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ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA A JEJ LIEČBA
1. Úvod.
Artériová hypertenzia napriek nárastu diagnostických a hlavne liečebných postupov
predstavuje naďalej vážny medicínsky problém. Výsledky populačného prieskumu v rokoch
2002-2004 potvrdili,že až 41,4% slovenskej populácie vo veku 25-64 rokov a 45,1% vo veku
19-75 rokov a starších trpí na vysoký tlak krvi. Je najčastejším chronickým
kardiovaskulárnym ochorením,najčastejším dôvodom návštevy lekára vôbec a návštevy
lekára vykonanej z dôvodu vystavenia lekárskeho predpisu. Významným sôsobom
ovplyvňuje zdravie obyvateľstva napriek tomu, že sa jedná o ochorenie ľahko rozpoznateľné
a dobre liečiteľné liekmi, ktoré zabraňujú vzniku poškodenia cieľových orgánov zaťažených
hypertenziou a vývoju klinicky závažných kardiovaskulárnych ochorení, zlepšujú kvalitu
života a predlžujú život postihnutých. Informovanosť o vlastnom ochorení je stále
nedostatočná. Vyše ¼ hypertenzných osôb na Slovensku stále nevie o svojom ochorení,
takmer ½ osôb s hypertenziou sa nelieči a 2/3 farmakologicky liečených jedincov stále
používa monoterápiu a kontrola hypertenzie zlyháva. Na Slovensku len 1/10 liečených osôb
dosahuje požadované cieľové hodnoty TK.

2. Definícia a rozdelenie
2.1. Artériová hypertenzia

Artériová hypertenzia
Definícia

 Artériová hypertenzia je podľa ESH/ESC

2003 definovaná ako trvalé a opakovanými
meraniami potvrdené zvýšenie
systolického krvného tlaku (sTK) ≥ 140
mmHg a diastolického krvného tlaku (dTK)
≥90 mmHg, alebo užívanie
antihypertenzívnej liečby.
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Artériová hypertenzia je podľa WHO( World Health Organisation / ISH (International
Society of Hypertension) definovaná ako trvalé a opakovanými meraniami potvrdené
zvýšenie systolického krvného tlaku (sTK) na 140 mm Hg a viac a diastolického krvného
tlaku (dTK) 90 mm Hg a viac. Okrem tejto systolicko - diastolickej venujeme diagnostickú
a liečebnú pozornosť i nálezu tzv. izolovanej systolickej hypertenzii, zvlášť u starších osôb
kedy je s TK vyšší ako 140 mm Hg a DTH pod 90 mm.

Predbežné výsledky štúdie
KESHSR z roku 2005
 Prevalencia AH v SR 44,9% *
 M 48,2%, Ž 41,9%
 Informovaní o svojej AH 38%

chorých
 Liečení 31,8%
 Cieľový TK dosiahli 22,5%
 Monoterapiu užívalo 60% liečených
* 95% hranica
významnosti

Prevalencia AH v roku 2000
vo vyvinutých štátoch
Španielsko

41,7

39,0

Anglicko
Nemecko
Taliansko
Švédsko

34,7
55,4
42,0
39.6

25.7
56,6
43,3
40,9

USA
Japonsko

21,0
42,7

19,7
35,0

Poľsko (2003)

68,9

72,5
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Artériová hypertenzia v ČR
 Demografické údaje sú so screeningového

vyšetrenia náhodne vybranej
reprezentanívnej vzorky populácie v
rokoch 2000-2001
 V dospelej populácii sa pohybuje okolo
35% so zreteľným nárastom vo vyšších
vekových skupinách
 Kontrola AH u DM je len 20%

Prevalenia AH v roku 2000
a predpoklad na rok 2025
The Lancet 2005 .,365:217-223

Rok

Všetci

2000

26,4%

2025

29,2%

Tab. 2-1-1

Muži

26,6%

29,0%

Ženy

26,1%

29,5%

Hodnoty TK podľa ESH / ESC

Kategória

sTK mm Hg

dTK mm Hg

< 120

< 80

Stredný normálny TK

120 - 129

80 – 84

Vysoký normálny TK

130 - 139

85 – 89

1. stupeň mierna AH

140 - 159

90 – 99

2. stupeň stredne ťažká AH

160 - 179

100 – 109

3. stupeň ťažká AH

>= 180

>= 110

Izolovaná systolická AH

>= 140

< 90

Optimálny TK

Artériová hypertenzia
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Za optimálny TK považujeme 120/80 mm Hg, normálny TK 120-129/80-84mmHg.
Vysoký normálny TK 130-139/85-89 mm Hg
Artériová hypertenzia : 1. stupeň –mierna hypertenzia 140-159/90-99 mm HG
2. stupeň- stredne ťažká hypertenzia 160-179/100-109 mm Hg
3. stupeň- ťažká hypertenzia nad 180sTK/nad 110 dTK mm Hg
Rozdelenie artériovej hypertenzie:
I. Esenciálna hypertenzia (primárna) je charakterizovaná trvalým vzostupom TK
podmieneným súborom viacerých faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku a udržiavaní
hypertenzie. Príčinu nepoznáme. Predstavuje 90% AH.
II.. Sekundárna hypertenzia je podmienené ochorením orgánov s jasnou etiologickou
súvislosťou. Predstavuje asi 10% AH.
Delíme ju:
a) Obličková- renoparenchýmová a renovaskulárna
b) Endokrinná
c) Kardiovaskulárna
d) Neurogenná
e) Syndróm spánkového apnoe
f) Liekmi navodená hypertenzia

2.2. Dôsledky neliečenej hypertenzie:

Dôsledky neliečenej AH
 Poškodenie srdca : hypertrofia ľavej komory, angina

pectoris , infarkt myokardu
 Cerebrovaskulárne ochorenia :TIA ,CMP,
demencia v dôsledku opakovaných CMP,
hypertenzná encefalopatia
 Cievne ochorenia : aneuryzma aorty, oklúzia
periférneho cievneho riečišťa
 Ostatné poškodenia: progresívna obličková
nedostatočnosť, hypertenzná enecefalopatia

Dodržiavanie zásad správneho merania krvného tlaku je základným predpokladom
optimálneho diagnostického a liečebného postupu. Uprednostňujeme certifikované ortuťové
tlakomery pred digitálnymi. Pred meraním je nutný aspoň 5-minútový pokoj s 2-hodinovou
abstinenciou fajčenia alkoholu a kávy. Pri vyšetrení chorý sedí a tlakomer je na podložke vo
výške srdca. Meriame vždy na obnaženom ramene na oboch HK. Opakované merania
vykonávame na končatine s vyšším TK a vylúčime prípadne cievne anomálie. K úplnosti
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merania TK patrí aj posúdenie odpovede TK na ortostázu predovšetkým u diabetikov
a seniorov. Vhodnejšie je u týchto chorých merať TK poležiačky na chrbte, alebo posediačky
a potom v stoji po 2 minútach státia. Pri ortostatickej hypotenzii podávame väčšinu
antihypertenzív večer. Hodnoty TK namerané do 30 min. po jedle môžu byť až o 25 mm Hg
nižšie – postprandiálna hypotenzia.

Zásady merania TK
•

Pred meraním TK je nutný aspoň 5- minútový pokoj s dvojhodinovou abstinenciou
fajčenia, alkoholu a kávy. Pri vyšetrení chorý sedí a tlakomer je na podložke vo výške
srdca. Meriame vždy na obnaženom ramene na oboch HK. Opakované merania
vykonávame na končatine s vyšším TK a vylúčime prípadné cievne anomálie.

• Tlakomer nafúkneme na hodnotu o 20-30 mmHg vyššiu ako sú hodnoty, pri ktorých
sme stratili pulz. Fonendoskop položíme do fossa cubitalis nad a.brachialis a
snímame Korotkovove fenomény. Tlakomer postupne spúšťame o 2 mmHg za
sekundu. Prvý zachytený zvuk (ozva) zodpovedá výške systolického tlaku, diastolický
tlak odčítame pri úplnom vymiznutí oziev
• K úplnosti merania krvného tlaku patrí i posúdenie odpovedi TK
na ortostázu
predovšetkým u diabetikov (autonómna neuropatia) a seniorov ( zvýšená tuhosť cievnej
steny).Vhodnejšie je u týchto chorých merať TK poležiačky na chrbte, alebo posediačky
a potom v stoji po dvoch minútach státia. Pri ortostatickej hypotenzii podávame väčšinu
antihypertenzív večer.

Denná variabilita TK
Jednou zo základných vlastností TK je jeho cirkadiánne
kolísanie s poklesom v nočných hodinách a vzostupom
počas dňa. Najvyššie hodnoty sú ráno pri prebudení
a popoludní medzi 16-18 hod. a najnižšie v noci medzi 3-4
hod. Kolísanie TK je u normotonikov i hypertonikov, kde je
posun k vyšším hodnotám počas dňa, v noci klesá o 1020% („dipping“).Tento pokles je zachovaný i vo vysokom
veku ( > 80 rokov) .
 Chýbanie nočného poklesu je u sekundárnych foriem AH,
u diabetikov a obličkových ochorení („non-dipping“).Pri
chýbaní nočného poklesu je narušená funkcia endotelu
v dôsledku poklesu uvoľňovania NO.
 Kolísanie hodnôt TK v priebehu dňa závisí od aktivity
vegetatívneho nervového systému, od fyzickej záťaže
a psychickej aktivity.
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Jednou zo základných vlastností TK je jeho cirkadiálne kolísanie s poklesom v nočných
hodinách a vzostupom počas dňa. Najvyššie hodnoty sú ráno pri prebudení a popoludní medzi
16. – 18. hod. A najnižšie v noci medzi 3. a 4. hod.
Kolísanie TK je u normotonikov i hypertonikov, kde je posun k vyšším hodnotám počas dňa,
v noci klesá o 10 – 20 %. Tento pokles je zachovaný aj vo vysokom veku. Chýbanie nočného
poklesu je u diabetikov a sekundárnej hypertenzii a obličkových ochoreniach. V niektorých
indikovaných prípadoch používame 24 hodinové ambulantné monitorovanie TK a to pri
rezistentnej a zle kontrolovanej hypertenzii, epizodickej AH, pri podozrení na „AH bieleho
plášťa“, podozrenie na sek. AH, pri autonómnej dysfunkcii vegetatívneho nervového systému,
pri klinickom štúdia antihypertenzív a pri sledovaní kolapsových stavov s hypotenziou.
V ostatných rokoch sa doporučuje domáce meranie TK, pravidelné merania po prebudení
a pred spánkom. Chorí s domácim meraním TK zodpovednejšie pristupujú životospráve
a liečbe a tak zabezpečujú lepšiu kontrolu TK.

