni sobi v ambulanti ali na oddelku.8 V primerjavi s 
konvencionalnim merjenjem KT v ambulanti je pri SMKT porast KT v 
ambulanti najbolj omejen, natančnost meritev je boljša, napake 
opazovalcev manjše, kar zagotavlja bolj standardizirano merjenje KT.9 
Raziskave kažejo, da je SMKT boljši napovedovalec s hipertenzijo 
povzročenih okvar organov (HPOO), zlasti v primerjavi z rutinskim 
konvencionalno izmerjenim KT v ambulanti, ki slabo korelira z HPOO, npr. 
maso levega prekata.10 Srčno-žilno tveganje se je v raziskavi s starejšimi 
prebivalci bistveno povečalo pri SMKT z izmerjenimi vrednostmi med 135–
144/80–89 mm Hg.11 Kanadski izobraževalni program za hipertenzijo 
(Canadian Hypertension Education Program)12 priporoča SMKT kot 
najprimernejšo metodo za oceno krvnega tlaka v ambulanti. V raziskavi 
SPRINT so po 5–minutnem počitku v ambulanti s samodejnimi merilniki 
izmerili povprečje treh zaporednih meritev KT. SPRINT je bila prva 
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raziskava, ki je temeljila na tej metodi meritev – v njej je izmerjen sistolični 
KT za približno 10 mm Hg nižji od meritev izmerjenih na konvencionalen 
način.13,14 Po trenutnih Evropskih smernicah so razmejitvene vrednosti 
SMKT za diagnozo arterijske hipertenzije podobne kot povprečje KT pri 
celodnevnem spremljanju KT (CSKT) med budnostjo in pri krvnem tlaku 
doma (KTD) – 135/85 mm Hg.1,2 

Celodnevno spremljanje krvnega tlaka  

V zadnjih 30 letih se je CSKT razvilo v najsodobnejšo metodo merjenja 
krvnega tlaka. CSKT bistveno izboljša napoved tveganja v primerjavi z 
konvencionalnimi meritvami v ambulanti, tako pri bolnikih s hipertenzijo kot 
tudi v splošni populaciji.1,2,15-17 Večje število meritev, odsotnost priljubljenih 
številk in pristranskosti opazovalca, zmanjšanje učinka belega halje – vse 
skupaj prispeva k boljši napovedni prednosti CSKT. Bolniki morajo 
izpolnjevati dnevnik med preiskavo – pomembni so obdobje budnosti in 
spanja, podatki o zdravilih, o času obrokov in fizičnih obremenitvah ter o 
morebitnih simptomih. Novejši merilniki omogočajo tudi zaznavanje 
telesnega položaja in aktivnosti – dodatni podatki še povečajo povednost 
zabeleženega krvnega tlaka. Tehnologija se usmerja proti meritvam KT 
brez manšete, kar bi lahko bistveno povečalo udobje preiskovancev med 
preiskavo.16 Do sedaj sicer še noben od teh merilnikov nima podatkov o 
napovedni vrednosti srčno-žilnih zapletov. V tabeli 1 so navedene 
razmejitvene vrednosti med normotenzijo in hipertenzijo za CSKT, ki jih 
navajajo smernice.1,2,17  

Tabela 1. Definicije hipertenzije pri meritvi KT v ambulanti, pri celodnevnem 
spremljanju KT in pri meritvah KT doma1,2 

Način merjenja KT Sistolični KT 
(mm Hg) 

 Diastolični KT 
(mm Hg) 

KT v ambulanti1 ≥140 in / ali ≥90 

celodnevno spremljanje KT    
podnevi (ali zbujenost) ≥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 
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Tabela 2 prikazuje razmejitvene vrednosti iz mednarodne zbirke podatkov 
IDACO (The International Database on Ambulatory blood pressure 
monitoring in relation to Cardiovascular Outcome) – izračunane vrednosti 
temeljijo na 10-letnem tveganju za srčno-žilne zaplete in ustrezajo 
podobnemu tveganju, ki jih prinaša KT merjen v ambulanti pri optimalnem 
(120/80 mm Hg), normalnem (130/85 mm Hg) in zvišanem KT (140/90 mm 
Hg).17 KT ponoči bolje napoveduje srčno-žilne zaplete kot KT podnevi, 
verjetno zato, ker je ponoči KT bolj stalen. Preiskovanec nima aktivnosti in 
je v stalnem telesnem položaju.17,18 Tudi izolirana hipertenzija podnevi in 
izolirana hipertenzija ponoči napovedujeta srčno-žilne zaplete. V bazi 

Tabela 2. Predlog razmejitvenih vrednosti krvnega tlaka (mm Hg) pri 
celodnevnem spremljanju krvnega tlaka, ki temeljijo na primerljivem 10-letnem 
srčno-žilnem tveganju s konvencionalnim merjenjem krvnega tlaka v ambulanti – 
baza podatkov IDACO17 

KT v ambulanti 
CSKT 

24 ur podnevi ponoči 

optimalen KT <120/80 <115/75 <120/80 <100/65 
normalen KT <130/85 <125/75 <130/85 <110/70 
zvišan KT ≥140/90 ≥130/80 ≥140/85 ≥120/70 

KT – krvni tlak, CSKT – celodnevno spremljanje krvnega tlaka 

Slika 1. Primerjava krvnega tlaka v ambulanti in celodnevnega spremljanja 
krvnega tlaka pri diagnostiki hipertenzije (preiskovanec še nima zdravil) in 
zdravljenih bolnikih s hipertenzijo. KT – krvni tlak, CSKT – celodnevno 
spremljanje krvnega tlaka 
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podatkov IDACO je pogostnost normotenzije 49,4%, hipertenzije bele 
halje 14,5%, prikrite hipertenzije 10,6% in hipertenzije 25,5%.17 

Najpomembnejši prispevek CSKT k razvrstitvi tveganja je ujemanje med 
konvencionalnimi meritvami KT v ambulanti in CSKT pri nezdravljenih 
preiskovancih ali pri zdravljenih bolnikih (slika 1).1,2,17 V klinični praksi je 
pogosta definicija hipertenzije bele halje povišan KT ambulanti in 
normotenziven med CSKT. Rezultati raziskav so prepričljivo pokazali, da 
je tveganje za srčno-žilne bolezni pri bolnikih s hipertenzijo bele halje 
manjše kot pri tistih, ki imajo povišan KT in je podobno kot pri 
normotenziji.17,18 Obraten pojav od hipertenzije je prikrita hipertenzija – 
normotenziven KT v ambulanti in zvišan pri CSKT – srčno-žilno tveganje 
pri teh preiskovancih je podobno kot pri znani hipertenziji.18 

Za odčitek CSKT je potrebno priložiti izpis meritev, statistične rezultate, 
pregledno sliko meritev in po možnosti ekspertni odčitek preiskave.19 

Merjenje krvnega tlaka doma 

Razvoj poceni in ustrezno ovrednotenih merilnikov za merjenje KTD je v 
zadnjih 20 letih omogočil, da preiskovanci sami spremljajo KT doma.1,2,7  

KTD ponuja veliko število meritev in izključitev učinka bele halje ter 
prispeva k boljši diagnostični natančnosti v primerjavi s konvencionalnimi 
meritvami KT v ambulanti. KTD ima nekaj podobnih značilnosti kot dražje 
in bolj zapleteno CSKT.1,2,20 Če preiskovanci uporabljajo samodejne 
merilnike in upoštevajo protokol za merjenje KT doma, namesto da bi 
merili KT le ob težavah, so izmerjene vrednosti krvnega tlaka brez učinka 
bele halje. Poleg tega KTD dolgoročno izboljšuje sodelovanje bolnikov, ki 
se zdravijo zaradi hipertenzije, zmanjša število potrebnih kontrolnih 
pregledov, potrebnih za diagnozo in zdravljenje hipertenzije.19 KTD 
omogoča tudi oceno dolgoročne spremenljivosti KT.21  

Na žalost merjenje KTD ni tako enostavno, kot pogosto predvidevamo. 
Merilniki za spremljanje KTD morajo biti natančni. Ni nujno, da je 
samodejni merilnik, ki je natančen pri odraslih, natančen tudi v drugih 
okoliščinah, npr. pri otrocih ali nosečnicah. Na žalost je neodvisno 
preverjenih manj kot petina merilnikov na tržišču. Klinično ocenjene 
merilnike in njihovo natančnost lahko preverimo na nekaterih spletnih 
straneh, npr. https://medaval.ie/, https://bihsoc.org, https://www.stridebp. 
org). Za diagnostiko hipertenzije je potrebno KT meriti 7 dni zaporedoma 
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ter izračunati povprečje KT v zadnjih 6 dneh meritev. Po protokolu 
izmerimo dvojnik meritev zjutraj in zvečer, da dobimo natančno povprečje 
KT.7,20 Ta postopek je za preiskovance precej naporen in zahteven. 

Pri merjenju KTD menimo, da je povprečje ≥135/85 mm Hg 
hipertenzivno.1,1,7,20 V bazi podatkov IDHOCO (International Database of 
HOme blood pressure in relation to Cardiovascular Outcome)22 se 10-letno 
tveganje srčno-žilnih zapletov pri konvencionalno izmerjenem KT v 
ambulanti 120/80 mm Hg ujema s povprečjem KDT 120/75 mm Hg, pri 
130/85 mm Hg s povprečjem 125/80 mm Hg, pri 140/90 mm Hg s 
povprečjem 130/85 ter 160/100 mm Hg s povprečjem 145/90 mm Hg.  

KTD je uporabno tudi za spremljanje KT pri zdravljenih preiskovancih. Pri 
urejeni hipertenziji zadoščajo redne meritve med 1-krat tedensko do 1-krat 
mesečno, dvojnik meritev zjutraj in zvečer.1,2,20 

V diagnostiki hipertenzije ima CSKT nekaj prednosti pred KTD – to je edina 
metoda s katero izmerimo KT ponoči, ki se najbolj ujema s srčno-žilnimi 
zapleti. Tudi izolirano hipertenzijo ponoči lahko razpozna samo 
CSKT.1,2,3,15 CSKT omogoča diagnostiko hipotenzije, posebej pri starejših, 
ki imajo pogosto posturalno in postprandialno hipotenzijo zaradi okvare 
avtonomnega živčevja in oslabljenega baroreceptorskega refleksa. Samo 
s KTD brez dodatnega CSKT lahko spregledamo do 25% bolnikov z 
visokim srčno-žilnim tveganjem – s prikrito hipertenzijo ali zdravljeno 
hipertenzijo.23 

Merjenje krvnega tlaka brez manšete 

Večina merilnikov brez manšete izmeri KT s pomočjo meritev časa 
prehoda pulznega vala (pulse transit time – PTT), tj. čas, potreben za 
prehod arterijskega pulznega vala iz levega prekata do distalne arterije.24 
PTT je obratno sorazmeren s krvnim tlakom in je odvisen od prožnosti 
arterije, debeline arterijske stene, polmera arterije in gostote krvi. Pred 
meritvami je potrebno začetno umerjanje KT s konvencionalno meritvijo z 
manšeto na nadlahti, nato pa merilnik meri KT na zapestju. PTT 
izračunamo z uporabo elektrokardiograma (potrebujemo čas prekatnega 
iztisa) in fotopletizmografskih senzorjev ki zaznajo čas perifernega 
arterijskega utripa.24 

Pred kratkim je bilo predstavljenih več pametnih prenosnih ur, ki izmerijo 
KT na ta način, večinoma s pomočjo PTT iz meritve pulznega vala na 
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zapestju. Npr., Heartisans Blood Pressure Watch (Heartisans, Hong Kong) 
potrebuje za meritev nepremično merjenje z napravo v višini srca 20 s in 
izmeri sistolični in diastolični KT. Meritve se prenesejo v telefonsko 
aplikacijo preko Bluetooth.  

Druga metoda za meritve KT na zapestju s pametno uro je arterijska 
tonometrija.24 Arterijska tonometrija uporablja koncept aplanacije 
arterijske stene za merjenje oblike pulznega vala, npr. BPro (HealthSTATS 
Technologies). Pretvornik sile tonometra je vgrajen v zapestni pas ure in 
dovolj stisne tkivo in radialno arterijo, da povzroči aplanacijo. Monitor 
prikazuje odčitke bolniku in brezžično posreduje podatke na varen spletni 
portal, do katerega lahko dostopa zdravnik. BPro omogoča neprekinjeno 
24-urno spremljanje KT. Pred uporabo je potrebno umerjanje merilnika z
konvencionalno izmerjenim KT na nadlahti. Pred 24-urnim meritvenim
obdobjem je treba napravo prilepiti nad brahialno arterijo z lepilnim trakom.
BPro je uspešno opravil validacijo po protokolih Združenja za napredek
medicinske instrumentacije (AAMI) in protokolu ESH v mirovanju.24 Med
gibanjem tovrstne meritve postanejo manj natančne.

V skupino merilnikov ki izmerijo KT brez manšete sodi še SOMNOtouch
NIBP, ki uporablja podatke PTT, vendar na drugačen način – merilnik je
nameščen na zapestju, KT pa sem meri s fotopletizmografijo na prstu. Ta
nastavitev je ugodna, ker omogoča neprekinjeno merjenje KT. Vgrajeni
Bluetooth omogoča enostaven prenos podatkov v mobilni telefon ali v
osebni računalnik. SOMNOtouch NIBP je bil potrjen v skladu s protokolom
ESH, vendar manj natančen pri višjih vrednostih KT.25

Razvoj merilnikov za merjenje KT brez manšete je silovit, s ciljem čim
boljšega zajemanja KT v vsakdanjih okoliščinah.

Zaključek 

Natančna meritev KT je bistvenega pomena za diagnozo in zdravljenje 
hipertenzije. Z nedavnimi smernicami o hipertenziji, ki priporočajo nižje 
vrednosti ciljnega krvnega tlaka, je natančno vrednotenje KT postalo še 
pomembnejše. Boljšo natančnost meritev v ambulanti omogočajo 
samodejne meritve krvnega tlaka brez prisotnosti opazovalca. 
Konvencionalne meritve KT v ambulanti so večinoma uporabne zgolj kot 
presejalni test za oceno KT. Meritve KT izven ambulante (CSKT in KTD) 
bi morale postati osnova za diagnozo in zdravljenje hipertenzije.  
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Pojavljajo se nove metode merjenja krvnega tlaka brez manšete, ki pa 
zaenkrat zaradi številnih omejitev še niso odobrene za rutinsko uporabo. 
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INTERPRETACIJA IZVIDOV ZA OCENO S 
HIPERTENZIJO POVZROČENE PRIZADETOSTI 

ORGANOV 

Interpretation of examinations for evaluation of hypertension 
mediated target organ damage 

Borut Čegovnik, Barbara Salobir, Neža Salobir 

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

Izvleček 

Ugotavljanje s hipertenzijo povzročene okvare organov je pomembno za 
oceno srčno-žilnega tveganja, omogoča tudi spremljanje učinkovitosti 
antihipertenzijskega zdravljenja in odkrivanje hipertenzije, še posebej 
prikrite hipertenzije. 

Navedene preiskave omogočajo ugotavljanje in nadaljnje spremljanje s 
hipertenzijo povzročene okvare na srcu, ožilju, ledvicah, očesnem ozadju 
in možganih.  

Ključne besede: hipertenzija, okvara organov, srce, ledvica, ožilje, retinopatija, 
možgani 

Abstract 

Assessment of hypertension mediated organ damage is important for 
cardiovascular risk assessment, it enables monitoring of the effectiveness 
of antihypertensive treatment and detection of hypertension, especially 
masked hypertension. 

Described basic and detailed tests enable identification and further 
monitoring of hypertension mediated organ damage of the heart, blood 
vessels, brain, eye and kidney.  

Key words: hypertension, organ damage, heart, kidney, blood vessels, 
retinopathy, brain 

Uvod 

S hipertenzijo povzročena okvara organov (HPOO) se nanaša na 
prisotnost funkcionalnih in strukturnih sprememb arterij, srca, možganov 
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ter ledvic, ki so posledica zvišanega krvnega tlaka in je znak 
asimptomatske srčno-žilne bolezni. HPOO je običajno posledica hude ali 
dolgotrajne hipertenzije, lahko pa jo ugotovimo tudi pri osebah z blago do 
zmerno zvišanim krvnim tlakom in celo pri osebah z visoko normalnim 
krvnim tlakom. Srčno-žilno tveganje je pri osebah s HPOO zvečano, več 
organov je hkrati prizadetih, večje je srčno-žilno tveganje.  

Nekatere oblike HPOO so v zgodnji fazi ob ustreznem antihipertenzijskem 
zdravljenju lahko še reverzibilne. Pri dolgotrajni in slabo nadzorovani 
hipertenziji pa s HPOO ni več mogoče odpraviti, lahko pa z dobrim 
nadzorom krvnega tlaka preprečimo nadaljnje napredovanje HPOO in 
razvoj simptomatske srčno-žilne in ledvične bolezni. 

Srce 

Kronično povečano delo levega prekata pri bolnikih s hipertenzijo lahko 
vodi v hipertrofijo levega prekata (HLP), moteno relaksacijo levega 
prekata, povečanje levega preddvora, večje tveganje za nastanek aritmij, 
posebno atrijske fibrilacije, srčnega popuščanja z ohranjenimi iztisnim 
deležem (HFpEF) in srčnega popuščanjem z okrnjenim iztisnim deležem 
(HFrEF). 

EKG 

12-kanalni elektrokardiogram (EKG) po smernicah sodi v sklop rutinske 
obravnave vseh bolnikov s hipertenzijo. To je stara, dostopna, hitro ter 
lahko izvedljiva, ponovljiva in poceni metoda (poslužujemo se je praktično 
ob vsakem specialističnem pregledu). Ni pa zelo občutljiva za odkrivanje 
HLP, občutljivost variira glede na telesno težo. HLP na EKG je neodvisna 
prognostična informacija tudi po upoštevanju drugih srčno-žilnih 
dejavnikov in ultrazvočno določene mase levega prekata. Večjo srčno-
žilno ogroženost, poleg HLP, nakazujejo tudi znaki obremenitve levega 
prekata. Prevalenca HLP v EKG narašča z resnostjo hipertenzije.1 

Najbolj pogosto uporabljeni kriteriji so: 

 Sokolow-Lyon indeks (SV1 + RV5 >35 mm) 

 R v aVL ≥11mm 

 Cornellov voltažni indeks (SV3 + RaVL >28 mm (pri moških) in >20 mm 
(pri ženskah)), 

 Cornellov produkt voltaže in trajanja QRS >2440 mm.ms. 
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Z EKG, zaradi slabe občutljivosti, ni mogoče ovreči prisotnosti HLP. Zato 
je v primeru, ko je treba pridobiti podrobne informacije o strukturi in funkciji 
srca, priporočeno opraviti ultrazvočni pregled srca. Kadar so na EKG 
izraženi znaki HLP, lahko s pomočjo EKG spremljamo morebitne nadaljnje 
spremembe HLP.1 

Zavedati se moramo tudi drugih vzrokov HLP (atletsko srce, valvularne 
bolezni, hipertrofična kardiomiopatija, kongenitalna srčna bolezen, ...), ki 
jih (samo) elektrokardiografsko ne moremo razločevati. 

Transtorakalni ultrazvok srca 

Ultrazvočno (UZ) ugotovljena HLP je močan napovednik umrljivosti tako 
pri bolnikih s hipertenzijo kot tudi pri splošni populaciji. Regresija HLP na 
UZ zaradi zdravljenja hipertenzije napoveduje izboljšanje prognoze. 
Dvodimenzionalni transtorakalni UZ nam da informacije o geometriji 
levega prekata, volumnu levega atrija, dimenziji korena aorte, sistolični in 
diastolični funkciji levega prekata, črpalni sposobnosti in minutnem 
volumnu. (Odkrije pa tudi druge morebitne vzroke HLP.) Ali so razen mase 
levega prekata in dilatacije levega atrija uporabni za stratifikacijo srčno-
žilne ogroženosti še drugi parametri je negotovo.1 

Vrednosti kriterijev za: 

 HLP >50 g/m2,7 – moški, >47 g/m2,7 – ženske; >115 g/m2 – moški, >95 
g/m2 – ženske 

 koncentrično preoblikovanje: RWT ≥0,43 

 velikost levega prekata: EDD >3,4 cm/m – moški, >3,3 cm/m – ženske 

 velikost levega atrija: >18,5 mL/m2 – moški, >16,5 mL/m2 – ženske. 

Tridimenzionalni transtorakalni UZ srca je bolj zanesljiva metoda za 
kvantitativno analizo, še posebej za maso levega prekata, volumne in 
iztisni delež ter ima boljšo reproducibilnost kot dvodimenzionalni 
transtorakalni UZ, a manjšo prognostično vrednost! Magnetna resonanca 
srca je zlati standard za anatomijo srca in funkcionalno kvantifikacijo.1 

Nepravilna geometrija pri bolnikih s hipertenzijo je pogosto povezana z 
diastolično disfunkcijo, ki se lahko nadalje ocenjuje s kombinacijo 
transmitralnega pretoka in tkivnega dopplerja (ter drugimi parametri s 
pomočjo katerih razlikujemo s hipertenzijo povzročeno HLP od drugih 
vzrokov HLP). Velikost levega atrija je pogosto povečana pri bolnikih s 
hipertenzijo in je povezana s srčno-žilnimi dogodki in incidenco atrijske 
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fibrilacije, povezana je z diastolično disfunkcijo. V primeru suma na 
koarktacijo aorte moramo prikazati srce iz suprasternalne projekcije.1 

V prihodnosti bodo v rutinsko uporabo prišle verjetno tudi raziskave 
funkcije levega preddvora. Spremembe ”straina” se namreč pojavijo pred 
povečanjem velikosti/volumna levega preddvora. Prednost pred 
dvodimenzionalnimi meritvami naj bi imele tridimenzionalne. 

Žile 

Karotidne arterije  

Debelina intime-medije (IMT) skupne karotidne arterije kvantificirana z UZ 
in/ali prisotnost plakov napoveduje srčno-žilno ogroženost. To velja tako 
za IMT na bifurkacijah (govori prvenstveno za aterosklerozo) kot tudi za 
IMT na nivoju skupne karotidne arterije (govori predvsem za hipertrofijo 
zaradi hipertenzije).1 

Karotidna IMT >0,9 mm se šteje za patološko, a zgornja meja se spreminja 
s starostjo.  

Prisotnost plaka se ugotavlja, če: 

 je IMT >1,5 mm

 gre za fokalno povečanje IMT za 0,5 mm ali

 za 50% povečanje glede na IMT v okolici.

Stenotični karotidni plaki imajo močno napovedno vrednost tako za kap
kot tudi miokardni infarkt neodvisno od tradicionalnih srčno-žilnih
dejavnikov, prognostično so, v primerjavi z IMT, superiorni pri napovedi
tveganja za miokardni infarkt kot IMT. Prisotnost karotidnih plakov
avtomatsko prerazvrsti bolnike iz skupine zmerno ogroženih v skupino
močno ogroženih, vendar rutinsko preiskava ni priporočena, če ni klinično
indicirano (šum, predhodna TIA ali možgansko-žilna bolezen, ali kot del
obdelave bolnikov z žilno boleznijo).1

Hitrost pulznega vala 

Togost velikih arterij je najbolj pomembni označevalec izolirane sistolične 
hipertenzije in starostno odvisnega povečanja pulznega tlaka. Karotidno-
femoralna hitrost pulznega vala je zlati standard za določanje/meritev 
togosti velikih arterij. Obstajajo referenčne vrednosti hitrosti pulznega vala 
(PWV) za zdravo populacijo in za bolnike s povečano srčno-žilno 
ogroženostjo. PWV >10 m/s predstavlja prisotnost pomembnih sprememb 
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aortne funkcije pri bolnikih s hipertenzijo srednjih let. Mnoge raziskave so 
ugotovile dodatno vrednost PWV v primerjavi s tradicionalnimi 
ogrožajočimi dejavniki (vključno SCORE in Framingham risk score), 
vendar je merjenje za rutinsko uporabo nepraktično in ni priporočeno za 
rutinsko prakso.1 

Gleženjski indeks 

Gleženjsko-brahialni indeks (GI) se lahko meri s samodejnimi napravami 
ali merilnikom kontinuiranega dopplerja in sfigmomanometrom. Majhen GI 
(<0,9) govori za bolezen arterij spodnjih okončin, običajno napredovalo 
aterosklerozo in ima napovedno vrednost za srčno-žilne dogodke, 
povezan je s skoraj dvakratno povečano 10-letno smrtnostjo in večjimi 
koronarnimi dogodki v primerjavi s celokupno pogostnostjo dogodkov v 
vsaki od framinghamskih kategorij. Celo asimptomatska bolezen arterij 
spodnjih udov ugotovljena z GI je pri moških povezana z visoko incidenco 
srčno-žilne obolevnosti in umrljivosti.1 

Rutinsko določanje GI pri bolnikih s hipertenzijo ni priporočeno. Smiselno 
ga je opraviti pri bolnikih s simptomi ali znaki periferne arterijske bolezni 
ali pri bolnikih z zmerno ogroženostjo, ki bi jih pozitiven test prerazporedil 
v skupino močno ogroženih.1 

Ledvice 

Hipertenzija je pomemben vzrok kronične ledvične bolezni, lahko pa je tudi 
znak primarne ledvične bolezni. Diagnozo s hipertenzijo povzročene 
ledvične prizadetosti lahko postavimo na osnovi zmanjšane ledvične 
funkcije in/ali prisotnosti mikroalbuminurije.1 

Ledvično funkcijo lahko ocenjujemo s spremljanjem koncentracije 
kreatinina v krvi, ki pa ni dovolj občutljiv pokazatelj delovanja ledvic, saj 
koncentracija kreatinina v serumu prične naraščati šele, ko je ledvična 
funkcija že znatno okrnjena. V praksi za oceno in spremljanje ledvičnega 
delovanja uporabljamo oceno glomerulne filtracije (oGF) izračunano s 
pomočjo enačbe raziskave Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) 
ali Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI).1,2 

Enačbi sta osnovani na koncentraciji serumskega kreatinina, zato vsi 
dejavniki, ki vplivajo na koncentracijo kreatinina v serumu, kot npr. spol, 
starost, mišična masa, telesna aktivnosti, prehrana, … vplivajo tudi na 
oGF.2 
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S hipertenzijo povzročena prizadetost ledvic je prisotna, če je oGF >30–
59 mL/min/1,73 m2.1 

Po definiciji je mikroalbuminurija prisotna, če je količina albuminov v 
celodnevnem vzorcu urina trajno med 30–300 mg. Normalno se v enem 
dnevu z urinom izloči manj kot 30 mg albuminov, pri vrednostih nad 300 
mg/dan govorimo o proteinuriji. Te vrednosti so nižje, kot jih zaznamo s 
testnimi lističi, ki so v rutinski rabi, saj ti prisotnosti proteinov u urinu ne 
zaznajo, dokler izločanje proteinov ne preseže 300–500 mg/dan.3,4 

V vsakodnevni praksi je za ugotavljanje mikroalbuminurije priporočena 
uporaba razmerja med albumini in kreatininom v drugem jutranjem vzorcu 
urina. Mikroalbuminurija je prisotna, če je razmerje albumin:kreatinin 30–
300 mg/g ali 3,4-34 mg/mmol/L. Praviloma, zaradi velike variabilnosti 
izločanja albuminov, diagnozo lahko nedvoumno potrdimo šele, ko je test 
pozitiven v dveh od treh vzorcev urina odvzetih znotraj 1 tedna do 3 
mesecev.3,4 

Dehidracija, telesni napor, zvišana telesna temperatura, srčno 
popuščanje, slaba urejenost krvnega sladkorja in krvnega tlaka so lahko 
vzrok prehodne mikroalbuminurije.3,4 

Določanje kreatinina v krvi, oGF CKD-EPI in mikroalbuminurije so osnovne 
preiskave, ki naj bi jih opravili v sklopu osnovne diagnostike hipertenzije in 
nato ponovili enkrat letno pri vseh bolnikih s hipertenzijo ter pri bolnikih s 
sladkorno boleznijo.1 

Mikroalbuminurija v začetni fazi ob ustreznem zdravljenju (dobrem 
nadzoru krvnega tlaka in/ali sladkorne bolezni) lahko izzveni ali pa se vsaj 
zmanjša. Učinek zdravljenja se lahko pokaže že v nekaj tednih ali 
mesecih, zato naj bi v prvem letu po uvedbi zdravljenja mikroalbuminurijo 
kontrolirali vsaj vsakih 6 mesecev.1,3 

Mikroalbuminurija je dejavnik tveganja za srčno-žilne bolezni, progres 
ledvične bolezni in prvi znak diabetične nefropatije.3 

Hipertenzijska retinopatija 

Visok krvni tlak lahko privede do mikrovaskularnih sprememb retine, ki se 
kažejo kot generalizirano ali fokalno zoženje arteriol, križiščni znaki, 
mikroanevrizme, krvavitve, eksudati in v najhujši obliki kot edem papile.5 

Obstaja več razvrstitev hipertenzijske retinopatije. Napredovale 
spremembe, ki se kažejo s krvavitvami, eksudati in/ali edemom papile 
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predstavljajo urgentno stanje. Incidenca hipertenzijske retinopatije 
narašča proporcionalno s trajanjem in stopnjo hipertenzije. Kronična 
hipertenzijska retinopatija redko privede do pomembnejše izgube vida, ki 
je lahko posledica atrofije optičnega živca ali sprememb pigmentnega 
epitela retine.5 

Hipertenzijska retinopatija je običajno asimptomatska in jo odkrijemo le s 
pregledom očesnega ozadja (fundoskopijo). 

Hipertenzija je tudi najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek in 
napredovanje diabetične retinopatije. Rezultati številnih raziskav 
potrjujejo, da z dobrim nadzorom krvnega tlaka lahko preprečimo izgubo 
vida zaradi diabetične retinopatije.6 

Hipertenzija lahko privede tudi do horioidopatije in drugih bolezni retine; 
zapore retinalne arterije ali vene, embolije retinalne arterije, 
makroanevrizem, ishemične optične nevropatije in starostne degeneracije 
makule. Dokazov, da z zdravljenjem hipertenzije lahko preprečimo izgubo 
vida zaradi navedenih stanj, zaenkrat še ni.6 

Ocena začetnih sprememb na ožilju retine (blage do zmerne retinopatije) 
ni zanesljiva, saj se med posameznimi preiskovalci močno razlikuje, kar 
se odraža z nizko senzitivnostjo fundoskopije. Ocena napredovalih 
sprememb; krvavitev, eksudatov in edema papile pa je zelo zanesljiva.1,7 

Po priporočilih naj bi fundoskopijo opravili pri bolnikih s hipertenzijo 2. in 3. 
stopnje ter vseh bolnikih s hipertenzijo, ki imajo tudi sladkorno bolezen. 
Opravimo jo lahko tudi pri drugih bolnikih s hipertenzijo (npr. pri bolnikih s 
poslabšanjem vida …).1 

S hipertenzijo povzročeno okvaro organa predstavlja napredovala 
retinopatija s krvavitvami, eksudati in/ali edemom papile.1 

Bolniki z napredovalo retinopatijo zaradi malignega poteka hipertenzije in 
življenjske ogroženosti potrebujejo takojšnje nadzorovano znižanje 
krvnega tlaka. Ob dobrem nadzoru krvnega tlaka spremembe na očesnem 
ozadju v nekaj tednih oz. mesecih povsem regredirajo.1 

Možgani 

Začetne asimptomatske spremembe na možganih zaradi hipertenzije se 
kažejo kot bolezen malih žil v možganih, ki zajema mikrokrvavitve, 
lakunarne infarkte in bele lezije, ki jih lahko odkrijemo le s pomočjo 
magnetne resonance, ter atrofija možganov.8,9 
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Lakunarni infarkt je manj kot 1,5 cm (po nekaterih avtorjih do 2 cm) velika 
ishemična sprememba v možganski belini, bazalnih ganglijih, ponsu ali 
možganskem deblu in je posledica zapore ene same perforantne arterije. 
Večinoma je vzrok zapore intrinzična prizadetost žilne stene – 
lipohialinizacija, ki je največkrat posledica hipertenzije, lahko pa tudi drugih 
dejavnikov (npr. kajenja, sladkorne bolezni, hiperlipidemije). Zelo redko je 
zapora posledica embolusa ali plaka.10 

Bele lezije so običajno simetrično bilateralno razporejene v možganski 
belini, ponsu, možganskem deblu, lahko pa tudi v možganski sivini. 
Mehanizem nastanka še ni pojasnjen, domnevno je vzrok kronična 
ishemija in posledična okvara krvno-možganske bariere, ki se kaže s 
prehajanjem tekočine, komponent plazme in celic v perivaskularni prostor 
ter posledičnega vnetja, ki je vzrok demielinizacije in poškodbe aksonov. 
Te spremembe so v začetni fazi verjetno še reverzibilne.10 

Mikrokrvavitve v možganih označujejo z magnetno resonanco vidni fokalni 
depoziti hemosiderina, ki predstavljajo ostanke klinično nemih krvavitev na 
nivoju mikrocirkulacije. Prevalenca narašča s starostjo (pri osebah starih 
60–69 let znaša 17,8%, pri osebah nad 80 let pa kar 38,3%), večja je tudi 
pri osebah, ki so utrpele možgansko kap (pri osebah, ki so utrpele 
ishemično možgansko kap znaša 34%, pri osebah s spontano 
intracerebralno krvavitvijo pa 60%). Anatomska lokacija mikrokrvavitev v 
možganih je povezana z etiologijo le-teh. Lobarne mikrokrvavitve so 
posledica amiloidne angiopatije, mikrokrvavitve v bazalnih ganglijih, 
talamusu, možganskem deblu in malih možganih pa so posledica 
hipertenzije.10,11 

Opisane spremembe na nivoju mikrocirkulacije so posledica motenega 
pretoka krvi zaradi odpovedi autoregulacije in so sprva klinično neme. S 
progresom bolezni malih žil se pojavijo tudi različne nevrološke motnje: 
zanašanje pri hoji, kognitivni upad, ishemična možganska kap, 
intracerebralna krvavitev in demenca. Bolezen malih žil pomembno vpliva 
na klinični izid kapi in ponovitev kapi.10 

Razpoložljivost in visoki stroški magnetne resonance ne omogočajo, da bi 
preiskavo opravili v sklopu običajne obravnave bolnika s hipertenzijo. 
Magnetno resonanco je zaradi odkrivanja bolezni malih žil smiselno 
opraviti pri vseh bolnikih s hipertenzijo z nevrološkimi motnjami, 
kognitivnim upadom in motnjami spomina, pri osebah s pozitivno 
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družinsko anamnezo možganske krvavitve v srednjih letih in zgodnje 
demence.1 

Nadzor hipertenzije in vseh drugih dejavnikov tveganja, ki vključuje zdrav 
način življenja, trenutno prestavljata najučinkovitejši način za 
preprečevanje in zdravljenje bolezni malih žil v možganih.6,1 

Zaključek 

Ocena s HPOO ima pomembno vlogo pri oceni srčno-žilnega tveganja, 
uvajanju in izbiri antihipertenzijskega zdravljenja ter v nekaterih primerih 
(pri regresiji s hipertenzijo povzročenih sprememb, kot npr. pri zmanjšanju 
hipertrofije levega prekata ali mikroalbuminurije… po uvedbi zdravljenja) 
tudi oceno učinkovitosti zdravljenja. S HPOO se lahko razvije tudi tekom 
antihipertenzijskega zdravljenja, to pa najverjetneje spremlja večje srčno-
žilno tveganje. 

Po priporočilih v sklop osnovne diagnostike, ki naj bi jo opravili pri vseh 
bolnikih, sodijo EKG, določitev mikroalbuminurije, koncentracije kreatinina 
v serumu, oGF ter pregled očesnega ozadja pri hipertenziji 2. in 3. stopnje, 
oz. pri vseh bolnikih s sladkorno boleznijo. Nadaljnje preiskave je 
priporočeno opraviti kadar bi ugotovitev s HPOO lahko vplivala na izbiro 
zdravljenja. 
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ORTOSTATSKA HIPOTENZIJA 

Orthostatic hypotension 
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Izvleček  

Ortostatska hipotenzija je zelo pogosta motnja, ki je pogosto 
neprepoznana. Prevalenca ortostatske hipotenzije se povečuje s starostjo 
in variira od 5 do 30%. Predstavlja dejavnik tveganja za srčno-žilno in 
splošno umrljivost in ima negativen vpliv na kvaliteto življenja. Simptomi, 
ki nastanejo zaradi cerebralne hipoperfuzije lahko vodijo v poškodbe. 
Ortostatska hipotenzija lahko otežkoči zdravljenje hipertenzije, srčnega 
popuščanja in koronarne bolezni. Hipertenzija v ležečem položaju je 
prisotna pri več kot 50% bolnikov z ortostatsko hipotenzijo in avtonomno 
disfunkcijo. Zdravljenje simptomatske ortostatske hipotenzije je 
nefarmakološko (terapija prvega izbora) in farmakološko in je pogosto 
nezadovoljivo. 

Ključne besede: ortostatska hipotenzija, hipertenzija v ležečem položaju, 
avtonomna disfunkcija 

Abstract 

Orthostatic hypotension is highly prevalent disorder and is often 
unrecognized. Prevalence is age dependent, ranging from 5% to 30%. 
Orthostatic hypotension is a risk factor for cardiovascular and all-cause 
mortality, it can have negative impact on the quality of life. Symptoms 
resulting from cerebral hypoperfusion can lead to traumatic injuries. 
Orthostatic hypotension may complicate treatment of hypertension, heart 
failure and coronary heart disease. Supine hypertension is present in over 
50% of patients with orthostatic hypotension and autonomic failure. 
Management of symptomatic orthostatic hypotension consists of both 
nonpharmacological (as a first line therapy) and pharmacological 
treatments, but they are often unsatisfactory. 