Prognóza hypertonika závisí od:
1.
2.

závažnosti AH
prítomnosti rizikových faktorov - muž nad 55 rokov, žena nad 65 rokov, cholesterol nad
6,5 mmol/l, diabetes mellitus, pozitívna rodinná anamnéza na výskyt kardiovaskulárnych
ochorení, znížený HDL-CH, zvýšený LDL-CH, porucha glukózovej tolerancie,
abdominálna obezita muž -102 cm a viac, žena 88 cm a viac obvod pásu. Sedavý spôsob
života, zvýšený fibrinogen, riziková socioekonomická skupina,
3. poškodenia cieľových orgánov- hypertrofia ĽK, mikroalbuminúria 30-300 mg/24 hod.
plazmat. kreatinín M- do 133mmol/l,Ž- do 124 mmol/l. potvrdené arteriosklerotické
plaky – verifikované USG a RTG vyšetrením - aorta, karotídy, ilické a femorálne arterie.
4. pridružených klinických stavov - prítomnosť cerebrovaskulárnych ochorení TIA.
ischemická alebo hemoragická CMP, ochorenia srdca- IM, angina pektoris, srdcové
zlyhanie, revaskulácia srdca, ochorenie obličiek- diabetická nefropatia, obličková
nedostatočnosť.
Cievne ochorenia - disekujúca aneuryzma Ao. Symptomatické cievne ochorenia, pokročilá
retinopatia - krvácanie alebo exudácia, edem papily zrakového nervu.
Vyjadrenie stupňa charakterizuje výšku TK, ale riziko určuje prognózu a taktiku liečby.

Stratifikácia rizika –
kvantifikácia prognózy
K r v n ý t l a k (mm Hg)
ST K 140-159 al.
DT K 90-99

ST K 160-179 al.
DT K 100-109

ST K ≥ 180 al. DTK
≥ 110

Žiadny iný rizikový
faktor

Nízke riziko

Stredné riziko

Vysoké riziko

1-2 rizikové faktory

Stredné riziko

Stredné riziko

Veľmi vysoké
riziko

3 a viac rizikových
faktorov alebo
PCO al. diabetes

Vysoké riziko

Vysoké riziko

Veľmi vysoké
riziko

Veľmi vysoké
Veľmi vysoké
Veľmi vysoké
riziko
riziko
riziko
Smernice WHO-ISH pre liečbu hypertenzie pre lekárov v primárnej starostlivosti

Pridruž. klin. stavy

Tab. 2-2-1

Stratifikácia rizika s určením prognózy

RF, PCO,
PKS

Normálny
TK

Vysoký
normálny TK

1. stupeň
AH

2. stupeň
AH

3. stupeň
AH

Bez RF

priemerné
riziko

priemerné
riziko

nízke
riziko

stredné
riziko

vysoké riziko

1-2 RF

nízke
riziko

nízke
riziko

stredné
riziko

stredné
riziko

3 a > RF,
PCO alebo
DM

stredné
riziko

vysoké
riziko

vysoké
riziko

vysoké
riziko

veľmi vysoké
riziko

vysoké
riziko

Veľmi vysoké
riziko

veľmi
vysoké
riziko

veľmi
vysoké
riziko

veľmi vysoké
riziko

PKS

Veľmi vysoké
riziko

2.3. Diagnostický algorytmus a dif. Dg.
1.) Anamnéza - v rodinnej anamnéze zisťujeme výskyt AH, kardiovaskulárnych
ochorení
2.) resp. predčasné úmrtie do 50 rokov na kardiovaskulárne ochorenie
3.) V osobnej anamnéze sa zameriavame na prítomnosť ochorení vyvolávajúcich
sekundárnu AH. Sledujeme poškodenie cieľových orgánov, možnosť DM,
fyzickú výkonnosť, liekovú anamnézu, gynekologickú a urologickú anamnézu,
životosprávu a sociálnu situáciu.
4.) Realizujeme kompletné fyzikálne a interné vyšetrenie s odmeraním TK na
oboch HK a DK.
5.) Laboratórne vyšetrenie- moč chemicky a sediment, kreatinín, draslík sodík,
glykémiu, lipidový profil, krvný obraz.
6.) 12- zvodové EKG s posúdením kritérii pre hypertrofiu ľavej komory.
7.) Očné pozadie
Pri zisťovaní prítomnosti rizikových faktorov, pridružených klinických stavov
a poškodenia cieľových orgánov doplníme ďalšie vyšetrenia nasledovne. Vylúčiť diabetes,
hypertrofiu ľavej komory, poškodenie a ochorenie obličiek, arterioskleróza periférnych ciev,
cerebrovaskúlárne ochorenia, ochorenie srdca.
Pri podozrení na sek. AH treba kompletne vyšetriť obličky a ich funkčný stav.
Pri podozrení na endokrinné AH endokrinolog. vyšerenie s pomocnými vyšetrovacími
metódami.
Pri kardiovaskulárnej AH a izolovanej systolickej hypertenzii vylúčiť koarktáciu aorty
a arteriosklerózu perif. ciev.
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Osobitné postavenie má hypertenzia v ťarchavosti:
a) Gestačná AH kedy zisťujeme vzostup TK po 20. týždni tehotenstva bez
príznakov preeklampsie.
b) preeklampsia charakterizovaná opuchmi, AH a proteinúriou. Je potrebné
nefrolog. vyš.
c) eklampsia - preeklampsia s tonicko - klonickými krčami
d) HELLP sy.
e) chronická hypertenzia ťarchavých, kedy sa menovaná pred tehotenstvom na
vysoký TK liečila
Na odoslanie k špecialistovi sú indikované nasledovné stavy:

Indikácie na odoslanie
chorého k špecialistovi
Vždy odoslať !
akútne hypertenzné stavy
-AH v mladom veku ( < 20 ročný)
-systolická AH v mladom veku (< 30 ročný)
-podozrenie na sekundárnu AH
-poškodenie obličiek
-rezistentná AH
-neznášanlivosť viacerých liekov
-tehotenstvo
-podozrenie na hypertenziu „bieleho plášťa“
-

Pri diagnostikovaní AH je potrebné informovať chorého o chorobe a forme spolupráce pri
liečbe. Spolupráca je základným predpokladom dobrej liečby.

3. Modality liečby artériovej hypertenzie.
Nefarmakologická liečba - predstavuje súbor opatrení, ktorých trvalé dodržiavanie zo strany
chorého zásadne pozitívne ovplyvní priebeh ochorenia, zníži riziko komplikácií
a v niektorých prípadoch nahradí farmakologickú liečbu.
Často je označovaná ako zmena životného štýlu, čo výstižne vyjadruje naše očakávania.
Úžitok nefarmakologickej liečby sa prejaví poklesom TK, zníženie spotreby antihypertenzív,
zlepšenie glukózovej tolerancie, zlepšenie metabolizmu lipidov, zníženie kardiovaskulárneho
rizika, zníženie rizika arteriálnej trombózy a napokon zlepšenie kvality života.
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Úpravu hmotnosti dosiahneme redukciou energetického príjmu a zvýšením pohybovej
aktivity, pre každého je potrebný individuálny prístup s vytýčením reálneho cieľa. Pokles
hmotnosti o 1 kg redukuje TK o 1,6/1,1mm Hg.
Rizikovejší je centrálny - abdominálny typ obezity.
Pravidelné cvičenie znižuje u hypertonikov s TK o 10 mm Hg, telesná aktivita podporuje
pokles hmotnosti, odporúčame aerobnu aktivitu primeranú zdravotnému stavu. V potrave je
potrebné znížiť príjem sodíka na 5-6 g / denne, čo zníži TK o 6 mm Hg, zároveň zvýšený
príjem draslíka v ovocí a zelenine napomáha poklesu TK. Doporučujeme zvýšený príjem
omega n 3 mastných kyselín v rybách a morských živočíchoch, zvýšený obsah vláknin
v potrave. Je dokázané, že dietne opatrenia znižujú kardiovaskúlárne riziko s lepšou
kontrolou glykémie a lipidov.
Alkohol je dôležitá a reverzibilná príčina hypertenzie. Alkohol zvyšuje riziko CMP.
Hypertonici by mali obmedziť príjem kofeínu. Nebezpečná je kombinácia kofeínu s fajčením
cigariet. Fajčenie zvyšuje KV riziko u systolickej AH. Riziko sa znižuje po dvojročnom
ukončení fajčenia. V neposlednom rade je potrebné odstrániť stresové faktory v práci, rodine
a medziľudských vzťahoch.
Nefarmakologická liečba je integrálnou súčasťou starostlivosti o každého chorého s AH bez
ohľadu a stupeň a riziko. U spolupracujúcich chorých s nízkym a stredným rizikom sa
môžeme pokúsiť optimalizovať TK nefarmakologickou liečbou. Zásady tejto liečby je nutné
podobne ako farmakologickú liečbu individualizovať podľa rizikových faktorov
a pridružených stavov, prípadne postihnutia orgánov. Využívame konziliárne služby
dietológov, psychológov a fyzioterapeutov.

4. Klinická farmakológia hypertenzív.

Základné skupiny antihypertenzív
 Diuretika (D)
 Betablokátory (BB)
 Alfaflokátory
 Vazodilatátory
 Blokátory kalciového kanála (BKK)
 ACEI-i
 Blokátry receptorov AT1 pre A II (AIIRB)
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4.1. D I U R E T I K Á
I keď sú najstaršou skupinou, nestratili na svojej atraktívnosti a prežívajú svoju renesanciu.
Mnohé štúdie potvrdili zníženie kardiovaskulárneho rizika u starších chorých. Používanie
diuretík v nízkych dávkach favorizujú túto skupinu ako základnú v monoterápii
i kombinovanej liečbe.
Výhody diuretík sú nasledovné:
dobre redukujú TK, sú s nimi dlhodobé klinické skúsenosti je dobre dokumentovaný účinok
na morbiditu a mortalitu, sú vhodné do kombinácie a sú lacné.
Nevýhodami sú:
zhoršenie lipidového metabolizmu pri dlhodobo vysokých dávkach, znižujú inzulinovú
senzitivitu, je potrebné kontrolovať hladinu elektrolytov.
V liečbe hypertenzie používame nízke dávky thiazidových diuretík väčšinou v kombinácii
s draslík šetriacimi diuretikami. Thiazidy v dávkach 12,5mg kombinujeme s ACE-i, alebo
AIIRB. K dispozícií sú aj kombinované preparáty. Podobne i indapamid možno výhodne
kombinovať s ACE-i., alebo všetkými nethiazidovými antihypertenzívami. Furosemid je
vhodný pre emergentné situácie spojené s hypervolemiou alebo srdcovým zlyhaním
a u chorých s redukovanými obličkovými funkciami. Pri liečbe monitorujeme hladinu
draslíka, kyseliny močovej, glykémiu aspoň 1x za 6 mesiacov.

Tab. 4-1-1

Rozdelenie diuretík
Mechanizmus
AH účinku

Lieky

NÚL

Kontrain
dikácie

Tiazidové
D

↓ plazm.
objemu
vazodilatácia

HCHT
chlórtalidón
* metazolón

↓ K, ↓ Mg,
↑ Ca,↑ KM,
↑ inz. rezistencie

hepatálna
kóma,
obličkové
zlyhanie

mono- i
komb. th.

Indolínové
D

↓ reaktivácie
cievnej steny
kaliumuréza

indapamid
metapamid

↓ K, ↓ Na
↓ Mg,
erektílna dysť.

↓ K, ↓
Mg,

mono- i
komb. th.

Slučkové
D

vazodilatácia,
↓ plazm.
objemu

furosemid
torasemid
bumetamid

↓ K, ↓ Mg,
↑ KM
↑ sér. lipidov,
Ototoxicita

hepatálna
kóma

obličkové
zlyhanie,
retencia
tekutín

Draslík
šetriace D

spironolaktóny:
vazodilatácia,
↓ plazm. objemu

spironolaktón

↑ K, impotencia
gynekomastia,
porucha menštr. cyklu

obličkové
zlyhanie,
↑K

mono- i
komb. th.

↑K

komb. th.

amilorid:
transmembránový
a IC presun
vápnika
s vazodilatáciou
epleron ***

amilorid
triamterén

↑ K, obličkové zlyhanie
v kombi-nácii s ACE-i,
alebo NSAR,
triamteréncefalea,
nefrolitiáza

Použitie

Selektívny blokátor
receptorov aldosterónu
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Tab. 4-1-2

Dávkovanie diuretík

LIEK

Úvodná dávka

Obvyklá denná dávka

Hydrochlorotiazid

12,5 – 25 mg

12,5 – 25 mg 1 x denne

Chlórtalidón

12,5 – 25 mg

12,5 – 25 mg 1 x denne

Indapamid

2,5 mg

2,5 – 5 mg denne

indapamid SR

1,5 mg

1,5 mg denne

Furosemid

20 mg

40 – 320 mg v 1-2 dávkach

Spironolaktón

25 – 75 mg

75 – 150 mg v troch dávkach

Tab. 4-1-3

Diuretiká – kombinácie

Kombinácia

Úvodná dávka

Obvyklá denná dávka

hydrochlorotiazid /
triamterén (25 mg / 50 mg)

1 tbl. Denne

1 – 2 tbl. 1 x denne

hydrochlorotiazid /
amilorid (25 mg / 5 mg)

1 / 2 tbl. Denne

1 – 2 tbl. 1 x denne

hydrochlorotiazid /
spironolaktón (25 / 25)

1 tbl. Denne

1 - 2 tbl. 1 x denne

amilorid / chlóralidón
(2,5 / 25)

1 / 2 tbl. Denne

1 / 2 tbl. denne

Tab. 4-1-4

Diuretiká – výhody a nevýhody

Výhody tiazidových diuretík
-

4.2.

dobre redukujú krvný tlak
dlhodobé klinické skúsenosti
dobre dokumentovaný účinok
na morbiditu a mortalitu
vhodné do kombinácii
nízke náklady

Nevýhody tiazidových diuretík
-

zhoršujú lipidový profil (vysoké
dávky dlhodobo)
znížujú inzulinovú senzitivitu
nutnosť kontroly elektrolytov
mechanizmus účinku neúplne
objasnený

BETABLOKÁTORY

Antihypertenzívny účinok betablokátorov bol popísaný prvýkrýt Prichardom.
BB sú používane dnes nielen v liečbe AH a v kardiológii, ale i v ďalších oboroch klinickej
medicíny. Rozsiahle multicentrické štúdie potvrdili ich priaznivý účinok na zníženie
kardiovaskulárnej morbidity a mortality u chorých s arteriovou hypertenziou.
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Mechanizmus účinkov BB v liečbe AH:
a) pokles frekvencie srdca a pokles srdcového výdaja
b) redukcia kontraktility s poklesom srdcového výdaja
c) blokáda uvoľňovania renínu
d) blokáda postsynaptických periférnych baroreceptorov
e) kompetitívna inhibícia receptora pre katecholamíny
f) vzostup hladín prostaglandínov v cievnom tkanive
g) vzostup senzitivity baroreceptorov.
;
Výhody betablokátorov sú dobrý antihypertenzívny účinok, dlhodobé klinické skúsenosti,
dobre dokumentovaný vplyv na morbiditu a mortalitu, dobrá kombinovateľnosť a nízke
náklady.
Nevýhody betablokátorov - zhoršujú lipidový profil, znižujú inzulínovú senzitivitu, limitujúce
vedľajšie účinku a nežiadúce účinky liekov.

Kontraindikácie podávania betablokátorov:
a)
b)
c)
d)
e)

sínusová bradykardia
atioventrikulárna blokáda II. a III. stupňa
kardiogenný šok
asthma bronchiále, CHOCHP
liečba non-dihydropyridínovými blokátormi kalciových kanálov.

Betablokátory sú liekmi prvej voľby pri arteriálnej hypertenzie a majú dokumentovanú
prospešnosť na mortalitu a morbiditu kardiovaskulárnych ochorení. I keď predstavujú
heterogennú skupinu, umožňujú cielený výber podľa veku a komorbidity. Duálne
betablokátory rozšírili indikačné spektrum a zlepšili toleranciu. Betablokátory majú úspešnosť
u 40-60 % chorých s maximom v 2.až 4. týždni. Výhodne sa kombinujú s diuterikami,
blokárotmi kalciových kanálov (okrem non-dihydropyridínov) a selektívnymi Alfa 1
blokátormi. Zároveň sú liekom I voľby pri srdcovom zlyhaní so správnym dávkovaním,
a monitorovaním chorého.

Tab. 4-2-1

Betablokátory – výhody a nevýhody

Výhody BB
-

dobrý antihypertenzívny účinok
dlhodobé klinické skúsenosti
dobre dokumentovaný vplyv
na morbiditu a mortalitu
dobrá kombinovateľnosť
nízke náklady

Nevýhody BB
-

zhoršujú lipidový profil
↓ inzulinovú senzitivitu
limitujúce vedľajšie účinky
nebezpečie život ohrozujúcich NÚL
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4.3. P R I A M E V A Z O D I L A T A Č N É L Á T K Y
Sú skupinou antihypertenzív, ktorých účinok je daný vazodilitáciou arteriol, vén, alebo oboch
častí krvného riečiska.
Podľa miesta účinku priame vazodilatátory delíme do troch skupín:
-

arteriolárne tu patria fentolamín, hydralazíny, blokátory kalciového kanála, diazoxid.
žilové tu patria nitráty, molsidomín
arteriolárne a žilové tu patria nitroprusid sodný, prazosín, ACE-I, molsidomín.

Všetky vazodilatátory vyvolávajú kompenzačnú tachykardiu a retenciu tekutín, preto je nutné
liečbu doplniť betablokátormi alebo diuretikom. Vhodné sú len do kombinačnej liečby.

Tab. 4-3-1
Lieky

Priame vazodilátatory
Indikácia

dihydralazín AH + ↑ cievna
rezistencia
v kombinovanej
liečbe. Parenterálna
forma indikovaná
u renálnej AH.
Minoxidil

ťažká HT rezistentná na kombinovanú
liečbu

Kontraindikácia Dávkovanie
ICHS,
eklampsia,
tachykardia,
dis. aneuryzma
Ao,
pylorostenóza
AP, opuchy,
ICHDK

p.o 12,5-50 mg
3 x d.
parenter.
12,5 – 25 mg

Poznámka
aktiváciu
sympatiku
tlmíme BB

5 – 40 mg
hypertrichóza

Diazoxid

ako bolus pri naliehavej HT a hypertenznej kríze

/

/

nepoužíva sa pre
závažné NÚLslepota

nitroprusid
sodný

NAH a HK

/

/

nepoužíva sa pre
riziko kyanidovej
intoxikácie

Endralazín

ako dihydralazín

ako dihydralazín

t. č. nedostupný

A.)
Blokátory kalciových kanálov sú skupinou heterogénnych farmák používaných nielen
v liečbe AH, ale i vo všetkých formách ICHS, porúch srdcového rytmu, pľúcnej
hypertenzie, periférnych cievnych ochorení, cievnych mozgových príhod, migrény
a ďalších chorôb.
Podľa chemickej štruktúry, ktorá určuje miesta väzby na L typ kanálov sa delia
z klinického hľadiska na:
- BKK vazodilatačného typu dihydropyridíny
- BKK modulačného typu fenylalkylamíny, benzotiazepíny
13

Tab. 4-3-2 Klasifikácia BKK
SKUPINA

I. generácia

Dihydropyridíny
nifedipín
( cieva >> myokard ) nicardipín

Benzotiazepíny
( cieva = myokard )

diltiazen

Fenylalkylamíny
( cieva < myokard )

Verapamil

II. generácia
IIa
nifedipín SR
nifedipín GITS
felodipín ER
nicardipín SR

III. generácia
IIb
isradipín
nimodipín
nitrendipín
nisoldipín

amplodipín
lacidipín

Spoločné vlastnosti BKK- účinnosť je tým lepšia, čim je vyšší krvný tlak, seniori reagujú
veľmi dobre, antihypertenzívny účinok sa dá zosilniť kombináciami, sú neutrálne voči
lipidom, glycidom, kyseline močovej, draslíku a magneziu, majú nízky výskyt NÚL,
niektoré inhibujú progresiu aterosklerotických lézii, redukujú hypertrofiu ľavej komory,
niektoré majú renoprotektívny účinok.
Indikácie BKK v liečbe AH v monoterapii:
- AH +chronické obštrukčná choroba pľúc,
- AH+ischemická choroba dolných končatín
- AH+paroxyzmálna SVT (verapamil)
- AH + vasospastická forma AP
Indikácie BKK v liečbe AH v kombinovanej liečbe
- AH + diabetes mellitus
- AH + poškodenie obličiek
- ťažké a rezistentné formy AH.
BKK, i keď sú rôznej chemickej štruktúry, majú rovnaký základný mechanizmus účinku.
Dobre kontrolujú TK v monoterapii i v kombinovanej liečbe a priaznivo ovplyvňujú
štrukturálne zmeny na srdci a cievach.