Keywords: orthostatic hypotension, supine hypertension, autonomic failure 



 

 34

XXVIII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo 
www.hipertenzija.org 

Uvod 

Ortostatska hipotenzija (OH) je definirana kot znižanje sistoličnega 
krvnega tlaka stoje za vsaj 20 mm Hg in/ali diastoličnega krvnega tlaka za 
10 mm Hg, ali z znižanjem sistoličnega krvnega tlaka pod 90 mm Hg v 
primerjavi z meritvijo leže po 3 minutah.1 

Prevalenca OH se povečuje s starostjo in variira od 5–30%. Pogosto je 
povezana s slabšo kvaliteto življenja in z večjim tveganjem za poškodbe. 
Bolniki z OH imajo večje tveganje za srčno-žilno obolevnost in umrljivost. 
Zdravljenje sloni predvsem na nefarmakoloških ukrepih.2 Več kot 50% 
bolnikov z OH ima hipertenzijo v ležečem položaju, zdravljenje teh 
bolnikov predstavlja terapevtski izziv.3  

Fiziologija 

Pri spremembi položaja telesa iz ležečega v stoječ nastane gravitacijski 
»pooling« za približno 500 do 1000 mL krvi v spodnjih okončinah in 
splanhnični cirkulaciji, kar ima za posledico hitro znižanje venskega 
povratka krvi v srce, zmanjšanje utripnega oz. minutnega srčnega voluma 
in znižanje krvnega tlaka. Padec krvnega tlaka povzroči aktivacijo 
baroreceptorskega refleksa. Baroreceptorji oz. presoreceptorji so 
receptorski živčni končiči zbrani v živčnem pletežu v stenah velikih 
sistemskih žil (aortni lok, a. carotis communis). Sprememba natega žilne 
stene je zanje specifičen dražljaj, torej so občutljivi na spremembo tlaka, 
ne pa na absolutno vrednost tlaka. Ob padcu krvnega tlaka se draženje 
baroreceptorjev zmanjša in s tem se zmanjša frekvenca inhibitornih 
impulzov iz baroreceptorjev.4 

Sporočila iz receptorjev potujejo po aferentnih vlaknih devetega in 
desetega možganskega živca do vazomotoričnega centra v podaljšani 
hrbtenjači, od koder s posredovanjem drugih jeder centralnega živčevja 
stimulirajo simpatično in inhibirajo parasimpatično aktivnost. Povišan 
simpatokotonus in znižan parasimpatikotonus ima za posledico povečan 
periferni žilni upor, venski povratek, utripni volumen, kar prepreči 
pomemben padec krvnega tlaka. Zaradi omenjenih kompenzatornih 
mehanizmov je pri spremembi položaja telesa iz ležečega v stoječ 
pričakovati le blag padec sistoličnega krvnega tlaka (5 do 10 mm Hg) in 
porast diastoličnega krvnega tlak za 5 do 10 mm Hg ter povišanje srčne 
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frekvence za 10 do 25 utripov v minuti. Pri bolnikih z ortostatsko hipotenzijo 
eden ali več teh kompenzatornih mehanizmov odpove.5 

Epidemiologija 

Prevalenca OH se povečuje s starostjo, pri mlajših od 60 let je dokaj redka, 
poročajo o več kot 30% prevalenci pri ljudeh starejših od 70 let.2 Pri 
bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2 jo srečujemo v do 30%. OH 
je pogost vzrok ali dodaten faktor, ki prispeva k hospitalizaciji bolnikov. 
Prevalenca OH pri hospitaliziranih bolnikih (ne glede na vzrok 
hospitalizacije), ki so starejši od 65 let je celo do 60%.4 

Etiologija 

Najpogostejša vzroka OH sta avtonomna disfunkcija, ki je lahko posledica 
različnih bolezni ali stanj in zmanjšanje znotrajžilne prostornine. Posebna 
entiteta avtonomne disfunkcije je refleksna sinkopa, pri kateri gre za 
prehodno, paroksizmalno in ne kronično avtonomno disfunkcijo.6,7 
Etiološka opredelitev OH je težavna, saj v 40 % primerov vzrok ostane 
nepojasnjen.8 

Avtonomna disfunkcija 

Pri bolnikih z avtonomno disfunkcijo OH nastane zaradi zmanjšanega 
sproščanja norepinefrina iz postganglionarnih simpatičnih nevronov. 
Neustrezno sproščanje norepinefrina rezultira v zmanjšani vazokonstrikciji 
in zmanjšani intratorakalni znotrajžilni prostornini. Odsotnost refleksno 
povzročenega porasta srčne frekvence ob padcu krvnega tlaka je 
uporaben klinični kazalec avtonomne disfunkcije. Toda, ustrezen porast 
srčne frekvence ne izključuje avtonomne disfunkcije. V eni raziskavi je 
porast za manj kot 0,5 utripa/min/mm Hg znižanja sistoličnega krvnega 
tlaka bil diagnostičen za avtonomno disfunkcijo.4 Nasprotno, se pri 
refleksni sinkopi srčna frekvenca ob padcu krvnega tlaka, zniža. Vzroke 
za avtonomno disfunkcijo lahko razdelimo na dve večji skupini, na 
nevrodegenerativne bolezni in nevropatije. Najpogostejše 
nevrodegenerativne bolezni s pogosto pojavnostjo OH so Parkinsonova 
bolezen, pri kateri je prevalenca OH celo do 60%, nato demenca 
Lewyjevih telesc, multipla sistemska atrofija (MSA) in izolirana (»čista«) 
avtonomna odpoved (pure autonomic failure – PAF). Med najpogostejše 
vzroke za nevropatijo sodi sladkorna bolezen, pri kateri pojav nevropatije 
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ni v korelaciji s trajanjem bolezni ali pojavnostjo drugih zapletov sladkorne 
bolezni. Nevropatija lahko spremlja amiloidozo, sarkoidozo, Sjögrenovo 
bolezen in druge sistemske vezivnotkivne bolezni, kronično ledvično 
bolezen, pomanjkanje vitamina B12, nekatere infekcijske bolezni kot je 
sifilis, boreliozo, okužbo s HIV… Nevropatije so lahko klinična 
manifestacija paraneoplastičnega dogajanja, najpogosteje pri bolnikih z 
drobnoceličnim karcinom pljuč. Nekatere nevropatije so lahko tudi 
genetsko pogojene.4 

Zmanjšanje znotrajžilne prostornine 

Akutno ali subakutno zmanjšanje znotrajžilne prostornine lahko nastane 
zaradi krvavitev, bruhanja, zdravljenja z diuretiki, driske, hiperglikemije, in 
praviloma ni diagnostična uganka. 

Kronično zmanjšanje znotrajžilne prostornine je pogost spremljevalec 
avtonomne disfunkcije in poslabšuje OH. Normalen odziv na zmanjšanje 
efektivne cirkulirajoče prostornine je stimulacija simpatičnega živčnega 
sistema in sproščanje norepinefrina, ki poveča reabsorbcijo natrija v 
proksimalnih tubulih, kar minimizira izgubo natrija. Pri avtonomni 
disfunkciji zaradi zmanjšane simpatične aktivnosti pride do večje izgube 
natrija preko ledvic in s tem kroničnega zmanjšanja znotrajžilne 
prostornine.4 

Zdravila 

OH je pogosto opisovan neželeni učinek zdravil. Zdravila lahko povzročijo 
ali poslabšajo že obstoječo OH z različnimi mehanizmi kot so periferna 
vazodilatacija, avtonomna disfunkcija, zmanjšanje znotrajžilne 
prostornine. Nekatere starejše raziskave niso potrdile povezave med 
zdravljenjem z antihipertenzivnimi zdravili in pojavnostjo OH, novejše pa 
potrjujejo večjo pogostnost OH pri bolnikih, ki prejemajo antihipertenzijska 
zdravila.4  

Zdravila, ki jih napogosteje povezujejo z ortostatsko hipotenzijo so: 
blokatorji receptorjev alfa, antidepresivi (SSIR, zaviralci MAO, TCA), 
blokatorji receptorjev beta (propranolol), antiparkinsoniki (levo dopa, 
pramipeksol, ropinirol), antipsihotiki (olanzapin, risperidon), diuretiki 
(furosemid, hidroklorotiazid), mišični relaksanti, narkotiki (morfij), inhibitorji 
fosfodiesteraze (sildenafil, tadalafil), sedativi (temazepam) in 
vazodilatatorji (hidralazin, zaviralci kalcijevih kanalčkov, nitroglicerin).9 
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Staranje 

Staranje povzroči zmanjšano občutljivost baroreceptorjev, kar potrjuje 
raziskava, pri kateri so ugotovili zmanjšano odzivnost pri starejših bolnikih 
pri testu z nagibno mizo (baroreceptorsko posredovan odgovor), za razliko 
od odziva pri presor testu in testu izometrične aktivnosti 
(nebaroreceptorsko posredovan odgovor)4 

Drugi vzroki ortostatske hipotenzije 

OH je lahko klinična manifestacija srčnega popuščanja, adrenalne 
insuficience, feokromocitoma.4 

Z ortostatsko hipotenzijo povezana stanja 

Postprandialna hipotenzija 

Za poststprandialno hipotenzijo je značilen padec krvnega tlaka eno do 
dve uri (po nekaterih avtorjih 15–90 min) po zaužitju obroka. 
Postprandialna hipotenzija je pogosta pri starejših bolnikih in pri bolnikih s 
sladkorno boleznijo ter pri različnih oblikah avtonomne disfunkcije. Pri 24 
do 36% oskrbovancev domov starejših občanov so 75 minut po zaužitju 
obroka ugotovili znižanje sistoličnega krvnega tlaka za več kot 20 mm Hg. 
V drugi raziskavi v katero so vključili ambulantno vodene kardiološke 
bolnike so poročali celo o 73% pojavnosti postprandialne hipotenzije 
(padec tlaka za več kot 20 mm Hg 90 min po zaužitju obroka). Etiologija ni 
povsem jasna, verjeten vzrok je neustrezen odgovor simpatikusa na s 
hrano povzročen »pooling« krvi v splanhnični cirkulaciji. Drug možen vzrok 
je vazodilatacija povzročena z inzulinom in vazoaktivnimi peptidi v 
prebavilih.4 

Refleksna sinkopa  

Refleksna sinkopa je prehodna izguba zavesti, ki nastane zaradi s 
sprožilcem povzročenega prehodnega zmanjšanja simpatične aktivnosti in 
posledične prevlade parasimpatične aktivnosti. Ta mehanizem je v ozadju 
vazovagalne, nevrokardiogene, situacijske sinkope in sindroma 
preobčutljivega karotidnega sinusa.4 

Sindrom posturalne ortostatske tahikardije  

Pri sindromu posturalne ortostatske tahikardije (POTS) gre za ortostatsko 
intoleranco za katero je značilen porast srčne frekvence za več kot 30 /min, 
oz. porast srčne frekvence na več kot 120 /min po 10 minutah pokončnega 
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položaja, ki ga spremlja klinična slika ortostatske hipotenzije, toda brez 
znižanja krvnega tlaka.4 

Klinična slika 

OH je lahko simptomatska ali asimptomatska. Simptomi OH tipično 
nastanejo kot odgovor na nenadno spremembo položaja telesa, toda tudi 
v povezavi s hranjenjem, telesno aktivnostjo, prolongirano stojo in z 
izpostavljenostjo vročem okolju. Simptomi, ki nastanejo zaradi 
hipoperfuzije možganov so splošna oslabelost, vrtoglavice, omotičnost, 
temnenje pred očmi, meglen vid in v najhujših primerih izguba zavesti. 
Med manj prepoznane znake ortostatske hipotenzije sodijo kognitivna 
upočasnjenost, utrujenost, občutek težkih nog in dispneja, ki nastane 
zaradi neujemanja ventilacije in perfuzije v apikalnih delih pljuč.5 Bolečine 
v vratu, subokcipitalno in v ramah (bolečina v obliki obešalnika ti. »coat-
hanger headache«) so opisovali pri 50–90% bolnikov z OH. V redkih 
primerih se OH lahko manifestira kot angina pektoris in možganska kap.4  

Izraženost simptomov variira od komaj opaznih, ki ne vplivajo na kvaliteto 
življenja, do tistih pri katerih so simptomi hudo izraženi, celo do te stopnje, 
da bolniki ne morejo vstati brez posledične presinkope ali sinkope. Do 50% 
bolnikov z OH, še posebej tisti, ki imajo avtonomno disfunkcijo, imajo 
sistolično hipertenzijo v sedečem oz. ležečem položaju. Pri bolnikih z 
avtonomno disfunkcijo so simptomi bolj izraženi v zgodnjih jutranjih urah, 
še posebej pri bolnikih s pridruženo hipertenzijo. Tipična anamneza je 
izguba zavesti ponoči oz. v zgodnjih jutranjih urah po mikciji.4,5 

V klinično sliko OH sodijo tudi zapleti le-te. OH, ne glede na to ali je 
simptomatska ali asimptomatska, povečuje tveganje za srčno-žilno in 
splošno umrljivost, ne nazadnje lahko pomembno vpliva na kvaliteto 
življenja.10 Meta analiza 13 prospektivnih raziskav, v katerih je bilo 
vključenih skupno 121.913 bolnikov z OH, je pokazala, da OH poveča 5-
letno splošno umrljivost za 1,5-krat. Povezujejo jo tudi s povečanim 
tveganjem za zastojno srčno odpoved in pojavom atrijske fibrilacije. OH 
pomeni tudi močno povečano tveganje za padce in posledične poškodbe, 
kar je posebej zaskrbljujoče, saj poškodbe, še posebej pri starejših, krhkih 
posameznikih, vodijo v pomembno večjo obolevnost in umrljivost. Številne 
raziskave so pokazale, da imajo starostniki z OH približno 2,5-krat večje 
tveganje za ponavljajoče se padce v primerjavi s primerljivo populacijo 
starostnikov brez OH.5 
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Omenjajo tudi možno povezavo med OH in kognitivnim upadom v 
odsotnosti drugih nevrodegenerativnih bolezni. Kognitivni upad naj bi bil 
posledica ponavljajočih se epizod možganske hipoperfuzije. Mnenja glede 
povezave OH in demence so v literaturi deljena. Omenjajo tudi povezavo 
med OH in psihiatričnimi stanji, kot sta depresija in anksioznost, z druge 
strani pa tudi nekatera psihiatrična zdravila povzročajo ali poslabšajo že 
obstoječo ortostatsko OH.4 

Diagnoza 

Pri diagnozi OH je nepogrešljiva natančna anamneza, ki obvezno vključuje 
tudi usmerjena vprašanja, namenjena ugotavljanju morebitnih simptomov 
oz. znakov avtonomne disfunkcije (simptomi srčno-žilne, 
gastrointestinalne, urogenitalne, sudomotorične, respiratorne, zenične 
disfunkcije).  

Pomemben je tudi natančen klinični pregled vključno z izvedbo 
ambulantnega ortostatskega testa. OH je definirana kot znižanje 
sistoličnega krvnega tlaka stoje v primerjavi z meritvijo leže za vsaj 20 mm 
Hg in/ali diastoličnega krvnega tlaka za 10 mm Hg, ali padec sistoličnega 
krvnega tlaka pod 90 mm Hg po 3 minutah.1 

Pri bolnikih s hipertenzijo v ležečem položaju je primernejša meja padec 
sistoličnega krvnega tlaka za 30 mm Hg.5 Med ortostatskim testom 
obvezno spremljamo tudi srčno frekvenco, pričakovan fiziološki odgovor je 
povišanje srčne frekvence za 10 do 25 utripov v minuti. Odsotnost 
refleksno povzročenega porasta srčne frekvence ob padcu krvnega tlaka 
je uporaben klinični kazalec avtonomne disfunkcije.4 

Opisujejo tudi pozno OH, za katero je značilen padec krvnega tlaka stoje 
v primerjavi z meritvijo leže šele po več kot treh do 10 minutah. Podatki 
dosedanjih raziskav kažejo, da gre verjetno za blažjo obliko avtonomne 
disfunkcije, saj so pri 54% bolnikih med 10-letnim sledenjem ugotovili 
progres v smislu prave OH.5 

Pri bolnikih, pri katerih je ambulantni ortostatski test pozitiven in tudi pri 
tistih, pri katerih je test negativen, toda klinična slika govori o možnosti 
avtonomne disfunkcije, je smiselna nadaljnja diagnostika namenjena 
opredelitvi sprememb v funkcioniranju avtonomnega živčnega sistema 
(test z nagibno mizo, testiranje avtonomnega živčevja, …). 



 

 40

XXVIII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo 
www.hipertenzija.org 

Zdravljenje 

Namen zdravljenja je predvsem vplivati na zmanjšanje simptomov OH in 
ne stremeti k ciljnim vrednostim krvnega tlaka. Asimptomatska OH je 
pogosta in je ne zdravimo, smo pa dodatno previdni pri prilagoditvi 
antihipertenzijske terapije. 

Nefarmakološki ukrepi 

Če je le možno, OH zdravimo vzročno (npr. s prilagoditvijo terapije pri 
jatrogeni OH, nadomeščanje volumna pri znižani znotrajžilni prostornini).  

Pri kronični OH, ki je posledica avtonomne disfunkcije, je terapija izbora 
nefarmakološko zdravljenje, kar obvezno vključuje tudi dobro edukacijo 
bolnikov. Med nefarmokološke ukrepe sodijo: 

 počasno vstajanje iz ležečega v sedeč in nato v stoječ položaj. To je 
pomembno predvsem zjutraj, ko je toleranca za OH najnižja 

 izogibanje napenjanju, močnemu kašlju, hoji v zelo vročem vremenu, 
toplim kopelim, savnam. Če je le možno je potrebno se izogniti 
sprožilnim dejavnikom tudi s pomočjo zdravil (uporaba odvajal, 
antitusikov, ...) 

 skrb za ustrezno hidracijo 

 dvig vzglavja za 10–20% s ciljem znižanja prekrvitve skozi ledvica in s 
tem aktivacijo RAAS sistema ter posledično zmanjšanje nikturije in 
povečanje znotrajžilne prostornine. Glede učinkovitosti tega ukrepa so 
mnenja v literaturi deljena 

 redna telesna aktivnost naj bi imela tudi ugoden vpliv na izraženost 
simptomov OH 

 izogibanje hrani z visokim glikemičnim indeksom, še posebej, če 
simptomi sovpadajo z obroki 

 uporaba kompresijskih nogavic in trebušnih pasov, katerih namen je 
zmanjšanje perifernega »poolinga«. Zaželeno je, da bolniki uporabljajo 
hlačne kompresijske nogavice, ki segajo čez pas in ne dokolenskih 
kompresijskih nogavic, saj je večina perifernega »poolinga« v 
splanhnični cirkulaciji. Problem je v slabšem prenašanju kompresijskih 
nogavic pri bolnikih s perifernimi nevropatijami, z motorično disfukcijo, 
posebna previdnost je potrebna pri bolnikih z znano periferno arterijsko 
boleznijo, saj uporaba le-teh lahko poslabša osnovno bolezen. Uporaba 
je v toplem vremenu zaradi vročine omejena 
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 fizikalni manevri, kot je stoja s prekrižanimi nogami ali hoteno
ponavljajoče napenjanje mišic spodnjih okončin, zadnjice in trebuha
neposredno pred vstajanjem

 respiratorni manevri, kot je vdih skozi našobljene ustnice, kratek hiter
vdih skozi nos in izogibanje hiperventilaciji

 povečan vnos soli in vode ima ugoden učinek pri bolnikih z nevrogeno
OH. Priporočen je vnos 1,5–3 L vode/dan in 6-10 g soli na dan. Pri
bolnikih s srčnim popuščanjem in hipertenzijo v ležečem in sedečem
položaju pa je potreben individualen pristop

 prilagoditev obrokov, ki je smiselna posebej pri bolnikih s
postprandialno hipotenzijo, vključuje: izogibanje velikim obrokom,
obroki naj vsebujejo majhno količino ogljikovih hidratov, izogibanje
uživanju alkohola, pitje vode med obroki, izogibanje telesni aktivnosti in
nenadnem vstajanju neposredno po zaužitju obroka.3,10,11

Farmakološko zdravljenje 

Pri hudo simptomatskih bolnikih (pomembno okrnjena kvaliteta življenja, 
zapleti OH, kot so sinkope s poškodbami, …), pri katerih z 
nefarmakološkimi ukrepi ne moremo doseči želenega izboljšanja, pride v 
poštev zdravljenje z zdravili. Cilj farmakološkega zdravljenja je predvsem 
vplivati na zmanjšanje simptomov OH in ne stremeti k ciljnim vrednostim 
krvnega tlaka, kar upoštevamo tudi pri titraciji odmerkov zdravil. Obvezna 
je dobra edukacija bolnikov glede zdravljenja in redne, pravilne meritve 
krvnega tlaka v domačem okolju (večkrat meritve v ležečem, sedečem in 
stoječem položaju neposredno po zbujanju, pred in 1 uro po obroku ter 
zvečer). Ustrezno spremljanje bolnikov vključuje tudi celodnevno merjenje 
krvnega tlaka, pogostost napotitev na preiskavo prilagodimo individualno. 

Za zdravljenje simptomatske nevrogene OH uporabljamo alfa adrenergični 
agonist midodrin in norepinefrinski prekurzor droksidopa ter sintetični 
mineralokortikoid fludrokortizon. 

Fludrokortizon je sintetični mineralokortikoid, ki poveča reabsorbcijo natrija 
in izločanje kalija v distalnih tubulih ledvic in z zadrževanjem natrija in vode 
poveča znotrajžilno prostornino. Bolnike je potrebno skrbno spremljati 
zaradi pogostih neželenih učinkov zdravila, kot so pojav perifernih 
edemov, možnost nastanka srčnega popuščanja, hipertenzije v ležečem 
oz. sedečem položaju, ali hipokaliemije. 



 

 42

XXVIII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo 
www.hipertenzija.org 

Midodrin je selektivni periferni alfa 1 agonist, ki ne prehaja čez možgansko 
bariero in ima vazokonstriktorni učinek na arterije in vene. Zdravilu se je 
potrebno izogniti pri napredovali srčni bolezni, neurejeni hipertenziji in 
retenci urina. Med pogostejšimi neželenimi učinki so hipertenzija v 
ležečem položaju, pilomotorične reakcije, srbečica, prebavne in mikcijske 
težave. 

Droxidropa je sintetska aminokislina strukturno podobna levodopi. Po 
zaužitju se metabolizira v norepinefrin, ki je ključen nevrotransmiter za 
ustrezno delovanje avtonomnega živčevja. Zaradi tega je predvsem 
uporaben pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo, multiplo sistemsko atrofijo, 
nediabetično avtonomno nevropatijo, itd. Pojavnost hipertenzije v ležečem 
položaju je redkejša kot pri zdravljenju z midodrinom. 

Med drugimi učinkovinami za zdravljenje OH v literaturi srečujemo 
eritropoetin, kofein, piridostigmin, nesteroidne antirevmatike, atomoksetin, 
dezmopresin, yohimbin, oktreotid, derivate ergotamina, dopaminske 
antagoniste, MAO inhibitorje, infuzije norepinefrina. Gre za zdravila, ki v 
določenih primerih pridejo v poštev kot zdravila druge ali tretje izbire, oz. v 
raziskovalne namene.3,10,11 

Bolniki s hipertenzijo in ortostatsko hipotenzijo 

Sopojavnost arterijske hipertenzije in OH je pogosta. Hipertenzija v 
ležečem položaju je definirana z vrednostjo sistoličnega krvnega tlaka 
≥140 mm Hg in/ali z vrednostjo diastoličnega krvnega tlaka ≥90 mm Hg. 
Hipertenzija ponoči je definirana z vrednostjo sistoličnega krvnega tlaka 
≥120 mm Hg in/ali z vrednostjo diastoličnega krvnega tlaka ≥70 mm Hg.3 
Neustrezen upad krvnega tlaka ponoči je definiran z razmerjem krvnega 
tlaka med nočjo in dnevom >0,9.12 Vse tri entitete (hipertenzija v ležečem 
položaju, hipertenzija ponoči in neustrezen upad krvnega tlaka ponoči) se 
lahko pojavljajo hkrati, lahko tudi izolirano. Približno ena tretjina bolnikov z 
avtonomno disfunkcijo ima normalen upad krvnega tlaka ponoči.3 
Prevalenca OH in hipertenzije je večja pri ženskah kot pri moških. 
Hipertenzijo srečujemo pri >50% bolnikov z nevrogeno OH.5,10 

Hipertenzija ponoči povzroči natriurezo in nikturijo, kar ima za posledico 
znižanje znotrajžilne prostornine in poslabšanje OH podnevi. Ta 
mehanizem v veliki meri pojasnjuje povezavo med hudo hipertenzijo v 
ležečem položaju in hudo OH in paradoksalno poslabšanje OH po opustitvi 
antihipertenzivnih zdravil.3 



 

 43

XXVIII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo 
www.hipertenzija.org 

Antihipertenzivna zdravila lahko poslabšajo OH, obenem zdravila s 
katerimi zdravimo OH lahko poslabšajo urejenost hipertenzije. Pri teh 
bolnikih je potrebno prilagoditi terapijo individualno z namenom omejitve 
težav zaradi OH in hkrati stremeti k čim boljši urejenosti hipertenzije. Ciljno 
vrednost krvnega tlaka je potrebno prilagoditi posamezniku glede na 
klinično sliko, pridružena obolenja in starost.  

Nefarmakološko zdravljenje bolnikov s hipertenzijo in ortostatsko 
hipotenzijo  

Nefarmakološki ukrepi so: 

 v izogib hipertenziji oz. nezaželenemu porastu krvnega tlaka v ležečem 
položaju, se naj bolniki izogibajo ležanju podnevi, oz. naj v primeru 
utrujenosti počivajo v sedečem položaju 

 bolniki, ki uporabljajo kompresijske nogavice in abdominalne pasove 
zaradi simptomatske OH, naj le-te odstranijo v ležečem položaju.  

 ponoči naj spijo v polsedečem položaju z dvignjenim vzglavjem za 30–
45° 

 nekateri poročajo o ugodnih učinkih zaužitja manjšega obroka z veliko 
vsebnostjo ogljikovih hidratov pred spanjem, za sprožitev blage 
postprandialne hipotenzije 

 bolniki naj omejijo vnos tekočin v večernih urah 

 priporočen dnevni vnos soli je potrebno prilagoditi vsakemu 
posameznemu bolniku glede na prevladujočo klinično sliko. Pri bolnikih, 
pri katerih dominirajo težave z OH, je dovoljen večji vnos soli, pri 
bolnikih z dominanto hipertenzijo je potrebno omejiti vnos soli.3,10,11 

Farmakološko zdravljenje bolnikov s hipertenzijo in ortostatsko 
hipotenzijo 

Glede farmakološkega zdravljenja ni enotnih priporočil. Večina avtorjev 
meni, da je farmakološko zdravljenje indicirano pri bolnikih s hudo 
hipertenzijo v ležečem položaju, ki je definirana z vrednostjo sistoličnega 
krvnega tlaka >180 mm Hg in/ali diastoličnega krvnega tlaka >110 mm Hg 
v ležečem položaju. Uporabljajo se kratko delujoča antihipertenzivna 
zdravila, ki jih je potrebno jemati zvečer, pred spanjem. Pri zmerni 
hipertenziji s krvnim tlakom 160–180 mm Hg in/ali 90–110 mm Hg je 
odločitev o uvedbi farmakološkega zdravljenja individualna, pri odločitvi je 
potrebno upoštevati tudi neželene učinke zdravil in izraženost simptomov 
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zaradi OH. Pri bolnikih, pri katerih je krvni tlak v ležečem položaju pod 
160/90 mm Hg, pride v poštev predvsem nefarmakološko zdravljenje, 
farmakološka terapija ni priporočena. 

Žal je na področju farmakološkega zdravljenja veliko neodgovorjenih 
vprašanj. Na voljo so le manjše raziskave, pri katerih je bil čas sledenja 
bolnikov zelo kratek, velikih randomiziranih raziskav na tem področju še 
ni. Idealnega zdravila za zdravljenje bolnikov z OH in hipertenzijo v 
ležečem položaju ni, saj bi le-to moglo imeti na noč omejen 
antihipertenzijski učinek z znižanjem krvnega tlaka in natriurez ponoči, 
hkrati bi učinek zdravila mogel izzveneti v jutranjih urah in s tem preprečiti 
poslabšanje simptomov OH.  

Za znižanje krvnega tlaka ponoči lahko uporabimo transdermalni 
nitroglicerinski obliž ali kratkodelujoča antihipertenzivna peroralna 
zdravila, ki jih je potrebno jemati neposredno pred spanjem. Iz skupine 
zaviralcev RAAS sistema so zdravila izbire losartan, kaptopril in 
eplerenon, iz skupine zaviralcev kalcijevih kanalčkov pa nifedipin in 
diltiazem. Ugoden učinek imajo tudi nekatera vazodilatatorna zdravila kot 
so nitroglicerin, hidralazin, minoksidil in sildenafil, od beta zaviralcev pa 
nebivolol in metoprolol, v nekaterih primerih simpatikolitik klonidin.3,10,11  

Bolniki s hipertenzijo in postprandialno hipotenzijo 

Ni jasnih priporočil glede zdravljenja postprandialne hipotenzije. Načeloma 
veljajo enaka nefarmakološka priporočila kot pri OH s hipertenzijo v 
ležečem položaju. Nekatere manjše raziskave so pokazale ugodne učinke 
zdravljenja z akarbozo, oktreotidom (povečuje splanhnično vaskularno 
rezistenco in preprečuje »pooling« krvi v prebavilih) in kofeinom.11 

Zaključek  

Prevalenca OH se povečuje s starostjo in variira od 5 do 30%. Povezana 
je s slabšo kvaliteto življenja, z večjim tveganjem za poškodbe ter z večjo 
srčno-žilno obolevnostjo in umrljivostjo. OH v 50% primerov spremlja 
hipertenzija v ležečem položaju. Ključni pomen pri zdravljenju OH imajo 
dobra edukacija bolnikov in strogo upoštevanje nefarmakoloških ukrepov. 
Farmakološko zdravljenje je indicirano le pri hudih oblikah OH. Terapijo je 
potrebno prilagoditi individualno z namenom omejitve simptomov zaradi 
OH in hkrati pri bolnikih s pridruženo hipertenzijo stremeti k čim boljši 
urejenosti hipertenzije.  
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NUJNA HIPERTENZIJSKA STANJA 

Hypertensive emergencies 

Nina Božič, Teja Oblak 

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

Izvleček 

Nujno hipertenzijsko stanje je stanje, ko je pri bolniku z močno povišanim 
krvnim tlakom prisotna akutna okvara enega ali več organov. Potrebno je 
takojšnje znižanje krvnega tlaka, najpogosteje s parenteralnimi zdravili in 
usmerjeno glede na prizadeti organ ter takojšnja napotitev v specialistično 
urgentno ambulanto. Cilj zdravljenja ni normalizacija, temveč čimprejšnje 
delno znižanje krvnega tlaka in s tem preprečitev dodatne okvare organov. 
Za hitrejše diagnosticiranje nujnih hipertenzijskih stanj si poleg obstoječe 
diagnostike lahko pomagamo z usmerjenim obposteljnim ultrazvokom.  

V ostalih primerih govorimo o povišanem krvnem tlaku pri bolniku z doslej 
urejeno ali neurejeno arterijsko hipertenzijo, kar zdravimo s peroralnimi 
antihipertenzivnimi zdravili ali prilagoditvijo obstoječe antihipertenzivne 
terapije, kar lahko nadalje prilagajamo ambulantno. 

Ključne besede: nujna hipertenzijska stanja, akutna okvara organov, povišan krvni 
tlak, antihipertenzivno zdravljenje 

Abstract 

Hypertensive emergency is a state of severely elevated blood pressure in 
a patient with an acute organ damage. It is crucial to start the 
antihypertensive treatment immediately and by parenteral medications 
and to refer such patient to the urgent specialist care. The aim of treatment 
is to prevent further organ damage and not a complete normalisation of 
blood pressure. Point-of-care ultrasound can guide us to faster and more 
accurate diagnosis of hypertensive emergencies. However, in case of 
elevated blood pressure without acute organ damage, an emergency is 
absent, such patient can be treated by oral antihypertensive medications 
or by adjusting the existing antihypertensive treatment, which can be 
furtherly modified in ambulatory setting. 
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Key words: hypertensive emergencies, acute organ damage, elevated blood 
pressure, antihypertensive treatment 

Uvod 

Hipertenzijsko nujno stanje je stanje, ko so pri bolniku s povišanim krvnim 
tlakom prisotni znaki akutne okvare enega ali več organov. Potrebna je 
nujna zdravstvena obravnava in čimprejšnje antihipertenzijsko 
zdravljenje.1,2 Kljub širokim možnostim in izboljšavam antihipertenzivnega 
zdravljenja v zadnjih letih porašča pojavnost nujnih hipertenzijskih stanj,3 
nenazadnje tudi zaradi namerne opustitve zdravil. 

V prispevku predstavljamo »Pozicijski dokument o obravnavi 
hipertenzijskih nujnih stanj« Sveta za hipertenzijo Evropskega združenja 
za kardiologijo iz leta 2018 (ang. Council of Hypertension of European 
Society of Cardiology – ESC), ki predstavlja prva tovrstna priporočila na 
evropski ravni.2 Ponosni smo, da je pri pripravi dokumenta sodelovala 
predstojnica Kliničnega oddelka za hipertenzijo Univerzitetnega kliničnega 
centra v Ljubljani, doc. dr. Jana Brguljan Hitij.  

V prispevku predstavljamo ključna priporočila Sveta za hipertenzijo ESC z 
najnovejšimi definicijami, diagnostiko in zdravljenjem hipertenzijskih nujnih 
stanj. Opišemo še splošne usmeritve za diagnostiko in zdravljenje bolnikov 
z močno povišanim krvnim tlakom v urgentnih ambulantah.  

Definicija nujnih hipertenzijskih stanj 

Hipertenzijska nujna stanja (ang. emergencies)1,2 so stanja, pri katerih je 
prisoten močno povišan krvni tlak (ki ni več definiran z absolutno 
vrednostjo) in akutna hipertenzijska okvara enega ali več organov. Ta 
stanja zahtevajo takojšnje znižanje krvnega tlaka z namenom zaustavitve 
napredovanja okvare organov. 

Ključni organi, ki so prizadeti v sklopu hipertenzijskih nujnih stanj, so srce, 
mrežnica, možgani, ledvice in aorta. Glede na prizadeti organ se odločamo 
o vrsti zdravljenja, ciljnem krvnem tlaku in časovnem okvirju, v katerem 
hočemo znižati krvni tlak. 

Opušča se izraz »hipertenzijska kriza« (ang. hypertensive crisis), kamor 
se uvrščajo bolniki z močno povišanim krvnim tlakom (po navadi >180/110 
mm Hg) brez pridružene okvare organov. Raziskave so pokazale, da pri 
teh bolnikih srčno-žilno tveganje ni bistveno povečano in da napotitev teh 
bolnikov na urgenco ne izboljša njihovega srčno-žilnega izhoda, prav tako 
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pa ne pripomore k boljšemu nadzoru krvnega tlaka. Nimamo dokazov za 
to, da je pri tej skupini bolnikov utemeljena kakršnakoli drugačna 
obravnava kot pri vseh ostalih bolnikih z asimptomatsko, dolgotrajno 
neurejeno arterijsko hipertenzijo.2  

Razdelitev nujnih hipertenzijskih stanj 

Hipertenzijska izjemno nujna stanja delimo na sledeči način glede na 
prizadetost ključnih organov oziroma kliničnih stanj:  

 mrežnica: maligna hipertenzija z/brez trombotične mikroangiopatije in
z/brez akutne ledvične okvare

 srce: srčni infarkt in akutni kardiogeni pljučni edem

 možgani: možganska kap in hipertenzijska encefalopatija

 aorta: akutni aortni sindrom z disekcijo aorte ali razpokom anevrizme
aorte

 nosečnost: eklampsija, huda preeklampsija in sindrom HELLP (ang.
»Hemolysis, Elevated Liver enzymes and Low Platelet count«).1,2

Maligna hipertenzija se kaže s hudo retinopatijo (III. ali IV. stopnje), ki ji je 
lahko pridružena akutna ledvična okvara in/ali trombotična 
mikorangiopatija, v 10–15% pa tudi hipertenzijska encefalopatija. Kljub 
predlogom o novejšem, sodobnejšem poimenovanju (v nadaljevanju), 
trenutno za diagnozo maligne hipertenzije še vedno potrebujemo močno 
povišan krvni tlak (navadno >200/120 mm Hg) in obojestransko ishemično 
prizadetost mrežnice (krvavitve in eksudati z ali brez papiledema). 

Pri hipertenzijski encefalopatiji pride do povišanja znotrajlobanjskega 
tlaka, možganskega edema in mikrokrvavitev ter mikroinfarktov v beli in/ali 
globoki možganovini (spremembe so predvsem izražene v zadnji 
možganski kotanji, lahko kot sindrom posteriorne reverzibilne 
encefalopatije – PRES). Klinično so pri bolniku prisotni epileptični napadi, 
motnja zavesti, kortikalna slepota in drugi nevrološki znaki. 