B)
I n h i b í t o r y a n g i o t e n z í n k o n v e r t u j ú c e h o e n z ý m u (ACE-i).
Systém renín-angiotenzín (RAAS) má kľúčovú úlohu v etiopatogeneze primárnej
i v niektorých formách sekundárnej hypertenzie. Je spoluzodpovedný za funkčné
i štrukturálne zmeny doprevádzajúce AH. Konverzia dekapeptidu agiotenzín I (AI) na účinný
oktapeptid angiotenzín II (AII) je kľúčovým krokom. Za konverziu je zodpovedný
angiotenzín konvertujúci enzým. ACE-i blokujú konverziu AI na AII a tým dochádza ku
poklesu TK a k postupným úpravam štrukturálnych zmien, ktoré sú dôsledkom AH.
Blokáda RAAS, pri porovnaní s inou rovnakoTK znižujúcou liečbou, výrazne redukuje
riziko kardiovaskulárnych komplikácií a renoprotektívnym účinkom. Účinnosť ACE-i bola
potvrdená v mnohých štúdiach.
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Graf 4-3-3

Systém renín – angiotenzín
angiotenzinogén

renín

bradykinín
angiotenzín I

chymáza trypsín
peptidáza

ACE-i

ACE-kiníny II

angiotenzín II

inaktívne
degradačné
produkty

Blokátor AT 1
receptora

receptor AT 1

vazokonstrikcia
retencia Na, vody
remodelácia

receptor AT 2

anti-proliferatívny účinok
bunková diferenciácia,
tkaniková reparácia

BK II
receptor

NO

vazodilatácia
natriuréza, diuréza
antiremodelácia
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Duálny účinok inhibície plazmatického ACE
BRADYKINí
BRADYKINíNOVÝ SYSTÉ
SYSTÉM
Aktivovaný
faktor XII
PrePre-kalikreí
kalikreín

Angiotenzinogé
Angiotenzinogén
(alfa2-globulí
globulín, hepatá
hepatálny pôvod)

Kininogé
Kininogén

Kalikreí
Kalikreín

Endotelí
Endotelín

+

ANGIOTENZÍ
ANGIOTENZÍNOVÝ SYSTÉ
SYSTÉM

Rení
Renín
Angiotenzí
Angiotenzín I
(dekapeptid)

Bradykinín
+ Bradykiní
Plazmatické
Plazmatické ACE

Prostaglandí
Prostaglandíny
NO

Angiotenzín II
- Angiotenzí

Inaktí
Inaktívne
peptidy

VAZODILATÁ
VAZODILATÁCIA

VAZOKONSTRIKCIA

L.H.Opie, Drug for the Heart, 1997

Duálny účinok inhibície vaskulárneho ACE
ANGIOTENZÍ
ANGIOTENZÍNOVÝ SYSTÉ
SYSTÉM

BRADYKINí
BRADYKINíNOVÝ SYSTÉ
SYSTÉM
Aktivovaný
faktor XII
PrePre-kalikreí
kalikreín

+

Kalikreí
Kalikreín

+

Endotelí
Endotelín

Angiotenzinogé
Angiotenzinogén
(alfa2-globulí
globulín, hepatá
hepatálny pôvod)

Kininogé
Kininogén

Rení
Renín
Angiotenzí
Angiotenzín I
(dekapeptid)

Bradykiní
Bradykinín
Vaskulá
Vaskulárne ACE

Prostaglandí
Prostaglandíny
NO,
NO, tt-PA
Inaktí
Inaktívne
peptidy

AGREGÁ
AGREGÁCIA
TROMBOCYTOV
PROLIFERÁ
PROLIFERÁCIA

Angiotenzín II
- Angiotenzí

-

FIBRINOLÝZA
TROMBOGENÉ
TROMBOGENÉZA

PAPA-I
PROLIFERÁ
PROLIFERÁCIA

L.H.Opie, Drug for the Heart, 1997

Antihypertenzívny účinok ACE-i je daný:
- inhibíciou tvorby cirkulujúceho a tkanivového ATII
- znížením retencie sodíka, znížením sekrécie aldosterónu alebo zvýšením prietoku krvi
obličkami- znížením sympatoarenálnej aktivity
- spomalením odbúravania bradykinínu
- zvýšením hladín prostaglandínov.
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Multiorgánový účinok ACE-i
- regresia hypertrofie srdca
- zvýšenie prietoku krvi myokardom
- ovlyvnenie remodelácie srdca
- regresia štrukturálnych cievnych zmien
- zvýšenie regionálneho prietoku krvi
- spomalenie rozvoja arteriosklerozy
- vplyv na tvorbu neointímy
- pokles intraglomerulárneho tlaku
- pokles inzulínovej sekrecie a hyperinzulinizmu
Indikácie ACE-i v liečbe artériovej hypertenzie:
- AH + zlyhanie srdca
- AH + echokardiograficky dokázaná systolická dysfunkcia ĽK EF pod 40%
- AH + IM so systolickou dysfunkciou ĽK EF pod 40%
- AH + diabetes mellitus s nefropatiou
- AH rezistentná na liečbu
- AH s hypertrofiou ľavej komory
- AH s hyperlipoproteinémiou a poruchou glukózovej tolerancie
- Naliehavá hyprenzia a hypertenzná kríza.
ACE-i sú vysokoúčinné antihypertenzíva vhodné v monoterapii a v kombinovanej liečbe
(najmä diuretiká a BKK). Predstavujú dnes základné lieky pri AH so zlyhaním srdca, po IM,
u diabetikov, pri refraktérnej hypertenzii, naliehavej hypertenzii a hypertenznej kríze.
Zvláštnu opatrnosť si vyžaduje taktika liečby s obličkovou nedostatočnosťou, Výhodná je
metabolická neutralita a možnosť výberu podľa eliminačných ciest.
ACE-i v liečbe AH a odporúčané dávkovanie

LIEČIVO

Počiatočná dávka

Dávkovanie

Komentár

Kaptopril

25 mg 2x denne

50-300 mg v 3 dávkach

pod jazyk pri NAH a HK

Enalapril

5 mg 1x denne

Fosinopril

10 mg 1 x denne

Imidapril

5 mg 1xdenne

5-40 mg 2xdenne

vhodný u SZ

10-80 mg v 1-2 dávkach
denne

vylučuje sa prevažne enterohepatálne

10-20 mg / 1x denne

najnižšia incidencia kašľa u ACE-i, duálne
vylučovanie

Lisinopril

5 –10 mg 1x denne

5-40 mg 1x denne

vhodný u SZ

Moexipril

7,5 mg 1 x denne

7,5-30 mg v 1-2 dávkach
denne

kombinovaná liečba
duálne vylučovanie

perindopril

4 mg 1x denne

4-16 mg v 1-2 dávkach
denne

prevencia recidívy CMP , vzniku IM,
demencie a sekundárnej prevencie ICHS
vylučovanie R

Quinalapril

10 mg 1x denne

10-80 mg v 1-2 dávkach
denne

vhodný u SZ
vylučovanie R

ramipril

1,25 mg 1x denne

1,25-10 mg /1x denne

vylučovanie R primárna prevencia CMP ,
IM, liečba SZ

Spirapril

3 mg 1xdenne

6 mg 1x denne

vylučovanie
H 55% // R45%
Vhodný u SZ

trandolapril

1 mg 1xdenne

1-8 mg 1x denne

vylučovanie
H 66% // R 33%
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C)
B l o k á t o r y r e c e p t o r o v p r e ATII (AIIRB)
Prítomnosť nežiaducich účinkov účinkov ACE-i, ale i zníženie ich účinnosti v dôsledku
alternatívnych ciest premeny ATI na ATII neutrálnymi endopeptidázami nezávisle od ACE
viedli k výskumu skupiny liekov, ktoré blokujú účinok angiotenzínu II priamo na receptore
AT1. Skupina je označovaná ako AIIRB alebo sartány
Výhodné vlastnosti AIIRB:
- účinne znižuje TK
- pozitívne upravujú diabetickú nefropatiu
- neutralita k lipidom
- neovlyvňujú inzulínovú senzitivitu
- majú minimum NÚL a špeifický mechanizmus účinku.
AIIRB predstavujú novú skupinu antihypertenzív, ktorá rieši nielen nežiaduce účinky ACEi,ale svojimi ďalšími vlastnosťami je významným pokrokom v liečbe AH a jej orgánových
komplikácií predovšetkým srdcového zlyhania, diabetickej nefropatie a kognitívnyxh funkcií.
Novou indikáciou je i profylaktická liečba migrény.

AIIRB -dávkovanie a NÚL
LIEK
candesartan
cilexitil

Eprosartan
Irbesartan
Losartan

Úvodná / dávkovacia šírka

Komentár

16/ 8-32 mg 1x denne

600/400-800
denne

mg

NÚL (spoločné pre AIIRB):
↑K , ren.insuff.,angioedém
Kombinácie
s
HCTH
potencujú
účinok AIIRB

1-2

x Kombinácie potencujú NÚL

150/50-300 mg 1x denne
50/25-100
dávkach

mg

v

Telmisartan

40/20-80 mg 1x denne

Valsartan

80/320 mg 1xdenne

KI : ťarchavosť

1-2

Vysvetlivky : HCTH=hydrochlorotiazid

D)
Ďalšie skupiny antihypertenzív
Do tejto skupiny liekov zaradujeme antagonistovov imidazolových receptorov,
piperazínové antihypertenzíva, alfa blokátory a iné centrálne antihypertenzíva. Používajú sa
prevážne v kombinovanej liečbe a parenterálne pri liečbe akútnych hypertenzných stavov.
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Stratégia rozhodovania o začatí liečby podľa
odporúčaní ESH / ESC
NELIEČENÁ HYPERTENZIA
možnosti voľby
Monoterapia v nízkej dávke

Dvojkombinácia v nízkej dávke

Ak je neúčinná
Monoterapia
v plnej dávke

Iný liek* v
nízkej dávke

Dvojkombinácia
v plnej dávke

Pridať tretí liek
v nízkej dávke

Ak je neúčinná
Dvoj- až trojkombinácia

Monoterapia*
v plnej dávke

Trojkombinácia v
účinnej dávke

Racionálne kombinácie antihypertenzív podľa
ESH/ESC 2003
Diuretiká

BB

AIIRB

αblokátory

BKK*

ACE -i
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5. Algorytmus liečby artériovej hypertenzie.
ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA
Nefarmakologická liečba
neúspech

podať liek prvej voľby
v počiatočnej dávke
neúspech
liek prvej voľby v DDD
alebo vymeniť za liek z inej skupiny
neúspech
pridať tiazidové D v nízkej dávke
neúspech
pridať synergické antihypertenzívum
k lieku prvej voľby s ponechaním D
neúspech
zhodnotiť compliance chorého
vylúčiť sekundárne formy AH, AMTK
neúspech
ak neboli v liečbe, pridať
a. ACE-i alebo AIIRB alebo
b. BKK alebo
c. BB
neúspech
pridať
a. hydralazín alebo
b. urapidil alebo
c. agonistu I, imidazolínových rr.
neúspech
pridať minoxidíl