Trombotična mikroangiopatija (TMA) je sindrom prizadetosti drobnih žil v 
različnih organih z mikrotrombozami in mikrokrvavitvami, ki se kaže s 
petehijami, purpuro, ledvično okvaro, nevrološkimi motnjami, motnjami 
prebavil, idr. V laboratoriju se kaže z znižano vrednostjo trombocitov, 
haptoglobina in povišano vrednostjo laktat dehidrogenaze in shizocitov v 
serumu ter negativnim Coombsovim testom.4,5 V kolikor je vzrok TMA 
povišan krvni tlak, spremembe izzvenijo po ureditvi krvnega tlaka. 
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Za ostala hipertenzijsko izjemno nujna stanja veljajo že uveljavljene 
definicije.  

Pri nastanku akutne hipertenzijske okvare organov sta bolj kot absolutna 
vrednost krvnega tlaka pomembna hitrost in stopnja porasta krvnega tlaka. 
Patofiziološki vidik nastanka okvare organov še ni popolnoma jasen, 
ključno vlogo naj bi igral nenaden porast v perifernem žilnem uporu, tlačna 
natriureza in odpoved avtoregulacije organov, kar sproži začaran krog, ki 
vodi v pretirano aktivacijo sistema renin–angiotenzin–aldosteron, čemur 
sledi dodaten porast tlaka in nadaljnja okvara mikrocirkulacije. 

Kar v 20–40% primerov nujnih hipertenzijskih stanj se v ozadju razkrije 
sekundarni vzrok arterijske hipertenzije, najpogostejša sta 
renoparenhimska in renovaskularna bolezen, redkeje endokrini vzroki 
(5%). V ostalih primerih gre za neprepoznano ali nezdravljeno primarno 
arterijsko hipertenzijo, v zadnjem času pa tako pri kliničnem delu kot v 
raziskavah pogosto kot vzrok beležimo namerno opustitev 
antihipertenzivnih zdravil. 

Obravnava hipertenzijskih nujnih stanj v urgentni ambulanti 

Kako ugotovimo, ali gre res za hipertenzijsko nujno stanje? 

Ključno vprašanje, na katerega si moramo odgovoriti ob stiku z bolnikom 
z visokim krvnim tlakom, je, ali gre hipertenzijsko nujno stanje, ki zahteva 
naše takojšnje ukrepanje, ali gre za porast krvnega tlaka ob sicer urejeni 
arterijski hipertenziji, oz. za kronično neurejeno arterijsko hipertenzijo brez 
akutne okvare organov, ki ne zahtevata urgentne obravnave. Glede na 
epidemiološke podatke je vsak 200. bolnik na urgenci obravnavan zaradi 
suma na hipertenzijsko nujno stanje, ki pa ga potrdimo le pri približno 30–
50% obravnavanih bolnikov.2  

Določena vrednost visokega krvnega tlaka, nad katero bi lahko rekli, da 
gre pri bolniku za hipertenzijsko nujno stanje, več ne obstaja, mnogo bolj 
pomembna sta hitrost in stopnja porasta krvnega tlaka, zato je pomemben 
podatek tudi o povprečnih vrednostih krvnega tlaka. Ne pozabimo 
povprašati o že znani arterijski hipertenziji in drugih kroničnih boleznih, o 
dosedanjem zdravljenju in dejanskemu jemanju zdravil, prejemanju 
nesteroidnih antirevmatikov ali drugih zdravil, ki povišajo krvni tlak, o 
neobvladani bolečini in morebitni nosečnosti.6  
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Ključno je opredeliti, ali ima bolnik akutno okvaro katerega izmed organov. 
To poskušamo ugotoviti z usmerjeno anamnezo, kliničnim pregledom, 
osnovnimi laboratorijskimi preiskavami, usmerjenim obposteljnim 
ultrazvočnim pregledom in po presoji z dodatnimi slikovnimi preiskavami. 

Bolnika usmerjeno vprašamo o glavobolu, motnjah vida, bolečini v prsih, 
težkem dihanju, o vrtoglavici, motnjah govora, gibanja, o bolečini v 
trebuhu, slabosti, neješčnosti in hujšanju. Opravimo klinični pregled in 
orientacijski nevrološki pregled. 

Ključno je, da krvni tlak izmerimo na obeh zgornjih okončinah, zaželeno 
je, da izmerimo krvni tlak tudi stoje in če je možno, tudi na eni spodnji 
okončini, ob čemer je pomembna izbira ustrezne manšete.  

Pri bolniku opravimo odvzem krvi in urina za laboratorijske preiskave, 
kamor sodijo serumski elektroliti in dušični retenti, hepatogram z laktat 
dehidrogenazo, hemogram, PČ/INR, troponin, D-dimer. V priporočilih ESH 
(2018) sta v osnovni nabor preiskav uvrščena tudi haptoglobin in shizociti, 
oz. fragmentirani eritrociti, vendar ju v urgentni službi ne priporočamo, 
odvzem in kontrolo priporočamo naknadno v urgentni specialistični 
ambulanti, v kolikor so prisotni laboratorijski znaki trombotične 
mikroangiopatije.  

Bolniku s povišanim krvnim tlakom vedno posnamemo 12-kanalni EKG. 
Ob sumu na maligno hipertenzijo opravimo pregled očesnega ozadja ali 
za to napotimo bolnika k okulistu. Ob sumu na možgansko-žilni dogodek 
opravimo nujni CT oz. CTA glave. Če sumimo na akutni koronarni sindrom, 
je potreben ultrazvok srca. Ob sumu na disekcijo ali anevrizmo aorte 
opravimo nujni CTA prsne in/ali trebušne aorte, ob ledvični okvari pa 
ultrazvok ledvic.2  

Vloga obposteljnega ultrazvoka  

V zadnjem desetletju se je v rutinsko delo na urgenci vpeljal usmerjeni 
obposteljni pregled bolnika z ultrazvokom (angl. Point-of-care ultrasound 
– POCUS). Po ugotovitvah več metaanaliz POCUS pomembno zviša 
verjetnost pravilne diagnoze in hitrega ukrepanja pri bolnikih na urgenci in 
kritično bolnih v primerjavi z obravnavo, ki temelji zgolj na simptomih in 
klinični sliki.7,8  

POCUS lahko pripomore k diagnozi hipertenzijskih nujnih stanj.9 Če v 
urgentni ambulanti pregledujemo bolnika z močno povišanim krvnim 
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tlakom, ki težko diha ali potrebuje dodatek kisika, lahko z dodatnim hitrim 
ultrazvočnim pregledom plevralnih prostorov, kjer iščemo prisotnost 
tekočine, pljuč, kjer iščemo artefakte (B linije, konsolidacije, polzenje 
plevre) ter srca z oceno funkcije levega srca in znotrajžilne volemije, 
izjemno hitro potrdimo kardiogeni pljučni edem ali akutno srčno 
popuščanje.7 Ultrazvok je dokazano bolj občutljiv kot rentgenogram 
pljuč.8,9 Ob povišanem krvnem tlaku in bolečini v prsih lahko z ultrazvokom 
opredelimo, ali so prisotne motnje krčenja levega ali desnega prekata, 
funkcionalna regurgitacija zaklopk in perikardni izliv,10 s čimer lahko skupaj 
z EKG potrdimo akutni koronarni sindrom, še preden pridobimo 
laboratorijske izvide troponina. POCUS je dobil mesto v diagnostiki akutne 
aortne disekcije tako tipa A kot tipa B. Z ultrazvokom lahko ugotovimo 
anevrizmo ascendentne aorte ali aortnega loka, razslojitev stene, hudo 
regurgitacijo aortne zaklopke in perikardni izliv.11,12  

V primeru povišanega krvnega tlaka in nevroloških simptomov in znakov 
lahko s POCUS pregledamo debelino ovojnice očesnega živca13,14 ter si 
ogledamo prisotnost in hitrost pretoka v karotidnih arterijah.15 Povečanje 
premera očesnega živca je namreč posredni znak povišanega 
znotrajlobanjskega tlaka in možganskega edema, ki lahko potrdi sum na 
obsežno akutno možgansko kap.13 Opisan je tudi primer, ko so s POCUS 
ugotovili odstop obeh mrežnic in povišan intrakranialni tlak v sklopu hude 
preeklampsije.16 POCUS ima vlogo tudi pri hemodinamskem nadzoru in 
zdravljenju bolnic s hudo preeklampsijo.17  

Kako zdravimo hipertenzijsko nujno stanje ? 

Na splošno nimamo randomiziranih raziskav, ki bi preučevale različne 
strategije zdravljenja pri hipertenzijskih nujnih stanjih, razen pri možganski 
krvavitvi in ishemični možganski kapi. Večina priporočil za zdravljenje tako 
temelji na kliničnih izkušnjah in opazovalnih raziskavah.  

Bolnike s porastom krvnega tlaka ob predhodno urejeni arterijski 
hipertenziji, kjer ne ugotavljamo akutne okvare organov, zdravimo z 
določenimi antihipertenzivnimi zdravili per os ali sublingualno 
(kratkodelujoči kaptopril 12–25 mg pod jezik, gliceriltrinitrat 2 vpiha pod 
jezik ali nifedipin s podaljšanim sproščanjem 20–40 mg per os); zatem 
moramo bolnika pred odpustom opazovati vsaj še 2 uri. Hitro znižanje 
krvnega tlaka (npr. s kratkodelujočim nifedipinom 5–10 mg) se pri teh 
bolnikih odsvetuje, saj lahko vodi v nastanek srčno-žilnih in drugih zapletov 
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(hipotenzija, sinkope, idr.). Lahko pa se odločimo za spremembo že 
predpisanega antihipertenzivnega zdravljenja tako, da povišamo odmerke 
obstoječih zdravil, v primeru maksimalnih odmerkov pa uvedemo novo 
učinkovino ali se odločimo za predpis kombinirane tablete. Pri bolniku, kjer 
ugotavljamo dalj časa slabo urejen krvni tlak, se odločimo zgolj za 
spremembo rednega antihipertenzivnega zdravljenja. Prilagodimo tudi 
ostala zdravila, ki bi lahko povzročala porast krvnega tlaka, ali uvedemo 
nova (analgetik, ki ni iz skupine nesteroidnih antirevmatikov, anksiolitik, 
idr.).  

Če postavimo diagnozo hipertenzijsko nujno stanje z akutno okvaro enega 
ali organa, pričnemo bolnika zdraviti takoj in ga napotimo na internistično, 
nevrološko ali ginekološko urgentno specialistično obravnavo. Odločitev o 
tem, kako bomo pričeli zniževati krvni tlak, do katere ciljne vrednosti in v 
kakšnem časovnem okviru, je odvisno od prizadetega organa in 
hemodinamske stabilnosti bolnika.  

V primeru kritično bolnega in hemodinamske nestabilnosti uvedemo 
intravensko zdravljenje (tabela 1). Ob tem na 10–15 minut kontroliramo 
krvni tlak, ki ga moramo hitro znižati do ciljne vrednosti (tabela 1) in ga 
potem vzdrževati na tej ravni. Cilj zdravljenja ni hitra in brezpogojna 
normalizacija vrednosti krvnega tlaka, temveč preprečitev nadaljnje 
okvare organov. 

V nasprotju s priporočili ESH menimo, da izbrana nujna hipertenzijska 
stanja (maligna hipertenzija in hipertenzijska encefalopatija), kjer je bolnik 
hemodinamsko stabilen in zmožen uživati zdravila per os, zdravimo s 
peroralnimi zdravili (pričnemo z uvajanjem nizkih odmerkov zaviralcev 
konvertaze angiotenzina, zaviralcev angiotenzinskih receptorjev ali 
blokatorja receptorjev beta, izogibamo pa se diuretikom).  

Občasno je potrebna tudi infuzija fiziološke raztopine, saj je glede na 
klinične izkušnje večkrat pridružena dehidracija.  

V tabeli 1 so prikazana priporočila za obravnavo posameznih izjemno 
nujnih hipertenzijskih stanj, tarčne vrednosti krvnega tlaka, čas, v katerem 
naj bi ta ciljni tlak dosegli, ter izbira antihipertenzijskih zdravil.1,2,19 

Novosti v raziskovanju hipertenzijskih nujnih stanj 

V kolikor pri sumu na nujno hipertenzijsko stanje nimamo na voljo pregleda 
očesnega ozadja, ali če po opravljenem pregledu ni prisotne retinopatije 
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III. ali IV. stopnje, kar so zahtevale starejše definicije, lahko postavimo
diagnozo na podlagi prizadetosti več ostalih organov. To entiteto
imenujemo večorganska prizadetost zaradi arterijske hipertenzije (ang.
Hypertension – MOD, multiple-organ damage) z znaki okvare
mikrocirkulacije in ishemije vsaj treh organov – srca, možganov, ledvic
in/ali žilnega endotela (trombotična mikroangiopatija). Poleg tega ima
prizadetost teh organov pomembnejši vpliv na dolgoročno prognozo
bolnikov kot retinopatija, kar je v nasprotju z izkušnjami v preteklosti, kjer
so beležili slabšo prognozo bolnikov z maligno hipertenzijo.3,18 Diagnozo
pravega nujnega hipertenzijskega stanja lahko tako enostavno postavimo
pri vseh bolnikih, ki izpolnjujejo navedene kriterije: simptomi zaradi
povišanega krvnega tlaka, akutna ledvična okvara s hipokaliemijo, znaki
hipertrofije levega prekata in motenj repolarizacije na EKG, hemoliza in
hipertenzijska retinopatija.18

V zadnjih letih je največji napredek povzročilo raziskovanje trombotične
mikroangiopatije. Več kot 90% TMA je sekundarnih, manj kot 10% je
primarnih (TTP in atipični hemolitično-uremični sindrom – HUS).4 Nujno
hipertenzijsko stanje lahko povzroča sekundarno trombotično
mikroangiopatijo. Lahko pa je povzročeno s primarno trombotično
mikroangiopatijo, npr. z redkim primarnim atipičnim HUS z genetskimi
motnjami v sistemu komplementa,5 kjer mora bolnik poleg
antihipertenzivnega zdravljenja prejeti še ekulizumab, monoklonsko
protitelo, ki inhibira delovanje sistema komplementa.

Zaključek 

Priporočila Sveta za hipertenzijo ESC iz leta 2018 so zožila definicijo 
nujnih hipertenzijskih stanj, opušča se raba hipertenzijske krize. Pri bolniku 
z močno povišanim krvnim tlakom v urgentni ambulanti je ključno določiti, 
ali gre za nujno hipertenzijsko stanje, saj je potrebno takojšnje zdravljenje 
in znižanje krvnega tlaka ter napotitev ali sprejem v specialistično 
obravnavo. Pri vseh ostalih stanjih lahko znižujemo krvni tlak počasi in 
bolnike zdravimo per os ter ambulantno. 
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ANTIHIPERTENZIJSKA ZDRAVILA IN RAKAVA 
OBOLENJA 

Antihypertensive drugs and malignant diseases 

Jana Brguljan Hitij, Nina Filipič Babnik 

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

Izvleček 

V prispevku povezujemo dve bolezni za kateri imajo naši bolniki 
nasprotujoči dojemanji. Po eni strani bolniki v začetnem stadiju 
hipertenzije večinoma nimajo simptomov in se dobro počutijo, zato 
bolezen jemljejo kot enostavno in niso prepričani, da je potrebno 
zdravljenje. Po drugi strani se bolnik, ki dobi diagnozo rak, takoj ustraši 
smrti. Ob tem se zdravniki soočamo s kroničnim zdravljenjem hipertenzije, 
za katero je dokazano, da povzroči hude okvare organov, kjer je navadno 
zdravljenje doživljenjsko in se bojimo eventualnih neželenih 
prokarcinogenih učinkov. Ob zdravljenju rakavega obolenja pa s kronično 
terapijo hipertenzije ne bi želeli negativno vplivati na potek bolezni, ki je za 
človeka življenje ogrožajoča. Ob vedno boljšem preživetju karcinomskih 
obolenj je zelo pomembno, da ne pozabimo na srčno-žilno ogroženost, ki 
bi na koncu lahko bila usodna za našega bolnika. 

Zato smo pregledali morebiten vpliv antihipertenzivnih zdravil na pojavnost 
rakavih obolenj in vpliv antihipertenzivnih zdravil na izid zdravljenja rakavih 
bolezni. 

Veliko je nejasnosti. Zaključki različnih preiskav o povezavi med različnimi 
skupinami antihipertenzivnih zdravil in tveganjem za obolevnostjo za 
različnimi vrstami raka so si celo nasprotujoči. V letih 1990 so povezovali 
vpliv kalcijevih antagonistov na pojavnost rakavih obolenj, kar je bilo z 
gotovostjo kasneje ovrženo. Kasneje vpliv zaviralcev konvertaze 
angiotenzina in nato v letu 2018 opozorilo evropske agencije za zdravila o 
povezavi hidroklorotiazida in nemelanomskega raka kože. Opazovalne 
raziskave, ki imajo svoje omejitve, ker vključujejo heterogene bolnike in ne 
morajo preiskovati učinkov posameznih skupin antihipertenzivnih zdravil, 
so pokazale nasprotujoča dejstva. Metaanalize niso potrdile povezave. 
Kontroliranih raziskav, ki bi bile edine verodostojne verjetno nikoli ne bo. 
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Vseeno pa moramo biti previdni in pozorni na eventualne prve znake 
rakavega obolenja. 

Dejstva glede zdravljenja hipertenzije v času rakavega obolenja so tudi 
raznolika. Poglavitno dejstvo je, da z zdravljenjem hipertenzije ne 
poslabšamo prognoze oziroma poteka rakavega obolenja. Uporabimo 
lahko vse skupine antihipertenzivnih zdravil, odvisno od komorbidnosti 
bolnika. Hipertenzijo moramo nujno zdraviti in dosegati ciljne vednosti, ki 
veljajo za večino populacije, 130/80 mm Hg. Odmerke zdravil prilagajamo 
glede na sočasnost kemoterapije. V času kemoterapije moramo navadno 
antihipertenzivno terapijo povečati, po prenehanju le-te pa zmanjšati. 
Opazovali so ugoden učinek blokatorjev receptorjev beta. Ob aplikaciji 
dolgodelujočih diuretikov, moramo biti pozorni na morebitno neravnovesje 
elektrolitov, ker bolniki ob kemoterapiji pogosto bruhajo. Adherenca za 
zdravljenje hipertenzije pri rakavih bolnikih je še nižja kot pri običajni 
populaciji, zato moramo zdravniki našega bolnika ozavestiti o tem 
problemu.  

Ključne besede: hipertenzija, rakavo obolenje, terapija 

Abstract 

In the article we are discussing about two illnesses where our patients 
have diametral perceptions. On one hand hypertension at the beginning 
does not produce and symptoms and patients are feeling well, and they 
don't feel any need for the medical treatment. On the other hand, cancer 
diagnose rises immediate fear of death. Beside of that, doctors are facing 
chronic treatment which is usually lifelong, and we cannot be sure that 
there is no negative influence on patients' life. Treating one cardiovascular 
disease threatening with complications we do not want to provoke cancer 
nadir prognosis in treating hypertension in cancer patients. 

Having this in mind, we have looked for the possible association between 
different antihypertensive drug classes and possible adverse effect of 
hypertension treatment in cancer patients.  

There are conflicting results from available studies ranging from adverse 
to beneficial effect of various antihypertensive classes. In 1990 information 
about connection between calcium channel blockers and malignancy was 
announced and later association was revoked. The same information 
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appeared for ACE inhibitors and abolished after some more studies were 
published. 

The authors of the most of mentioned studies claimed that one should be 
very careful in interpretation of their results (positive or negative) because 
these investigations faced with important limitations that could significantly 
impact the final results. One of the most important limitations was the 
heterogeneity. First, heterogeneity of participants involved in these studies 
(age of patients, cancer type, comorbidities, demographic characteristics, 
type of chemo- and radiotherapy); and second, heterogeneity of studies 
included in meta-analysis (case-control, nested, follow-up studies). In 
these heterogeneous investigations it is difficult to differentiate the impact 
of smoking, lifestyle, diabetes, obesity, family history, and/or exposure to 
sun, and different pollutants on cancer. 

We could shortly conclude that there is no really proven connection 
between antihypertensive drugs and malignancy but still we need to follow 
closely our patient for the first possible signs of cancer. 

Hypertension in cancer patients should be treated in the same way as in 
patients without cancer diagnose. Target blood pressure level of 130/80 
mm Hg for most of the patients should be reached and different 
antihypertensive drug classes should be used according to the patient’s 
comorbidities and individual characteristics. Some positive effect of beta 
blockers was shown and due to side effect like vomiting we should be 
careful about electrolytic disbalance treating with long acting diuretics. 
Doses of antihypertensives should be considered and adjusted to possible 
concurrent chemotherapy. Focus of cancer patients is certainly not the 
hypertension treatment, but due to the recent chemotherapy development 
we should raise the awareness for hypertension treatment also in these 
patients to avoid their cardiovascular complications.  

Key words: hypertension, cancer disease, therapy  

Ali antihipertenzivna zdravila povzročajo rakava obolenja? 

Oktobra 2018 smo zdravniki prejeli neposredno obvestilo o porastu 
tveganja za nemelanomskega raka kože ob izpostavljenosti naraščajočim 
kumulativnim odmerkom hidroklorotiazida. Opozorilo je bilo izdano na 
osnovi dveh danskih farmakoepidemioloških raziskav.1,2 Obe sta bili 
raziskavi s kontrolno skupino. Možen mehanizem za nastanek 
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nemelanomskega raka kože bi lahko bile fotosenzitivne reakcije, ki jih 
povzroča hidroklorotiazid. 

V prvi raziskavi so opazili povezavo bazalnoceličnega karcinoma in 
ploščatoceličnega karcinoma s kumulativnim odmerkom hidroklorotiazida. 
Pri kumulativnem odmerku 50.000 mg in več (približno 11–letno jemanje 
12,5 mg hidroklorotiazida na dan) je bilo prilagojeno razmerje obetov za 
bazalnocelični karcinom 1,29 (95% interval zaupanja: 1,23–1,35), za 
ploščatocelični karcinom pa 3,98 (95% interval zaupanja: 3,68–4,31).1 

Druga raziskava je pokazala povezavo med rakom ustnic (ploščatocelični 
karcinom) in kumulativnim odmerkom hidroklorotiazida: prilagojeno 
razmerje obetov za tiste, ki so kadarkoli jemali hidroklorotiazid, je bilo od 
2,1 (95% interval zaupanja: 1,7–2,6) pa do 7,7 (95% interval zaupanja: 
5,7–10,5) za največje kumulativne odmerke (okoli 100.000 mg).2  

Stopnja incidence nemelanomskega raka kože je v veliki meri odvisna od 
fenotipa kože in drugih dejavnikov, kot je izpostavljenost soncu (sončenje, 
uporaba solarija, delo na soncu), zato se izhodiščna tveganja in stopnja 
incidence od države do države razlikujejo. Najpogosteje nastane pri ljudeh 
s svetlo kožo, svetlimi lasmi in sončnimi opeklinami v preteklosti. 

V Sloveniji je v letih od 2012 do 2016 za nemelanomskim kožnim rakom 
vsako leto zbolelo povprečno 2.653 ljudi in je za moške in ženske skupaj 
na prvem mestu po pogostnosti med vsemi raki.3 Torej bi bilo zelo 
pomembno odgovoriti na vprašanje, ali naj nehamo predpisovati 
hidroklorotiazid in ali naj ga ukinemo vsem, ki ga že imajo v redni terapiji. 

Prvi nam je mnenje posredoval profesor Jan A. Staessen, MD, PhD, bivši 
vodja klinike Univerzitetne bolnišnice Leuven v Belgiji in vodja 
raziskovalne enote Hypertension and Cardiovascular Epidemiology, KU 
Leuven Department of Cardiovascular Diseases, University of Leuven. 
Zapisal je, da je skeptičen do rezultatov dveh danskih raziskav, ker je obe 
objavila ista skupina. Analiza ni upoštevala izpostavljenosti soncu ali tipa 
kože. Povezava v raziskavi s kontrolno skupino ni dokaz o vzročni 
povezanosti. Avtorji niso razmišljali o kompetitivnih tveganjih. Bolniki, ki so 
jemali diuretik, so lahko imeli nižje srčno-žilno tveganje in so med 
staranjem bolj verjetno zboleli za kožnim rakom. Zato bi nadaljeval z 
uporabo hidroklorotiazida za zdravljenje arterijske hipertenzije in za druge 
indikacije. 
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Diuretiki in rakava obolenja 

V zadnjih letih je bilo opravljenih več opazovalnih raziskav, ki so 
raziskovale možno povezavo med uporabo diuretikov in tveganjem za 
različne oblike kožnega raka. Vsak tip kožnega raka ima multifaktorialno 
patogenezo s prepletanjem genetskih in okoljskih dejavnikov. Čeprav ni 
dokazov, da bi diuretiki povzročali kožnega raka, pa imajo fotosenzitirajočo 
aktivnost in bi tako lahko okrepili učinek izpostavljenosti sončni svetlobi. 

Tako so v preteklosti metaanalize opazovalnih raziskav že povezovale 
uporabo tiazidnih diuretikov s povečanim tveganjem za ploščatocelični 
karcinom in mejno povečanim tveganjem za bazalnocelični karcinom. Spet 
druga metaanaliza neodvisnih opazovalnih raziskav, ki so raziskovale 
povezavo med različnimi antihipertenzivnimi zdravili in kožnim rakom, je 
kazala na možnost povečanega tveganja za kožnega raka pri bolnikih, ki 
jemljejo kalcijeve antagoniste, in za kožni melanom pri bolnikih, ki jemljejo 
blokatorje receptorjev beta. Med uporabo tiazidnih diuretikov, zaviralcev 
konvertaze angiotenzina (ACEI) ali zaviralcev angiotenzinskih receptorjev 
(ARB) in tveganjem za kožnega raka pa niso našli povezave.4  

Zadnjo analizo podatkov iz trinajstih opazovalnih raziskav, ki so ocenjevale 
povezavo med uporabo različnih tiazidnih ali tiazidnim podobnih diuretikov 
ter tveganjem za različne tipe kožnega raka, je Kreutz s sodelavci objavil 
oktobra 2019 v Journal of Hypertension. Večina raziskav je bila iz severne 
Europe in ZDA. Devet je bilo raziskav s kontrolno skupino, ostale so bile 
kohortne. Rezultati raziskav so bili mešani. Od šestih, ki so proučevale 
povezavo med uporabo hidroklorotiazida in povečanim tveganjem za 
kožnega raka, sta dve pokazali pozitivno povezavo z malignim melanom, 
dve s ploščatoceličnim karcinom, dve z rakom ustnice, ena z 
bazalnoceličnim karcinom, medtem ko ena ni pokazala povezave s 
povečanim tveganjem za bazalnocelični karcinom. Ena raziskava ni 
pokazala povezave z uporabo hidroklorotiazida, pokazala pa je povezavo 
z visokim kumulativnim odmerkom. Od treh raziskav, ki so proučevale 
povezavo med uporabo indapamida in drugih tiazidnim podobnih 
diuretikov ter tveganjem za kožnega raka, sta dve raziskavi pokazali 
pozitivno povezavo z malignim melanomom in nobene povezave s 
ploščatoceličnim ali bazalnoceličnim karcinomom.5  

Avtorji so pregledali tudi osnovne mehanizme fotosenzitivnosti, 
povzročene z zdravili. Ne le diuretiki, temveč večina drugih 
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antihipertenzivnih zdravil ima fotosenzitizirajočo zmožnost. Fotosenzitivne 
reakcije, povzročene z zdravili, so funkcija fotosenzitivne aktivnosti 
posameznega zdravila, količine sevalne energije in koncentracije zdravila 
v koži. Zdravila z daljšo plazemsko razpolovno dobo in višjim razmerjem 
koncentracije med tkivi in plazmo imajo večjo možnost, da sprožijo 
fotosenzitivno reakcijo. Brez vseh teh podatkov je težko primerno razložiti 
podatke opazovalnih raziskav.5 

Zaviralci renin-angiotenzinskega sistema in pojavnost rakavih 
obolenj 

Vpliva zaviralcev renin-angiotenzinskega sistema (RAS) na pojav rakavih 
obolenj še ne razumemo. Rezultati raziskav se raztezajo od raziskav, ki 
kažejo na povečano tveganje za rakava obolenja ob jemanju RAS 
inhibitorjev, preko raziskav, ki kažejo, da RAS inhibitorji nimajo vpliva na 
razvoj rakavih obolenj, do tistih, ki poročajo o zaščitnem učinku ali 
izboljšanju preživetja bolnikov z rakom. Eden od možnih razlogov za tako 
različne rezultate je genski polimorfizem, ki opredeljuje delovanje 
seumskega angiotenzina II. Angiotenzin II naj bi imel pomembno vlogo pri 
razvoju, napredovanju in širjenju raka s stimulacijo celične proliferacije, 
angiogeneze in vnetja.6 

Metaanaliza (Bangalore et al.) s 324.168 preiskovanci iz randomiziranih 
raziskav je pokazala, da ACEI in ARB niso povezani z večjim tveganjem 
za razvoj rakavih obolenj, medtem ko kombinacija ACEI in ARB 
pomembno zviša tveganje za rakavo obolenje. Kombinacija je v vseh 
smernicah močno odsvetovana že zaradi visokega tveganja za ledvično 
odpoved.6 

Druga metaanaliza (Sipahi et al.), ki je vključila 93.515 bolnikov, je 
pokazala povezavo med ARB (telmisartanom) in tveganjem za pljučnim 
rakom, vendar brez povezave s smrtnostjo, povezano z rakom.6 

V španski populaciji so našli povezavo med ARB in rakom dojke le pri 
premenopavzalnih ženskah. Avtorji (Gomez-Acebo et al.) so poudarili, da 
je rezultat dvomljiv zaradi majhnega števila premoenopavzalnih žensk, ki 
so jemale ARB.6 

Velika raziskava s kontrolno skupino (Meier et al.), ki je vključila 3.706 
pomenopavzalnih žensk, ni pokazala povečanega tveganja za raka dojk 
ob dolgotrajni (>5 let) uporabi ACEI, blokatorjev receptorjev beta ali 
kalcijevih antagonistov. O podobnih rezultatih so poročali v raziskavi, 
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narejeni med starejšimi ženskami, v tajski raziskavi (Chang et al.) pa niso 
našli povezave med rakom dojk in uporabo ACEI ali ARB. Z veliko 
metaanalizo (Ni et al.), ki je vključila 3.116.266 sodelujočih, niso pokazali 
povezave med uporabo ACEI ali ARB in rakom dojk. Po stratifikaciji glede 
na dolžino uporabe zdravil pa so ugotovili, da je pri uporabi ≥10 let 
tveganje za rak dojk zmanjšano.6 

Velika danska raziskava (Schmidt et al.), ki je preiskovala kožnega raka, 
je pokazala, da so ARB, ne pa ACEI, povezani z malignim melanomom. 
Metaanaliza (Gandini et al.), ki je vključila 77.622 primerov kožnega raka, 
ni pokazala povezave med uporabo ACEI ali ARB in kožnim rakom. 
Preiskava (Cristian et al.), narejena v populaciji s povečanim tveganjem 
za kožni karcinom (bazalnocelični in ploščatocelični karcinom), je 
pokazala, da imajo bolniki, zdravljeni z ACEI ali ARB, najnižje tveganje za 
kožni karcinom, druga (Moscarelli et al.) pa, da uporaba ACEI ali ARB 
zniža tveganje za kožni karcinom pri ljudeh s transplantirano ledvico.6 

Danska raziskava (Früs et al.), ki je sledila 17.897 bolnikom na ACEI, je 
poročala, da ni znižanja tveganja za raka dojk, požiralnika, želodca, jeter 
in raka v ginekološkem področju, medtem ko je bilo tveganje za raka ledvic 
pomembno zvišano pri bolnikih, zdravljenih z ACEI, glede na bolnike, 
zdravljene s kalcijevimi antagonisti in blokatorji receptorjev beta.6 

Metaanaliza(Cao et al.), ki je preučevala tveganje za raka prostate, ni 
pokazala povezave med uporabo ACEI ali ARB in pojavom raka prostate. 
Podobno ni povezave med ACEI in tveganjem za raka jajčnikov ali raka 
trebušne slinavke.6 

Kalcijevi antagonisti in pojavnost rakavih obolenj 

Glede povezave med kalcijevimi antagonisti in rakom je veliko nejasnosti. 
Mehanizem te povezave je na stopnji hipoteze brez jasnih dokazov pri 
ljudeh. Kalcijevi antagonisti bi lahko zavirali apoptozo, kar bi lahko 
spodbudilo razvoj raka. Vendar predklinične raziskave nakazujejo možen 
protitumorski učinek kalcijevih antagonistov, ki so jih v visokih odmerkih 
uporabljali za povečanje učinka nekaterih antineoplastičnih učinkovin. 
Dihidropiridinski in nedihidropiridinski kalcijevi antagonisti se med seboj 
razlikujejo. Nekateri kalcijevi antagonisti so povezani s fotosenzitivnostjo, 
kar je še posebno pomembno pri kožnem raku.6  

Velika metaanaliza je razkrila, da je uporaba kalcijevih antagonistov 
povezana z rahlim povečanjem tveganja za rakave bolezni. Ni bilo 
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povezave med posameznimi kalcijevimi antagonisti in tveganjem za raka, 
prav tako ni bilo razlike pri primerjavi uporabe kalcijevih antagonistov, 
drugih antihipertenzivnih zdravil (ACEI, ARB, blokatorji receptorjev beta, 
diuretiki) in placeba ter pojava raka. Raziskava s kontrolno skupino 
Assimes et al., ki je vključila 850.000 ljudi in jih spremljala 14 let, je 
pokazala, da dolgotrajna uporaba kalcijevih antagonistov ni povezana z 
večjim tveganjem za rakavo bolezen in to neodvisno od vrste 
preiskovanega raka in od časa jemanja kalcijevih antagonistov.6  

Metaanaliza Gandini et al. je pokazala, da je uporaba kalcijevih 
antagonistov povezana z večjim tveganjem za nemelanomskega kožnega 
raka. Metaanaliza Tang et al. ni našla povezave med uporabo kalcijevih 
antagonistov in malignim melanomom. V veliki danski raziskavi Schmidt et 
al. ni bilo povezave med uporabo kalcijevih antagonistov in katerimkoli 
kožnim rakom.6  

V raziskavi s kontrolno skupino Rotshield et al. so ob nadaljnjem 
spremljanju (povprečno 6,2 let) zaznali povečano tveganje za pljučnega 
raka v primerjavi z uporabo drugih antihipertenzivnih zdravil. Zaznali so 
tudi postopno povečanje tveganja s trajanjem uporabe kalcijevih 
antagonistov. Avtorji raziskave so opozorili, da se rezultati nanašajo na 
populacijo Izraela in da jih ne moremo prenesti na globalno populacijo.6  

Raziskava s kontrolno skupino Colt et al. je našla pomembno povezavo 
med kalcijevimi antagonisti in papilarnim karcinomom ledvic.6  

Raziskava, narejena na populaciji starejših žensk, je pokazala, da je 
uporaba kratkodelujočih kalcijevih antagonistov povezana s povečanim 
tveganjem za raka dojk. Podobno je španska raziskava pokazala 
povezavo med rakom dojk in uporabo kalcijevih antagonistov, daljšo od 
petih let. Velika metaanaliza Ni et al., ki je vključila več kot tri milijone 
žensk, ni pokazala povezave med uporabo kalcijevih antagonistov in 
tveganjem za raka dojk. Tudi prospektivna raziskava Wilson et al., ki je 
zajela veliko populacijo žensk, več kot 10 let zdravljenih s kalcijevimi 
antagonisti, ni pokazala povezave s tveganjem za raka dojk.6  

Z metaanalizo Cao et al. so našli povezavo med uporabo kalcijevih 
antagonistov in rakom prostate. Pomembno povezavo so našli le v 
raziskavah s kontrolno skupino, v kohortnih raziskavah pa ne.6 

Retrospektivna raziskava Friedman et al. je pokazala pomembno 
povezavo med dolgotrajno (>5 let) uporabo kratkodelujočega kalcijevega 
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antagonista (nifedipin) in rakom ustnic, ki so jo avtorji pripisali 
fotosenzitivni reakciji. To je bila opazovalna raziskava in vzročne povezave 
ni možno potrditi.6  

Velika raziskava Wang et al., ki je vključila 145.553 pomenopavzalnih 
žensk, starih od 50 do 79 let, je pokazala, da je uporaba kalcijevih 
antagonistov povezana s 33% zvečanjem tveganja za raka trebušne 
slinavke med 13,8-letnim spremljanjem. Rezultat je bil enak tudi po 
prilagoditvi za demografske in klinične značilnosti ter za uporabo 
blokatorjev receptorjev beta, ACEI in diuretikov. Raziskava je bila narejena 
le pri pomenopavzalnih ženskah in je ne moremo prenesti na splošno 
populacijo.6  

Velika prospektivna raziskava Huang et al., ki je spremljala več kot 
100.000 žensk, je poročala o pomembno zmanjšanem tveganju za 
epitelnega raka jajčnika ob dolgotrajni (≥5 let) uporabi kalcijevih 
antagonistov tudi po prilagoditvi za vsa antihipertenzivna zdravila. Avtorji 
niso podali potencialnega mehanizma, ki bi pojasnil zaščitni učinek 
kalcijevih antagonistov.6  

Blokatorji receptorjev beta in pojavnost rakavih obolenj 

Večina objavljenih raziskav je pokazala, da blokatorji receptorjev beta 
nimajo vpliva na pojavnost rakavih obolenj. Tako niso našli povezave med 
uporabo blokatorjev receptorjev beta in epitelnim rakom jajčnika, renalnim 
karcinomom, rakom dojk, rakom prostate in tveganjem za pojav 
kateregakoli raka.6  

Omejeno število raziskav je poročalo o negativnem učinku uporabe 
blokatorjev receptorjev beta na pojavnost rakavih bolezni. Te raziskave so 
našle pomembno povezavo med uporabo blokatorjev receptorjev beta ter 
kožnim melanomom in rakom ustnic. Glavni patofiziološki mehanizem, ki 
so ga ponudili avtorji, je fotosenzitivnost nekaterih blokatorjev receptorjev 
beta (atenolol). Večina blokatorjev receptorjev beta nima tega učinka, tako 
da je težko razumeti povezavo z rakom kože. Zanimivo je tudi, da je 
atenolol povezan s kožnim rakom, le če je uporabljen v politerapiji, v 
monoterapiji pa ne.6  

Zaključek 

Veliko je nejasnosti glede povezave med različnimi skupinami 
antihipertenzivnih zdravil in tveganjem za obolevnostjo za različnimi 
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vrstami raka. Zaključki različnih preiskav so si celo nasprotujoči. 
Opazovalne raziskave so pogosteje prikazale povečano tveganje pri 
uživanju nekaterih antihipertenzivnih zdravil, medtem ko metaanalize niso 
potrdile povezave, kontroliranih raziskav pa še ni. 