REZISTENTNÁ HYPERTENZIA
preveriť compliance a
vylúčiť sekundárnu formu AH

neúspech – nebol dosiahnutý vytýčený cieľový TK príslušný k riziku
po viac ako mesačnej liečbe
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Vhoné trojkombinácie antihypertenzív

Trojkombinácie antihypertenzív

Indikácie

D +BB + BKK

NAH, zle kontrovasná AH pri dodržiavaní
liečbných zásad

D+ACE-i +BKK

Zle kontrovaná AH, ISH, AH +DM

D+AIIRB+BKK

Zle kontrovaná AH ,ISH, AH+DM

ACE-i
+
α-blokátory
+
agonisty AH+DM, metabolický sy
imiadazolínových receptorov

ACE-i+BKK+BB

AH +ICHS

Každý prípad treba posudzovať individuálne a musíme sa rozhodnúť pre monoterapiu alebo
kombinovanú liečbu. U väčšiny, ak nie u všetkých hypertonikov, by sa terapia mala začínať
pozvoľne a k cieľovým hodnotám tlaku by sa malo dospieť postupne v priebehu niekoľkých
týždňov. Na dosiahnutie cieľového tlaku krvi pravdepodobne bude veľký podiel pacientov
vyžadovať kombinovanú liečbu viac ako jedným liekom. Podľa vstupného tlaku krvi
a prítomnosti alebo absencie komplikácií bude rozumné začať liečbu buď nízkou dávkou
jedného antihypertenzíva, alebo kombináciou nízkych dávok dvoch antihypertenzív. S oboma
prístupmi sa spájajú výhody aj nevýhody. Uvedené postupy sú návodom na dynamickú
aplikáciu po komplexnom zhodnotení stupňa AH, rizikových faktorov, poškodenia
cieľových orgánov a pridružených ochorení.. Voľba prvého antihypertenzíva, alebo
kombinácie má nielen priamy medicínsky dopad, ale ovplyvní i ďalšie postoje chorého
k liečbe. Osobitnú pozornosť si vyžaduje r e z i s t e n t n á h y p e r t e n z i a definujeme ju
ako trvalé zvýšenie TK nad hodnoty 140/90 mm Hg u spolupracujúceho chorého, ktorý užíva
trojkombináciu antihypertenzív, z ktorých je jedno diuretikum.
Príčiny rezistentnej hypertenzie:
-

nedodržiavanie nefarmakologickej liečby
zlý prístup k farmakoterapii
hypertenzia bieleho plášťa
interakcia s liečbou na pridružené ochorenia
pseudohypertenzia overiť Oslerovým manevrom
sekundárna hypertenzia
syndrom spánkového apnoe
zhoršenie obličkovej nedostatočnosti s retenciou tekutín
chronická bolesť.

Dôsledné dodržiavanie nefarmakologickej i farmakologickej liečby je predpokladom
liečebného úspechu. Rozhodujúce je presvedčiť chorého, aby dôsledne dodržiaval odporučený
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postup. Kontrola adherencie k liečbe často odhalí príčinu tzv. rezistentnej AH. K získavaniu
údajov je nutné pristupovať citlivo, ale dôsledne. Efekt opakovaného upozornenia má
spravidla úspech.

5.1.

Liečba artériovej hypertenzie pri ochoreniach srdca

Fixovaná neliečená AH vedie ku hypertrofii ľavej komory často spojenej s jej diastolickou
dysfunkciou. AH spolu s ďalšími rizikovými faktormi aterosklerozy je súčasťou
multifaktoriálneho reťazca vedúceho ku koronárnej ateroskleroze, ktorá sa prejavuje rôznymi
formami ischemickej choroby srdca. Pri pokročilom stupni poškodenia srdca sa oba
patomechanizmy podieľajú na srdcovom zlyhaní. Výskyt náhlej koronárnej smrti súvisí
s rizikovými faktormi ISCH a aterosklerózy vôbec , ale hypertrofia ľavej komory je
špecifickým rizikovým faktorom pre náhlu srdcovú smrť. Sprievodný rozvoj koronárnej
aterosklerózy pri prítomnosti rizikových faktorov prognózu ešte zhoršuje. Koronárna rezerva
sa u hypertrofického srdca zhoršuje i pri normálnom koronarografickom náleze. Príčinou je
remodelácia drobných koronárnych arteriol - zhrubnutie svaloviny médie arteriol,
perivaskulárna fibroza, endotelová dysfunkcia , hypertrofia myocytov a predĺženie difúznej
dráhy pre kyslík.
Mnohé študie potvrdili, že ACE-i sú liekom voľby aj HĽK nie preto, že vedú k väčšej
regresii hmotnosti ĽK, ale preto,že vedú k zlepšeniu funkcie ľavej komory regresiou
myokardiálnej fibrozy. Zároveň dochádza k regresii cievnej hypertrofie včítane zmien
v koronárnej mikrocirkulácii. Pri vzniku zväčšenia ĽK dochádza nielen k hypertrofii
myocytov, ale i k zvýšenej syntéze kolagénu a elastínu. ACE-i tieto procesy potláčajú.
Podobný efekt majú aj AIIRB. Hypertrofia ľavej komory predstavuje závažný nezávislý
rizikový faktor kardiovaskulárnej mortality. Liečebne sú účinné všetky antihypertenzíva,
i nefarmakologická liečba ale najväčší benefit je z liečby ACE-i , prípadne AIIRB.

5.2.

Artériová hypertenzia a ischemická choroba srdca.

Artériová hypertenzia zdvojnásobuje riziko kardiovaskulárnych ochorení a významne
urýchľuje rozvoj aterosklerózy. Riziko narastá kontinuálne s výškou TK už od vysokého
normálneho tlaku. Systolický tlak má vyššiu prediktívnu hodnotu najmä u seniorov.
Pri nižšom výskyte rizikových faktorov má mužské pohlavie 1,3-1,5 X väčšie riziko ako
ženské pohlavie.
Rizikové faktory aterosklerózy neovplyvniteľné sú pozitívna rodinná anamnéza a mužské
pohlavie. Medzi ovplyvniteľné zaraďujeme fajčenie, dyslipidémiu, diabetes mellitus,
artériovú hypertenziu, obezitu, životosprávu, alkoholizmus, hypotyreózu a protrombotické
faktory.
Pri akútnom infarkte myokardu u hypertonika musí byť antihypertenzívna liečba prísne
kontrolovaná, parenterálna na zaistenie perfúzie mozgom a myokardom.
Infarkt myokardu a následná antihypertenzívna liečba je realizovaná:
a) ACE-i, resp. AIIRB.
Základné lieky znižujú morbiditu a mortalitu po IM, bránia remodelácii ĽK, pozitívne
ovplyvňujú prípadné srdcové zlyhanie a sú účinné v sekundárnej prevencii. Potvrdili to
mnohé štúdie( AIRE,SAVE,REACE,HOPE,PROGRES,VALIANT,EUROPA) ACE-i sú
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indikované u chorých po IM s dysfunkciou ĽK (EF pod 45 %), so známkami srdcového
zlyhania, chorí s asymptomatickou dysfunkciou ĽK (EF nad 45 %), chorí s IM prednej
steny. Kontraindikácie sú precitlivelosť na ACE-i, obojstranná stenoza renálnych artérii,
šok, hypotenzia a pretrvávanie poklesu renálnych funkcií po ACE-i.
b) betablokátory- sú účinné v prevencii arytmií, angíny pectoris a niektorých foriem
srdcového zlyhania (carvedilol, bisiprolol,metoprolol).
c) blokátory kalciových kanálov sa podávajú ak sú nutné betablokátory, ale sú
kontraindikované
d) diuretiká tiazidy ako súčasť kombinačnej liečby a slučkové diuretiká pri srdcovom zlyhaní.

5.3

Artériová hypertenzia a srdcové zlyhanie.

Rozlišujeme systolické srdcové zlyhanie charakterizované poklesom EFĽK pod 40 %.
Hypertrofia ľavej komory vedie k oneskorenej relaxácii komory s poruchou jej plnenia.
Zhoršená diastolická funkcia je dôsledkom zníženej poddajnosti ĽK pri jej hyopertrofii.
Diastolická dysfunkcia vedie k zvýšeniu end-diastolického tlaku ĽK, ktorý sa prenáša do
ľavej predsiene, pľúcnych žíl a do pľúcnice. Diagnostika sa opiera o ECHOKG.
Na diastolické srdcové zlyhanie myslíme, keď v čase srdcového zlyhania je prítomná
hypertenzia nad 160/100mmHg, tachyarytmia so skrátením diastolického plnenia a zlepšenie
po úprave tlaku a rytmu.Používanie kombinácie ACE-i+ betablokátory + diuretiká radikálne
zlepšia situáciu v danom stave. Mnohé štúdie potvrdili že ACE-i aj AIIRB majú rovnaké
úspechy v ovplyvnení celkovej mortality, kardiovaskulárnej mortality ako aj výskyt
reinfarktu a CMP.
Betablokátory v liečbe srdcového zlyhania majú nezastupiteľné miesto. Mnohé štúdie
potvrdili, že BB pridané k štandardnej liečbe zlepšujú systolickú funkciu ľavej komory
a znižujú riziko náhlej smrti. Dôkazy sú pre carvedilol, bisoprolol, metoprolol. BB s výraznou
ISA nie sú vhodné.

Tab. 5-3-1

AH po transplantácii srdca

Definícia
Etiológia

Incidencia
Klinický obraz
Liečba

Multifaktoriálna AH, niekedy i existujúca pred transplantáciou, ktorá
vzniká v dôsledku liečby cyklosporínom a dlhodobej kortikoidnej liečby
Cyklosporínová nefrotoxicita je prítomná u všetkých chorých po
3 rokoch liečby. Bludný kruh vzniká tým, že hypertenzia vzniknutá
následkom cyklosporínovej liečby druhotne poškodzujúce obličky.
25 – 95 % liečených cyklosporínom
Je kombináciou poškodenia obličiek cyklosporínom s rozvojom
obličkovej nedostatočnosti a ostatnými prejavmi AH
Postup ako u AH po transplantácii obličiek.
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5.4.