Omejitev večine raziskav je heterogenost vključenih pacientov, pri 
metaanalizah pa heterogenost vključenih raziskav. Tako je težko ločiti 
vpliv kajenja, življenjskega sloga, sladkorne bolezni, debelosti, družinske 
anamneze, izpostavljenosti soncu in drugim onesnaževalcev na rakavo 
bolezen. Za zdravljenje arterijske hipertenzije se redko uporablja 
monoterapija, tako je skoraj nemogoče ločiti učinke posameznega 
antihipertenzivnega zdravila. Prav tako je večina raziskav obravnavala 
antihipertenzivna zdravila po skupinah in ne po posameznem zdravilu 
znotraj skupine. Večina metaanaliz je pokazala razliko v absolutnih 
odstotkih za manj kot 0,5% med kontrolno skupino in skupino, ki je 
uporabljala antihipertenzivna zdravila.6  

Zdravljenje arterijske hipertenzije pri bolnikih z rakavim 
obolenjem 

Pojavljajo se dokazi o povezanosti srčno-žilnih bolezni in rakom. Številni 
skupni dejavniki tveganja nakazujejo skupne biološke mehanizme. 
Kronično vnetje bi lahko imelo pomembno vlogo, ker prispeva k razvoju 
obeh bolezni in se pojavlja pri debelosti, sladkorni bolezni, arterijski 
hipertenziji in dislipidemiji. Ureditev dejavnikov tveganja za srčno-žilne 
bolezni lahko pomaga zmanjšati tveganje za rakavo obolenje.7  

Arterijska hipertenzija je dobro znan dejavnik tveganja za srčno-žilne 
bolezni. Opazovalne raziskave, ki so ocenjevale arterijsko hipertenzijo kot 
dejavnik tveganja za rakava obolenja, so pokazale mešane rezultate. 
Največja raziskava do sedaj je v povprečju 12 let ocenjevala preko pol 
milijona ljudi iz Metabolic Syndrome and Cancer Project in ugotovila, da 
imajo moški skupno razmerje tveganja za pojav rakavega obolenja 1,07 
(95% interval zaupanja 1,04–1,09) in razmerje tveganja za smrt, povezano 
z rakavim obolenjem, je pri zviševanju krvnega tlaka po 10 mm Hg 1,12 
(95% interval zaupanja 1,08–1,15). Ženske imajo razmerje tveganja za 
smrt zaradi rakave bolezni 1,06 (95% interval zaupanja 1,02–1,11), vendar 
brez povezave s porastom rakavih obolenj.7 
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Ocenjeno je, da je arterijska hipertenzija prisotna pri 37% bolnikov z 
rakom. Kemoterapija predstavlja pomemben dejavnik tveganja za razvoj 
arterijske hipertenzije, ki je bila prisotna pri 29% bolnikov z rakom pred 
kemoterapijo in v 36–80% po kemoterapiji.6 Vsi ti bolniki potrebujejo 
antihipertenzivno terapijo. Ali jim z izborom terapije lahko škodimo ali 
morda celo koristimo? 

Vpliv različnih skupin antihipertenzivnih zdravil na potek in 
izzid rakavih obolenj 

Vpliv zaviralcev renin-aldosteronskega sistema na potek in izid 
rakavih obolenj 

Retrospektivna kohortna raziskava Holmes et al., ki je zajela podatke iz 
kanadskega registra, je pokazala, da je uporaba ACEI in ARB šibko 
povezana s povečano smrtnostjo pri bolnikih z rakom dojk in rakom pljuč. 
Avtorji niso podali razlage za svoje rezultate, temveč pomembne omejitve 
raziskave, ki bi lahko vplivale na rezultate.6 

Kohortna raziskava Busby et al., ki je zajela 5124 bolnikov z 
gastroezofagealnim rakom, je ob uporabi ARB pokazala zmanjšanje 
tveganja za smrtnost zaradi gastroezofagealnega raka. Opazili so od časa 
in doze odvisno razmerje z najboljšim zaščitnim učinkom pri bolnikih, ki so 
jemali ARB vsaj dve leti.6 

Ena od metaanaliz je pokazala pomembno izboljšanje preživetja pri 
bolnikih, ki so uporabljali RAS inhibitor, v primerjavi z bolniki, ki teh zdravil 
niso uporabljali. Največ dokazov za to je bilo pri bolnikih s karcinomom 
ledvičnih celic, rakom želodca, rakom trebušne slinavke, hepatocelularnim 
karcinomom ter urotelnim rakom zgornjih sečil in sečnega mehurja.6 

Finska raziskava Santala et al., ki je vključila 14.422 kirurško zdravljenih 
bolnikov z rakom prostate, je pokazala pomembno boljše preživetje pri 
bolnikih, zdravljenih z ARB (in ne z ACEI) kot pri bolnikih, zdravljenih z 
drugimi antihipertenzivnimi zdravili.6 

Vpliv kalcijevih antagonistov na potek in izid rakavih obolenj 

Raziskave, ki so preiskovale povezavo med preživetjem bolnikov z rakom 
in uporabo kalcijevih antagonistov, so pokazale mešane rezultate. 
Kalcijeve antagoniste so povezovali s povečano smrtnostjo pri bolnikih z 
rakom dojk in z znižano smrtnostjo bolnikov z rakom pljuč, ko so vse 
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antihipertenzivna zdravila primerjali z blokatorji receptorjev beta (Holmes 
et al.). Avtorji raziskave Wong et al., ki so preučevali veliko kitajsko 
populacijo z arterijsko hipertenzijo, so prikazali, da je smrtnost zaradi raka 
najvišja pri bolnikih, ki so bili zdravljeni s kalcijevimi antagonisti več kot 4 
leta. Zaradi omejenih podatkov ni bilo možno podati razmerja med 
različnimi kalcijevimi antagonisti. Retrospektivna raziskava Chen et al., ki 
je vključila 14.766 žensk z rakom dojk ,starih od 66 do 80 let, ni našla 
povezave med uporabo kalcijevih antagonistov in izhodom zdravljenja.6  

Vpliv blokatorjev receptorjev beta na potek in izzid rakavih obolenj 

Blokatorji receptorjev beta imajo morda pri bolnikih z rakom pozitiven 
učinek z zmanjšanjem ponovitve in razširitve rakave bolezni. Ta pozitiven 
učinek so razlagali z inhibicijo simpatičnega živčevja in njegovih 
najpomembnejših nevrotransmiterjev (adrenalina in noradrenalina), ki 
sprožijo produkcijo rastnih faktorjev, odgovornih za razvoj raka, pojav 
metastaz in za ponovitev bolezni. Beta adrenergični receptorji so preveč 
izraženi pri urogenitalnih in reproduktivnih rakavih obolenjih, vključno z 
rakom dojk, endometrija, jajčnikov in urotelnim rakom, pa tudi pri raku 
debelega črevesja, pljuč in ščitnice. Predklinične raziskave so pokazale, 
da blokatorji receptorjev beta lahko preprečijo metastaze z inhibicijo 
invazije tumorskih celic, vnetja, povezanega s tumorjem, in žilnega 
preoblikovanja, kar omeji razširitev tumorskih celic. Pokazale so tudi, da 
je za spremembo izida rakave bolezni ključna inhibicija beta-2 receptorjev. 
To pomeni, da je ustrezen blokator receptorjev beta le propranolol – 
neselektivni blokator receptorjev beta, ki so ga uporabili le v omejenem 
števili raziskav, medtem ko so v večni uporabili metoprolol – beta-1 
selektivni blokator receptorjev beta.6 

Velika metaanaliza Yap et al. ni dokazala vpliva blokatorjev receptorjev 
beta na ponovitev rakave bolezni. Poročali so, da so blokatorji receptorjev 
beta izboljšali preživetje pri bolnikih z melanomom, rakom jajčnika in 
rakom endometrija ter zmanjšali preživetje pri bolnikih z rakom glave, 
vratu, pljuč in prostate. Zaključili so, da je vpliv blokatorjev receptorjev beta 
na preživetje različen in značilen za posamezen tumor.6 

Metaanaliza Kim et al., ki je vključila 18.118 bolnikov, je pokazala, da 
blokatorji receptorjev beta niso koristni za preživetje ali ponovitev bolezni 
pri bolnikih z rakom dojke, vendar ni bilo možno narediti prilagoditve 
rezultatov za komorbidnosti ali druge dejavnike, ki so lahko vplivali na 



 

 71

XXVIII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo 
www.hipertenzija.org 

rezultat. Metaanaliza Zhong et al., ki je pokazala, da je za bolnike z rakom 
dojke zdravljenje z blokatorji receptorjev beta po postavitvi diagnoze 
izboljša preživetje (ne pa pred postavitvijo diagnoze), tega ni potrdila za 
ostale oblike raka. Zaradi prenizkega števila vključenih bolnikov (75.538) 
ni bila možna podanaliza za različne blokatorje receptorjev beta. Velika 
raziskava Cardwell et al., ki je črpala podatke iz osmih evropskih registrov 
raka in je raziskovala vpliv propranolola na preživetje pri bolnikih z rakom 
dojke, ni dokazala povezave med uporabo propranolola in celokupno ali z 
rakom povezano umrljivostjo.6 Populacijska raziskava Jansen et al. ni 
podprla dobrodejnega učinka zdravljenja z različnimi blokatorji receptorjev 
beta pred ali po postavitvi diagnoze na prognozo pri različnih podskupinah 
bolnikov s kolorektalnim karcinomom. Avtorji so upoštevali le celokupno 
umrljivost, ker niso imeli podatkov o z rakom povezani umrljivosti. Možno 
je, da je bila celokupna umrljivost bolnikov, ki so jemali blokatorje 
receptorjev beta, zvečana zaradi komorbidnosti.6 

Pri bolnikih s pljučnim rakom niso ugotovili povezave med preživetjem ter 
uporabo blokatorjev receptorjev beta pred ali po postavitvi diagnoze 
(Weberpals et al.). Vključena je bila skupina bolnikov s slabo prognozo, 
tako da je ocena uporabe blokatorjev receptorjev beta po postavitvi 
diagnoze vprašljiva.6 

Velika metaanaliza Na et al., ki je vključila 319.006 bolnikov z rakom, ni 
pokazala povezave med uporabo blokatorjev receptorjev beta ter 
celokupno umrljivostjo, ponovitvijo in napredovanjem bolezni, vendar je 
uporaba blokatorjev receptorjev beta pomembno vplivala na preživetje, 
povezano z rakavim obolenjem.6 

Pregled opazovalnih raziskav Zhao et al., ki so imele vključenih 9.964 
bolnikov, zdravljenih z različnimi antihipertenzivnimi zdravili, je pokazal, da 
uporaba blokatorjev receptorjev beta zmanjšuje tveganje za ponovitev 
raka dojke v primerjavi z neuporabo blokatorjev receptorjev beta. Druge 
raziskave so pokazale boljše preživetje pri uporabnikih blokatorjev 
receptorjev beta z rakom dojk (Raimondi et al.) in rakom trebušne slinavke 
(Udumyan et al.), kot tudi boljše celokupno in z rakom povezano preživetje 
(Weberpals et al.).6  

Vpliv diuretikov na potek in izhod rakavih obolenj 

V retrospektivni raziskavi Chen et al. je bila uporaba diuretikov zanke in 
tiazidnih diuretikov povezana z večjim tveganjem za zaplete, povezane z 
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rakom, in za ponovitev rakave bolezni, vendar so bili le diuretiki zanke 
povezani z umrljivostjo zaradi raka dojke. To je veljalo le za bolnike, ki so 
pričeli uporabljati diuretik po postavitvi diagnoze raka dojke, medtem ko 
bolniki, ki so jemali diuretike že pred postavitvijo diagnoze, niso imeli 
zvečane umrljivosti zaradi raka dojke. Avtorji so sklepali, da je uporaba 
tiazidnih diuretikov lahko povezana z inzulinsko rezistenco, ki je skupaj s 
sladkorno boleznijo znan dejavnik tveganja za raka dojke. Sklepanje je 
zanimivo, a avtorji niso imeli dovolj podatkov, ki bi to potrdili.6 

V kohortni raziskavi Wong et al., ki je vključila kitajske bolnike z arterijsko 
hipertenzijo, so imeli uporabniki tiazidnih diuretikov večjo z rakom 
povezano smrtnost pri vseh rakavih boleznih in smrtnost, povezano z 
rakom pljuč, medtem ko ni bilo povezave med uporabo tiazidnih diuretikov 
in gastrointestinalnim rakom.6  

V retrospektivni kohortni raziskavi Holms et al. so ob primerjavi bolnikov, 
ki so uporabljali antihipertenzivno terapijo, in bolnikov, ki antihipertenzivne 
terapije niso uporabljali, pokazali povezavo med uporabo tiazidnih 
diuretikov in povečano smrtnostjo pri bolnikih s kolorektalnim rakom, 
rakom pljuč in rakom prostate. Ko pa so primerjali uporabnike tiazidnih 
diuretikov in uporabnike blokatorjev receptorjev beta, ni bilo razlike. Tiazidi 
(ali katerokoli antihipertenzivno zdravilo) niso bili povezani z večjo 
smrtnostjo. Avtorji so poudarili, da je uporaba tiazidnih diuretikov pri 
bolnikih z rakom bolj povezana s problemom zastoja tekočine kot z 
arterijsko hipertenzijo, kar ponovno zastavlja vprašanje o komorbidnostih, 
ki vplivajo na preživetje bolnikov. Potrditev so avtorji našli v dejstvu, da 
tiazidni diuretiki niso imeli vpliva na preživetje pri mladih bolnikih z rakom 
dojke.6  

Zaključek 

Metaanalize so vključile veliko opazovalnih raziskav z omejenim številom 
bolnikov z rakom in raziskav, ki niso bile zastavljene za preučevanje 
izhoda rakave bolezni, kar predstavlja pomembne omejitve pri 
interpretaciji rezultatov. Preživetje bolnikov z rakom je vedno boljše in 
vedno več je neželenih učinkov zdravljenja. Večina bolnikov z rakavo 
boleznijo, ki imajo arterijsko hipertenzijo, prejema antihipertenzivno 
terapijo. Tako je nemogoče ločiti vpliv arterijske hipertenzije od vpliva 
antihipertenzivnih zdravil na rakavo bolezen.6 
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Hipertenzijo moramo nujno zdraviti in dosegati ciljne vednosti, ki veljajo za 
večino populacije 130/80 mm Hg. Odmerke zdravil prilagajamo glede na 
sočasnost kemoterapije. V času kemoterapije moramo navadno 
antihipertenzivno terapijo povečati oziroma, po prenehanju le te 
antihipertenzivno zdravljenje zmanjšati. 
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NOVEJŠI ANTIHIPERGLIKEMIKI PRI 
ZDRAVLJENJU BOLNIKA Z ARTERIJSKO 

HIPERTENZIJO IN SLADKORNO BOLEZNIJO 

New antihyperglycemic drugs in the treatment of patients with 
arterial hypertension and diabetes 
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1000 Ljubljana 
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Izvleček 

Arterijska hipertenzija se pojavlja hkrati s sladkorno boleznijo pri približno 
70% bolnikov. Sočasna prisotnost arterijske hipertenzije pri bolniku s 
sladkorno boleznijo predstavlja pomembno zvečanje tveganja za pojav 
tako mikrovaskularnih kot makrovaskularnih zapletov sladkorne bolezni.  

Zdravljenje hiperglikemije postaja vse bolj kompleksno, saj je na voljo vse 
več zdravil, ki omogočajo individualiziran pristop k zdravljenju, ob tem pa 
ima vsako zdravilo svoje specifične prednosti in področja, ki zahtevajo 
previdnost pri uporabi.  

Pri bolnikih z znano srčno-žilno boleznijo oziroma zelo velikim tveganjem 
zanjo lahko dosežemo dodatno znižanje srčno-žilnih dogodkov, če za 
zdravljenje hiperglikemije uporabimo zaviralce SGLT-2 kanalčkov ali 
agoniste GLP-1 receptorjev. Prvi imajo posebno vlogo tudi pri izboljšanju 
prognoze bolnikov s srčnim popuščanjem, celo ne glede prisotnost 
sladkorne bolezni, ter pomembno vplivajo na ohranjanje ledvične funkcije 
in srčno-žilnega preživetja. Tudi GLP-1 agonisti zmanjšajo tveganje za 
srčno-žilne dogodke, nekateri tudi zmanjšajo srčno-žilno umrljivost in 
preprečujejo pojav makroalbuminurije. Zato ti dve skupini zdravil večina 
smernic uvršča zgodaj v algoritme zdravljenja hiperglikemije.  

Predvsem je pa treba vedno znova ozaveščati pomen vztrajnega 
kontinuiranega zdravljenja vseh dejavnikov tveganja za srčno-žilne 
dogodke, tako arterijske hipertenzije, kot tudi dislipidemije, uvedbo 
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antiagregacijske terapije predvsem v sekundarni preventivi, ter 
spodbujanje opuščanja kajenja.  

Ključne besede: sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija, zaviralci SGLT-2 
receptorjev, agonisti GLP-1 receptorjev, srčno-žilne bolezni, ledvična bolezen 

Abstract 

Arterial hypertension is present together with diabetes mellitus in around 
70% of cases. Concomitant presence of arterial hypertension in a patient 
with diabetes increases the risk of microvascular as well as macrovascular 
complications of diabetes. 

With more medications available, treatment of hyperglycemia is becoming 
more and more complex recently. They offer an individualised approach to 
antihyperglycemic treatment, with every therapeutic option conferring 
specific benefits but also areas, where specific precautions are needed.  

In patients with established cardiovascular disease or in those at a very 
high cardiovascular risk, additional reduction of cardiovascular events can 
occur by using SGLT-2 inhibitors and GLP-1 agonists as 
antihyperglycemics. Besides, SGLT-2 inhibitors have a role in improving 
prognosis of patients with heart failure, independently of diabetes status, 
and they also improve kidney function and cardiovascular survival. Also, 
GLP-1 agonists reduce risk for cardiovascular events, they prevent new-
onset macroalbuminuria, some of them also reduce cardiovascular 
mortality. Therefore, both groups of antihyperglycemic drugs different 
guidelines place high in the treatment algorithm. 

Nevertheless, there is a need of continuous meticulous control of all the 
cardiovascular risk factors, including treatment of hypertension, 
dyslipidemia, introduction of antithrombotic therapy in secondary 
prevention as well as promoting smoking cessation. 

Keywords: diabetes mellitus, arterial hypertension, SGLT-2 inhibitors, GLP-1 
receptor agonists, cardiovascular disease, renal disease 

Uvod 

Bolniki z arterijsko hipertenzijo imajo pogosto pridruženo sladkorno 
bolezen. Po nekaterih podatkih je prisotna določena motnja v presnovi 
ogljikovih hidratov (sladkorna bolezen, mejna bazalna glikemija, motena 
toleranca za glukozo) kar pri dveh tretjinah bolnikov z arterijsko 
hipertenzijo.1 Prisotnost obeh motenj pomembno zveča tveganje za srčno-
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žilne bolezni. Le-te so vsaj 2-krat pogostejše pri bolnikih s pridruženo 
sladkorno boleznijo kot pri tistih, ki imajo le arterijsko hipertenzijo.2-4 Zato 
je zgodnje odkrivanje in zdravljenje sladkorne bolezni pri bolnikih z 
arterijsko hipertenzijo še posebej pomembno. 

 Patogenetski mehanizmi, ki so skupni bolnikom z arterijsko hipertenzijo in 
sladkorno boleznijo se razlikujejo glede na tip sladkorne bolezni.2 Pri 
sladkorni bolezni tipa 2 je to predvsem inzulinska rezistenca s 
hiperinzulinemijo, s povečanjem volumna zunajcelične tekočine in 
povečano togostjo arterij. Pri sladkorni bolezni tipa 1, še posebej pri suhih 

Tabela 1. Zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v Sloveniji, 
razvrščena po skupinah 

Skupina  Način delovanja Apli-
kacija 

Na tržišču 

bigvanidi 
↓ jetrne 

glukoneogeneze p.o. 
metformin (Glucophage, 

Glucophage XR, Aglurab, 
Metfogamma, Siofor) 

sulfonilsečnine ↑ izločanje insulina  p.o. 

gliklazid (Diaprel MR, 
Gliclada) 

glikvidon (Glurenorm) 

glipizid (Glucotrol XL)  

glimepirid (Amaryl)  

glibenklamid (Daonil) 

meglitinidi ↑ izločanje insulina p.o. 
repaglinid (Novonorm, 

Repaglinid STADA) 

inhibitorji alfa-
glukozidaze 

↓ črevesna 
absorpcija 
glukoze 

p.o. akarboza (Glucobay) 

DPP-4 inhibitorji 
↑ raven GLP-1 in  
↑ izločanje insulina p.o. 

sitagliptin (Januvia)  

vildagliptin (Galvus)  

linagliptin (Trajenta) 

GLP-1 agonisti 
↑ raven GLP-1 in  
↑ izločanje insulina s.c. 

eksenatid (Bydureon)  

liraglutid (Victoza)  

liksizenatid (Lyxumia)  

dulaglutid (Trulicity)  

semaglutid (Ozempic) 

SGLT-2 inhibitorji 

↑ izločanje glukoze 
v proksimalnem 
tubulu ledvic 

p.o. 
dapagliflozin (Forxiga)  

empagliflozin (Jardiance) 
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bolnikih, pa je zvišanje krvnega tlaka najpogosteje posledica napredovale 
ledvične okvare.  

Sladkorne bolezni ne zdravimo le zaradi preprečevanja simptomatske 
hiperglikemije in akutnih zapletov, ampak predvsem zaradi preprečevanja 
kroničnih zapletov, podobno kot to velja za arterijsko hipertenzijo. Podatki 
velikih raziskav kažejo, da intenzivno zdravljenje hiperglikemije, ocenjeno 
z nižanjem glikiranega hemoglobina (HbA1c), pomembno zniža tveganje 
za mikrovaskularne zaplete sladkorne bolezni, po daljšem spremljanju pa 
so se pokazali tudi ugodni učinki intenzivnega zdravljenja hiperglikemije 
na makrovaskularne zaplete sladkorne bolezni, tako tipa 13 kot tipa 2.4 
Vendar to ne drži povsem za vsa zdravila, ki znižujejo HbA1c (tabela 1), saj 
so izkušnje pokazale, da nekatera antihiperglikemična zdravila povečajo 
tveganje za srčno-žilne dogodke, kot so npr. PPAR-gama agonisti.5 Zato 
so za vsa nova zdravila za zdravljenje hiperglikemije opravljene raziskave, 
ki preverjajo srčno-žilno varnost. Prav te raziskave so, precej 
nepričakovano, odstrle nova spoznanja, ki kažejo, da imajo nekateri 
antihiperglikemiki, zaviralci SGLT2 kanalčkov in agonisti GLP-1 
receptorjev, izven delovanja na zniževanje hiperglikemije, ugodne učinke 
za srčno-žilni sistem.  

Zaviralci SGLT-2 kanalčkov 

SGLT-2 zaviralci so novejša skupina antihiperglikemičnih zdravil, ki preko 
kompetitivne inhibicije SGLT-2 (sodium-glucose transporter 2) kanalčkov 
preprečujejo reabsorpcijo glukoze v proksimalnem ledvičnem tubulu in 
povečujejo izločanje glukoze s sečem. Na ta način znižajo HbA1c med 0,6–
1,1% v monoterapiji ali v kombinaciji z drugimi antihiperglikemiki.  

Poleg znižanja hiperglikemije ta zdravila znižajo tudi krvni tlak in telesno 
težo. V povprečju se krvni tlak zniža za 4 mm sistoličnega in 2 mm 
diastoličnega, teža pa za 2–3 kg.6 Zvišajo tudi HDL-holesterol, znižajo 
serumske trigliceride. 

Zdravljenje hiperglikemije z njimi je enostavno, a ni učinkovito ob ocenjeni 
glomerulni filtraciji (oGF) pod 45 mL/min/1,73 m2. Učinkoviti so pa ne glede 
na funkcijo beta-celic trebušne slinavke, saj ne znižujejo glukoze preko 
delovanja na trebušno slinavko. Zato se lahko uporabljajo v prilagojenem 
odmerku tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1. Pri nas trenutno tak 
odmerek ni registriran, z večjim odmerkom pa se precej poveča tveganje 
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za ketoacidozo, ki jo lahko sprožijo, najverjetneje preko znižanja 
inzulinskega odmerka in premajhnega vnosa ogljikovih hidratov.7 

Zdravljenje z zaviralci SGLT-2 kanalčkov je pri bolnikih z zelo visoko 
srčno-žilno ogroženostjo (večinoma že po srčno-žilnem dogodku), ob 
standardnem multifaktorskem zdravljenju dejavnikov tveganja za srčno-
žilne bolezni, bolnikom prineslo dodatno znižanje tveganja za akutni 
miokardni infarkt, možgansko kap in srčno-žilno smrt, česar se na da 
razložiti z relativno skromno razliko v glikemiji.8,9 Še posebej ugodni učinek 
imajo na zmanjšanje hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja in srčno-
žilne umrljivosti.8-11 Zanimivo je, da se krivulji preživetja ob zdravljenju z 
zaviralcem SGLT2 kanalčkov razkleneta že nekaj tednov po uvedbi 
zdravljenja, tako da mnogi menijo, da igrajo osrednjo vlogo za ugoden 
učinek teh zdravil predvsem hemodinamski faktorji in ne vpliv na sam 
aterosklerotični proces.  

Poleg tega imajo ugodni učinek na ledvično funkcijo – zmanjšajo tveganje 
za akutno ledvično odpoved, albuminurijo in upočasnitev nižanja ocenjene 
glomerulne filtracije, zaradi česar so nepogrešljivi v preventivi ledvične 
odpovedi.8-10 Prav renalna zaščita in natriureza naj bi bila glavna 
mehanizma boljših izidov pri bolnikih s srčnim popuščanjem. Izboljša se 
tudi metabolizem kardiomiocitov preko učinkovitejše oksidacije glukoze in 
maščobnih kislin, kar ima kardioprotektivni učinek.  

Letos se je končala tudi odmevna raziskava z zaviralcem SGLT-2 
kanalčkov dapagliflozinom in njegovimi ugodnimi učinki pri bolnikih s 
srčnim popuščanjem z znižanim iztisnim deležem levega prekata. 
Raziskava Dapa-HF je vključila kar tretjino bolnikov s srčnim popuščanjem 
brez znane sladkorne bolezni. Dapagliflozin je znižal število poslabšanj 
srčnega popuščanja, pa tudi srčno-žilno umrljivost v tej populaciji bolnikov, 
enako učinkovito ne glede na prisotnost sladkorne bolezni in to ob 
intenzivnem zdravljenju z vsemi razpoložljivimi obstoječimi terapijami za 
srčno popuščanje.12 Zaradi opisanih ugodnih učinkov na srčno-žilni sistem 
postajajo zaviralci SGLT2 inhibitorjev vse bolj tudi kardiološka zdravila in 
se bodo že v bližnji prihodnosti najverjetneje predpisovali ne glede na 
prisotnost sladkorne bolezni. 

Znani neželeni učinki so povečano število glivičnih genitalnih okužb, ostali 
neželeni učinki so zelo redki. Pri bolnikih s sladkorno boleznijo je bilo 
opisanih nekaj primerov ketoacidoze, v eni randomizirani raziskavi je bilo 
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v roki, ki je prejemala SGLT-2 zaviralec kanagliflozin več amputacij 
spodnjih okončin in zlomov kosti.9 Opozarjajo tudi na večjo možnost 
akutnega vnetja podkožnih mišičnih fascij z okužbo podkožja (nekrozantni 
fasciitis), kar zahteva takojšnjo kirurško oskrbo in antibiotično terapijo, a je 
dogodek izjemno redek.13 

Agonisti GLP-1 receptorjev 

Gre za zdravila iz vrste inkretinskih mimetikov, ki poveča koncentracijo 
GLP-1 (glucagon like peptide-1) peptida v telesu. Le-ta pa je znani 
spodbujevalec izločanja insulina iz beta celice trebušne slinavke. GLP-1 
agonisti so v različnih raziskavah znižali HbA1c za 1.0% do 1.6%.14 Poleg 
ugodnega učinka na hiperglikemijo zdravila tudi učinkovito znižajo telesno 
težo – običajno za 4 kg.15 

Znano je, da je žilni endotelij in miokard posejan z receptorji za GLP-1. 
Tudi za GLP-1 so znani ugodni učinki na krvni tlak, ki so posledica 
diuretičnih in natriuretičnih učinkov in direktnega učinka na endotelno 
vazodilatacijo,16 vendar učinek na tlak ni tako izrazit kot pri zaviralcih 
SGLT2 receptorjev (1–2 mm Hg). Na živalskih modelih je GLP-1 znižal 
hipertenzijo, inducirano s slano dieto, preprečil hipertenzijo, inducirano z 
angiotenzinom 2 in inhibiral fosforilacijo ERK1/2, ki jo inducira angiotenzin 
2.17 Zdravljenje z GLP-1 agonisti na drugi strani povzroči zvišanje srčne 
frekvence, običajno 2–10 utripov/minuto.18 Klinični pomen tega zvišanja ni 
jasen, predlaganih razlag je pa več, od kompenzatornega odgovora na 
znižanje krvnega tlaka do bolj verjetnega neposrednega učinka GLP-1 na 
sinoatrijski vozel, zelo verjeten je tudi, vsaj delni učinek preko povečanja 
tonusa simpatičnega živčevja.19 

Zdravljenje z GLP-1 agonistoma liraglutidom in semaglutidom je bolnikom 
z znano srčno žilno-boleznijo oziroma zelo visoko srčno žilno ogroženostjo 
(le-ti so bili v manjšini) prineslo dodatno znižanje tveganja za skupni izid – 
akutni miokardni infarkt, možgansko kap in srčno-žilno smrt.20,21 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=0,06), več 
karcinomov trebušne slinavke. Še bolj zanimiva je raziskava z 1-krat 
tedenskim dulaglutidom, ki je najdaljša raziskava z GLP-1 agonistom 
(mediano spremljanje 5,4 let), ki je vključila kar dve tretjini bolnikov brez 
znane srčno-žilne bolezni, katerih izhodiščni HbA1c je znašal 7,3%.22 
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Bolniki so bili intenzivno multifaktorsko zdravljeni, poleg tega pa je ena 
roka prejemala še 1-krat tedenski dulaglutid. Ti bolniki so imeli pomembno 
manj srčno-žilnih dogodkov, kot jih je opredeljeval primarni sestavljen izid, 
predvsem na račun nižjega tveganja za cerebrovaskularni inzult – znižanje 
relativnega tveganja za 24%.22 

Tudi agonisti GLP-1 receptorjev imajo ugodni učinek na ledvice, predvsem 
preko preprečevanja pojava makroalbuminurije.23 

Najpogostejši neželeni učinki zdravljenja z GLP-1 agonisti, sploh ob 
pričetku zdravljenja, so gastrointestinalni – slabost, bruhanje, diareja, 
zaprtje. Nekatere raziskave z GLP-1 agonisti nakazujejo večje tveganje za 
akutni pankreatitis, tako da jih bolnikom s tveganjem za akutni pankreatitis 
odsvetujemo.24 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.25 V raziskavi s semaglutidom je bilo več poslabšanj 
diabetične retinopatije,21 v zvezi s čimer poteka tudi nova raziskava. 
Trenutno so v Sloveniji agonisti GLP-1 receptorjev na voljo le kot 
injekcijska subkutana terapija. 

Zaključek 

Sladkorna bolezen je pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo še posebej 
povezana z večjim tveganjem za srčno-žilne dogodke. Zaradi tega je za 
zdravljenje sladkorne bolezni še toliko bolj pomembno, da izbiramo varna 
zdravila, ki znižujejo srčno-žilno tveganje ali ga vsaj ne povečujejo. 
Zaviralci SGLT2 kanalčkov in agonisti GLP-1 receptorjev imajo mimo 
vpliva na hiperglikemijo dodatne ugodne učinke na srčno-žilne dogodke, 
preprečujejo napredovanje ledvične bolezni, nekateri predstavniki teh 
skupin zdravil celo znižujejo srčno-žilno umrljivost in preprečujejo 
poslabšanja srčnega popuščanja.  

Vsi zdravstveni delavci, ki stopajo v stik z bolniki s sladkorno boleznijo, so 
poklicani, da poudarijo vlogo ustreznega zdravljenja hiperglikemije za 
ohranjanje zdravja, opozarjajo na multifaktorsko zdravljenje vseh 
dejavnikov tveganja pri teh bolnikih, da so seznanjeni s terapijo, ki je 
optimalna za posameznega bolnika in da po svoji moči poskrbijo, da to 
terapijo ti bolniki tudi prejmejo.  
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Izvleček 

Sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije (PRES, angl. Posterior 
Reversible Encephalopathy Syndrome) je redka nevrološka motnja, ki se 
največkrat kaže z epileptičnimi napadi, izgubo vida, glavobolom in 
spremenjenim mentalnim statusom. Pojavlja se ob povišanem krvnem 
tlaku, eklampsiji, imunosupresivni terapiji in ledvični odpovedi. Diagnozo 
potrdimo s prikazom vazogenega edema na slikanju možganov z 
magnetno resonanco, ki je največkrat reverzibilen. Po odstranitvi 
vzročnega dejavnika pride pri večini bolnikov do popolnega kliničnega 
izboljšanja v nekaj dneh. 

Ključne besede: sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije, hipertenzija, 
encefalopatija 

Abstract 

Syndrome of posterior reversible encephalopathy (PRES) is a rare 
neurological disease that most often manifests with epileptic seizures, 
visual loss, headache and mental status changes. It is caused by 
hypertension, eclampsia, immunosuppressive treatment and kidney 
failure. Diagnosis is most often confirmed with magnetic resonance 
imaging, where vasogenic edema, that is usually reversible, can be seen. 
In majority of patients clinical picture improves with proper treatment of the 
underlying cause. 
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Key words: syndrome of posterior reversible encephalopathy, hypertension, 
encephalopathy 

Klinični primer 

Petinsedemdesetletna bolnica, ki se že 44 let zdravi zaradi arterijske 
hipertenzije, je približno eno uro po pogrebu svoje najboljše prijateljice 
zbolela za dezorientiranostjo, glavobolom in motnjo vida. Zaradi suma na 
možgansko kap so jo napotili v urgentno nevrološko ambulanto. Na terenu 
so ji izmerili povišan krvni tlak (KT) 190/80 mm Hg, bila je tahikardna (124 
/min). Ob pregledu v naši ambulanti je bila zmedena, disfazična, govorila 
je o popolni temi pred očmi, pri tem pa je ob direktni usmeritvi svetlobe 
zaznala luč tako na desnem kot na levem očesu. Pri natančnejšem 
pregledovanju ni znala poimenovati lastnih prstov (agnozija prstov), ni 
prepoznala predmetov na dotik (astereognozija), ni pravilno določila leve 
in desne smeri in ni znala računati (akalkulija). Plantarni odgovor je bil v 
ekstenziji obojestransko. Ob taki klinični sliki je, poleg ishemične kapi v 
zadnji cirkulaciji, diferencialno diagnostično potrebno pomisliti tudi na 
znotrajmožgansko krvavitev, meningoencefalitis, nekonvulzivni epileptični 
status, cerebralno vensko trombozo, in na redka žilna sindroma, kot sta 
reverzibilni cerebralni vazokonstrikcijski sindrom (RCVS) in sindrom 
posteriorne reverzibilne encefalopatije (PRES). Pri naši bolnici 
računalniška tomografija (CT) glave ni pokazala svežega infarkta, 
krvavitve ali ekspanzivne lezije. Na perfuzijskem slikanju s CT (CTP) je 
bila vidna povečana prekrvavitev parietookcipitalne skorje (slika 1). 
Angiografija vratnih in znotrajmožganskih arterij s CT (CTA), razen 
hemodinamsko nepomembnih naplastitev v steni aortnega loka in vratnih 
arterijah, ni pokazala posebnosti. Ob triadi zmedenosti, glavobola in 
slepote, ki se je razvila v nekaj urah, smo posumili na PRES. Ob sprejemu 
na oddelek je doživela še epileptični napad, ki se je začel žariščno v desni 
roki, se sekundarno generaliziral v generalizirane tonično klonične krče in 
se zaključil z motnjo zavesti. Prekinili smo ga s štirimi miligrami 
lorazepama intravenozno in bolnico začeli zdraviti s protiepileptičnim 
zdravilom levetiracetamom. Da bi lahko potrdili sum na PRES, smo opravili 
MR možganov. Ta je na obteženih sekvencah T2 in FLAIR1 – predvsem 
parasagitalno okcipitalno in parietalno ter frontalno obojestransko – 
pokazal razsežne spremembe zvišanega signala skorje in subkortikalne 
bele možganovine. Vidne so bile tudi simetrične spremembe v posteriornih 
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delih obeh cerebelarnih hemisfer (slika 2). Ob tem pri MR difuzijskem 
slikanju (DWI2) ni bilo opaziti patoloških sprememb. Elektroencefalogram 

 

Slika 1. CT perfuzijsko 
slikanje glave prikazuje 
povečan pretok skozi 
parieto-okcipitalni del 
možganov 

 
Slika 2. MR glave ob sprejemu prikazuje difuzne lezije, ki predstavljajo vazogeni 
edem parasagitalno okcipitalno, parietalno, frontalno ter cerebelarno obojestransko 
(A, B, C). Na kontrolnem MR slikanju 14 dni kasneje je vidna popolna resolucija lezij. 
Vidna je le manjša ishemična sprememba levo frontalno, ki predstavlja kronično 
ishemično lezijo, prisotno že na prvem MR slikanju (D, E, F) 
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(EEG), posnet naslednji dan, 21 ur po začetku težav, je pokazal 
upočasnjeno osnovno aktivnost in pogoste ritmične izbruhe počasne 
aktivnosti delta, ki je bila poudarjena nad čelnimi možganskimi režnji 
(FIRDA, angl. Frontal Intermitent Rhytmic Delta Activity). Transkranialni 
doppler intrakranialnih arterij ni pokazal odstopanj od normale. 

Na podlagi klinične slike, ki je kazala na prizadetost parieto-okcipitalne 
skorje ter na podlagi epileptičnega napada, povišanega KT, EEG izvida in 
najdb pri slikanju z MR smo potrdili, da gre pri bolnici za PRES. Začeli smo 
z aktivnim zniževanjem KT z urapidilom intravenozno. 

Naslednji dan proti večeru se je bolnici vid začel počasi vračati, sliko je 
imela še zamegljeno, a je pol metra pred očmi že pravilno ugotovila število 
prstov. Uspešno je prepoznala predmete s pomočjo dotika, pravilno 
poimenovala lastne prste in ločevala levo in desno smer, še vedno pa je 
imela težave z računanjem, pisanjem, ponavljanjem dolgih stavkov in 
ataksijo. Glavobol je izginil. Plantarna odgovora sta še nekaj dni vztrajala 
v ekstenziji. Dva dni po začetku težav se ji je vid povrnil, a njeno vidno 
polje je ostalo temporalno zoženo za 10 stopinj (podatka o oceni vidnega 
polja pred sprejemom nimamo). Zmogla je enostavne računske operacije, 
težjih pa še ne. Za dogodke zadnjih dveh dni je bila delno amnestična. 
Kontrolni EEG po petih dneh je glede na prejšnji izvid pokazal bistveno 
izboljšanje. 

 Pred sprejemom v bolnišnico je bolnica v redni terapiji prejemala 
acetilsalicilno kislino, perindopril, nebivolol in atorvastatin. Za uravnavanje 
KT smo njeni redni terapiji dodali še amlodipin, doksazosin in indapamid, 
prvih nekaj dni pa je potrebovala tudi intravenozno terapijo z urapidilom. 
Na začetku hospitalizacije ji je KT precej nihal (med 190/100 mm Hg in 
100/45 mm Hg), nato pa se je umiril in ostal v mejah normale – le na 
dvotirni antihipertenzivni terapiji, ki jo je prejemala že doma. V času 
hospitalizacije je prejemala še levetiracetam (zaradi epileptičnega 
napada) ter kvetiapin in sertralin (zaradi zmedenosti in anksiozno-
depresivnih epizod). 

Kontrolno MR slikanje glave 14 dni po začetku težav je pokazalo popolno 
resolucijo vazogenega edema, vidnih je bilo le nekaj drobnih kroničnih 
ishemičnih sprememb v belini obeh cerebralnih hemisfer, ki so bile 
prisotne že ob prvem slikanju (slika 2). Bolnico smo odpustili domov brez 
nevroloških izpadov in z urejenim krvnim tlakom. 
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Pred štirimi leti se je omenjeni bolnici zgodila podobna epizoda, ki se je 
začela z nekajdnevnim glavobolom okcipitalno in povišanim KT (200/100 
mm Hg). Sledila je izguba vida, ki je nihala med popolno slepoto in 
desnostransko homonimno hemianopsijo. Tudi takrat je bil CT glave ob 
sprejemu na našo kliniko in po nekajdnevni kontroli brez posebnosti. 
Slikanje z MR takrat ni bilo opravljeno. Bolničino stanje se je v nekaj dneh 
povsem popravilo. Zelo verjetno je šlo za PRES, ki ni bil prepoznan. 
Bolnica je bila odpuščena z diagnozo ishemična možganska kap, ki pa je 
pri tokratnem MR slikanju ni bilo videti. 

Razpravljanje 

Sindrom, ki ga zdaj največkrat imenujemo sindrom posteriorne reverzibilne 
encefalopatije (PRES),3 je bil prvič opisan leta 1996 kot posteriorna 
reverzibilna levkoencefalopatija.4 Že samo ime nam pove, da gre za 
encefalopatijo, ki največkrat prizadene zadnje dele možganov 
(parietookcipitalne) in se v večini primerov pozdravi, ko odstranimo vzrok. 
Najpogosteje se kaže z zmedenostjo (encefalopatijo – 92%), lokaliziranimi 
ali generaliziranimi epileptičnimi napadi (74–90%), motnjami vida (20–
39%) in glavobolom (53%).4-7 Simptomi se običajno razvijejo hitro, že v 
nekaj urah in v 24 do 48 urah dosežejo maksimum.6 

Naša bolnica je zbolela z vsemi omenjenimi simptomi. Nevrološki izpadi 
so se lokalizacijsko skladali z edemom, vidnim na MR. Do izgube vida je 
prišlo zaradi lezij v okcipitalnem režnju. Agnozija prstov, akalkulija, agrafija 
in nezmožnost ločevanja levo-desno so posledice okvare dominantnega 
parietalnega režnja. Astereognozija je bila prisotna zaradi okvare 
temenskega režnja, ataksija ter disdiadohokineza pa zaradi lezij v malih 
možganih. 

Ob klinični sliki, kot jo je ob prihodu v urgentno nevrološko ambulanto imela 
naša bolnica, običajno najprej pomislimo na ishemično dogajanje v zadnji 
možganski cirkulaciji. Diferencialno diagnostično pa pridejo v poštev tudi 
znotrajmožganska krvavitev, meningoencefalitis, epileptični status, 
cerebralna venska tromboza in redka žilna sindroma, kot sta RCVS 
(reverzibilni cerebralni vazokonstrikcijski sindrom) in PRES. Zato so 
potrebne dodatne diagnostične preiskave, kot sta CT perfuzija in MR. 

Stanja, ki so kot vzrok ali dejavnik tveganja največkrat povezana s PRES 
so arterijska hipertenzija, okvarjena ledvična funkcija, terapija s 
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citotoksičnimi zdravili, sepsa, preeklampsija in eklampsija, avtoimunske 
bolezni ter imunosupresija.3-6,8 

Patofiziologijo nastanka PRES skuša razložiti več hipotez, ki so si med 
seboj delno nasprotujoče, vendar pa vse vodijo v porušeno krvno-
možgansko pregrado in v vazogeni edem. Možganska avtoregulacija 
namreč vzdržuje primeren pretok krvi skozi možgane, le kadar je srednji 
arterijski tlak med 60 in 160 mm Hg. Prva hipoteza – vazogena, ki je 
trenutno najbolj podprta z dokazi, kot vzrok za PRES navaja okvaro 
možganske avtoregulacije zaradi porasta KT nad njen prag, kar povzroči 
cerebralno vazodilatacijo, hiperperfuzijo z disfunkcijo krvno-možganske 
pregrade ter posledično nastanek vazogenega edema. Druga – 
citotoksična hipoteza, nasprotno od prve, kot odgovor na povišan KT 
izpostavlja hipoperfuzijo, ki nastane zaradi lokalnih vazospazmov. To vodi 
v ishemijo in nastanek citotoksičnega edema. Tretja hipoteza pa kot 
primarni vzrok za PRES navaja mehanizem endotelne disfunkcije zaradi 
učinka toksinov, kot je to pri preeklampsiji ali eklampsiji, sepsi in terapiji s 
citostatiki (ciklosporinom), ki posledično povzročijo okvaro možganske 
avtoregulacije in vazogeni edem.4,7,9 

Pri naši bolnici smo s CTP dokazali hiperperfuzijo parietookcipitalnega 
dela možganov, z MRI glave pa vazogeni edem, brez znakov 
citotoksičnega edema. Po štirinajstdnevnem zdravljenju na kontrolnem 
MR glave ni bilo več znakov vazogenega edema. Te najdbe podpirajo prvo 
– vazogeno teorijo o nastanku PRES. 

Predstavljena bolnica se že več kot 40 let zdravi zaradi AH in dislipidemije. 
Laboratorijski testi so pokazali normalno ščitnično in ledvično funkcijo, 
revmatološki testi pa so bili negativni, zato sklepamo, da je bil nenaden 
porast KT z odpovedjo možganske avtoregulacije glavni dejavnik, ki je 
vodil v razvoj PRES. Zakaj je prišlo do nenadnega povišanja KT, nismo 
uspeli razjasniti. Glede na okoliščine, je lahko k porastu KT prispeval 
čustveni stres ob pogrebu najboljše prijateljice. V času hospitalizacije smo 
opažali visok pulzni tlak, ki je lahko posledica togosti arterij oz. 
ateroskleroze. Na prisotnost ateroskleroze pri bolnici kažejo tudi 
aterosklerotični plaki, vidni na slikovni diagnostiki in dislipidemija v krvi. 
Znano je, da ateroskleroza kvari endotelij žilne stene in s tem olajša 
nastanek PRES. 
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Pri slikanju s CT so lezije vidne le v polovici primerov,10 zato je zlati 
standard za potrditev diagnoze slikanje z MR. Lezije, ki predstavljajo 
kortikalni in subkortikalni edem, se kažejo z večjo intenziteto na FLAIR in 
T2 sekvenci. Napredne tehnike (DWI, ADC) nam omogočajo tudi ločevanje 
med vazogenim in citotoksičnem edemom. Vazogeni edem se, za razliko 
od citotoksičnega, na DWI pokaže hiperintenzivno.3,6 Skoraj pri vseh 
bolnikih s PRES (93–100%) so lezije prisotne obojestransko 
parietookcipitalno.4,7,8,11 Možna razlaga za pogostejšo prizadetost 
posteriornih delov možganov je manjša količina simpatične inervacije le-
teh v primeravi z anteriornimi. Znano je namreč, da simpatična stimulacija 
in kronična AH povišata zgornji prag možganske avtoregulacije.7 Poleg 
parietookcipitalnih področij pa so pogosto prizadeti tudi frontalna režnja 
(77%), temporalna režnja (64%) in mali možgani (53%), redkeje pa bazalni 
gangliji in možgansko deblo.8 Intracerebralna krvavitev se pri bolnikih s 
PRES pojavlja v največ sedemnajstih odstotkih, subarahnoidna pa 
približno v petih. Krvavitve so ponavadi majhne, konveksitetne in se 
nahajajo v bližini edema.12,13 

Terapija PRES vključuje odstranitev vzročnih dejavnikov in simptomatsko 
zdravljenje, kot so prenehanje vnašanja oziroma prilagoditev odmerka 
citostatikov, porod in terapija z magnezijem pri eklampsiji, terapija z 
antiepileptiki pri epileptičnih napadih in zmerno zniževanje previsokega 
KT.4 Hitro ukrepanje v primeru visokega KT je potrebno zato, da 
preprečimo dodatno nastajanje vazogenega edema, ki lahko vodi v 
ireverzibilne okvare (ishemične spremembe, krvavitve).11 

V našem primeru je bilo najpomembnejše ustrezno uravnati KT z večtirno 
terapijo, zdravljenje in preprečevanje epileptičnih napadov in spremljanje 
stanja zavesti. Ob odpustu je bil tlak urejen z zdravili, ki jih je prejemala že 
doma.  

V povprečju se klinična slika izboljša v enem tednu. Kljub temu, da ima 
PRES v svojem imenu besedo reverzibilni, pa do popolnega izginotja lezij, 
vidnih na MR, pride le v 66 do 72% in sicer v nekaj dneh ali nekaj 
mesecih.5,9,10 Ponovitve so redke, pojavljajo se pri 3,8 do 8% bolnikov. 
Prognoza je večinoma dobra.5,10,14 

Zaključek 

PRES je redek klinični sindrom, na katerega moramo vedno pomisliti ob 
tetradi glavobola, motenj vida, zmedenosti in epileptičnega napada. V prvi 
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stopnji se diagnozi lahko približamo s CT perfuzijskim slikanjem, ključna 
za potrditev diagnoze pa je MR preiskava, ki jo moramo opraviti čim prej, 
ko posumimo na ta sindrom. Članek predstavlja dobro dokumentiran 
klinični primer bolnice s sindromom PRES, do katerega je prišlo zaradi 
vazogenega možganskega edema zaradi odpovedi možganske 
avtoregulacije ob povišanem KT, torej prek vazogenega 
hiperperfuzijskega mehanizma. Primer je zanimiv tudi zato, ker je pri naši 
bolnici prišlo do tega sindroma najverjetneje že drugič v štirih letih, kar je 
izjemno redek pojav. Pri zdravljenju je bilo ključno dobro uravnavanje KT, 
preprečevanje epileptičnih napadov in spremljanje stanja zavesti, saj smo 
s tem preprečili zaplete kot sta ishemična možganska kap in možganska 
krvavitev. Ob ustreznem zdravljenju je prognoza dobra. Vzroka za porast 
KT pri naši bolnici nismo uspeli pojasniti, verjetno pa je pomemben delež 
k temu prispeval čustveni stres. 
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Izvleček 

Hipertenzivne bolezni v nosečnosti se pojavljajo v približno 10–15 % vseh 
nosečnosti. Poznamo 4 kategorije hipertenzivnih bolezni v nosečnosti: 
kronično hipertenzijo, gestacijsko hipertenzijo, preeklampsijo in kronično 
hipertenzijo z nacepljeno preeklampsijo. Preeklampsija je heterogena 
multisistemska bolezen, ki se pojavi v in zaradi nosečnosti. Za akutno 
znižanje krvnega tlaka v primeru hude hipertenzije antihipertenzivno 
terapijo uvedemo bolnišnično, uporabljamo hidralazin ali labetalol. 
Zdravila za znižanje krvnega tlaka uporabljamo kadar je sistolični tlak ≥160 
mm Hg ali diastolični tlak ≥110 mm Hg ali srednji arterijski tlak ≥125 mm 
Hg. Cilj zdravljenja je sistolični tlak 140–155 mm Hg in diastolični tlak 90–
105 mm Hg. Nosečnico z znaki ali simptomi težke preeklampsije 
sprejmemo v porodni blok. V terapijo uvedemo magnezijev sulfat 
parenteralno, ki ga lahko bolnica prejema do 24 ur po porodu. Edino 
zdravilo za preeklampsijo je porod, glede na težavnost preeklampsije se 
odločamo o načinu dokončanja nosečnosti. Nosečnost razkrije nagnjenost 
bolnic za srčno-žilna obolenja, ki se izrazi kasneje v življenju. Ženske s 
hipertenzivnimi boleznimi v nosečnosti imajo več kot dva krat povečano 
tveganje za povišan krvni tlak v prvem letu po porodu v primerjavi z 
ženskami, ki so imele v nosečnosti normalen krvni tlak. 

Ključne besede: nosečnost, preeklampsija, hipertenzija, gestacijska hipertenzija 

Abstract 

Hypertensive diseases in pregnancy occur in about 10–15% of all 
pregnancies. There are 4 categories of hypertensive diseases in 
pregnancy: chronic hypertension, gestational hypertension, preeclampsia 
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and chronic hypertension with superimposed preeclampsia. Preeclampsia 
is a heterogeneous multisystemic disease that occurs during and because 
of pregnancy. For the acute lowering of blood pressure in case of severe 
hypertension, antihypertensive therapy is initiated in the hospital, using 
hydralazine or labetalol. Blood pressure lowering agents are used when 
the systolic pressure is ≥160 mm Hg or the diastolic pressure is ≥110 mm 
Hg or the mean arterial pressure is ≥125 mm Hg. The aim of treatment is 
a systolic pressure of 140–155 mm Hg and a diastolic pressure of 90-105 
mm Hg. A pregnant woman with signs or symptoms of severe 
preeclampsia is admitted to the labor ward. Magnesium sulphate is 
administered parenterally, and the patient may receive it up to 24 hours 
postpartum. The only cure for preeclampsia is childbirth, given the difficulty 
of preeclampsia, we decide on how to complete a pregnancy. Pregnancy 
reveals patients' propensity for cardiovascular disease, which is expressed 
later in life. Women with hypertensive disease in pregnancy are more than 
two times more likely to have high blood pressure in the first year after birth 
than women who have had normal blood pressure in pregnancy. 

Key words: pregnancy, preeclampsia, hypertension, gestational hypertension 

Uvod 

Hipertenzivne bolezni v nosečnosti se pojavljajo v približno 10–15 % vseh 
nosečnosti. V to skupino uvrščamo vse tiste, ki so lahko posledica že 
obstoječe primarne ali sekundarne hipertenzije in tiste, pri katerih se 
povišan krvni tlak pojavi na novo v drugi polovici nosečnosti. 

Hipertenzivne bolezni v nosečnosti predstavljajo tveganje za nosečnico in 
še nerojenega otroka. Poleg tega, da so pogosto vzrok za večjo 
obolevnost porodnic in novorojencev, so lahko tudi vzrok dolgoročnih 
posledic, npr. povečanega tveganja za srčno-žilna in metabolna obolenja 
ter kronične hipertenzije kasneje v življenju. Hipertenzivne bolezni v 
nosečnosti predstavljajo tudi tveganje za otroka, npr.: zaradi prezgodnjega 
poroda, zastoja v rasti, prezgodnjega odstopa pravilno ležeče posteljice, 
mrtvorojenosti. 

Razvrstitev hipertenzivnih bolezni v nosečnosti 

Poznamo štiri kategorije hipertenzivnih bolezni v nosečnosti, in sicer: 

 kronična hipertenzija 

 gestacijska hipertenzija 
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 preeklampsija 

 kronična hipertenzija z nacepljeno preeklampsijo. 

Definicije hipertenzivnih bolezni v nosečnosti 

Kronična hipertenzija 

Je povišan krvni tlak, ki je prisoten pred 20. tednom nosečnosti, oziroma 
če je ženska že prejemala antihipertenzivno terapijo pred zanositvijo. V 
kategorijo kronične hipertenzije uvrščamo tudi povišan krvni tlak, ki ga 
ugotovimo po 20. tednu nosečnosti in vztraja več kot 12 tednov po porodu. 
Diagnozo v tem primeru postavimo retrogradno. Ženske, ki imajo povišan 
tlak pred nosečnostjo imajo večje tveganje za nacepljeno preeklampsijo. 

Gestacijska hipertenzija 

Je povišan krvni tlak, ki se je na novo pojavil po 20. tednu nosečnosti, brez 
proteinurije ali drugih značilnosti preeklampsije. Krvni tlak se normalizira 
prej kot v 12 tednih po porodu. Diagnozo postavimo retrogradno. 

V povprečju se gestacijska hipertenzija v 15% razvije v preeklampsijo. Ob 
pojavu hipertenzije pred 30. tednom nosečnosti se preeklampsija pojavi v 
40%, po 38. tednu pa v 7%. 

Preeklampsija 

Je heterogena multisistemska bolezen, ki se pojavi v in zaradi nosečnosti. 
Preeklampsija se pojavi v približno 2%, eklampsija pa v okoli 0,4/1000 
vseh nosečnosti v Sloveniji. Pojavnost tako preeklampsije kot eklampsije 
se v zadnjih letih ni bistveno spremenila.1,2 Preeklampsija ostaja eden 
najpomembnejših razlogov za maternalno umrljivost: pet od 35 
maternalnih smrti v Sloveniji, med leti 2000 in 2011, je bilo neposredna 
posledica preeklampsije (podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje). 
Prezgodnji porodi predstavljajo najpomembnejši dejavnik tveganja za 
obolevnost in umrljivost novorojencev. V Sloveniji je približno 10% zelo 
prezgodnjih porodov (porodov pred dopolnjenim 32. tednom nosečnosti), 
ki so medicinsko indicirani (jatrogeni) zaradi hipertenzivnih bolezni v 
nosečnosti (podatki Nacionalnega perinatalnega informacijskega 
sistema). Najpomembnejši dejavniki tveganja za preeklampsijo so: prva 
nosečnost (pojavnost 3 do 7%), večplodna nosečnost, preeklampsija v 
predhodni nosečnosti, kronična hipertenzija, sladkorna bolezen, ledvična 
bolezen, trombofilije in debelost.3-6 Etiologija preeklampsije ni znana. 
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Pomembni dejavniki v razvoju bolezni so: nepravilna invazija trofoblasta, 
nepravilnosti v imunskem odgovoru, genetski faktorji in disfunkcija 
endotela.3-6 

Tabela 1 prikazuje diagnostične kriterije za preeklampsijo, tabela 2 pa 
kriterije za težko preeklampsijo, ki zahteva urgentno obravnavo. 

Eklampsija je pojav tonično-kloničnih krčev pri ženski s preeklampsijo. Krči 
se najpogosteje pojavljajo pred porodom (45%), lahko tudi med porodom 
(18-19%) in po porodu (36%). 

HELLP je težka oblika preeklampsije, za katero je značilna hemoliza, 
povišane vrednosti jetnih transaminaz ter nizko število trombocitov.  

Tabela 1. Diagnostični kriteriji za preeklampsijo (povzeto po American College of 
Obstetricians and Gynecologists (ACOG)3 

hipertenzija  sistolični tlak ≥140 mm Hg ali diastolični tlak ≥90 
mm Hg po 20. tednu pri nosečnici s prej normalnim 
krvnim tlakom. Krvni tlak mora biti povišan ≥2-krat; s 
presledkom vsaj 4 h med meritvami 

 sistolični tlak ≥160 mm Hg ali diastolični tlak ≥110 
mm Hg; ≥2-krat, v primeru tako povišanih vrednosti 
pritiska zadostuje le nekaj minut med meritvami  

in 

proteinurija  proteinurija  ≥300 mg/24h  
 razmerje U-albumin/kreatinin ≥30 mg/mmol v 

naključnem vzorcu urina 
 semikvantitativni test (“dipstick”) ≥1+ (kadar druge 

kvantitativne metode niso na voljo) 
ali ob odsotnosti proteinurije,  novo nastala hipertenzija in karkoli od 
naštetega: 

trombocitopenija  <100×109/L 

akutna ledvična 
okvara 

 serumski kreatinin > 97 µmol/L ali podvojitev 
koncentracije serumskega kreatinina ob odsotnosti 
drugih ledvičnih bolezni 

jetrna okvara  povišanje koncentracije jetrnih transaminaz  
(AST in ALT) >2-kratnik normalne vrednosti 

pljučni edem  

nevrološki simptomi glavobol, motnje vida, … 
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Preeklampsija lahko povzroči tudi smrt ženske, najpogostejši vzroki so 
možganska krvavitev, multiorganska odpoved in akutni respiratorni 
distresni sindrom. Motnje placentacije lahko povzročajo zastoj rasti ploda, 
prezgodnjo ločitev pravilno ležeče posteljice in intrauterino smrt ploda. 

 Večina nosečnic je ob postavitvi diagnoze asimptomatskih, zato je zelo 
pomembno presejanje za preeklampsijo z rednimi meritvami krvnega tlaka 
in ugotavljanjem morebitne proteinurije. Pomemben je porast krvnega 
tlaka (za 20–30 mm Hg) v primerjavi z vrednostmi v začetku nosečnosti.  

Kronična hipertenzija z nacepljeno preeklampsijo 

Kronična hipertenzija pri kateri se po 20. tednu nosečnosti pojavi še 
proteinurija, oziroma povišan krvni tlak s prisotno proteinurijo pred 20. 
tednom nosečnosti, pri katerem se po 20. tednu pojavi nenaden porast 
krvnega tlaka ali padec trombocitov, ali nevrološki simptomi, ali bolečina v 
desnem zgornjem kvadrantu trebuha, ali pljučni edem, ali nenadno 
povečanje proteinurije, ki vztraja (glej tabeli 1 in 2). 

Obravnava nosečnice z nujnim hipertenzivnim stanjem 

Ob vsakem pregledu v nosečnosti nosečnici izmerimo krvni tlak, prav tako 
nosečnica odda urin za preiskave. S pomočjo teh presejalnih pregledov 
iščemo preeklampsijo in druge hipertenzivne bolezni v nosečnosti.  

Z zdravljenjem hude hipertenzije želimo preprečiti možne srčno-žilne 
(kongestivna srčna odpoved, ishemija miokarda), ledvične (ledvična 
odpoved), cerebrovaskularne dogodke (ishemični ali hemoragični inzult) 
ter prezgodnjo ločitev pravilno ležeče posteljice. Za akutno znižanje 

Tabela 2. Znaki in simptomi težke preeklampsije (povzeto po ACOG)3 

sistolični krvni tlak ≥160 mm Hg ali diastolični krvni tlak ≥110 mm Hg; 
izmerjeno ≥2-krat, tudi če je med meritvami le nekaj minut 

trombocitopenija (<100×109/L) 

povišanje koncentracije jetrnih transaminaz (AST in ALT) >2-krat normalne 
vrednosti in/ali bolečina pod desnim rebrnim lokom ali v epigastriju, ki ne 
izzveni ob analgetični terapiji, ob odsotnosti drugih jetrnih bolezni 

serumski kreatinin >97 µmol/L ali podvojitev koncentracije serumskega 
kreatinina ob odsotnosti drugih ledvičnih bolezni 

pljučni edem 

nevrološki simptomi (glavobol, motnje vida, …) 
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krvnega tlaka v primeru hude hipertenzije antihipertenzivno terapijo 
uvedemo bolnišnično. Da bi pri nosečnicah zmanjšali pojavnost hude 
hipertenzije, uvajamo antihipertenzivno terapijo za vzdrževanje krvnega 
tlaka pod mejo hude hipertenzije. Uporaba antihipertenzivne terapije sicer 
zmanjša pojavnost hude hipertenzije, vendar je pretirano znižanje krvnega 
tlaka pri nosečnici povezano z zmanjšanim pretokom preko posteljice ter 
možnim zastojem plodove rasti.7-10 V raziskavah se je pokazalo, da je 
pojavnost hude hipertenzije ob uporabi antihipertenzivnih zdravil nižja za 
polovico. Zdravila za znižanje krvnega tlaka sicer ne vplivajo na pojavljanje 
preeklampsije, pljučnega edema ali mrtvorojenosti, saj je preeklampsija 
sistemska bolezen, katere osnovni patogenetski mehanizem je nepravilen 
razvoj žil posteljice, kar vodi do sproščanja antiangiogenih faktorjev in 
okvare žilnega endotela v različnih organskih sistemih.7 Do sedaj ni bilo 
dokazano, da bi zdravljenje blage hipertenzije izboljšalo izid nosečnosti za 
nosečnico ali otroka. 

Ukrepi pri znakih in simptomih težke oblike preeklampsije  

Nosečnico z znaki ali simptomi težke preeklampsije sprejmemo v porodni 
blok kjer spremljamo njeno klinično stanje in posredno tudi stanje ploda s 
kardiotokografijo (CTG). Predvsem smo pozorni na pojav naslednjih 
simptomov pri nosečnici: glavobol, motnje vida, bolečina v epigastriju ali 
pod desnim rebrnim lokom. Spremljamo vitalne znake, in sicer krvni tlak, 
saturacijo krvi s O2 ter diurezo s stalnim urinskim katetrom. Odvzamemo 
kri in urin za laboratorijske preiskave: hemogram, biokemija z jetrnimi testi, 
testi hemostaze. Za preprečevanje eklampsije v terapijo uvedemo 

magnezijev sulfat (MgSO4) parenteralno, v začetnem odmerku 4–6 g v 15–
20 min, nato v stalni infuziji 1–2 g/h, ki ga lahko bolnica prejema do 24 h 

po porodu. V času infuzije MgSO4 ves čas spremljamo diurezo, saturacijo 

krvi s O2, frekvenco dihanja ter izzivnost refleksov. Ob znakih in simptomih 
toksičnosti (odsotni patelarni refleksi, somnolenca, depresija dihanja, 
paraliza, motnje srčnega ritma), povišanih vrednostih kreatinina, diurezi 
manj kot 30 mL/h, vsakih 4–6 h spremljamo vrednosti Mg2+ v serumu. 
Terapevtska vrednost Mg2+ je 1,7-3,3 mmol/L, toksična vrednost pa več 
kot 6,25 mmol/L. Ob normalni ledvični funkciji zelo redko dosežemo 
toksično vrednost Mg2+ v krvi. 

Zdravila za znižanje krvnega tlaka uporabljamo kadar je sistolični tlak ≥160 
mm Hg ali diastolični tlak ≥110 mm Hg, ali srednji arterijski tlak ≥125 mm 
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Hg. Cilj zdravljenja je sistolični tlak 140–155 mm Hg in diastolični tlak 90–
105 mm Hg. Velika multicentrična raziskava ni pokazala razlik v 
perinatalnih izidih med bolj (ciljna vrednost diastoličnega tlaka 85 mm Hg) 
in manj (ciljna vrednost diastoličnega tlaka 100 mm Hg) agresivnim 
zdravljenjem kronične ali gestacijske hipertenzije.11 V Sloveniji 
uporabljamo predvsem hidralazin ali labetalol, sicer pa lahko uporabimo 
tudi nifedipin in urapidil. Med aplikacijo antihipertenzivne terapije za 
znižanje akutno povišanega krvnega tlaka, ves čas kontinuirano 
spremljamo plodov srčni utrip s pomočjo CTG. Prav tako je potrebno 
spremljanje tekočinskega ravnotežja, saj je tveganje za iatrogeni pljučni 
edem pri težki preeklampsiji povečano zaradi zmanjšanega koloidnega 
pritiska, povečane permeabilnosti kapilar in diastolične disfunkcije levega 
prekata.12 Glede na to, da je edino zdravilo za preeklampsijo porod, se 
glede na težavnost preeklampsije odločamo o dokončanju nosečnosti. 
Odločitev o načinu poroda (vaginalni porod ali carski rez) je odvisna od 
stanja ploda, višine nosečnosti in zrelosti materničnega vratu. 

Uvedba zaviralcev konvertaze, zaviralcev angiotenzinskih receptorjev, 
inhibitorjev renina in antagonistov mineralokortikoidnih receptorjev je v 
nosečnosti odsvetovana. Slednje uporabljamo le pri zapletenih oblikah 
kronične hipertenzije, kot je npr. pridružena ledvična bolezen s 
proteinurijo. 

Preeklampsija kot dejavnik tveganja za kasnejše srčno-žilne 
zaplete 

Nosečnost razkrije nagnjenost bolnic za srčno-žilna obolenja, ki se izrazi 
kasneje v življenju. Ženske s hipertenzivnimi boleznimi v nosečnosti imajo 
več kot dvakrat povečano tveganje za povišan krvni tlak v prvem letu po 
porodu v primerjavi z ženskami, ki so imele v nosečnosti normalen krvni 
tlak.13 Ženske, ki so imele preeklampsijo, so še posebej ogrožene. Pri njih 
je 3,7-krat povečano tveganje za povišan krvni tlak po 14 letih, po 12 letih 
je 2,2-krat povečano tveganje za ishemično bolezen srca ter po 10 letih 
1,8-krat povečano tveganje za pojav možganske kapi. Umrljivost je po 15 
letih 1,5-krat večja.14-16 Zaradi tega po porodu svetujemo redne 
preventivne preglede pri izbranem družinskem zdravniku. 
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Zaključek 

Ko pri nosečnici ugotovimo povišan krvni tlak, je naš cilj postaviti diagnozo, 
zdraviti močno povišan krvni tlak z zdravili, ki jih v nosečnosti lahko varno 
uporabljamo ter načrtovati porod ali nadaljevanje nosečnosti glede na 
višino nosečnosti in klinične znake ter simptome preeklampsije.  
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MESEC MERITEV MAJ 2019 
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Uvod 

Arterijska hipertenzija (AH) in z njo povezani zapleti v veliki meri prispevajo 
h globalnemu bremenu bolezni. Ocene kažejo, da gre v svetovnem merilu 
AH pripisati več kot 10 milijonov smrti letno.1 Prevalenca bolezni je v 
razvitem svetu zaskrbljujoče visoka in dosega v evropski populaciji več kot 
40%.2 S pravočasno prepoznavo in zdravljenjem AH lahko preprečimo ali 
vsaj odložimo zaplete kot so možganska kap, srčno popuščanje in 
ledvična odpoved. Kljub dostopnosti meritev in zdravstvene oskrbe se 
skorajda polovica oseb z AH bolezni ne zaveda, med zdravljenimi pa krvni 
tlak pogosto ni ustrezno uravnan. Mednarodno združenje za hipertenzijo 
(International Society of Hypertension, ISH) je tako leta 2005 z namenom 
osveščanja o pomenu pravočasne prepoznave in zdravljenja AH razglasilo 
Svetovni dan hipertenzije, ki ga obeležujemo vsako leto 17. maja. Še več, 
od vključno leta 2017 v okviru aktivnosti ISH tekom celotnega meseca 
maja poteka kampanja Mesec Meritev Maj (May Measurement Month, 
MMM), v okviru katere si tudi v Sloveniji prostovoljci izmerijo in po enotnem 
protokolu anonimno poročajo o višini svojega krvnega tlaka. Tako je bilo v 
ustanovnem letu v MMM aktivno vključenih 80 držav, krvni tlak pa si je 
izmerilo več kot 1,2 milijona oseb.3 V Sloveniji je leta 2017 sodelovalo 
2883, leta 2018 4960, leta 2019 pa 4996 prostovoljcev. 

Mesec meritev maj 2019 

V kampanjo MMM so v Sloveniji poleg Združenja za arterijsko hipertenzijo 
vključeni Združenje zdravnikov družinske medicine z referenčnimi 
ambulantami, Lekarniška zbornica Slovenije, Nacionalni inštitut za javno 
zdravje in Društvo za zdravje srca in ožilja. Izvedbo aktivnosti sta letošnje 
leto sponzorirala Krka, tovarna zdravil, d.d. in Servier Pharma d.o.o. 
Zbiranje podatkov je potekalo v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, 
lekarnah, na javnih prireditvah in preko spleta.  

Udeleženci so izpolnili standardizirane vprašalnike, s katerimi smo pridobili 
osnovne podatke o njihovem življenjskem slogu, zdravljenju AH z zdravili, 
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dosedanjih težavah s krvnim tlakom in pridruženih boleznih. Krvni tlak so 
si sodelujoči izmerili bodisi sami v domačem okolju, bodisi v predhodno 
omenjenih javnih ustanovah. V letošnji akciji je sodelovalo 4996 oseb, kar 
je do sedaj najvišje število. Med statističnimi regijami po številu 
udeležencev prednjačijo osrednjeslovenska (n = 1136), jugovzhodna (n = 
925) in podravska (n = 658). V analizo smo vključili podatke 4848 
polnoletnih udeležencev, ki so oddali ustrezno izpolnjene vprašalnike. 
Tabela 1 prikazuje splošne karakteristike udeležencev. Povprečna starost 
navedenega naključnega vzorca populacije je znašala 59,6±15,3 let, z 
razponom od 18 do 98 let. Med udeleženci sta bili 3002 (61,9%) osebi 
ženskega spola, povprečen indeks telesne mase je znašal 27,5±5,0 kg/m2. 
Kar 60,3% oseb je imelo prekomerno telesno težo, 15,6% je bilo aktivnih 
kadilcev, 28,7% jih več kot 1-krat tedensko uživa alkohol. Povprečni nivo 
krvnega tlaka v celotnem vzorcu je znašal 136/82 mm Hg. Skupno 2370 
(48,9%) oseb je že imelo postavljeno diagnozo arterijske hipertenzije, od 
teh jih je 2015 (85,0%) poročalo o prejemanju antihipertenzivov. Znotraj 
skupine udeležencev na antihipertenzivni terapiji je bila vrednost krvnega 
tlaka enako ali nad 140/90 mm Hg pri 42,3% (n = 1163), nad 130/80 mm 

Tabela 1. Osnovne karakteristike udeležencev 

osnovne karakteristike  vrednost 
starost (leta) 59,6±15,3 
ženski spol, n (%) 3002 (61,9) 
indeks telesne mase (kg/m²) 27,5±5,0 
prekomerna telesna teža, n (%) 2925 (60,3) 
srčni utrip (utrip/min) 74,2±12,1 

krvni tlak in arterijska hipertenzija  
sistolični krvni tlak (mm Hg) 136,4±19,5 
diastolični krvni tlak (mm Hg) 81,5±11,1 
znana arterijska hipertenzija, n (%)  2370 (48,9) 
prejemanje antihipertenzivov, n (%) 2015 (85,0) 
visoko normalen tlak, n (%) 569 (11,7) 

razvade  
kajenje, n (%) 755 (15,6) 
alkohol, n (%) 1393 (28,7) 

pridružene bolezni  
sladkorna bolezen, n (%) 605 (12,5) 
miokardni infarkt, n (%) 213 (4,39) 
možganska kap, n (%) 140 (2,89) 
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Hg pa kar pri 70,6% (n = 1422). Med vsemi udeleženci je imelo 1037 
(21,4%) oseb, ki nimajo postavljene diagnoze AH, krvni tlak v območju AH. 
Slika 1 prikazuje število udeležencev z možno AH in brez AH, slika 2 pa 
število oseb brez AH s krvnim tlakom v optimalnem (n = 402), normalnem 
(n = 470) in visoko normalnem (n = 569) območju. 