Artériová hypertenzia a cievne mozgové príhody (CMP)

CMP je závažný medicínsky a celospoločenský problém, ktorý vyžaduje multidisciplinárny
prístup. Incidencia je 150 na 100 000 obyvateľov s úmrtnosťou 24 % do 1 mesiaca, do
jedného roka zomiera 42 % chorých a dlhodobo je 3. najčastejšou príčinou smrti.
Na vzniku CMP sa podieľajú tieto faktory: - artériová hypertenzia (zvyšuje riziko až 4X),
kardiovaskúlárne ochorenia, ateroskleróza, diabets mellitus, obezita, porucha lipidového
metabolizmu, zvýšená viskozita krvi, vek, fajčenie, pozitívna rodinná anamnéza na CMP.
CMP rozdeľujeme na ischemické- predstavujú 80% všetkých a hemoragické, ktoré sa
manifestujú ako krvácanie do mozgu 15% a subarachnoidálne krvácanie 5%. Tieto stavy
vyžadujú hospitalizáciu s multidisciplinárnym prístupom. V akútnom štádiu sa nesnažíme
o prudký pokles miernej a stredne ťažkej hypertenzie. TK znižujeme pri hodnotách s TK nad
200 mm Hg a DTK nad 120mmHg. Najvhodnejšia je aplikácia urapidilu alebo labetalolu i.v.
Pri hemoragickej CMP znižujeme TK na 150/100 mm Hg.
Z randomizovaných klinických štúdii je jasné, že účinné zníženie TK vedie k poklesu
incidencie CMP. Účinok ACE-i a teda blokáda RAAS, mala protektívny účinok aj na
normotonikov. Dnes prevláda názor, že okrem účinkov na pokles tlaku sa na prevencii
podieľa i endotel protektívny účinok ACE-i a AIIRB ako i priaznive ovplyvnenie
distenzibility mozgových ciev. CMP u seniorov je najčastejšou komplikáciou artériovej
hypertenzie.
Sekundárna prevencia CMP je veľmi dôležitá pre vzostupnú incidenciu ochorenia ale
i počtom prežívajúcich chorých. Možno ju realizovať karotickou endarterektómiou,
antiagragačnou liečbou, antikoagulačnou liečbou (pri fibrilácii predsiení) a kombináciou
perindoprilu s indapamidom. Nevyhnutnou súčasťou je dodržiavanie zásad
nefarmakologickej liečby, v indikovaných prípadoch liečbe hypolidemikami. Liečba statínmi
je u seniorov v sekundárnej prevencii CMP rovnako prospešná ako u chorých v strednom
veku a nebola sprevádzaná žiadnymi závažnými NÚL.

5.5. Artériová hypertenzia a diabetes mellitus
Artériová hypertenzia postihuje približne 70% diabetikov 2. typu a 40% diabetikov 1. typu
a predstavuje nielen významný rizikový faktor pre rozvoj diabetických komplikácií, ale aj pre
kardiovaskulárnu a celkovú mortalitu. Diabetes mellitus 1.typu s AH sa vyskytuje, ak sa
pridruží albuminúria a následná nefropatia. Patogenéza spoločného výskytu AH a DM 2. typu
predpodkladá existenciu spoločnej dedičnosti polygénneho typu. Niekedy sa AH manifestuje
skôr ako DM, a preto u každého novo diagnostikovaného hypetonika vyšetríme, či nemá
doteraz nepoznaný DM. Po 50. roku života a pri DM 2. typu dôležitejšia úprava TK ako
kompenzácia glykémie. U seniorov sa DM vyskytuje až v 20 %, a AH má až 50 %
diabetikov. U chorých a ICHS sa DM vyskytuje v 30%. DM a AH sú súčasťou
metabolického syndrómu X, ktorý doplňuje inzulínová rezistencia, obezita a porucha
lipidového spektra. Koronárne riziko diabetikov je rovnaké ako koronárne riziko chorých po
IM bez DM. Kardivaskulárna mortalita je u chorých s DM 2-4X vyššia oproti populácii bez
DM. Chorí s DM majú 3 X vyšší výskyt CMP a 8 X vyšší výskyt ICHDK oproti chorým bez
DM. Kombinácia DM + AH zvyšuje kardiovaskulárnu mortalitu 6- násobne. Kombinácia
DM+ AH + proteinúria zvyšuje kardiovaskulárnu mortalitu 35- násobne.
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Cieľom antihypertezívnej liečby u chorých s DM je redukcia progresie mikro
a makroangiopatických komplikácií. Okrem nefarmakologickej liečby je od stanovenia
vyššieho TK nutná farmakologická liečba s individuálnym prístupm.
Odporúčane hodnoty TK u diabetika bez proteinúrie < 130/80 mm Hg, AH + DM
s proteinúriou > 1g/24 hod.<125/75 mm Hg, DM a systolická hypertenzia seniorov /
postupne znižovať s TK <160 mm Hg a dosiahnuť TK 140/90 mm Hg. Pri liečbe albuminúrie
indikujeme ACE-i, alebo AIIRB. U hypertenzných i nehypertenzných diabetikov 1. typu
s mikroalbuminúriou alebo albuminúriou sú ACE-i liekmi prvej voľby. U hypertenzných
diabetikov s mikroskopickou albuminúriou alebo klinickou albuminúriou sú AIIRB liekmi
prvej voľby. Chorý s DM má labilný TK so sklonom k ortostatickej hypotenzii, preto je
potrebné vždy merať TK aj v stoji. U hypertonických diabetikoch nie je fyziologický nočný
pokles TK, je potrebné zabezpečiť dôslednú 24 hod. kontrolu TK liečbou AH.
Kritéria pri výbere ideálneho antihypertenzíva u diabetika s artériovou hypertenziou sú
nasledovné- liek nemá zhoršovať metabolickú kompenzáciu, nesmie zvyšovať riziko
hypoglykémie, mená pôsobiť negatívne na rozvoj pridružených ochorení, nemá mať
nežiaduci vplyv na metabolizmus lipidov, bez nežiaducich interakcií s antidiabetikami, má
minimun NÚL, nevyvoláva posturálnu hypotenziu. Správna liečba hypertenzie u diabetika
spomaľuje vznik a progresiu diabetickej nefropatie. Spomľuje prechod z normoalbuminúriu
do mikroalbuminúrie. U normotenzných diabetikov I. typu s normoalbuminúriou
a normálnpu glomerulárnou filtráciou nemá liečba ACE-i vplyv na progresiu do mikroalbuminurie. ACE-i je liekom voľby u DM 1.typu s vyšším normálnym tlakom (130140/85-90mmHg). Normotenzní diabetici 1. typu so supranormálnou GF majú dostávať malé
dávky ACE-i. Sekundárna prevencia diabetickej nefropatie má zabrániť progresii
z mikroalbuminúrie do klinickej albuminúrie. Trvalé udržiavanie optimálneho TK u DM 1.
typu s incipientnou nefropatiou liečených ACE-i výrazne spomaľuje progresiu z incipientnej
do manifestnej chronickej nefropatie. Dôslednou kontrolou TK u diabetikov 2. typu sa
dosiahlo výrazné zníženie komplikácií. Významnú úlohu v sekundárnej prevencii u DM 2.
typu majú AIIRB. Podstatné je ovplyvnenie rizikových faktorov ako je albuminúria,
glykemická kompenzácia, TK a hladina lipidiv. Mnohé štúdie potvrdili prospech AIIRB
u DM 2. typu pri spomalení rozvoja chronickej renálnej insuficiencie pri diabetickej
nefropatii.

5.6 Renoparenchýmová artérialna hypertenzia.
Obličky sú orgánom, ktorý sa v podstatnej miere podieľa na regulácií TK a ochorenia
obličiek sú často doprevádzané AH. Na druhej strane v priebehu esenciálnej hypertenzie
dochádza k poškodeniu obličiek a v pokročilých štádiách je niekedy ťažké rozhodnúť, čo
bolo prvotnou príčinou. Ochorenia obličiek sú najčastejšou príčinou sekundárnej hypertenzie.
Obličky sa na regulácii TK podieľajú týmito mechanizmami - retenciou sodíka a vody,
zvýšenou produkciou vasopresorov / katecholamíny, ATII, vazopresín, endotelin. tromboxán/,
zníženou produkciou vazodepresorov/ bradykinín, adenozín, prostaglandíny, natriumuretické
peptidy, adrenomedulín, NO/, retenciou endogenných inhibítorov NO.
Sekundárna hypertenzia sa vyskytuje u týchto obličkových ochorení- proliferatívne
glomerulonefritídy,tubulointersticiálne nefritídy, polycystické obličky, jednostranné
ochorenie obličiek. Poškodenie obličiek pri esenciálnej hypertenzii sa prejavuje benígnou
a malígnou nefroangiosklerózou a aterosklerotickým poškodením obličkových artérií.
Klinicky sa benígna nefroangioskleróza v skorých štádiach prejavuje malou proteinúriou,
hyperurikémiou, pričom močový sediment a glomerulárna filtrácia sú v norme.
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V pokročilom štádiu sa prejavuje poklesom klírensu kreatinínu, zvýšením sérového
kreatinínu, proteinúriou až nefrotickým syndómom, erytrocytúriou a válcami v močovom
sedimente, progredujúcou obličkovou nedostatočnosťou. Z mimoobličkových prejavov je
neuroretinopatia, encefalopátia, kvalitatívne a kvantitatívne poruchy vedomia, kardiálna
astma a pľúcny opuch.
Funkčný renálny nález je nutnou súčasťou vyšetrenia nielen renoparenchýmových AH, ale
i pri poškodení obličiek v priebehu ostatných foriem AH. Výskyt chronického zlyhania
obličiek definovaného vzostupom sérového kreatinínu u esenciálnej hypertenzie má stúpajúci
trend , čo je známkou nedostatočnej liečby artériovej hypertenzie. Liečbou
renoparenchýmovej AH sa snažíme dosiahnuť hodnoty TK <130/80mmHg, u chorých s
proteinúriou >1g / 24 hod. TK <125/75 mm Hg. Okrem všeobecne platných zásad pre AH je
nutné znížiť príjem kuchynskej soli <6g/24 hod. N polyurickej fáze chronického zlyhania
obličiek sa riadime stratami (1gNaCl = 17mmol sodíka). Prívod draslíka sa riadi jeho
hladinou v krvnom sere a stratami močom.
Pohybová aktivita je limitovaná závažnosťou obličkovej nedostatočnosti, postinutia kostí,
anémiou a prítomnosťou kardiovaskulárnych komplikácií. Základným liekov v liečbe má byť
ACE-i. Ich výrazný renoprotrktívny účinok je daný znížením glomerulárneho tlaku , znížením
proteinúrie a znížením trofického účinku AT II na glomeruly, tubuly a interstícium.
Zabraňujú progresii diabetického i nediabetického poškodenia obličiek. Ich aplikácia
výžaduje dostatočnú úpravu hydratácie vynechať K- šetriace diuretiká, prípadne
suplementáciu K. Dávku prispôsobujeme obličkovým funkciám a preferujeme ACE-I
vylučované enterohepatálne. Dávku zvyšujeme postupne pri monitorovaní obličkových
funkcií. Rizikoví sú seniori, chorí so SZ, hyponatrémiou a intenzívnou diuretickou liečbou.
AIIRB sú dnes liekom voľby, majú rovnaký alebo lepší účinok ako ACE-i. Veľmi dobrý
účinok majú u diabetickej nefropátie( irbesartan).
Pri liečbe chýba úvodný pokles GF, nie je nutná redukcia dávky do GF< 0.25ml/s
a neodstraňujú sa dialýzou Pri hypervolémii pridať diuretikum, thiazidové D strácajú
účinnosť pri kreatinine >220 umol/l. Kálium šetriace D a kombinované podávame len pri
normálnych obličkových funkciách. Furosemid je účinný aj pri pokročilom zlyhaní obličiek s
rizikom nefrotoxicity. Kombinácia furosemidu a thiazidového diuretika je účinná, ale
vyžaduje monitorovanie.
Blokátory kalciových kanálov znižujú glomerulárny TK a permeabilitu dilatáciou aferentnej i
eferentnej arterioly. Sú účinné predovšetkým u diabetickej nefropatie, nevyžadujú redukciu
dávky a neodstraňujú sa pri dialyze.
Betablokátory sa preferujú s vnútornou sympatikomimetickou aktivitou, ktoré podobne ako
centrálne účinné antihypertenzíva a alfa 1 blokátory sú neutrálne k lipidom. Preferencia
ACE-i, ale predovšetkým AIIRB pri dodržiavaní zásad kombinačnej liečby a dosiahnutie
cieľových hodnôt TK oddialia a znížia výskyt terminálneho zlyhania obličiek. Chorí vyžadujú
starostlivý monitoring s usmernením diety,pitného režimu,pohybovej aktivity a
farmakoterapie. Chorí s CHRI liečení dialýzou majú 10 a viacnásobné riziko KV komplikácií
ako zdravé osoby rovnakého veku. Príčinou je zvýšená incidencia HĽK, ICHS a SZ. Cievne
aterosklerotické zmeny i tejto skupiny chorých oproti ostatnej populácii majú väčší stupeň
kalcifikácií a vzššiu tuhosť cienej steny. Špecifickými RF tejto skupiny sú hyperhydratácia,
anémia a poruchy kalciovofosfátového metabolizmu.