 
Slika 1. Število normotenzivnih (NT) in hipertenzivnih(AH) udeležencev 
 

 
Slika 2. Število udeležencev s krvnim tlakom v optimalnem (O), normalnem (N) 
in visoko normalnem (VN) območju 
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Zaključek 

V letu 2019 smo v kampanji MMM beležili rekordno udeležbo. Velja 
poudariti, da zaradi nerandomiziranega vključevanja oseb zbranih 
podatkov ne moremo vrednotiti kot reprezentativnih za slovensko 
populacijo. Kljub temu na osnovi analize letošnjih meritev lahko sklepamo, 
da je AH tudi v Sloveniji pogosto neprepoznana in neustrezno zdravljena. 
Še več, med normotenzivnimi posamezniki jih ima pomemben del krvni 
tlak v visoko normalnem območju, kar terja prilagoditev življenjskega sloga 
in skrbno spremljanje. V imenu Združenja za arterijsko hipertenzijo se 
zahvaljujemo vsem sodelujočim za čas in trud pri zbiranju meritev in 
ozaveščanju slovenske populacije o pomenu prepoznavanja in zdravljenja 
AH. 
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TROJNA KOMBINIRANA ANTIHIPERTENZIVNA 
ZDRAVILA – PREDNOSTI IN SLABOSTI – 

ZDRAVNIKOV POGLED 
Triple antihypertensive combinations – advantages and 

disadvantages – physician's point of view 
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Povzetek 

Smernice za zdravljenje hipertenzije pri večini bolnikov kot začetno 
zdravljenje priporočajo kombinacijo dveh zdravil (v kombinirani tableti), v 
primeru nedoseganja ciljnih vrednosti pa kot naslednji korak kombinacijo 
treh zdravil (tudi v kombinirani tableti). Klinične raziskave in praksa so 
pokazale učinkovitost in varnost kombiniranih tablet, s katerimi hitreje 
dosežemo ciljne vrednosti krvnega tlaka, predvsem zaradi izboljšanja 
adherence za zdravljenje. 

Ključne besede: hipertenzija, zdravljenje hipertenzije, antihipertenzijska terapija, 
kombinirane tablete 

Abstract 

Guidelines for the treatment of hypertension recommend dual combination 
(single-pill) as initial treatment in majority of patients. If blood pressure is 
not controlled with a two-drug combination, treatment should be increased 
to a three-drug combination (also single-pill). Clinical studies and practice 
have shown efficacy and safety of single-pill combinations; with their use 
we can reach blood pressure goal earlier, mostly because of better 
adherence to treatment. 

Key words: hypertension, hypertension treatment, antihypertensive therapy, 
single-pill combination 

Uvod 

Arterijska hipertenzija ostaja najpomembnejši dejavnik tveganja za srčno-
žilno obolevnost in umrljivost. Gre za bolezen z zelo veliko prevalenco, ki 
je tudi v razvitih državah pogosto neprepoznana in še pogosteje 
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nezadostno zdravljena. Zadnje evropske smernice priporočajo uvedbo 
kombinacije dveh zdravil že kot začetno zdravljenje pri večini bolnikov. V 
primeru nedoseganja ciljnih vrednosti krvnega tlaka je naslednji 
priporočeni korak uvedba trojne kombinacije – treh antihipertenzijskih 
zdravil v eni tableti.1,2 V prispevku so predstavljene kombinirane tablete z 
našega tržišča, njihove prednosti in slabosti. Osredotočil se bom na 
kombinacije zgolj antihipertenzijskih zdravil in ne na kombinacije slednjih 
s statini. 

Terminologija 

Tradicionalno smo kombinacije več zdravil v eni tableti imenovali fiksne 
kombinacije (angl. fixed-dose combinations, FDC). Glede na kar veliko 
fleksibilnost, oz. več različnih jakosti iste kombinacije, je izraz fiksen 
zavajajoč (in tudi lektorjem nevšečen; skušali so nam vsiliti izraz stalne 
kombinacije). V zadnjih letih tako raje uporabljamo izraz kombinirane 
tablete (angl. single-pill combination, SPC), čemur sledijo tako evropske1 
kot slovenske smernice (slednje v nastajanju).  

Pregled dostopnih trojnih kombinacij 

Trojne kombinirane tablete, ki so dostopne v Sloveniji, so (po abecednem 
redu) zbrane v tabeli 1. 

Prednosti trojnih kombinacij 

Večina bolnikov s hipertenzijo bo za doseganje ciljnih vrednosti 
potrebovala vsaj dve antihipertenzijski zdravili, okoli 30% pa vsaj tri 
zdravila.3 Etiologija primarne (esencialne) hipertenzije je večplastna, k 
visokim vrednostim krvnega tlaka prispevajo predvsem povečan 
cirkulatorni volumen, periferni žilni upor in aktivnost sistema renin-
angiotenzin-aldosteron (RAS). Raziskave in klinična praksa so pokazale, 
da je znižanje krvnega tlaka pri kombiniranih tabletah hitrejše in večje kot 
pri monoterapiji,4 ob uvedbi kombiniranih tablet tudi hitreje dosežemo 
ciljne vrednosti krvnega tlaka. Kombinirane tablete vsebujejo učinkovine iz 
različnih farmakoloških skupin, katerih način delovanja je 
komplementaren, tako je pričakovati večje znižanje krvnega tlaka. Izkazalo 
se je tudi, da je v primeru uporabe kombiniranih tablet manj sicer 
pričakovanih neželenih učinkov (npr. otekanja po kalcijevih antagonistih), 
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saj druga zdravila (zaviralci RAS) z dilatacijo eferentne arteriole na 
periferiji dopolnijo antihipertenzijski učinek, ki ga povzroči kalcijev 
antagonist z dilatacijo aferentne arteriole, hkrati pa zmanjšajo frakcijo 
filtracije v kapilarah in s tem preprečijo nastanek oteklin. 

Številne raziskave in klinična praksa so potrdile učinkovitost in varnost 
kombiniranih tablet. V praktično vsaki raziskavi, kjer so preučevali 
adherenco za zdravljenje, pa so dokazali, da manjše število tablet pomeni 
boljšo adherenco. To velja tudi, če so bolniki prejemali enaka zdravila v 
istih odmerkih, bodisi v prosti kombinaciji ali v kombinirani tableti.5-8 Velika 
večina bolnikov je s kombiniranimi tabletami zadovoljna že zato, ker je 
potrebno jemanje manjšega števila tablet... 

Slabosti trojnih kombinacij 

Pogost pomislek so neželeni učinki – kako med učinkovinami prepoznati 
tisto, ki je odgovorna zanj? V resnici so neželeni učinki antihipertenzijskih 
zdravil dokaj predvidljivi oz. dokaj jasno določljivi. Bolnike moramo 
osvestiti, da nas v primeru neželenih učinkov obvestijo in jim lahko 
prilagodimo terapevtski režim. Seveda pa moramo kot zdravniki poznati 

Tabela 1. Trojne kombinirane tablete, ki so dostopne v Sloveniji 

učinkovine zaščiteno ime odmerki 

amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid Exforge HCT 5/160/12,5 mg 
5/160/25 mg 

10/160/12,5 mg 
10/160/25 mg 
10/320/25 mg 

amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid Valtricom 5/160/12.5 mg 
10/160/12,5 mg 
10/320/25 mg 

perindopril/amlodipin/indapamid Amlewel 2/5/0,625 mg 
4/5/1,25 mg 

4/10/1,25 mg 
8/5/2,5 mg 
8/10/2,5 mg 

perindopril/indapamid/amlodipin Triplixam 5/1,25/5 mg 
5/1,25/10 mg 
10/2,5/5 mg 

10/2,5/10 mg 
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kombinirane tablete in njihove učinkovine, da se učinkovine ali 
farmakološke skupine zdravil pri bolnikih ne podvajajo. Ob široki paleti 
dostopnih zdravil si lahko pomagamo tudi s tehnologijo. Kot zdravnike nas 
predpis trojne kombinacije ne sme uspavati – sama kombinirana tableta 
(tudi ob dobri adherenci bolnika) še ne pomeni zadostnega zdravljenja oz. 
doseganja ciljnih vrednosti. 

Zaključek 

Kombinirane antihipertenzijske tablete lahko ob ustrezni uporabi 
pomembno doprinesejo k učinkovitejšemu zdravljenju hipertenzije in 
doseganju ciljnih vrednosti krvnega tlaka. Z njihovo uporabo dosežemo 
hitrejše in učinkovitejše znižanje krvnega tlaka, zmanjšamo pojavnost 
neželenih učinkov ter izboljšamo adherenco za zdravljenje. Potencialno 
nevarnost predstavlja nepoznavanje učinkovin (posameznih komponent). 

Literatura 
1. Willliams B, Mancia G, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of 

arterial hypertension. J Hypertens 2018 36: 1953-2041. 

2. Burnier M. Antihypertensive combination treatment: state of the art. Curr Hypertens 
Rep 2015; 17: 51. 

3. Gradman AH. Rationale for triple-combination therapy for management of high blood 
pressure. J Clin Hypertens (Greenwich) 2010; 12: 869-78. 

4. Wald DS, Law M, Morris JK, Bestwick JP, Wald NJ. Combination therapy versus 
monotherapy in reducing blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 
42 trials. Am J Med. 2009; 122: 290-300. 

5. Egan BM, Bandyopadhyay D, et al. Initial monotherapy and combination therapy and 
hypertension control the first year. Hypertension 2012; 59: 1124-31.  

6. Bangalore S, Kamalakkannan G, Parkar S, Messerli FH, et al. Fixed-dose 
combinations improve medication compliance: a meta-analysis. Am J Med 2007; 120: 
713-9. 

7. Gupta AK, Arshad S, Poulter NR. Compliance, Safety, and Effectiveness of Fixed-
Dose Combinations of Antihypertensive Agents. A Meta-Analysis. Hypertension 
2010; 55: 399-407. 

8. Corrao G, Parodi A, Zambon A, et al. Reduced discontintinuation of antihypertensive 
treatment by two-drug combination as first step. Evidence from daily practice. J 
Hypertens 2010; 28: 1584-90. 

 



 

 113

XXVIII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo 
www.hipertenzija.org 

KOMBINIRANA ANTIHIPERTENZIVNA 
ZDRAVILA – PREDNOSTI IN SLABOSTI – 

FARMACEVTOV POGLED 
Combined antihypertensive drugs – advantages and disadvantages 

– pharmacist's point of view  

Nina Pisk 

Javni zavod Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj 

Povzetek 

Smernice za zdravljenje arterijske hipertenzije iz leta 2018 priporočajo, da 
se zdravljenje pri večini bolnikov začne s kombinacijo dveh 
antihipertenzivnih zdravil in če se le da v obliki kombinirane tablete. Če 
krvni tlak ni zadovoljivo urejen s kombinacijo dveh zdravil, se preide na 
trojno kombinacijo antihipertenzivnih zdravil, prav tako v kombinirani 
tableti. Če je le možno, se uporabi zaviralec renin-angiotenzinskega 
sistema, kalcijev antagonist in/ali diuretik. Zdravljenje s kombiniranimi 
tabletami lahko izboljša sodelovanje bolnikov pri zdravljenju z zdravili in 
urejenost arterijske hipertenzije. Članek prikazuje številne prednosti in tudi 
slabosti zdravljenja arterijske hipertenzije s kombiniranimi tabletami. 
Dobra komunikacija zdravstvenih delavcev z bolniki pri predpisovanju in 
izdaji kombiniranih tablet ter medsebojno sodelovanje zdravnikov in 
farmacevtov lahko pripomore k bolj učinkoviti in pravilni uporabi 
kombiniranih tablet. 

Ključne besede: zdravljenje arterijske hipertenzije, kombinirane tablete, prednosti, 
slabosti, komunikacija zdravnik-farmacevt-bolnik 

Abstract 

The 2018 guidelines for the treatment of arterial hypertension recommend 
that treatment should be initiated in most patients with a combination of 
two antihypertensive drugs (if possible with a two-drug combination). If the 
blood pressure is not controlled, then a triple combination is switched on 
(if possible a three-drug combination). An inhibitor of the renin angiotensin 
system, a calcium channel blocker and/or a diuretic should be preferred. 
Treatment of arterial hypertension with single-pill combination can improve 
patient’s adherence and blood pressure control. The article presents many 
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advantages and disadvantages of hypertension treatment with single-pill 
combination. Good communication of healthcare professionals with 
patients in prescribing and dispensing drug combinations and the 
collaboration of physicians and pharmacists can help to use these 
medicines more efficiently and accurately. 

Key Words: antihypertensive therapy, single-pill combination, advantages, 
disadvantages, communication doctor-pharmacist-patient 

Kombinirane tablete 

Kombinirane tablete (KTABL) največkrat vsebujejo kombinacijo dveh ali več 
učinkovin, lahko pa gre tudi za kombinacijo več zdravil v enem  
pakiranju.1-3 

Pri razvoju in uporabi KTABL so predvidene tri možnosti:1  

 začetno zdravljenje s KTABL pri boleznih, kjer je dokazano, da ima več 
tirna terapija večjo učinkovitost kot monoterapija (npr. pri AIDS, 
tuberkulozi, hipertenziji)  

 zamenjava s KTABL pri bolnikih, kjer je bolezen ustrezno nadzorovana z 
dvema ali več učinkovinama, uporabljenimi ločeno kot posamezna 
zdravila 

 dodajanje ene ali več učinkovin, pri bolnikih, kjer se ne doseže 
ustreznega terapevtskega odziva z optimalnim odmerkom ene ali več 
učinkovin. 

Smernice za KTABL zahtevajo, naj bo združevanje učinkovin upravičeno 
utemeljeno. Posamezna učinkovina mora imeti dokazan pomemben 
prispevek pri doseganju želenega terapevtskega učinka z vidika 
učinkovitosti in/ali varnosti, kombinacija pa pozitivno razmerje med 
koristmi in tveganjem pri zdravljenju določenega bolezenskega stanja. 
Potrebno je zelo dobro poznati farmakokinetične lastnosti (tudi pri 
posebnih skupinah bolnikov; npr. pri bolnikih z ledvično okvaro, starejših, 
…) ter farmakodinamske lastnosti posameznih učinkovin. Upoštevati je 
potrebno tudi možnost interakcij med učinkovinami. Še večja previdnost je 
potrebna, ko gre za združevanje učinkovin z različnimi indikacijami (npr. 
antihipertenzivi in statini). Združevanje učinkovin, ki niso namenjene 
zdravljenju istega terapevtskega področja, je odsvetovano.1 

Številne prednosti in slabosti zdravljenja s KTABL so prikazane v tabeli 1.1-6 
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 Zdravljenje arterijske hipertenzije s kombinirano 
antihipertenzijsko tableto  

Glavni cilj je izboljšati urejenost krvnega tlaka 

Pri večini bolnikov z arterijsko hipertenzijo (AH) sprememba življenjskega 
sloga ne zadostuje in je potrebno za optimalen nadzor krvnega tlaka (KT) 
zdravljenje z antihipertenzivnimi zdravili (AHZ). V smernicah iz leta 2018 

Tabela 1. Prednosti in slabosti zdravljenja s kombiniranimi tabletami 

Prednosti Slabosti 

 manj kompleksen terapevtski 
režim 

 manjše število posameznih 
odmerkov, zato boljše 
sodelovanje bolnikov pri 
zdravljenju z zdravili in boljši 
terapevtski izidi 

 težje prilagajanje odmerkov posameznih 
učinkovin (npr. pri sočasnih obolenjih) 

 prenizki/previsoki odmerki posameznih 
učinkovin 

boljša prenosljivost in manj 
neželenih učinkov zaradi nižjih 
odmerkov posameznih učinkovin 

težje prilagajanje terapije posameznemu 
bolniku, tudi z vidika le ene učinkovine 
(npr. pri ledvični in jetrni insuficienci, vidik 
interakcij z ostalo terapijo) 

sinergistično delovanje več 
učinkovin (npr. 
trimetoprim/sulfametoksazol)  

različne farmakokinetične lastnosti 
posameznih učinkovin (npr. razpolovna 
doba) 

manjša rezistenca bakterij v 
primerjavi z začetnim zdravljenjem z 
monoterapijo (npr. pri tuberkulozi, 
AIDS) 

v primeru znakov nastopa neželenega 
učinka in/ali preobčutljivosti težje 
ugotavljanje vzroka 

manjše število predpisanih/izdanih 
zdravil 

 napaka pri 
predpisovanju/izdajanju/uporabi zdravil 
zaradi podvajanja učinkovin oz. 
terapevtskih skupin 

 na voljo številne kombinacije 

 pogosto več jakosti istih kombinacij 
učinkovin 

 prezasičenost trga s KTABL   
manj skrbi glede preteka roka 
uporabnosti ob jemanju številnih 
zdravil 

opuščanje KTABL zaradi nastopa motečega 
neželenega učinka ene učinovine (npr. 
diuretika) 

manj primarne in sekundarne 
embalaže ter stroškov transporta  

opuščanje terapije tudi za druga 
terapevtska področja (npr. KTABL 
antihipertenziva s statinom) 

lahko imajo ekonomske dobrobiti včasih so dražji kot zdravljenje z več 
enokomponentnimi zdravili 

AIDS – sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti, KTABL – kombinirana tableta 



 

 116

XXVIII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo 
www.hipertenzija.org 

se izbor prvega AHZ ne razlikuje od navodil iz leta 2013. Vseh pet skupin 
AHZ: zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACEI), zaviralci 
angiotenzinskih receptorjev (ARB), kalcijevi antagonisti (CCB) , diuretiki iz 
skupine tiazidov in tiazidnim podobnih diuretikov ter blokatorji receptorjev 
beta (BB) je med seboj enakovrednih. Njihova dobrobit temelji na 
zniževanju KT. Druge skupine AHZ (blokatorji receptorjev alfa, 
adrenergični zaviralci...) se uporabljajo manj pogosto; primerne so zlasti 
za bolnike z AH, ki jim z AHZ iz navedenih 5 skupin zdravil ne uspemo 
dovolj urediti KT.7  

Glavni spremembi v smernicah iz leta 2018 sta strožji nadzor nad KT in 
priporočene nižje ciljne vrednosti: ≤130/80 mm Hg ob zdravljenju splošne 
populacije in ≤140/90 mm Hg za starejšo populacijo ter zdravljenje s 
kombinacijo dveh ali več AHZ, če je le možno z uporabo KTABL. 
Monoterapija je priporočena pri krhkih bolnikih, starejših (nad 80 let) in 
bolnikih s KT v visoko normalnem območju z nizkim tveganjem. V kolikor 
KT ni zadovoljivo urejen s kombinacijo dveh zdravil, se preide na trojno 
kombinacijo zdravil. Če je le možno, naj se uporabi ACEI/ARB, CCB in/ali 
diuretik ter v obliki KTABL (razred priporočil 1). Ti dve spremembi sledita 
glavnemu vodilu novih smernic, to je izboljšati urejenosti KT.7  

Razlogov za slabšo urejenost AH je več. Z vidika zdravljenja z zdravili v 
članku izpostavljamo ugotovitve le nekaterih raziskav: manj kot 25% 
zdravljenih bolnikov doseže ciljne vrednosti KT (9); ocena sodelovanja 
bolnikov pri zdravljenju AH je od 20 do 60%, odvisno od raziskovalne 
metode;9,10,11 več kot 75% bolnikov z AH potrebuje več kot eno AZ;12 
višanje odmerkov le enega AHZ bistveno ne izboljša urejenost KT, 
izrazitejši pa so neželeni učinki,12 večje število AHZ vpliva na slabše 
sodelovanje bolnika.9  

 Slabo sodelovanje bolnikov pri zdravljenju AH 

Ugotovljeno je, da se doseže dobro urejenost KT, če bolnik vzame več kot 
80% predpisanih odmerkov AHZ.9,10 Slabo sodelovanje bolnikov pri 
zdravljenju z AHZ je tudi pomemben razlog za umrljivost pri bolnikih z AH, 
zato je dobro poznati opozorilne signale (tabela 2).11 S tem hkrati tudi 
preprečimo prekomerno zdravljenje z AHZ in lahko tudi nastop neželenih 
učinkov, ki so večinoma odvisni od odmerka AHZ.9,11,13  
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Kombiniranje skupin antihipertenzivnih zdravil  

Rezultati opravljenih raziskav in metaanaliz različnih kombinacijskih 
zdravljenj (v obliki KTABL ali sočasne uporabe dveh monokomponentnih 
zdravil) so pokazali, da lahko med seboj kombiniramo več različnih skupin 
AHZ (tabela 3).7,13,14  

V Sloveniji so trenutno na voljo:15 

Tabela 2. Opozorilni znaki za slabo sodelovanje bolnika z anthipertenzivnimi 
zdravili11 

 bolnik izrazi mnenje, da AHZ niso učinkovita 

 bolnik izrazi skrb glede neželenih učinkov zdravil 

 bolnik navede, da je »utrujen« od jemanja zdravil 

 bolnik izrazi skrb zaradi dolgotrajnega jemanja zdravil 

 bolnik slabo razume arterijsko hipertenzijo ter prednosti in cilje zdravljenja 
te bolezni 

 nepričakovano povišanje KT 

 neustrezen odziv na zdravljenje odporne hipertenzije 

 kompleksna shema jemanja in/ali številne sočasne bolezni 

 slaba udeležba na kontrolnih obiskih 

 težave v sporazumevanju 

 slabe izkušnje z zdravili v preteklosti 

 depresija in drugi mentalni problemi 

 navajanje drugih prioritet (skrb za sorodnike, finančni problemi ...) 

AHZ - antihipertenzivna zdravila, KT – krvni tlak 

Tabela 3. Kombinacije antihipertenzivnih zdravil 

Prednostne  Dopustne Nesprejemljive  

ACEI/diuretik BB/diuretik ACEI/ARB 
ARB/diuretik CCB (dihidropiridinski)/BB zaviralci renina/ARB 
ACEI/CCB CCB/diuretik zaviralci renina/ACEI 
ARB/CCB zaviralci renina/diuretik CCB (ne-DHP)/BB 
 zaviralci renina /CCB centralno delujoči/BB 
 kombinacija DHP in ne-DHP CCB  
 tiazidni diuretik/diuretiki, ki ohranjajo K+  

ACEI – zaviralci konvertaze angiotenzina, BB – blokatorji receptorjev beta, ARB 
– zaviralci angiotenzinskih receptorjev, CCB – kalcijevi antagonisti, DHP – 
dihidropiridinski, ne-DHP – ne-dihidropiridinski 
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 dvojna kombinirana tableta: ACEI+tiazidni diuretik; ARB+tiazidni 
diuretik; BB+tiazidni diuretik; CCB+ACEI; CCB+ARB; CCB+statin; 
ACEI+BB 

 trojne kombinirane tablete: ACEI+CCB+diuretik; ARB+CCB+diuretik; 
ACEI+CCB+statin. 

Začetno zdravljenje AH s kombinirano antihipertenzijsko tableto 

Pred uvedbo antihipertenzivnega zdravljenja si lahko za začetek 
zastavimo vprašanji:13  

 ali bo zdravljenje ustrezno z monoterapijo ali bo potrebno zdravljenje z 
več AHZ? 

 če sta potrebni dve AHZ, ali naj se uporabi dve enokomponentni zdravili 
ali dvojno kombinirano tableto? 

Razmisleki:  

 ali ima bolnik druga stanja/zdravila, ki lahko povzročajo visok krvni tlak? 

 preverimo, ali gre za sekundarno hipertenzijo ter ali so lahko vzrok AH 
druga bolnikova zdravila: npr. nesteroidni antirevmatiki, kortikosteroidi, 
oralni kontraceptivi, nosni dekongestivi, zaviralci ponovnega privzema 
serotonina in noradrenalina, kalcinevrinski zaviralci, nekatera 
onkološka zdravila, efedrin7 

 kakšna je srčno-žilna ogroženost bolnika in njegova ciljna vrednost KT? 

 uporaba kombinacijskega zdravljenja je za doseganje ciljev urejenega 
KT potrebna pri večini bolnikov že v začetni terapiji. S tem dosežemo 
učinkovitejšo in hitrejšo urejenost KT. Monoterapija je priporočena pri 
krhkih bolnikih, starejših (nad 80 let) in bolnikih s KT v visoko 
normalnem območju z nizkim tveganjem7,8  

 uporaba KTABL je zelo priporočena v primeru, da je KT 20/10 mm Hg 
višji od bolnikovih ciljnih vrednosti, saj se pričakuje hitrejše znižanje KT, 
kar je pomembno pri zmanjševanju srčno-žilnega tveganja8,14 

 kombinacija z nizkimi odmerki AHZ v začetku zdravljenja AH glede na 
rezultate metaanaliz kaže večjo dobrobit pri zmanjševanju srčno-
žilnega tveganja kot monoterapija7,14 

 v začetku zdravljenja se ne priporoča trojno kombinirane tablete7 

 ali je potrebno prilagoditi izbor AHZ glede na znane kontraindikacije in 
previdnostne ukrepe za posamezne učinkovine? Kakšna je bolnikova 
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ledvična/jetrna funkcija, ocena elektrolitskega stanja? Z vidika interakcij 
– ali ima bolnik še druga zdravila? 

 v primeru odločitve za monoterapijo ali za dve enokomponentni AHZ, 
ali sta učinkovini na voljo tudi v KTABL, če/ker bo kasneje najverjetneje 
potrebno uvesti večtirno terapijo? Ali KTABL omogoča nadaljnje 
prilagajanje odmerkov? 

 ali ima katero od AHZ poleg zniževanja KT za bolnika dodatne koristi 
pri sočasnih obolenjih (npr. BB pri srčnem popuščanju, ACEI/ARB pri 
sladkornem bolniku)?7 

 v primeru odločitve za diuretik ali KTABL z diuretikom 

 kakšen odmerek izbrati? Ali so prisotna stanja, kjer so tiazidni diuretiki 
kontraindicirani oziroma je potrebna večja previdnost ter prilagajanje 
odmerkov? Zdravljenje nezapletenega bolnika z AH naj ne vsebuje 
visokih odmerkov diuretikov7  

 kako bo povečano odvajanje vode iz telesa vplivalo na bolnikove 
vsakodnevne aktivnosti in njegovo sodelovanje? Raziskava dejavnikov 
tveganja za slabo sodelovanje bolnikov pri zdravljenju z AHZ v dveh 
evropskih državah je na 1348 vključenih bolnikih pokazala, da je 
sodelovanje bolnikov med vsemi 5 skupinami AHZ najnižje pri 
diuretikih. Bolniki so kot vzrok navajali motečo diurezo pri vsakdanjem 
delu in aktivnostih. Drug izstopajoč dejavnik tveganja je bil število AHZ9  

 kakšno je ledvično delovanje? Tiazidni in tiazidom podobni diuretiki so 
slabše učinkoviti, če je oGF ≤45mL/min, in praktično neučinkoviti, ko je 
oGF ≤30mL/min in jih moramo zamenjati za diuretik zanke (furosemid, 
torasemid). Ob tem je potrebno pogosteje kontrolirati K+ in oceniti njihov 
vpliv na razvoj sladkorne bolezni7 

 ali ima bolnik že druga zdravila in zato kompleksen terapevtski režim? 
Kakšno je bolnikovo sodelovanje pri zdravljenju z zdravili? 

 ali ima bolnik tudi hiperlipidemijo in bo morda v nadaljevanju možno 
uvesti KTABL s statinom? 

Nadaljevanje zdravljenja AH s kombinirano antihipertenzijsko tableto 

Uvedba KZ pri bolnikih, kjer je bolezen ustrezno nadzorovana z dvema ali 
več učinkovinama, uporabljenimi ločeno kot posamezni AHZ 

Razmisleki: 

 ali je na voljo KTABL z istimi učinkovinami in v enakih odmerkih? 
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 ali je na voljo KTABL z istimi učinkovinami in ki omogoča nadaljnjo 
prilagajanje odmerkov? 

 ali je za uvedbo KTABL potrebno menjati eno od učinkovin znotraj 
skupine AHZ in 

 pri tem upoštevati znane kontraindikacije in previdnostne ukrepe za 
posamezne učinkovine? 

Uvedba kombiniranih tablet z dodajanjem ene ali več učinkovin, pri 
bolnikih, kjer se ne doseže ustreznega terapevtskega odziva ali nastopijo 
neželeni učinki z (optimalnim) odmerkom ene ali več učinkovin 

Dodatni razmisleki glede na začetno zdravljenje AH: 

 kakšno je bolnikovo sodelovanje pri zdravljenju z AHZ?  

 ali bolnik navaja opozorilne znake slabega sodelovanja? 

 na stopnjo zavzetosti za zdravljenje z zdravili vpliva več dejavnikov in 
ne le zdravila.10 Če bolnik dvigne zdravilo v lekarni, še ne pomeni, da 
ga je tudi jemal. S prepoznavo razlogov slabega sodelovanja lahko 
preprečimo prekomerno zdravljenje z AHZ in nastop neželenih učinkov, 
ki so večinoma odvisni od odmerka AHZ.9,11,13  

 koliko se zmanjša število odmerkov zdravil, če uvedemo KTABL? 

 izrazitejše izboljšanje sodelovanja je pričakovati, če se pri bolniku 
znatno zmanjša število zdravil.9,10  

 ali KTABL že vsebuje diuretik? 

 ker KTABL vsebujejo tiazidni ali tiazidom podoben diuretik, kakšen je nivo 
K+?  

 ali je možno odmerek tiazidnega ali tiazidom podobnega diuretika 
povišati? V primeru hiperkaliemije, ali ima bolnik druga zdravila, ki lahko 
povzročajo to stanje? Ali je diuretik vzrok za slabo sodelovanje? Ali je 
diuretik slabše učinkovit/neučinkovit zaradi slabše ocene ledvičnega 
delovanja in ga je potrebno zamenjati? 

 ali bolnik navaja neželene učinke, ki so lahko povezani z AHZ oziroma 
odmerkom AHZ? 

 če bolnik navaja neželene učinke, poskušamo prepoznati, katero 
zdravilo jih lahko povzroča.14 Kašelj je pogost neželeni učinek ACEI, 
zato ga lahko zamenjamo z ARB. Otekanje nog je lahko povezano z 
CCB oziroma njegovim odmerkom, zato lahko zmanjšamo odmerek 
CCB in dodamo ACEI ali ARB oziroma CCB ukinemo5,13,14 

 kaj dodati/spremeniti? 
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 pri odločitvi poskušamo najti najbolj optimalno razmerje med 
učinkovitostjo pri doseganju ciljnih vrednosti in dobro prenosljivostjo 
AHZ pri bolniku.8 

Kombinacijska terapija ACEI oz. ARB z diuretikom je komplementarna. 
Diuretik zmanjša intravaskularni volumen, kar aktivira renin-angiotenzinski 
sistem (RAS), ki je zavrt z ACEI oz. ARB, ter tako povzroči vazokonstrikcijo 
ter retenco soli in vode. S kombinacijo se lahko zmanjša možnost od 
odmerka tiazidnega ali sorodnega diuretika odvisne hipokaliemije, ki lahko 
poveča tveganje za pojav ventrikularnih aritmij. V večini KTABL je kot diuretik 
dodan hidroklorotiazid ali indapamid, pri izboru katerih pa je potrebno 
upoštevati oceno ledvičnega delovanja. Kot AHZ je bolj učinkovit 
klortalidon, ki pa ni dosegljiv v KTABL temveč kot enokomponentno zdravilo. 
Pri slabše urejeni AH je smiselno razmisliti, ali ga dodati k ACEI oz. ARB 
kot samostojno zdravilo. Pri odločitvi za dodatek diuretika zanke in/ali 
spironolaktona, je potrebno preveriti kontraindikacije. Ker diuretik v praksi 
največkrat ni zdravilo prvega izbora, je potrebno pri kasnejšem dodajanju 
diuretika, tudi v KTABL, imeti v mislih, kako bo diuretik zaradi vpliva na 
kakovost življenja vplival na sodelovanje bolnika.7,9 

Kombinacija ACEI oz. ARB z dihidropiridinskim CCB je smiselna, če 
nastopijo edemi ob visokih odmerkih CCB, poleg tega pa dihidropiridinski 
CCB lahko zmanjšajo tahikardijo, ki jo lahko zaradi 
antisimpatomimetičnega učinka povzročijo zaviralci sistema RAS.13 

BB se lahko uvede na katerikoli stopnji zdravljenja AH ter se jih lahko 
kombinira s katerokoli učinkovino iz preostalih skupin, če za to obstaja 
specifična klinična indikacija (npr. srčno popuščanje). Pri uvedbi BB 
upoštevamo njihovo selektivnost oziroma neselektivnost. Karvedilol in 
nebivolol imata tudi vazodilatacijske učinke. BB sami in tudi v kombinaciji 
s tiazidnimi diuretiki lahko povečajo tveganje za razvoj sladkorne bolezni; 
izjema je nebivolol, ki ima tudi manjši vpliv na pojavnost erektilne 
disfunkcije.7  

Če KT ni nadzorovan s kombinacijo treh učinkovin, se doda spironolakton, 
če ga bolnik ne prenaša, pa BB ali blokatorji receptorjev alfa.7  

Tveganja pri uvajanju kombiniranih zdravil: 

 ali obstaja tveganje za podvojevanje učinkovin, za uporabo AHZ iz iste 
skupine, sočasno uporabo manj primernih kombinacij AHZ? 
Retrospektivna raziskava o tveganjih za medicinske napake pri 
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predpisovanju in izdaji KTABL na Finskem v letu je 2015 pokazala, da je 
tveganje za podvojevanje AHZ relativno nizko (0,8%), najpogosteje pa 
je bilo ugotovljeno pri CCB.16 Večja previdnost je potrebna tudi glede 
odsvetovane kombinacije ACEI in ARB.7 Pri KTABL s statini smo pozorni 
na tveganje za podvajanje statinov 

 ali z uvedbo KTABL obstaja tveganje za prenizke ali prekomerne 
odmerke posameznih učinkovin, prekoračene odmerke glede na 
bolnikovo ledvično ali jetrno funkcijo? 

 ali se s KTABL poveča tveganje za neželene interakcije (dodatna 
previdnost pri KTABL s statini)? 

 v že omenjeni raziskavi na Finskem se je pri uporabo KTABL povečano 
tveganje za potencialno resne interakcije med zdravili (10,6%), 
najpogosteje v povezavi z amlodipinom in simvastatinom.16 

Komunikacija zdravnik–farmacevt–bolnik pri zdravljenju s 
kombiniranimi tabletami 

Komunikacija zdravnika, farmacevta in bolnika pri zdravljenju s 
kombiniranimi tabletami: 

 pri predpisovanju in izdaji KTABL morata zdravnik in farmacevt vedno 
preveriti tudi bolnikovo zgodovino zdravljenja z zdravili, da se prepreči 
neustrezno podvajanje in zdravljenje s previsokimi ali prenizkimi 
odmerki z istimi učinkovinami oziroma iz istih skupin. Vedno je potrebno 
preveriti, kaj KTABL vsebuje in kakšni so odmerki posameznih 
učinkovin.16 Ob tem ne smemo pozabiti na zdravila, ki so predpisana 
na način obnovljivih receptov. V veliko pomoč bi lahko predstavljala 
ustrezna računalniška podpora, vgrajena v programe za predpisovanje 
in izdajo zdravil 

 pri uvedbi KTABL mora zdravnik pri predpisovanju zdravila ter farmacevt 
pri izdaji zdravila bolniku natančno razložiti, ali je uvedeno novo 
dodatno zdravilo, ali gre za KTABL z že obstoječimi učinkovinami ter če 
mora katero od zdravili ukiniti.2 Pri tem bi v Sloveniji lahko izkoristili 
sistem evidenco elektronskih receptov (EER) in bi zdravnik v navodilu 
farmacevtu glede svetovanja bolniku za odmerjanje zdravila to še 
posebej navedel ob predpisu novega zdravila. To navodilo naj bi 
vsebovalo tudi odpustno pismo iz bolnišnice in mnenje specialistične 
ambulante na sekundarnem in terciarnem nivoju 
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 če je v izbor vključen diuretik, je potrebno bolnika seznaniti z namenom 
uporabe in možnim vplivom na vsakodnevne aktivnosti 

 bolnika seznanimo, da ima novo zdravilo lahko drugačen zunanji videz 

 raziskava o spremembi videza zdravila na 11.500 Američanih, 
hospitaliziranih zaradi srčne kapi, je ugotovila, da je 29% bolnikov 
opazilo spremembo barve ali farmacevtske oblike, če jim je bilo izdano 
medsebojno zamenljivo zdravilo. Med tistimi, ki so opazili spremembo 
v barvi, je 34% bolnikov bolj pogosto opustilo jemanje zdravil. Med 
tistimi, ki so opazili spremembo v farmacevtski obliki, pa je 66% 
bolnikov bolj pogosto opustilo jemanje zdravil. Zaključili so, da ima 
sprememba videza zdravila lahko pomemben vpliv na sodelovanje 
bolnika pri zdravljenju z zdravili.17  

 bolniki, ki uporabljajo KTABL, so primerni za napotitev na farmacevtsko 
storitev pregled uporabe zdravil ter izdelavo osebne kartice zdravil. Pri 
tem se je pri pogovoru z bolnikom potrebno še posebej osredotočiti na 
zdravila, ki jih ima bolnik doma, ter tista, pri katerih je spremenjen režim 
odmerjanja v zadnjih 3 mesecih, ali za katera bolnik navaja znake 
neželenih učinkov zdravil.2 V primeru izrazitejših težav in neurejene 
arterijske hipertenzije je bolnika primerno napotiti tudi na 
farmakoterapijski pregled. 

Zaključek 

Pri zdravljenju AH z AHZ je velik problem sodelovanje bolnikov pri 
zdravljenju z zdravili, zato je zelo pomembno poznati razloge slabega 
sodelovanja bolnikov, ki ga lahko izboljšamo z uvedbo KTABL. Pri tem se je 
potrebno zavedati tveganj za zdravstvene napake, povezane s 
predpisovanjem in izdajanjem zdravil ter uporabo zdravil v domačem 
okolju. Dobra komunikacija zdravstvenih delavcev z bolniki ter 
medsebojno sodelovanje zdravnikov in farmacevtov lahko pripomore k bolj 
pravilni in učinkoviti uporabi KTABL.  
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PROTITROMBOTIČNO ZDRAVLJENJE PRI 
BOLNIKU Z ARTERIJSKO HIPERTENZIJO 

Antithrombotic treatment in a patient with arterial 
hypertension 

Tjaša Vižintin Cuderman 

Klinični oddelek za žilne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični 
center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana 

Izvleček 

Številni bolniki z arterijsko hipertenzijo potrebujejo protitrombotično 
zdravljenje, bodisi antiagregacijsko zaradi aterosklerotične bolezni, bodisi 
antikoagulacijsko, slednjega najpogosteje zaradi atrijske fibrilacije. 
Kombinirano antiagregacijsko in antikoagulacijsko zdravljenje 
predpisujemo največkrat tistim bolnikom z indikacijo za antikoagulacijsko 
zdravljenje, ki jim zaradi aterosklerotične bolezni vstavimo žilne opornice. 
Protitrombotično zdravljenje, predvsem večtirno, povečuje tveganje za 
krvavitve. Pri tem je pomemben dejavnik tveganja arterijska hipertenzija, 
vendar lahko z dobro urejenostjo krvnega tlaka v času protitrombotičnega 
zdravljenja tveganje pomembno zmanjšamo.  

Ključne besede: antikoagulacijsko zdravljenje, antiagregacijsko zdravljenje, 
krvavitve, arterijska hipertenzija 

Abstract 

Patients with arterial hypertension are commonly prescribed 
antithrombotic treatment; either antiplatelet drugs in secondary prevention 
of atherosclerotic complications or anticoagulant drugs, the latter mainly 
due to atrial fibrillation. Combined antiplatelet and anticoagulant treatment 
is usually prescribed to patients with indication for anticoagulant treatment 
after stenting due to atherosclerotic disease. Antithrombotic treatment, 
especially combined, substantially increases bleeding risk. Arterial 
hypertension is an important risk factor for bleeding. The risk can, 
however, be diminished by strict control of blood pressure during 
antithrombotic treatment. 

Key words: anticoagulant treatment, antiplatelet treatment, bleeding, arterial 
hypertension 
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Uvod 

Arterijska hipertenzija predstavlja pomemben dejavnik tveganja za 
aterosklerotične srčno žilne zaplete kakor tudi za nastop atrijske fibrilacije 
ter za trombembolične zaplete ob že prisotni atrijski fibrilaciji. Številni 
bolniki z arterijsko hipertenzijo tako za preprečevanje trombotičnih 
dogodkov potrebujejo protitrombotično zdravljenje.  

Protitrombotična zdravila 

Protitrombotična zdravila delimo na antiagregacijska in antikoagulacijska 
zdravila. Med antiagregacijska zdravila sodijo acetilsalicilna kislina, 
dipiridamol ter zaviralci P2Y12 receptorjev (klopidogrel, prasugrel in 
tikagrelor). Antiagregacijska zdravila vplivajo predvsem na funkcijo 
trombocitov. Predpisujemo jih v sekundarni preventivi ateroskleroze, 
medtem ko se v primarni preventivi niso izkazala, saj tveganje za krvavitve 
presega koristi zdravljenja.1 

Antikoagulacijska zdravila posredno ali neposredno vplivajo na faktorje 
koagulacije in zavrejo tvorbo fibrina in s tem nastajanje strdkov. 
Antikoagulacijska zdravila uporabljamo za različne indikacije. 
Najpogosteje jih predpisujemo v primarni ali sekundarni preventivi 
trombemboličnih dogodkov ob atrijski fibrilaciji, sledi zdravljenje venske 
trombembolije ter preprečevanje trombemboličnih zapletov ob prisotnosti 
umetnih mehanskih srčnih zaklopk. Antikoagulacijska zdravila delimo na 
peroralna in parenteralna. Med parenteralnimi antikoagulacijskimi zdravili 
najpogosteje posegamo po heparinih (nefrakcionirani in 
nizmomolekularni). Med peroralna antikoagulacijska zdravila sodijo 
zaviralci vitamina K (kumarini, pri nas varfarin in acenokumarol) ter 
neposredna peroralna antikoagulacijska zdravila (NOAK: direktni zaviralci 
antikoagulacijskega faktorja Xa, pri nas apiksaban in rivaroksaban, ter 
direktni zaviralec trombina – dabigatran).2 

Protitrombotično zdravljenje pri bolnikih z aterosklerozo 

Temeljno protitrombotično zdravljenje za preprečevanje trombotičnih 
zapletov pri bolnikih z dokazano aterosklerozo je antiagregacijsko 
zdravljenje.1 Vrsta zdravljenja je odvisna od indikacije, pogosto se pri zelo 
ogroženih bolnikih za določeno časovno obdobje odločimo tudi za različne 
kombinacije antiagregacijskih zdravil.  
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Pri bolnikih s stabilno kronično koronarno boleznijo zadošča zdravljenje z 
aspirinom. Bolnikom s kronično koronarno boleznijo, ki imajo načrtovano 
koronarografijo in ob tem vstavljeno žilno opornico v koronarne arterije, ob 
aspirinu za 6 mesecev predpišemo klopidogrel. Ob zelo velikem tveganju 
za krvavitev lahko čas kombiniranega zdravljenja skrajšamo na 1–3 
mesece.3 Po akutnem koronarnem sindromu 12 mesecev priporočajo 
kombinacijo aspirina in zaviralca P2Y12 receptorjev, v nadaljevanju pa pri 
večini bolnikov ob stabilni koronarni bolezni zadošča aspirin. Pri bolnikih z 
velikim tveganjem za ishemične zaplete in hkrati majhnim tveganjem za 
krvavitev lahko razmislimo o podaljšanju kombiniranega zdravljenja za 
največ 2 leti.4  

Bolnikom po ishemični možganski kapi ali TIA, ki ni bila posledica 
kardioembolije, priporočajo aspirin, klopidogrel ali kombinacijo aspirina in 
dipiridamola.1,5 

Bolnikom z aterosklerotično boleznijo karotidnih arterij predpisujemo 
aspirin. Če je bolnik ob pomembni zožitvi notranje karotidne arterije 
simptomatski, razmislimo o revaskularizacijskem zdravljenju. Izbiramo 
lahko med kirurškim zdravljenjem ali skozikožnim znotrajžilnim 
revaskularizacijskim posegom z vstavitvijo žilne opornice. Če se odločimo 
za znotrajžilno zdravljenje, bolniki 5 dni pred posegom in še 3 mesece po 
posegu prejemajo kombinacijo aspirina in klopidogrela.6,7 

Bolnikom s periferno arterijsko boleznijo lahko enakovredno predpisujemo 
acetilsalicilno kislino ali klopidogrel. Če bolnik potrebuje skozikožni 
znotrajžilni revaskularizacijski poseg, se v nekaterih primerih (balonska 
širitev poplitealnih in golenskih arterij, širitev arterij z uporabo balonskega 
katetra, vstavitev kovinske žilne opornice, vstavitev pokrite žilne opornice 
(angl. stent graft) pod ingvinalnim ligamentom) odločimo za trimesečno 
dvotirno antiagregacijsko zdravljenje s kombinacijo aspirina in 
klopidogrela.6,8  

Protitrombotično zdravljenje pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo 

Pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo je temeljno protitrombotično zdravljenje 
antikoagulacijsko. Antikoagulacijska zdravila pri atrijski fibrilaciji 
predpisujemo tako v primarni kot v sekundarni preventivi ishemične 
možganske kapi in sistemske embolije. Za predpis antikoagulacijskega 
zdravila se odločamo glede na tveganje za trombembolične zaplete, pri 
tem si pomagamo s kliničnima točkovnikoma CHADS2 oziroma CHA2DS2-
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VASc. Točkovnika upoštevata klinično pomembne dejavnike tveganja: 
starost, spol, arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, srčno popuščanje, 
aterosklerotična bolezen in prebolela možganska kap ali TIA oziroma 
druga sistemska trombembolija. Arterijska hipertenzija je zelo močan 
dejavnik tveganja. Bolniku z atrijsko fibrilacijo zato uvedemo 
antikoagulacijska zdravila tudi, če je arterijska hipertenzija edini dejavnik 
tveganja in je krvni tlak z zdravili dobro urejen.9-11 

Pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo imajo NOAK prednost pred zaviralci 
vitamina K, če za to ni zadržkov. NOAK imajo namreč v primerjavi z 
zaviralci vitamina K hitrejši in bolj predvidljiv učinek, ob tem pa jih odlikuje 
vsaj primerljiva učinkovitost in boljši varnostni profil. Kljub temu niso 
primerni za vse bolnike. NOAK tako ne predpisujemo bolnikom z zmerno 
ali hudo mitralno stenozo, bolnikom z umetnimi mehanskimi srčnimi 
zaklopkami ter bolnikom 3 mesece po vstavitvi umetne biološke srčne 
zaklopke. Ravno tako jih ne predpisujemo bolnikom z antifosfolipidnim 
sindromom, napredovalo ledvično (oGF pod 30 mL/min) ali jetrno 
okvaro.10,11 

Kombinirano antiagregacijsko in antikoagulacijsko zdravljenje 

Kombinirano antiagregacijsko in antikoagulacijsko zdravljenje pride v 
poštev predvsem pri bolnikih z aterosklerozo in nedavnim srčno žilnim 
dogodkom oziroma znotrajžilnim revaskularizacijskim posegom, ki imajo 
sočasno eno od indikacij za antikoagulacijsko zdravljenje (atrijska 
fibrilacija, umetne mehanske srčne zaklopke, venski trombembolizmi). Ob 
kombiniranem antiagregacijskem in antikoagulacijskem zdravljenju je 
tveganje za krvavitev povečano, zato skušamo trajanje kombiniranega 
zdravljenja kolikor mogoče skrajšati. Trotirno zdravljenje (eno 
antikoagulacijsko in dve antiagregacijski zdravili) prinaša večje tveganje 
za krvavitev kakor dvotirno zdravljenje (eno antikoagulacijsko in eno 
antiagregacijsko zdravilo). Kadar pri kombiniranem zdravljenju 
predpisujemo P2Y12 zaviralec, posežemo po klopidogrelu. Če za to ni 
zadržkov, med antikoagulacijskimi zdravili izberemo enega od NOAK 
zaradi manjšega tveganja krvavitve. Vsi bolniki s kombiniranim 
zdravljenjem potrebujejo sočasno zdravljenje z zaviralcem protonske 
črpalke.1,4 
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Pri bolnikih s koronarno boleznijo in sočasno indikacijo za 
antikoagulacijsko zdravljenje zadošča antikoagulacijsko zdravljenje, če 
je koronarna bolezen stabilna.1 

Pri bolnikih po načrtovani vstavitvi žilne opornice ob nezapleteni koronarni 
bolezni zadošča 7 dnevno trotirno protitrombotično zdravljenje, nato 
nadaljujemo 12 mesecev s kombinacijo antikoagulacijskega in enega 
antiagregacijskega zdravila, kasneje pa nadaljujemo le z 
antikoagulacijskimi zdravili. Če ima bolnik veliko tveganje za krvavitev, je 
dopustno čas dvotirnega zdravljenja skrajšati na 6 mesecev.1 

Pri bolnikih z vstavljeno žilno opornico ob akutnem koronarnem sindromu 
bolnik potrebuje trotirno protitrombotično zdravljenje mesec dni, nato do 
12. meseca po posegu nadaljujemo s z dvotirnim zdravljenjem, kasneje pa 
nadaljujemo le z antikoagulacijskimi zdravili. Če ima bolnik veliko tveganje 
za krvavitev, je dopustno čas trotirnega zdravljenja skrajšati na 7 dni, čas 
dvotirnega zdravljenja pa na 6 mesecev. 

Pri bolnikih z vstavljeno žilno opornico, ki imajo veliko tveganje za 
ishemične zaplete (o tveganju presodi intervencijski kardiolog), lahko čas 
trotirnega zdravljenja podaljšamo. Če je tveganje za krvavitev majhno, 
bolnik trotirno zdravljenje prejema 6 mesecev, nato do 12. meseca po 
posegu nadaljujemo z dvotirnim zdravljenjem, kasneje pa nadaljujemo le 
z antikoagulacijskimi zdravili. Če ima tak bolnik veliko tveganje za 
krvavitev, trotirno zdravljenje skrajšamo na mesec dni.  

Pri bolnikih z aterosklerotično boleznijo karotidnih arterij, ki imajo 
sočasno indikacijo za antikoagulacijsko zdravljenje, zadošča 
antikoagulacijsko zdravljenje. Če je bolnik kandidat za revaskularizacijsko 
zdravljenje, damo prednost kirurškemu zdravljenju, saj po posegu 
zadošča, da le za 10 dni dodatno predpišemo aspirin. Če se vseeno 
odločimo za skozikožni znotrajžilni revaskularizacijski poseg z vstavitvijo 
žilne opornice, bolnik 5 dni pred posegom in še mesec dni po posegu 
prejema ob antikoagulacijskem tudi dvotirno antiagregacijsko zdravljenje 
z aspirinom in klopidogrelom. Klopidogrel ukinemo mesec dni po posegu, 
aspirin pa 3 mesece po posegu. Ob velikem tveganju za krvavitev lahko 
čas antiagregacijskega zdravljenja po posegu skrajšamo na 1 mesec ali, 
če je tveganje za trombembolične zaplete majhno ali zmerno, 
antikoagulacijsko zdravljenje ponovno uvedemo šele mesec dni po 
posegu.6,7 
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Pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo, ki imajo sočasno 
indikacijo za antikoagulacijsko zdravljenje, zadošča antikoagulacijsko 
zdravljenje. Če bolnik potrebuje skozikožni znotrajžilni revaskularizacijski 
poseg, bolniku po posegu dodatno predpišemo aspirin za mesec dni. V 
nekaterih primerih (balonska širitev poplitealnih in golenskih arterij, širitev 
arterij z uporabo balonskega katetra, vstavitev kovinske žilne opornice, 
vstavitev pokrite žilne opornice (angl. stent graft) pod ingvinalnim 
ligamentom) se namesto aspirina odločimo za dodatek klopidogrela za 3 
mesece. Ob velikem tveganju za krvavitev oziroma pri kovinskih žilnih 
opornicah v iliakalnih arterijah lahko čas zdravljenja s klopidogrelom 
skrajšamo na 1 mesec.6,8  

Pri bolnikih z aterosklerozo, ki nimajo sočasne indikacije za 
antikoagulacijsko zdravljenje, doslej antiagregacijskega in 
antikoagulacijskega zdravljenja nismo kombinirali. Pred dvema letoma pa 
je bila objavljena raziskava COMPASS, ki je odprla nove možnosti v 
zdravljenju bolnikov z aterosklerozo. Znano je namreč, da imajo bolniki s 
klinično izraženo aterosklerozo kljub ustrezni sekundarni preventivi 
ateroskleroze tako v zgodnji kot v kronični fazi bolezni še vedno veliko 
tveganje za srčno žilne zaplete; utrpi jih kar 5-10% bolnikov letno.12 V 
omenjeni raziskavi so preverjali hipotezo, da kombinacija 
antiagregacijskega in antikoagulacijskega zdravila v majhnem odmerku 
zmanjša tveganje za srčno žilne zaplete pri teh bolnikih. Vključeni so bili 
bolniki s stabilno koronarno ali periferno arterijsko boleznijo, ki so poleg 
aspirina prejemali tudi rivaroksaban v majhnem, ti. žilnem odmerku 2,5 mg 
dvakrat dnevno. Rezultati kažejo, da lahko s tovrstnim kombiniranim 
zdravljenjem zmanjšamo število srčno-žilnih zapletov ob še sprejemljivem 
tveganju za krvavitev.13,14  

Kandidati za dodatek rivaroksabana v majhnem odmerku so bolniki s 
stabilno koronarno boleznijo; če so mlajši od 65 let, morajo ob tem imeti 
dokazano aterosklerozo še vsaj v enem žilnem povirju ali pa vsaj dva 
dodatna dejavnika tveganja (kajenje, sladkorna bolezen, srčno 
popuščanje z iztisnim deležem >30% oz. pri nedavnem poslabšanju z 
iztisnim deležem >40%, kronična ledvična bolezen z oGF pod 60 mL/min, 
anamneza nelakunarne ishemične možganske kapi pred več kot 
mesecem dni). Rivaroksaban v majhnem odmerku lahko predpišemo tudi 
bolnikom s simptomatsko periferno arterijsko boleznijo, ki imajo simptome 
intermitentne klavdikacije ali preteklo anamnezo kritične ishemije uda. 



 

 131

XXVIII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo 
www.hipertenzija.org 

Zadržek za predpis rivaroksabana predstavlja sočasna indikacija za 
antikoagulacijsko zdravljenje oziroma indikacija za dvotirno 
antiagregacijsko zdravljenje, upoštevamo pa tudi ostale splošne zadržke 
za zdravljenje z NOAK. Bolnike, ki jemljejo rivaroksaban 2,5 mg dvakrat 
dnevno, za razliko od ostalih bolnikov z NOAK spremlja specialist 
družinske medicine in ne zdravnik v antikoagulacijski ambulanti.  

Arterijska hipertenzija kot dejavnik tveganja za krvavitev ob 
protitrombotičnem zdravljenju 

Krvavitve so ob protitrombotičnem zdravljenju pogoste. Večina krvavitev 
je majhnih, klinično nepomembnih. Velike krvavitve so redke, a 
predstavljajo resen zaplet. Najusodnejša med velikimi krvavitvami je 
znotrajmožganska krvavitev, saj je povezana z visoko umrljivostjo in 
pomembno nevrološko oškodovanostjo. 

Arterijska hipertenzija predstavlja pomemben dejavnik tveganja za 
spontano znotrajmožgansko krvavitev tudi v odsotnosti protitrombotičnega 
zdravljenja.15 Tveganje za znotrajmožgansko krvavitev je povečano že ob 
enotirnem antiagregacijskem zdravljenju, dodatno se poveča ob dvotirnem 
antiagregacijskem zdravljenju in ob antikoagulacijskem zdravljenju.16-18 
Med antikoagulacijskimi zdravili so NOAK povezani s pomembno manjšim 
tveganjem za znotrajmožganske krvavitve kot zaviralci vitamina K.19  

Neurejena arterijska hipertenzija (sistolični krvni tlak nad 160 mm Hg) je 
pomemben dejavnik tveganja za krvavitev ob antikoagulacijskem 
zdravljenju in je kot taka vključena tudi v točkovnik HAS-BLED.20 Pred 
uvedbo antikoagulacijskih zdravil zato vedno preverimo urejenost krvnega 
tlaka. Pri bolnikih z izrazito neurejeno arterijsko hipertenzijo (sistolični krvni 
tlak nad 180 mm Hg oziroma diastolični nad 110 mm Hg) lahko uvedbo 
antikoagulacijskih zdravil do ureditve krvnega tlaka tudi odložimo. V času 
antikoagulacijskega zdravljenja krvni tlak vzdržujemo v normotenzivnem 
območju, saj s tem pomembno vplivamo na zmanjšano pojavnost 
hemoragičnih možganskih kapi.5 Ciljne vrednosti sistoličnega krvnega 
tlaka pri bolnikih z antikoagulacijskim zdravljenjem so pod 140 mm Hg, še 
raje pa pod 130 mm Hg.9  

Zaključek 

Bolniki z arterijsko hipertenzijo zelo pogosto potrebujejo protitrombotična 
zdravila. Pri odločitvah o vrsti in trajanju protitrombotičnega zdravljenja 
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vedno skrbno pretehtamo tako tveganje za trombembolične oziroma 
srčno-žilne zaplete kot tudi tveganje za krvavitev. Za zmanjševanje 
tveganja za krvavitev je dobra urejenost krvnega tlaka izjemnega pomena. 
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OD HIPERTENZIJE DO ANGIOSARKOMA – 
KLINIČNI PRIMER 

Sanela Banović 

Klinični oddelek za gastroenterologijo, Interna klinika, Univerzitetni 
klinični center Ljubljana, Japljeva 2, 1000 Ljubljana 

77-letnega bolnika z dolgoletno arterijsko hipertenzijo, kronično atrijsko 
fibrilacijo na apiksabanu, s hiperholesterolemijo, periferno arterijsko 
boleznijo, kronično ledvično boleznijo III. stopnje, po vstavitvi trajnega 
srčnega spodbujevalnika zaradi bradikardije, po trombendarteriektomiji a. 
femoralis communis (TEA AFC) in perkutani transluminalni angioplastiki a. 
femoralis communis (PTA AFC), po operaciji karcinoma rektuma leta 1987 
s kolostomo smo premestili na Klinični oddelek (KO) za gastroenterologijo 
Univerzitetnega kliničnega cetnra (UKC) Ljubljana zaradi nadaljnje 
diagnostike in zdravljenja hematoperitoneja.  

Gospod je bil sprejet preko Internistične prve pomoči (IPP) na KO za 
hipertenzijo UKC Ljubljana, zaradi suma na poslabšanje obojestranskega 
srčnega popuščanja z ascitesom, pretibialnimi edemi ter intersticijskim 
edemom. Opravili so UZ srca, ki je pokazal hipertonično srce, ki ob 
normalnem proBNP ni bil vzrok izraženim znakom in izključili popuščanje 
srčne mišice. Opravljeno je bilo testiranje in izključena tuberkuloza, glede 
na opravljeno ezofagogastroskopijo in kolonoskopijo tudi izključena 
krvavitev iz zgornjih in spodnjih prebavil. Ob punkciji ascitesa je bil 
ugotovljen hematoperitonej. Opravljen je bil CTA, ki ni pokazal aktivne 
krvavitve. Zaradi nadaljnje usmerjene diagnostike in zdravljenja je bil 
premeščen na KO za gastroenterologijo, pod sumom na dekompenzacijo 
jetrne ciroze.  

Večkrat je bila opravljena razbremenilna paracenteza. Iztekal je povsem 
krvav ascites. Glede na laboratorijske izvide in UZ trebuha, smo izključili 
jetrno cirozo. Več vzorcev plevralnega punktata, ascitesa in urina smo 
pošiljali na citopatološke in mikrobiološke preiskave. Izvidi so bili negativni, 
razen enega vzorca urina kjer so opisovali suspektni urotelni karcinom, 
vendar z opravljeno slikovno diagnostiko v sečilih nismo našli maligne 
spremembe. Konziliarni urolog se za bolj invanzivno diagnostiko pri 
bolniku zaradi pridruženih bolezni in slabega splošnega stanja ni odločil. 
V času hospitalizacije je bil opravljen CTA, ki ni pokazal aktivne krvavitve, 
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opisovali pa so za karcinozo sumljive spremembe. Origa nismo uspeli 
opredeliti, saj je bila gastroskopija v mejah normale in patohistološki izvidi 
biopsijskih vzorcev 6 cm velikega polipa na Bauchinijevi valvuli ni pokazala 
malignih celic.  

Večrat smo korigirali posthemoragično anemijo s transfuzijami 
koncentriranih eritrocitov. Punkcije ascitesa smo opravljali zaradi dispneje 
ob abdominalnem pritisku na prsni koš. Sama tekočina v trebuhu je bila 
tamponada in ob tem je bil hemoglobin stabilen. Gospoda smo tudi 
predstavili na internistično-kirurškem konziliju, ni bil kandidat za operativno 
zdravljenje zaradi slabega splošnega stanja.  

Četrti teden hospitalizacije je prišlo do poslabšanja stanja, postal je 
nemiren, stvari so mu začele padati iz rok, pozitiven je bil znak za latentno 
parezo levo. Opravljen je urgentni CT glave, ki je pokazal subakutno 
ishemijo parietookcipitalno desno. Po dogovoru z nevrologom se zaradi 
aktivne krvavitve nismo odločili za profilaktično antikoagulantno 
zdravljenje. Naslednji dan je spet prišlo do akutne pareze zgornjih in 
spodnjih okončin desno, skupaj z afazijo in disfagijo. Stanje bolnika se je 
postopoma slabšalo, za urgentni ponovni CT glave se nismo odločili. Četrti 
dan od prvega ishemičnega možganskega dogodka je gospod umrl.  

Opravljene je bila obdukcija, ki je pokazala difuzne spremembe plevre in 
peritoneja, makroskopsko opisane kot plevralne debelike, tumor seroze 
želodca, spremenjen omentum, krvavitve v čvrstem vezivu v prostatični 
loži ter petehialne krvavitve peritoneja in visceralne plevre obojestransko. 
Histološko in imunohistokemično je bilo opredeljeno, da gre za 
diseminirani angiosarkom, ki je najverjetneje vzniknil v brazgotini v 
prostatični loži in je prišlo do razsoja po peritoneju in plevri, glede na to, 
da pri obdukciji drugega primarnega angiosarkoma niso odkrili.  

Angiosarkom je rak endotelija krvnih in limfnih žil. Glede na dostopno 
literaturo in opisane primere v svetu, gre za redek karcinom. Razsoj tako 
nastalega angiosarkoma po peritoneju in plevri obojestransko glede na 
nam znano literaturo še ni bil opisan. 

Gospod je leta 1987 bil zdravljen z radioterapijo na Onkološkem inštitutu 
Ljubljana po operaciji karcinoma rektuma. Zdravljenje z radioterapijo je 
močno povezano s pojavom primarnih peritonealnih angiosarkomov v 
obsevalnem polju po daljši latentni dobi, sicer večinoma pri ženskah po 
radioterapiji karcinomov rodil.  
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Po pregledu primerov angiosarkomov v svetu, ni jasne povezane med 
arterijsko hipertenzijo in njegovim nastankom.  

S kliničnim primerom sem želela bolj pokazati klinično in diagnostično pot, 
ki se je začela pod predpostavko da gre za dekompenzacijo srčnega 
popuščanja ob nezdravljeni dolgoletni arterijski hipertenziji, preko 
možnosti jetrne okvare in se je zaključila kot metastatski angiosarkom. 
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ORTOSTATSKA HIPOTENZIJA PRI BOLNIKU Z 
ARTERIJSKO HIPERTENZIJO 

Darja Gnezda Mugerli 

Oddelek za kardiologijo, Splošna bolnišnica Nova Gorica, Ulica padlih 
borcev 13a, 5250 Šempeter pri Gorici 

Uvod 

Ortostatska hipotenzija je pogost, a premalokrat prepoznan razlog za 
sinkopo, posebno pri starejših in krhkih bolnikih. Diagnozo ortostatske 
hipotenzije postavimo, če v 2–5 minutah mirnega stanja pride do znižanja 
sistoličnega krvnega tlaka za 20 mm Hg in/ali diastoličnega krvnega tlaka 
za 10 mm Hg in/ali simptomov hipoperfuzije možganov. 

V prispevku predstavljam primer starejšega bolnika z recidivnimi 
sinkopami, katerih razlog je bila izrazita ortostatska hipotenzija. Od prve 
sinkope do opredelitve vzroka so minila skoraj 3 leta. Čeprav je opredelitev 
in dokaz ortostatske hipotenzije zelo enostaven in poceni postopek, ostaja 
ortostatska hipotenzija pogosto neprepoznana. 

Prikaz primera 

81-letnega bolnika, ki se je 15 let zdravil zaradi arterijske hipertenzije, smo 
sprejeli na kardiološki oddelek zaradi stanja po sinkopi. Gospod je bil 
naglušen, slaboviden.  

V letu 2006 je imel v sklopu obravnave arterijske hipertenzije opravljeno 
celovito kardiološko diagnostiko. UZ srca je prikazal znake hipertenzivne 
bolezni srca, blago diastolično disfunkcijo levega prekata, iztisni delež 
levega prekata je bil ohranjen, pomembnih valvulopatij ni bilo. Celodnevno 
spremljanje krvnega tlaka (CSKT) je potrdilo dobro urejen krvni tlak ob 
tedanji terapiji z enalaprilom in nifedipinom s podaljšanim sproščanjem. Pri 
obremenitvenem testiranju niso izzvali ishemične reakcije. Holter 
monitoring je prikazal zmerno povečano ventrikularno ektopično aktivnost, 
AV blok prve stopnje, nespecifični intraventrikularni blok prevajanja (QRS 
144 ms). Prehodno je prejemal zaviralec adrenergičnih receptorjev beta, 
kontrolni Holter monitoring je pokazal normalno ventriklularno ektopično 
aktivnost. Nadaljnjih 9 let v bolnišnici ni bil obravnavan. 
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V letu 2015 je bil napoten na Holter monitoring zaradi stanja po sinkopi. 
Motenj ritma, ki bi pojasnile izgubo zavesti, nismo potrdili. Zaradi AV bloka 
I. stopnje in intraventrikularnega bloka prevajanja je bilo svetovano 
sledenje. Opravljenih je imel še 5 ambulantnih holter monitoringov zaradi 
predkolapsnih stanj, v nobenem ni bilo hemodinamično pomembnih 
motenj srčnega ritma, težave so se stopnjevale. 

V začetku leta 2016 je bil obravnavan na urgenci zaradi ponovne sinkope, 
do katere je prišlo zjutraj, ko je želel pripraviti zajtrk. Ob pregledu je imel 
zvišan krvni tlak 166/97 mm Hg (merjeno leže, zdravil še ni zaužil), klinično 
blago izsušen, brez prsne bolečine, dispneje ali znakov srčnega 
popuščanja. V EKG ni bilo dinamike v primerjavi s predhodnimi, krvni 
sladkor je bil v mejah normale, laboratorijsko so bili izključeni akutni 
koronarni sindrom, anemija, pljučna embolija. Prejel je infuzijo fiziološke 
raztopine, obravnavan je bil ambulantno z nasvetom o skrbi za primerno 
hidracijo in rednem jemanju antihipertenzivne terapije. 

V juniju 2016 je bil sprejet na kardiološki oddelek zaradi stanja po sinkopi 
in suma na sindrom Gerbec-Morgagni-Adams-Stokes (GMAS).  

Ob sprejemu je imel izrazito zvišan krvni tlak 180/100 mm Hg, 
normokarden, nekoliko upočasnjen, brez nevroloških izpadov v smislu 
lateralizacije. Od zdravil je prejemal ramipril s hidroklorotiazidom in 
doksazosin. Po sprejemu je bil monitoriran. Prva dva dni po sprejemu mu 
je bila dodatno intenzivirana antihipertenzivna terapija, saj so bile vse 
izmerjene vrednosti krvnega tlaka (merjene leže, zaradi EKG monitoringa, 
prepoved vstajanja) v hipertenzivnem območju. Ponovna monitorizacija 
EKG po Holterju ni prikazal novonastalih motenj ritma, UZ vratnih žil je 
pokazal neobstruktivno aterosklerozo vratnih arterij. Opravili smo 
ortostatski test, pri katerem je prišlo do izrazitega znižanja krvnega tlaka 
iz 167/85 mm Hg leže do nemerljivih vrednosti stoje in predkolapsa. Ob 
tem je bil normokarden. Bolnika smo polegli, stanje se je nemudoma 
izboljšalo. 

V nadaljevanju hospitalizacije smo postopno ukinili vso antihipertenzivno 
terapijo, najprej zaviralec receptorjev alfa, nato diuretik, kasneje tudi 
zaviralec konvertaze. Po ukinitvi antihipertenzivne terapije, so se vrednosti 
krvnega tlaka po vstajanju še vedno gibale le okrog 90/60 mm Hg, s še 
prisotnimi simptomi omotičnosti. Izgube zavesti se niso ponovile. 
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Z dodatno diagnostiko nismo potrdili morebitnih sistemskih bolezni, ki bi 
etiološko opredelile ortostatsko hipotenzijo, gospod ni bil alkoholik ali imel 
sladkorne bolezni. 

Napotili smo ga na testiranje funkcij avtonomnega živčevja na Nevrološko 
kliniko, ki je potrdilo hudo disfunkcijo tako simpatičnega kot 
parasimpatičnega sistema, po mnenju nevrologa v sklopu multisistemske 
atrofije. Poleg navodil o ustrezni hidraciji, elastokompresivnem povijanju 
nog, previdnosti pri spremembah telesnega položaja smo mu predpisali 
tudi fludrokortizon. Več kot 2 leti zatem ni bil hospitaliziran, ni imel sinkop 
in kontrolnih monitorizacij EKG po Holterju, bil je v domači oskrbi svojcev. 
Umrl je v začetku letošnjega leta zaradi pljučnice. 

Zaključek 

Pri zdravljenju starejših bolnikov z arterijsko hipertenzijo moramo pred 
uvajanjem zdravljenja izmeriti krvni tlak stoje, antihipertenzivno terapijo 
uvajati bolj postopno, v manjših odmerkih, običajno v obliki monoterapije. 
Ortostatska hipotenzija je pomemben razlog sinkop, padcev in poškodb. 
Je pomemben razlog za hospitalizacije starejših bolnikov in pomemben 
dejavnik tveganja za nadaljnje srčno-žilne zaplete. Ocena prevalence pri 
starejših od 65 let se giblje okrog 20%. Pomembno je, da tudi pri bolniku 
s hipertenzijo, ki ga spremljamo že vrsto let, aktivno spremljamo 
prenosljivost terapije in jo prilagajamo bolniku, njegovemu staranju in 
pridruženim boleznim. 
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BOLNICA Z ARTERIJSKO HIPERTENZIJO – 
ČUDNA SEPSA? 

Sabina Jakše Hren 

Kardiološki odsek, Interni oddelek, Splošna bolnišnica Novo mesto, 
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto 

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

Dotlej zdrava 41-letna ženska je pred 6 leti zbolela s prehladom. Za 
božične praznike teden dni kasneje se je vse slabše počutila, ponoči je 
bila febrilna do 38°C, suho je pokašljevala. Zjutraj je bruhala in povsem 
oslabela. Ob presedanju iz avta na sedeči voziček pred zdravstvenim 
domom je pobledela, skoraj je izgubila zavest, opazili so pomodrele prste. 
Izmerili so ji visok krvni tlak 209/82 mm Hg, v EKG so beležili sinusno 
tahikardijo s frekvenco 155 /min. Prejela je nitrat in kaptopril sublingvalno, 
antiemetik in infuzijo fiziološke raztopine (FR). Po prihodu na Internistično 
prvo pomoč Splošne bolnišnice Novo mesto (SBNM) je navajala glavobol, 
brez drugih bolečin, bila je prizadeta, afebrilna, tahipnoična 24 /min s 
saturacijo na pulznem oksimetru 99% brez dodanega kisika, tahikardna 
164 /min, hipertenzivna vse do 232/156 mm Hg, koža je bila potna, po 
trupu topla, po udih marmorirana. V EKG smo beležili variabilno sinusno 
tahikardijo z difuznimi denivelacijami ST veznice in negativnimi valovi T.  

V laboratorijskih izvidih smo beležili levkocitozo (18,2×109/L) z nevtrofilijo, 
hiperglikemijo (10,3 mmol/L), blago povišano vrednost sečnine (9,0 
mmol/L), kalcija (2,71 mmol/L), povišani vrednosti CRP (38,3 mg/L) in PCT 
(0,90 μg/L), laktata (4,5 mmol/L) in NT proBNP (2342 pmol/L – normalno 
<53,1 pmol/L). Vrednost troponina serumu je bila normalna (kasneje brez 
dinamike), D-dimer pa je bil blago zvišan (1,0 mg/L). Etanol v serumu ni 
bil povišan, hitri test na droge v urinu je bil negativen. V urinu smo beležili 
proteinurijo 3+, glikozurijo 1+. Na rtg p. c. ni bilo videti posebnosti. Sum na 
tirotoksikozo smo v laboratoriju SBNM kljub prazniku izključili z normalnim 
izvidom TSH, T3 in T4. 

Gospa je bila sprejeta v enoto intenzivne terapije s sprejemnimi 
diagnozami neopredeljene okužbe, neopredeljene kardiomiopatije 
oziroma suma na miokarditis ter oscilatorne arterijske hipertenzije. 
Prejemala je hidracijo s fiziološko raztopino, dvotirno antibiotično terapijo 
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z azitromicinom ter amoksicilinom s klavulansko kislino, krvni tlak smo 
nižali z zaviralcem konvertaze, sprva neuspešno z nitratom, nato z 
urapidilom kontinuirano. Orientacijska transtorakalna ultrazvočna 
preiskava srca (TTE) je pokazala hiperdinamično cirkulacijo, ob tahikardiji 
blago do zmerno oslabljeno funkcijo levega prekata z LVEF 40–50%, 
apeks levega prekata je bil nekoliko bolje krčljiv kot medialni in bazalni 
segmenti – ti. inverzni Takotsubo vzorec. Diureze so bile obilne. Ko smo 
upočasnili vensko hidracijo, smo beležili izrazita nihanja radialnih 
invazivnih meritev krvnega tlaka leže od 80/40 do 240/130 mm Hg. 
Ultrazvočna preiskava trebuha je pokazala dve dobro vaskularizirani 
tumorski formaciji premera 7×6 cm ter 7×3cm v desni nadledvični loži, v 
levi nadledvični loži pa cistično formacijo velikosti 4 cm. Za diagnozo suma 
na bilateralni feokromocitom brez CT znakov razsoja je govorila tudi 
računalniška tomografija prsnega koša in trebuha.  