26

Renovaskúlárna hypertenzia je sekundárna hypertenzia podmienená významnou stenózou
obličkovej tepny, alebo jej vetiev. Stenózu z 2/3 tvoria aterosklerotické zmeny a1/3 je
spôsobená fibromuskulárnou dyspaziou renálnej tepny. V liečbe sa uplatňuje perkutánna
transluminálna renálna angioplastika, stent, chirurgická liečba. Nesmú sa podávať ACE-I a
AIIRB.Osobitný prístup si vyžaduje lieba hypertenzie po transplantácií obličiek a
transplantácii srdca.

5.7. Artériová hypertenzia a tehotenstvo.
Výskyt hypertenzie v tehotenstve predstavuje v civilizovaných krajinách najvyššie riziko
morbidity a mortality matky,plodu i novorodenca. V priebehu fyziologického tehotenstva
sa zvýši srdcový výdaj o 30-40% v dôsledku zvýšeného plazmatického objemu. Tento
fyziologický fenomén je sprevádzaný poklesom hlavne dTK o 5-15 mmHg v prvom trimestri.
Na konci fyziologického tehotenstva sa TK vráti na pôvodnú hodnotu.
Hodnota TK>140/90mmHg je artériová hypertenzia v každom období tehotenstva.
Klasifikácia AH v tehotenstve :
1) Chronická hypertenzia, je prítomná už pred tehotenstvom hlanvne u žien, ktoré si nemerali
TK . Objavuje sa až v druhej polovici tehotenstva. Spravidla ide o esenciálnu hypertenziu.
Sekundárne formy sú vzácne a majú nepriaznivý priebeh.
2) Gestačná hypertenzia sa objavuje po 20. týždni tehotenstva u doteraz normotenznej ženy.
U časti žien po pôrode vymizne, u niektorých je ale prejavom doteraz nepoznanej chronickej
formy AH alebo začiatkom preeklampsie.
3) Preeklampsia sa prejavuje vzostupom TK po 20.týždni tehotenstva u doteraz normotenznej
ženy s opuchmi a proteinúriou. Pri miernej forme zisťujeme TK 140/90-159/109mmHg
a proteinúria >0,3g/24 hod. s opuchmi dolných končatín. Ťažká forma preeklampsie s
hodnotami TK >160/110 mmHg, proteinúria >5g/24 hod. Kreatinín v sére >177umol/l,
KM > 350umol/l. Tr.<100x103, diuréza <400 ml/24 hod., zmeny na očnom pozadí, srdcové
zkyhanie, poruchy vedomia, hyperbilirubinémia.
4) Eklampsia je život ohruzujúci stav kedy sa ku preeklampsii pridružia krče. Sprievodnými
príznakmu sú bolesti hlavy, v epigastriu, hyperreflexia, a hemokoncentrácia.
5) HELLP syndrom je závažná forma preeklampsie charakterizovaná minimálnym vzostupom
TK, trombocytopéniou, diseminovanou intravaskulárnou koagulopatiou a niekedy
aj poruchami renálnych funkcií. Vyžaduje okamžité končenie tehotenstva.
6) Akútna tuková degenerácia pečene imonuje ako preeklampsia s HELLP sy,
Rizikové faktory hypertenzných komplikácií tehotenstva sú prvorodička, preeklampsia
v predchádzajúcom tehotenstve,chronická hypertenzia, diabeles mellitus,extrémny vek
<20,>35, obezita, viacplodové tehotenstvo, hydrops plodu .
Nefarmakologická liečba AH v tehotenstve okrem dôsledného kontrolovania chorej vyžaduje
redukcia pohybovej aktivity, pokoj na lôžku bez zníženia príjmu soli v potrave. Nie je vhodná

27

redukcia hmotnosti. Zvýšený energetický príjem nemá vplyv na prevenciu gestačnej
hypertenzie.

Antihypertenzívzívnu liečbu neprerušujeme počas dojčenia, nevhodné sú betablokátory
a nifedipín. Dojčenie nezvyšuje TK antihypertenzíva sa do mlieka vylučujú v malej
a klinicky nevýznamnej miere. Indikácia na predčasné ukončenie tehotenstva je ťažká
hypertenzia s TK> 160/110 mmHg trvajúca napriek liečbe 24-48 hod., progredujúca
trombocytopenia,
dysfunkcia pečene, progredujúca obličková nedostatočnosť, prodromálne príznaky eklampsie
a ohrozenie plodu. Všetky formy AH počas tehotenstva vyžadujú dôsledné monitirovanie a
liečbu.

Tab. 5-7-1

Farmakoterapia AH v tehotenstve

Lieky prvej línie
Alfa-metyldopa

Liečebná dávka

Vedľajšie účinky

0,5 – 2,0 g denne

sedácia, suchosť v ústach
depresia
únavnosť, sedácia

Labetalol
celiprotol
Lieky druhej línie
Hydralazín

0,2 – 1,2 g denne
200 – 400 mg denne

Prazosín

1 – 15 mg

BKK:
nitrendipín
diltiazem
isradipín
verapamil

20 mg
90 – 180 mg
2,5 – 5 mg
120 – 240 mg SR

spoločné v rôznej miere:
sčervenanie, bolesti hlavy,
nausea, opuchy

BB:
metoprolol

50 – 200 mg

atenolol

25 – 100 mg

BB sú vhodné len v neskoršom
štádiu tehotenstva, môžu viesť
k retardácii rastu plodu, ktorý
zle reaguje na hypoxicý stress
Len pri SZ !!

diuretiká
Nevhodné lieky
ACE-i
AIIRB
diuretiká

25 – 200 mg

bolesti hlavy, sčervenanie,
tachycardia, opuchy
hypotenzia po prvej dávke,
opuchy
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Tab. 5-7-2

Preeklampsia - farmakoterapia

LIEK

Dávka

NÚL

hydralazín

5 mg iv ako bolus, potom
5 – 10 mg každých 20 – 30 min
12,5 – 25 mg bolus, alebo
5 – 30 mg / hod inj. pumpou iv
20 – 80 mg bolus,
0,5 – 2,0 mg / hod pumpou
verapamil 5 – 10 mg
iv asi za 2 – 3 min. alebo
v infúzii

bolesti hlavy, tachykardia

urapidil
labetalol
BKK

5.8.

hypotenzia, bolesti hlavy
Bradykardia, bronchospazmus
Má veľmi dobrý efekt.
Potenciálny synergizmus s Mg
môže vyvolať prudký pokles TK
hlavne pri súčasnej aplikácii
infúzne

Artériová hypertenzia seniorov.

Zlepšenie sociálno- zdravotnej situácie hlavne vo vyspelých krajinách rozširuje populúciu
seniorov, často polymorbídnych. Meranie TK je potrebné vykonávať v leže, sede a v stoji. Asi
30% seniorov má ortostatickú hypotenziu, čo je dôležité pre taktiku liečby. TK merať aspoň
6-9x pri 2-3 prehliadkach. Spravidla ide o primárnu hypertenziu. Na sekundárnu myslíme pri
TK>180/110mmHg a nemali AH vo veku nad 55 rokov, pri rezistentnej AH na liečbu, náhle
zhoršenie dobre liečenej AH, prípadne zmenené labóratorne nálezy. U seniorov nachádzame
60% izolovanú systolickú hypertenziu, 30% systolicko-diastolickú hypertenziu a 10%
diastolickú hypertenziu.
Pri liečbe seniorov je nevhodná kombinácia BB a non-DHPBKK a ACE-i a kálium šetriace
diuretiku, pre riziko renálnej insuficiencie a hyperkaliemie. U ťažkej hypertenzie je prvotný
cieľ znížiť sTK na 160mmHg, postupne na 140/90mmHg. Mnohé štúdie potvrdili
opodstatnenosť liečby AH seniorov na zabránenie fatálnych a nefatálnych koronárnych
príhod ako i cievnych mozgových príhod.