Bolnico smo predstavili in premestili na Klinični oddelek (KO) za intenzivno 
interno medicino UKC Ljubljana, kjer s TTE niso več ugotavljali 
segmentnih motenj krčenja levega prekata. Zdravili so jo s 
fenoksibenzaminom, nitroprusidom in propranololom. Po uvodni 
stabilizaciji je bila hospitalizirana na KO za endokrinologijo, KO za 
urologijo in na Onkološkem inštitutu. Zaradi bilateralnega feokromocitoma 
je bila opravljena bilateralna adrenalektomija, zaradi ugotovljenega 
medularnega karcinoma ščitnice in adenoma obščitnice pa tiroidektomija 
z odstranitvijo dveh obščitnic. Potrdili so sindrom multiple endokrine 
neoplazije MEN IIa z verjetno de novo mutacijo. Šest let po dogodku je 
gospa v odlični kondiciji in brez znamenj ponovitve bolezni.  

 

 

 

 



 

 145

XXVIII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo 
www.hipertenzija.org 

ARTERIJSKA HIPERTENZIJA PRI MLAJŠEM 
BOLNIKU 

Meta Penko 

Oddelek za kardiologijo in angiologijo, Klinika za interno medicino,  

Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor 

Oktober 2017 

35-letni bolnik (BV) je prišel oktobra 2017 prvič na pregled v kardiološko 
ambulanto. Iz napotnice razberem: arterijska hipertenzija, bolnik ne želi 
terapije. Prihaja na razgovor.  

Gospod je bil do sedaj zdrav, zanikal je stenokardije ali dispnejo. Fizične 
obremenitve zmore brez težav. Ponoči spi na nizkem vzglavju, v noge ne 
oteka. Pove, da ima pogoste glavobole, ob tem si je že izmeril višji krvni 
tlak, a ne ve koliko so takrat znašale vrednosti. Doma si krvnega tlaka ne 
meri redno, meritev krvnega tlaka v domačem okolju s seboj ne prinaša. 
Laboratorijskih preiskav s seboj ne prinaša. Zdravnik družinske medicine 
mu je predpisal zdravila zaradi višjih vrednosti krvnega tlaka, a ne ve 
kakšne vrednosti so bile takrat izmerjene in ne pozna imen zdravil, ki mu 
jih je zdravnik predpisal. Terapije ne jemlje, saj meni, da njegov tlak še ni 
previsok in da terapije ne potrebuje. Iz napotnice razberem, da mu je 
osebni zdravnik predpisal perindopril v odmerku 4 mg. Alergij na hrano ali 
zdravila ne navaja.  

Je nekadilec. Je poročen, oče dveh otrok, zaposlen v računalniškem 
podjetju in ima sedeče delo.  

Oče se že več let zdravi zaradi arterijske hipertenzije, mati je imela 
sladkorno bolezen (na insulinu), prebolela je možgansko ishemično kap (v 
starosti 58 let). Zaradi akutnega miokardnega infarkta je v starosti 60 let 
umrla. Starejši brat bi naj bil zdrav, prav tako mlajša sestra. 

Klinični pregled: telesna teža 110 kg, telesna višina 188 cm, indeks telesne 
mase 31,1 kg/m2. Orientiran, neprizadet, kardiocirkulatorno stabilen, RR 
158/90 mm Hg, SpO2 brez dodanega kisika 98%. Šumov nad karotidnima 
arterijama ni bilo slišati. Dihanje je bilo čisto, brez avskultatorno slišnih 
fenomenov. Srčna akcija ritmična, normokardna, tona primerno 
poudarjena, brez šumov. Abdomen orientacijsko brez posebnosti, brez 
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šumov nad renalnima arterijama. Brez pretibialnih edemov, periferni pulzi 
so bili simetrično tipni.  

EKG: normogram, sinusni ritem s frekvenco 75 /min, brez sprememb ST 
veznice, brez motenj ritma. 

Laboratorijskih izvidov s seboj ne prinaša.  

Kaj sedaj? 

Gre za mlajšega bolnika, ki ima najverjetneje arterijsko hipertezijo prve 
stopnje, gospod ne želi medikamentoznega zdravljenja, saj meni, da 
stanje ni alarmantno in da zdravljenje ni potrebno (tabela 1).  

Tabela 1. Definicija in klasifikacija arterijske hipertenzije1 
Kategorija Sistolični 

(mm Hg) 
 Diastolični 

(mm Hg) 

Optimalen <120 in <80 
Normalen 120–129 in/ali 80–84 
Visoko normalen 130–139 in/ali 85–89 

Hipertenzija 1. stopnje 140–159 in/ali 90–99 
Hipertenzija 2. stopnje 160–179 in/ali 100–109 
Hipertenzija 3. stopnje ≥180 in/ali ≥110 

Izolirana sistolična hipertenzija ≥140 in <90 

 
Tabela 2. Pregled dejavnikov tveganja, ki vplivajo na napoved tveganja za razvoj 
srčno-žilnih bolezni 

Demografske značilnosti in laboratorijski parametri 

spol (moški) 
starost (moški > 55 let, ženske >65 let) 
kajenje (aktivno, preteklo) 
višina sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka 
dislipidemija 
sladkorna bolezen / motena toleranca za glukozo 
nivo celokupnega holesterola in HDL holesterola 

prekomerna telesna teža ali debelost (ITM ≥30 kg/m2) 

družinska anamneza o prezgodnji srčno-žilni bolezni (moški <55 let in ženske 
<65 let) ali prisotni hipertenziji 
družinska anamneza zgodaj nastale hipertenzije 
prezgodnja menopavza 
psihosocialni in socioekonomski status 
fizična neaktivnost 
srčna frekvenca v mirovanju 
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Prvi ukrep je pogovor z bolnikom. Bolniku razložim, kakšen pomen ima 
pravočasno zdravljenje povišanega krvnega tlaka, pomen nezdravljene 
hipertenzije na tarčne organe in posledično tveganje za razvoj srčno-žilnih 
bolezni. Seznanim ga z dejavniki, ki vplivajo na napoved tveganja za 
srčno-žilne bolezni (tabela 2) in katere bolezni sodijo v to skupino 
bolezni.1,2 

Pri bolniku z arterijsko hipertenzijo prve stopnje je nujen najprej posvet 
glede spremembe življenjskega sloga. (tabela 3). 

Bolnik ima sledeče prisotne dejavnike tveganja za razvoj srčno-žilnih 
bolezni: moški spol, povišan krvni tlak, prekomerno telesno težo, družinsko 
obremenjenost s srčno-žilnimi boleznimi, fizično neaktivnost.  

Bolnik kljub vsem razlagam ne želi zdravljenja z zdravili, dogovoriva se za 
nefarmakološko ukrepanje in kontrolni pregled. Prejme napotnico za UZ 
srca. 

April 2018 

Ob naslednjem obisku (april 2018) bolnik s seboj prinaša meritve krvnega 
tlaka v domačem okolju, le te se gibljejo med 150/80 mm Hg in 160/85 mm 
Hg v jutranjem času in med 155/90 in 160/90 mm Hg v večernem času. S 
seboj prinaša tudi sveže laboratorijske izvide: vrednosti rdeče krvne slike 
so v mejah normale, prav tako vrednosti dušičnih retentov in elektrolitov, 
nivo serumske glukoze je primeren. Biokemija: krvni sladkor 5,9 mmol/L, 
celokupni holesterol 6,9 mmol/L, LDL holesterol 4,0 mmol/L, trigliceridi 2,9 
mmol/L. 

Tabela 3. Seznam nefarmakoloških ukrepov. 

Nefarmakološki ukrepi 

omejitev vnosa soli (5 g/dan) 
omejitev vnosa alkoholnih pijač (<14 enot alkohola na teden – moški, <8 enot 
alkohola na teden – ženske (1 enota alkohola – 1,25 dcl vina, 2,50 dcl piva) 
povečati uporabo svežega sadja in zelenjave, rib, oreščkov in nenasičenih 
maščobnih kislin (olivno olje). Zmanjšati količino zaužitega rdečega mesa, 
priporočajo se mlečni izdelki z odvzeto maščobo 
zmanjšanje telesne teže na ITM 20–25 kg/m2, zmanjšati obseg pasu: moški 
<94 cm, ženske <80 cm 
redna telesna vadba, 30 min zmerne dinamične vadbe 5–7 dni v tednu 
prenehanje kajenja 
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Opravil je UZ srca, ki pokaže začetno koncentrično hipertrofijo levega 
prekata z ohranjeno iztisno funkcijo levega prekata, brez motenj krčljivosti. 
Na zaklopkah morfološko in funkcijsko brez večjih posebnosti. Diastolična 
disfunkcija I. stopnje – hipertonično srce. 

Glede na vrednosti krvnega tlaka, ki so še vedno neurejene, bi morali 
bolniku že uvesti terapijo, prav tako bi potreboval terapijo za zniževanje 
serumskih lipidov.1,3 

Gospod je v vmesnem času upošteval nekatera navodila, namerno je 
izgubil 8 kg, tako ima sedaj ITM 28,9 kg/m2. Pričel se je tudi ukvarjati s 
športom. Zdravil še vedno ne želi. Naročen na kontrolo čez 6 mesecev 
(oktober 2018).  

Na kontrolo ni prišel.  

April 2019  

prihaja bolnik na prednostni pregled. Pove, da se on sicer dobro počuti, 
dodatno je shujšal še za 5 kg, a mu je pred 14 dnevi zaradi nenadne srčne 
smrti umrl brat. Prišel je po zdravila.  

Ponovno se pogovorim z bolnikom, vrednosti krvnega tlaka so podobne 
kot ob zadnjem pregledu (160/85 mm Hg). Laboratorijski izvidi lipidograma 
so podobni. Še naprej priporočam nadaljevanje z nefarmakološkimi ukrepi, 
bolniku predpišem kombinirano terapijo z perindoprilom 4 mg in 
amlodipinom v odmerku 5 mg ter atorvastatin 20 mg. 

Oktober 2019 

Bolnik prihaja na kontrolo. Ponovno je izgubil 3 kg, trenutno ima ITM 27,4 
kg/m2. Prinaša meritve krvnega tlaka v domačem okolju, vrednosti so med 
135/80 in 145/85 mm Hg. Laboratorijskih izvidov tokrat ne prinaša, zdravila 
dobro prenaša.  

Terapije ne spreminjam. Potrebne so redne kontrole vrednosti krvnega 
tlaka, serumskih lipidov. Bolnik naj nadaljuje z nefarmakološkimi ukrepi, 
kot je bilo dogovorjeno.  

Zaključek 

Gre za mlajšega bolnika s hipertenzijo prve stopnje, ki ima številne 
dejavnike tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni, tako da je ob 
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nefarmakoloških ukrepih potrebno tudi medikamentozno zdravljenje. Za 
uspešno zdravljenje bolnika je ključno sodelovanje bolnika.  
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VODENJE BOLNIKA Z ARTERIJSKO 
HIPERTENZIJO V AMBULANTI DRUŽINSKE 
MEDICINE S POMOČJO TELEMEDICINE – 

PREDSTAVITEV NAŠIH IZKUŠENJ 
Marija Petek Šter 

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

Telemedicina pomeni uporabo informacijske in telekomunikacijske 
tehnologije za prenos medicinskih informacij v diagnostične, terapevtske 
in izobraževalne namene. Namen telemedicine je preprečevanje bolezni, 
vzdrževanje zdravja, zagotavljanje zdravstvenega varstva, spremljanje 
zdravstvenega stanja pacientov, izobraževanje pacientov in izvajalcev 
zdravstvenih storitev in podpora strokovnjakom zdravstvenega varstva 
drugih disciplin.1 V Sloveniji so o dobrih izkušnjah s telemedicinskim 
spremljanjem bolnikov s srčnim popuščanjem že poročali iz splošne 
bolnišnice Slovenj Gradec,2 izkušenj s primarnega nivoja pa še nimamo.  

V Zdravstvenem domu Trebnje sodelujemo v pilotnem projektu 
telemedicinskega spremljanja bolnikov s sladkorno boleznijo in arterijsko 
hipertenzijo, ki poteka pod okriljem projekta eZdravje, ki ga koordinira 
Nacionalni inštitut za javno zdravje.3 

V pilotno fazo je vključenih 100 bolnikov z arterijsko hipertenzijo, sladkorno 
boleznijo ali obema stanjema, ki smo jih opremili z merilniki tlaka in/ali 
krvnega sladkorja ter z ustrezno telekomunikacijsko opremo za prenos 
podatkov in jih usposobili za njeno uporabo. Spremljanje bolnikov poteka 
v skladu z dogovorjenim protokolom, večji del spremljanja pa so prevzele 
diplomirane medicinske sestre. Zdravnik se v spremljanje vključi v primerih 
ponavljajočih močno odstopajočih vrednosti posredovanih parametrov. 
Spremljanje v pilotni fazi bo trajalo pol leta; prve odzive bolnikov, ki so že 
zaključili spremljanje, pa že analiziramo. 

Pričakovane koristi telemedicinskega vodenja, ki jih pričakujemo tudi iz 
rezultatov našega pilotnega projekta, so naslednje:  

• izboljšanje znanja in razumevanja bolezni pri bolnikih, kar poveča aktivno 
vključenost bolnikov v proces zdravljenja in pripomore k boljši adherenci 
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pri zdravljenju. Na podlagi lastnih izkušenj tako lahko bolnik vzpostavi 
boljši nadzor nad svojo boleznijo4 

• večja dostopnost do zdravstvenega sistema, predvsem za bolnike, ki jim 
je stik z zdravstveno ustanovo ali zdravnikom zaradi prostorskih, 
časovnih ali drugih ovir težje dostopen5 

• prenos določenih kompetenc z zdravnika na diplomirano medicinsko 
sestro razbremeni zdravnike in s tem poveča dostopnost do zdravstvenih 
storitev za bolnika6 

• boljša urejenost bolezni, hkrati pa izboljšanje zdravnikovega vpogleda v 
bolnikovo zdravstveno stanje. Vse to lahko pomembno zmanjša število 
poslabšanj kronične bolezni in tako zmanjša število in trajanje 
hospitalizacij4 

• znižanje stroškov, povezanih z obravnavo kroničnih bolnikov na primarni 
ravni.6 Dokazi glede stroškovne učinkovitosti so zaenkrat skromni – 
glavni vzrok temu je verjetno ta, da je začetni finančni vložek dokaj velik, 
dolgoročno pa storitev lahko pomembno zmanjša stroške in razbremeni 
zdravstveno blagajno. 

S pomočjo primera bolnika bom predstavila naše prve izkušnje z vodenjem 
bolnikov z arterijsko hipertenzijo v ambulantah družinske medicine, pri 
katerem smo uporabili telemedicinski pristop.  

Med ključnimi prednostmi, ki jih velja izpostaviti, je pridobitev zanesljivih 
podatkov o izmerjenih vrednostih krvnega tlaka, na podlagi katerih 
ustrezno prilagodimo odmerke antihipertenzivnih zdravil in se tako 
izognemo škodljivim učinkom preveč agresivnega ali nezadostnega 
zdravljenja. 

Metoda je bila za bolnike z osnovno e-pismenostjo dobro sprejeta, 
povečala je vključenost in zavzetost za zdravljenje in sodelovanje pri 
jemanju zdravil; pomenila je dodaten angažma diplomirane medicinske 
sestre, ni pa povečala obremenitve zdravnika.  

Literatura 
1. Telemedicine: opportunities and developments in Member States [internet]. World 

Health Organisation. 2010 [citirano 2019 maj 14]. Dosegljivo na: 
https://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf 

2. Potočnik M. Proces vodenja bolnika s srčnim popuščanjem ob uporabi telemedicine 
v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec [magistrska naloga]. Maribor: Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede; 2018.  



 

 153

XXVIII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo 
www.hipertenzija.org 

3. Petek Šter M. Telemedicina v zdravljenju kroničnih bolnikov – nova možnost za 
bolnike z arterijsko hipertenzijo in sladkorno boleznijo. Glasilo občanov občine 
Trebnje. 2018; 14(9): 28.  

4. Wu C, Wu Z, Yang L, Zhu W, Zhang M, Zhu Q, et al. Evaluation of the clinical 
outcomes of telehealth for managing diabetes: A PRISMA-compliant meta-analysis. 
Medicine (Baltimore). 2018; 97(43): e12962. 

5. Mileski M, Kruse CS, Catalani J, Haderer T. Adopting Telemedicine for the Self-
Management of Hypertension: Systematic Review. JMIR medical informatics. 2017; 
5 (4): e41.  

6. Bertalanič S. Telemedicina in telenega: prednosti in slabosti [diplomsko delo]. 
Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede; 2010. 

 

 

 





 

 155

XXVIII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo 
www.hipertenzija.org 

NEUREJENA ARTERIJSKA HIPERTENZIJA PRI 
BOLNICI Z NAPREDOVALO KRONIČNO 

LEDVIČNO BOLEZNIJO 
Jan Alatič,1 Nina Vodošek Hojs,1,2 Sebastjan Bevc1,2 

1Oddelek za nefrologijo, Klinika za interno medicino, Univerzitetni klinični 
center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor 

2Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, Taborska ulica 8,  
2000 Maribor 

72-letna bolnica z znano arterijsko hipertenzijo, sladkorno boleznijo tipa 2, 
hiperlipidemijo, atrijsko fibrilacijo, srčnim popuščanjem in kronično 
ledvično boleznijo 3. stopnje je bila sprejeta v bolnišnico zaradi 
neurejenega krvnega tlaka in poslabšanja ledvičnega delovanja.  

Kljub rednemu uživanju antihipertenzivne terapije: amlodipin/valsar-
tan/hidroklorotiazid 10/320/25 mg, doksazosin XL 2×4 mg, bisoprolol 2,5 
mg, moksonidin 0,4 mg in furosemid 40 mg, smo potrdili visok krvni tlak 
(190-200/90 mm Hg), porast dušičnih retentov (kreatinin 311 µmol/L; oGF 
12 mL/min/1,73 m2) in nefrotsko proteinurijo (7,3 g/dan). 

Pregledali smo tarčne organe arterijske hipertenzije. Na očesnem ozadju 
obojestransko smo ugotovili diabetične in hipertenzivne spremembe 3. do 
4. stopnje. UZ srca je pokazal koncentrično hipertrofijo levega prekata s 
povečanimi vsemi srčnimi votlinami, diastolično disfunkcijo in ohranjeno 
sistolično funkcijo. UZ ledvic je pokazal enako veliki in kronično 
spremenjeni ledvici. Z meritvijo pretokov ledvičnega žilja smo izključili 
renovaskularni vzrok arterijske hipertenzije, v področju nadledvičnic 
ultrazvočno nismo ugotovili patologije.  

Opravili smo 24-urno meritev krvnega tlaka, ki je potrdila visoko stopnjo 
arterijske hipertenzije in odsotnost nočnega padca krvnega tlaka. 
Ščitnična funkcija je bila v mejah normale. Eritrociturija je bila odsotna. 

Bolnici smo spremenili antihipertenzivno terapijo. Odstranili smo 
hidroklorotiazid 25 mg, nadaljevali s terapijo dveh učinkovin v eni tableti v 
visokih odmerkih amlodipin/valsartan 10/320 mg ter z doksazosinom XL 
2×4 mg, moksonidinom 0,4 mg, furosemidom 40 mg. Povečali smo 
odmerek beta blokatorja bisoprolola na 5 mg.  
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Kljub prilagoditvi obstoječe terapije, so visoke vrednosti krvnega tlaka 
vztrajale, zato smo dodali terapijo z minoksidilom, katerega odmerek smo 
postopno zviševali do 10 mg dnevno. 

Po spremembi antihipertenzivne terapije smo ugotavljali padec krvnega 
tlaka (vrednosti do 160/70 mm Hg), sprva smo še beležili nadaljnjo rast 
dušičnih retentov, nato pa se je ledvična funkcija stabilizirala (kreatinin ob 
odpustu 453 µmol/L; oGF 8 mL/min/1,73 m2), proteinurija se je zmanjšala 
za polovico. 

Predstavili smo obravnavo in zdravljenje 3. stopnje arterijske hipertenzije 
pri bolnici z več kroničnimi boleznimi in poslabšanjem ledvičnega 
delovanja. 
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EKLAMPSIJA IN MALIGNA HIPERTENZIJA – 
PRIKAZ KLINIČNEGA PRIMERA 

Tanja Radevska, Aleksandra Vujanić 

Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika,  

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana 

Maligna hipertenzija je hipertenzivno izjemno nujno stanje. Gre za izrazito 
povišan krvni tlak (KT običajno >200/120 mm Hg) in ob tem napredovalo 
obojestransko retinopatijo. Zaradi krvnega tlaka, ki presega območje 
avtoregulacije, se na očesnem ozadju pojavljajo krvavitve, mehki eksudati 
(cotton wool spots), lahko pa tudi edem papile vidnega živca.  

41-letna bolnica z nezdravljeno arterijsko hipertenzijo je bila sprejeta na 
Klinični oddelek (KO) za hipertenzijo zaradi zdravljenja in diagnostike 
neurejene arterijske hipertenzije.  

Na dan sprejema v bolnišnico so svojci bolnico našli ležečo v stanovanju 
na tleh, neodzivno in pobruhano, s periorbitalnim hematomom desno. Ob 
prihodu reševalne ekipe je imela GCS 10, prvi zabeležen krvni tlak (KT) je 
bil 270/160 mm Hg. V prisotnosti reševalne ekipe je bolnica utrpela 1-
minutni generaliziran epileptični napad. Med nadaljnjo obravnavo je bila 
laboratorijsko potrjena nosečnost, kar je ob epileptičnem napadu, 
povišanem krvnem tlaku, ugotovljenem patološkem hepatogramu, 
trombocitopeniji in proteinuriji govorilo v prid eklampsiji. V nadaljnji 
obravnavi je bil opravljen UZ trebuha, ki je potrdil nosečnost. S CT glave 
je bila ob odzivnih simetričnih zenicah in že znanemu strabizmu ter 
minimalnem zastajanju levega ustnega kota izključena intrakranialna 
krvavitev, edem možganovine in herniacija. Ves čas obravnave v 
porodnišnici je bil krvni tlak nadziran z infuzijo urapidila, prejemala je tudi 
MgSO4 po protokolu za eklampsijo. Istega dne, v večernih urah, so 
ugotavljali odsotnost plodovega srčnega utripa, vendar se zaradi 
ponovnega poslabšanja stanja zavesti bolnice niso odločili za začetek 
postopka prekinitve nosečnosti. Konziliarni nevrolog ni mogel z gotovostjo 
izključiti sveže lezije centralnega živčnega sistema ob hipertenzivnem 
stanju, zato so bolnico so premestili na Klinični oddelek za intenzivno 
interno medicino (KOIIM), kjer so nadaljevali zdravljenje z urapidilom. Na 
KOIIM so uvedli zaviralec angiotenzinske konvertaze in zaviralec kalcijevih 
kanalčkov, s čimer so dosegli znižanje sistoličnega KT pod 200 mm Hg. 
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Stanje zavesti se je izboljšalo, bolnica je bila sicer zaspana, vendar s 
smiselnim kontaktom. Naslednji dan so bolnico za nadaljevanje zdravljenja 
premestili nazaj v porodnišnico v enoto za intenzivno terapijo, kjer so po 
protokolu (mifegin, mifepriston) pričeli s prekinitvijo 24-tedenske 
nosečnosti (mrtvorojena deklica, v medenični vstavi). Po porodu so bolnico 
za nadaljnje obravnavanje arterijske hipertenzije premestili na KO za 
hipertenzijo.  

Ob sprejemu na KO za hipertenzijo je bila brez subjektivnih težav. V 
statusu KT 184/114 mm Hg, telesna teža 104 kg, telesna višina 150 cm, 
indeks telesne mase 46,2 kg/m2. Drugih večjih odstopanj od normale ni 
bilo. Ob premestitvi je prejemala bisoprolol 2,5 mg/12 h, doksazosin 4 
mg/12 h, kaptopril 12,5 mg po potrebi, furosemid 40 mg/24 h, nifedipin 20 
mg/12 ur, gliceriltrinitrat 1–2 vpiha po potrebi. 

V laboratorijskih izvidih smo ugotavljali mikrocitno sideropenično anemijo 
(Hb 101 g/L, MCV 65,3 fL); oslabljeno ledvično funkcijo (kreatinin 123 
μmol/L, oGF CKD-EPI 47 mL/min/1,73 m2 s proteinurijo oDP 1,152 
g/dan/1,73 m2, dU-Proteini I 2,55 g); blago hipokaliemijo (K 3,7 mmol/L) 
ter CRP 51 mg/L. Kateholamini v 24-urnem urinu so bili 2-krat negativni, 
hormoni ščitnice v mejah normalnega, aldosteron v mejah normale, ob 
povišanem razmerju aldosteron/PRA (S-aldosteron 0,09 nmol/L; P-PRA 
<0,07 µg/L/h). Hiperkorticizem smo izključili (ustrezno znižanje kortizola 
po deksametazonskem testu). 

V EKG so bili prisotni negativni T valovi v D1, D2, aVL, v V4 do V6, z znaki 
hipertrofije levega prekata. Na očesnem ozadju je bil ugotovljen 
obojestransko papiloedem. MRI glave je pokazal možne vaskularne 
spremembe frontalnega režnja v sklopu začetne kronične vaskularne 
levkopatije in spremembe suspektne za demielinizacijsko obolenje levo 
temporalno. 

UZ srca je pokazal hipertenzijsko bolezen srca, z zmerno zadebeljenimi 
stenami, z normalnim iztisnim deležem in utripnim volumnom, diastolično 
disfunkcijo II. stopnje levega prekata, povišan polnilni tlak. 

Ledvici sta bili ultrazvočno primerno veliki s primerno širokim parenhimom, 
stenoz ledvičnih arterij nismo ugotavljali. 

Med hospitalizacijo smo prilagodili terapijo. Ob rednem prejemanju 5-tirne 
terapije, in sicer amlodipina 10 mg dnevno, perindoprila 4 mg dnevno, 
prilagoditvi odmerka doksazosina na 12 mg dnevno, bisoprolola 2×2,5 mg 
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ter indapamida 1,25 mg zjutraj se je KT znižal do 130/96 mm Hg. Po 
začetni ureditvi krvnega tlaka je bolnica na lastno željo predčasno 
zapustila bolnišnico. 

Zaključek 

Pri bolnici je šlo za maligno hipertenzijo in eklampsijo, v osnovi pa za 
večplastno, dalj časa nezdravljeno arterijsko hipertenzijo. Po začetnem 
zdravljenju izjemno nujnega hipertenzivnega stanja in smrti ploda s 
posledično prekinitvijo nosečnosti smo lahko suboptimalno uredili krvni 
tlak le z večtirno antihipertenzivno terapijo. Z opravljenimi preiskavami 
smo poleg obojestranske retinopatije ugotavljali tudi hipertenzijsko okvaro 
drugih organov: oslabljena ledvična funkcija s proteinurijo, diastolična 
disfunkcija hipertrofičnega levega prekata višje stopnje, možna vaskularna 
levkopatija možganov.  

Ob že znani primarni arterijski hipertenziji so neredno jemanje zdravil 
(slaba komplianca), kajenje in debelost prispevali k nastanku maligne 
hipertenzije in eklampsije.  
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FEOKROMOCITOMSKA KRIZA – PRIKAZ 
KLINIČNEGA PRIMERA 

Miha Japelj,1 Valentina Ahac,2 Igor Mark,3 Klemen Steblovnik,4  
Kristina Groti Antonič,1 Igor Sterle,5 Tomaž Kocjan1,6 

1Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, 
Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7,  

1000 Ljubljana 
2Oddelek za radiologijo, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2,  

1000 Ljubljana 
3Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, Interna klinika, 
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana 

4Klinični oddelek za kardiologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični 
center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana 

5Klinični oddelek za urologijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center 
Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana 

6Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana 

Feokromocitomska kriza je redko urgentno stanje z visoko umrljivostjo, ki 
nastane zaradi kateholaminsko povzročene hemodinamske nestabilnosti 
s posledično multiorgansko odpovedjo. 

48-letna ženska je bila sprejeta v periferno bolnišnico zaradi nenadne, 
hude, trgajoče prsne bolečine, mravljinčenja in glavobola. Potrebna je bila 
intubacija in mehanska ventilacija zaradi pljučnega edema. Med izvidi sta 
izstopala zvišan troponin (34,4 ng/L) in laktat (18,6 nmol/L). Spremembe v 
EKG so bile nespecifične. Izključili so pljučno embolijo in aortno disekcijo. 
Ehokardiografsko so ugotovili močno okrnjeno delovanje levega prekata 
(EF 20%), kar je bilo skladno s klinično sliko kardiogenega šoka. Dobro se 
je krčila le srčna konica, kot pri inverzni Takotsubo kardiomiopatiji. Sledila 
je takojšnja premestitev na naš intenzivni oddelek. Tik pred tem je prišlo 
do epizode električne aktivnosti brez utripa, enako kasneje v katetrskem 
laboratoriju. Kratkotrajno oživljanje je bilo uspešno. Koronarogram je bil 
normalen. Zaradi kardiogenega šoka sta bila vstavljena veno-arterijska 
zunajtelesna membranska oksigenacija (angl. extracorporeal membrane 
oxygenation, ECMO) in intraaortna balonska črpalka. Zaradi občasnih 
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skokov sistoličnega tlaka do 250 mm Hg in ehokardiografskega izvida je 
bil postavljen sum na feokromocitomsko krizo. CT je v levi nadledvični žlezi 
pokazal približno 7 cm velik, heteroehogen tumor s centralno krvavitvijo. 
Določitve kateholaminov in presnovkov na vazoaktivni podpori niso bile 
smiselne. Zaradi hemodinamske nestabilnosti in slabšanja splošnega 
stanja smo se odločili za urgentno levostransko adrenalektomijo brez 
običajne predoperativne priprave z zdravili. Četrti dan hospitalizacije je bil 
tumor brez zapletov v celoti odstranjen. Patohistološko je šlo za maligni 
feokromocitom. Kontrolni ehokardiogram je pokazal izboljšanje krčljivosti. 
Nekaj ur po operaciji je bilo moč odstraniti ECMO, dan kasneje intraaortno 
balonsko črpalko. Na strani venske ECMO kanile je bila ugotovljena 
femoralna venska tromboza. Zaradi akutne ledvične odpovedi je bolnica 
prehodno potrebovala dializo. Pet dni po operaciji je bila možna 
ekstubacija in ukinitev vazoaktivne podpore. Vrednosti kateholaminov in 
presnovkov so bile normalne. Scintigrafija ni pokazala razsoja. Bolnica se 
redno spremlja v Endokrinološki ambulanti, kjer znakov za recidiv bolezni 
ni bilo.  

Na feokromocitomsko krizo moramo pomisliti pri bolnikih z nepojasnjenim 
kardiogenim šokom. Osnovna diagnostična preiskava je CT trebuha. 
Veno-arterijski ECMO lahko izboljša preživetje v najtežjih primerih, ko se 
je morda potrebno odločiti tudi za zgodnjo operacijo feokromocitoma brez 
običajne priprave z zdravili. 
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55-LETNI BOLNIK PO LAKUNARNI ISHEMIČNI 
MOŽGANSKI KAPI Z ODPORNO ARTERIJSKO 

HIPERTENZIJO 
Urška Čepin,1 Janja Pretnar Oblak1,2 

1Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko 
terapijo, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, 

Zaloška 2, 1000 Ljubljana 
2Katedra za nevrologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 

Zaloška 2, 1000 Ljubljana 

Uvod 

Arterijska hipertenzija (AH) je definirana kot odporna (rezistentna), kadar 
kljub kombinaciji primernih odmerkov vsaj treh antihipertenzivnih zdravil, 
od katerih je eden diuretik, in upoštevanju nefarmakoloških ukrepov, ne 
uspemo doseči ciljnega krvnega tlaka. Kadar ugotovimo odporno AH je 
potrebno ponovno vzeti natančno anamnezo in opraviti natančen telesni 
pregled. V prvi fazi je potrebno izključiti možnost sekundarne AH. Nanjo 
posumimo zlasti pri bolniku, ki je sicer imel predhodno dobro urejen tlak. 
Med najpogostejše vzroke sekundarne AH sodijo renoparenhimske 
bolezni, renovaskularne bolezni, z zdravili pogojena sekundarna AH 
(kontraceptivi, imunosupresivi) in bolezni žlez z notranjim izločanjem 
(primarni aldosteronizem, feokromocitom, tirotoksikoza). Pri približno 5% 
bolnikov s hipertenzijo je vzrok sekundarne AH primarni aldosteronizem.1 
Pri bolnikih z nevrološkimi urgentnimi stanji je glavni vzrok sekundarne AH 
povišan intrakranialni tlak, ki se v klasični triadi povišanega sistoličnega 
krvnega tlaka, bradikardije in motnje dihanja odraža v Cushingovem 
refleksu.2 

Klinični primer 

Predstavljamo primer 55-letnega bolnika, sprejetega na Klinični oddelek 
za vaskularno nevrologijo in intenzivno terapijo, Univerzitetnega kliničnega 
centra Ljubljana zaradi akutno nastale desnostranske hemipareze in 
dizartrije. Zadnjih 20 let je imel sladkorno bolezen tipa 2, ki jo je zdravil z 
zdravili, 13 let je imel AH in je jemal trotirno antihipertenzivno terapijo, 
nedavno so mu odkrili sindrom obstruktivne nočne apneje in dislipidemijo. 
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Pred nekaj meseci je bil obravnavan pri okulistu zaradi nepojasnjenega 
bilateralnega edema papile.  

Obravnavan je bil kot kandidat za intravensko trombolizo (IVT), opravljena 
je bila multimodalna slikovna diagnostika, ki prepričljivih demarkiranih 
ishemičnih sprememb oz. intrakranialnih krvavitev ni prikazala. Zdravljen 
je bil z IVT v polnem odmerku. Med IVT je zaradi povišanega krvnega tlaka 
ves čas prejemal intravenozno urapidil. Gospod se je po prejeti IVT 
klinično izboljšal, kontrolni CT glave ni pokazal ishemične lezije. 
Premeščen je bil na navadni oddelek. Kljub dodatno uvedenima dvema 
antihipertenzivnima zdraviloma nismo uspeli znižati krvnega tlaka. 
Laboratorijski izvidi so pokazali izrazito hipokaliemijo, ki smo jo uspeli le 
delno korigirati. Ves čas hospitalizacije je navajal glavobol. Odločili smo 
se za konzultacijo z endokrinologom. Ta je dodatno pridobil izvid 
gospodove ambulantne obravnave na Oddelku za hipertenzijo. Gospod je 
bil namreč tam obravnavan že decembra 2018 in ugotavljali so povišano 
razmerje med plazemskim aldosteronom in reninsko aktivnostjo, ki je bilo 
julija 2019 dodatno 9-kratno povečano. Glede na klinični potek in dodatno 
pridobljene izvide je bil endokrinolog mnenja, da gre pri gospodu 
najverjetneje za primarni aldosteronizem. V terapijo smo uvedli 
spironolakton v odmerku 25 mg in kasneje v odmerku 50 mg, po katerem 
sta se krvni tlak in koncentracija kalija normalizirala. Gospod je bil z 
diagnozo lakunarne ishemične možganske kapi v globini leve hemisfere 
odpuščen domov brez nevroloških izpadov. 

Zaključek 

V primeru nevroloških urgentnih stanj se velikokrat spopadamo s 
povišanim sistoličnim krvnim tlakom, bradikardijo in motnjami dihanja kot 
odraz Cushingovega refleksa zaradi povišanega intrakranialnega tlaka. 
Izven obdobja akutne možganske kapi pa moramo vzrok neurejene AH 
iskati drugje. Primarni aldosteronizem je najpogostejša oblika sekundarne 
AH, ki jo ima vsaj 5% bolnikov s hipertenzijo.3 Prevalenca bolezni narašča 
s stopnjo povišanja krvnega tlaka in je pri AH odporni na zdravila že blizu 
20%. V osnovi gre za skupino bolezni z neustrezno visokim in relativno 
avtonomnim izločanjem aldosterona, ki ga ni moč zavreti z obremenitvijo 
s soljo. Vodilni klinični znak je običajno AH. Primarni znaki primarnega 
aldosteronizma so AH (blizu 100%), hipokaliemija (do 35%), blaga 
hiponatriemija (redko), blaga hipervolemija brez edemov, metabolna 
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alkaloza ter hipomagnezemija. Dodatni (sekundarni) znaki primarnega 
aldosteronizma pa so zaradi AH – glavobol in retinopatija zaradi 
hipokaliemije pa predvsem živčno-mišični simptomi (parestezije), 
nefrogeni diabetes insipidus, srčne aritmije in motena toleranca za 
glukozo.3 Razmerje med plazemskim aldosteronom in plazemsko reninsko 
aktivnostjo (PRA) je presejalni test za primarni aldosteronizem, medtem 
ko je potrditveni test obremenitev s fiziološko raztopino.  

Enostranski primarni aldosteronizem zdravimo prvenstveno kirurško z 
laparoskopsko adrenalektomijo, obojestransko obliko primarnega 
aldosteronizma pa s spironolaktonom ali drugim mineralokortikoidnim 
receptorskim antagonistom.4 

Skrb za ureditev AH ter redno vodenje bolnikov z odporno AH bi moralo 
biti v domeni vseh internistov in preostalih specialistov, predvsem v 
primeru že nastalega možgansko-žilnega dogodka. 
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Consulting Physician in the Swiss 
Cardiovascular Center, University Hospital 
Bern, Switzerland, Professor of Medicine at 
Mount Sinai Health Medical Center, Icahn 
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