Tab. 5-8-1 Zásady výberu antihypertenzív u AH seniorov bezkomorbidity
(izolovaná AH bez komorbidity je u seniorov zriedkavá)
D:

BB:

BKK:
ACE-i:
AIIRB:

- hydrochlorotiazid 12,5 mg denne – vyššia dávka nie je výrazne účinnejšia,
ale má viac NÚL
- furosemid len pri ↓ GF a SZ
- nie sú u seniorov v prevencii kardiovaskulárnych komplikácii účinnejšie
ako diuretiká
- neindikujeme BB s vyznačenou ISA
- preferujeme dlhodobo účinné dihydropyridínové BKK
- non-DHP BKK majú nepriaznivý účinok na prevodový systém
- veľmi výhodné pri dodržaní zásad pitného režimu pred prvou dávkou
a prispôsobení dávky obličkovým funkciám
- pri KI ACE-i, u chorých s diabetickou nefropatiou
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Tab. 5-8-2 Zásady výberu antihypertenzív u AH seniorov s komorbilitou
Choroba
AP, stav po IM
Srdcové zlyhanie
Diabetes mellitus
Ochorenie obličiek
CMP
Migréna
Osteoporóza
BPH

Liek prvej voľby
BB
carvedilol, ACE-i, D
ACE-i (AIIRB)
ACE-i (AIIRB)
ACE-i
hydrofilné BB
hydrochlorotiazid
alfa blokátory

Liek druhej voľby
non-DHP BKK, ACE-i
DHP BKK
BKK
BKK, D
lacidipín
Non DHP-BKK
-

5.9. Endokrinné podmienené artériové hypertenzie.
Endokrinne podmienenú artériovú hypertenziu môžeme definovať ako stav, pri ktorom
hormonálna porucha vedie ku klinicky významnej hypertenzii. Príčinou môže byť postihnutie
ktorejkoľvek endokrinnej žľazy, najčastejšie však ide o nadprodukciu mineralokortikoidov,
glukokortikoidov alebo katecholamínov. Myslíme na ňu pri AH pred 25. rokom, alebo po 50.
roku veku, pri refrakternej hypertenzii, pri spontánnej hypokaliémii, pri prítomnosti príznakov
edokrinných ochorení ( hyper a hypotyreóza, akromegália, hyperkorticizmus
a feochromocytóm), počuteľný šelest v brušnej dutine.
a) Ochorenia sympatoadrenálneho systému a feochromocytóm. Neurotransmitery SNS sú
noradrenalín, adrenalín a dopamín. Klinicky sa prejavuje AH u 90-100% chorých, trvalá je
u 50%, paroxyzmálna u 30% chorých, normálny TK menej ako 20% chorých, u deti je trvalá
AH. Klasická príznaková triada je prítomná asi u 90% cefalea, palpitácie, potenie, zároveň je
zvýšená periférna cievna rezistencia, tachykardia, dilatačná a hypertrofická kardiomyopatia
a zmeny na EKG. Dg potvrdíme laboratórnym vyšetrením hladín katecholamínov a ich
metobolitov v moči.
Lokalitu a veľkosť tumoru CT, MRI vyšetrením a izotopovou metodikou MIBG. Liečba
tumoru je operačná, pri kríze indikovanej katecholamínmi aplikujeme fentolamin, prípadne
labetalol.
b) Primárny hyperaldosteronizmus je najčastejšou formou endokrinne podmienej hypertenzie.
Klinické prejavy sú hypertenzia,neuromuskulárne poruchy, svalová slabosť až paralýza,
polyúria. V laboratórnom náleze hypokaliemia, zvýšená kaliuréza,metabolická
alkalóza,zvýšené hladiny plazmatického a močového aldosteronu, zvýšený pomer
aldosteron/PRA v sére(plazmatická renínová aktivita) Liečba je operačná,ak nie je
možná operačná podávame Spirolacton 25-75mg /deň, pri jeho horšej tolerancii amilorid,
Malé dávky glukorotikoidov.
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Tab. 5-9-1

Formy endokrinní hypertenzie

Mineralokortikoidné podmienené hypertenzie (primárny hyperaldosteronizmus,
nadprodukcie deoxykortikosteronu, syndróm zjavne nadprodukcie mineralokortikoidov)
Familiálne syndrómy spojené s retenciou Na a hypertenziou: Liddleov syndróm
(pseudohyperaldosteronizmus), Gordonov syndróm
Hyperkortizolizmus (Cushingov syndróm)
Feochromocytom
Akromegalie
Primárna hyperparatyreóza
Poruchy funkcie štítne žľazy

c).Hyperkortizolizmus Cushingov syndróm môže mať centrálnu formu asi 68% kedy je
nadprodukcia ACTH hypofýzou, periférnu formu asi 20% najčastejšie nádor nadobličky,
ektopickú formu asi 12% spôsobený nýdorom so sekréciou ACTH alebo CRH, iatrogenná
forma pri dlhodobom užívaní glukokortikoidov. V klinickom obraze dominuje hypertenzia ,
centrálna obezita,pletorická tvár, strie na koži, hirsutismus, poruchy glukozovej tolerancie,
diabetes mellitus,osteopénia, osteoporoza, svalová slabosť, neuropsychické zmeny, gonadálne
dysfunkcie. Laboratórna diagnostika sa opiera o stanovenie voľného kortizolu v moči,
a stanovenie plazmatického kortizolu a ACTH. Liečba chirurgická.
Liečba hypertenzie sa realizuje podávaním blokátorov kalciových kanálov, ACE-i
a kardioselektívne betablokátory. Liečba musí zohľadňovať metabolické abnormality pri
hyperkortizolizme.
d) Akromegália vzniká pri nadmernej tvorbe rastového hormónu.Hypertenzia sa pri nej
vyskytuje asi v25-50%. Zvýšenie krvného tlaku je spôsobené retenciou sodíka a vody,je
zvýšený srdcový výdaj, hypertrofia ľavej komory a zvýšená cievna reaktivita na ATII.
Medikamentózna liečba sa nelíši od liečby esenciálnej hypertenzie.
d) Primárna hyperparatyreóza je charakterizovaná nadmernou tvorbou parathormónu.
Výskyt hypertenzie je 10-70 % v liečbe sa doporučuje paratyreoidektómia, dostatočná
hydratácia, prívod vápnika a blokátory kalciových kanálov. Kontraindikovaný je hydrochlorothiazid.
e) Hypotyreóza sa kombinuje asi v 40% s diastolickou hypertenziou.Pri liečbe hypotyreózy
dochádza k úprave TK asi v 30% chorých.
g) Hypertyreóza spôsobuje zvýšenie minútového srdcového výdaja a pokles periférnej cievnej
rezistencie.Je zvýšený sTK a mierne znížený dTK. Liečba spočíva v podávaní betablokátorov
a v liečbe štítnej žľazy.
Hypertenzia u endokrinných ochorení sa vyskytuje u 0,2% hypertonikov zo všetkých
sekundárnych hypertenzií s častým výskytom u mladých jedincov. Možný je familiárny
výskyt, dedičnosť je často autozomálne dominantná. Pre závažné orgánové poškodenia má
byť včas diagnostikovaná a liečená.
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5.10 Akútne stavy pri artériovej hypertenzii.
a) Naliehavá artériová hypertenzia je charakterizovaná náhlym vzostupom TK bez poškodenia
alebo zhoršenia orgánového nálezu. Klinický obraz nie je typický sú prítomné rôznorodé
subjektívne ťažkosti spôsobené emočným stresom alebo vynechaním liekov. Nie je prítomné
orgánové poškodenie.
V liečbe postačí pokoj na posteli, magnesium sulphuricum 10% 10 ml i.v. ak nie je
postačujúce možno podať Captopril pod jazyk 12,5-25 mg, alebo beta blokátor.
Nie je vhodný nifedipin a diuretiká. Po zvládanuti stavu skontrolovať doterajšiu liečbu, ak
nebol liečený, tak zahájiť liečbu.
b) Hypertenzná kríza je život ohrozujúca komplikácia, ktorú charakterizuje vzostup dTK>130
mmHg a orgánové poškodenie, prípadne zlyhanie.
Klinicky sa prejavuje očnými príznakmi a to- krvácanie do sietnice, exudáty a edém papily
zrakového nervu. Neurologickými príznakmi- bolesť hlavy, závrate, nepokoj, poruchy
vedomia a zraku, niekedy TIA. Kardiálne príznaky- poruchy srdcového rytmu, akútny
koronárny syndróm, prípadne srdcové zlyhanie. Gastrointestinálne príznaky- nauzea
zvracanie.
Závažnosť hypertenznej krízy nie je daná výškou TK, ale pomerným vzostupom TK
a poškodením orgánov. Pacient s hypertenznou krízou musí byť hospitalizovaný. V liečbe sa
snažíme postupne normalizovať TK v priebehu niekoľkých dní. Prvých 24-48 hod.
neznižujeme dTK <100 mmHg a sTK <160 mmHg. Náhly pokles TK môže znížiť perfúziu
mozgom, srdcom a obličkami. Liečba je individuálna podľa klinickej situácie, ktorá k
hypertenznej kríze viedla. Opatrnosť vyžadujú seniori a chorí s arteriosklerózou mozgových
ciev.

6. Záver.
V práci som sa zaoberala liečbou hypertenzie s jej komplikáciami z pohľadu všeobecného
lekára. Jedná sa vo väčšine prípadov o doživotné ochorenie s vplyvom na život chorého,
jeho blízkych a aj spoločnosti. K výberu témy ma viedol nárast výskytu hypertenzie a jej
komplikácií a moja snaha o kvalitnú liečbu hypertonikov. Pokiaľ prispejem k záchrane a
zlepšeniu života mojich chorých bude splnený môj cieľ vrchovatou mierou.
Napriek početným doporučeniam, pri presných výsledkoch veľkých klinických štúdii a
medicíne dôkazov nezabúdajme, že farmakoterápia je len súčasťou liečby. Základom
úspechu je ľudský prístup a trpezlivosť zo strany lekára a spolupráca chorého.
Je oveľa ľahšie chorobu opísať, ako ju liečiť. Choroba je v rukách prírody a starostlivý
pozorovateľ so spoľahlivým úsudkom nemôže zlyhať v jej popise. Liečba bude vždy
podliehať vrtochom, nepresnostiam a ľudským omylom./William Withering 1741-1799/
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7. Zozman skatiek.
ACE-i
inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu
AH
artériová hypertenzia
AIIRB
antagonisty receptorov pre angiotenzín II
AP
angina pectoris
AS
ateroskleróza
ASA
kyselina acetylosalicylová
BB
betablokátory
BKK
blokátory kalciových kanálov
BKK-DHP
blokátory kalcioých kanálov- dihydropyridíny
BKK-nonDHP
blokátory kalciových kanálov-non-dihydropyridíny
CMP
cievna mozgová príhoda
dTK
diastolický krvný tlak
HK
hypertenzná kríza
HĽK
hypertrofia ľavej komory
CHOCHP
chronická obštrukčná choroba pľúc
ISCH
ischemická choroba srdca
IM
infartk myokardu
ISH
medzinárodná spoločnosť pre hypertenziu
KES
komorová extrasystoly
KESHSR
Klinicko-epidemiologická štúdia hypertenzie a rizikových faktorov
koronárnej aterosklerózy (populačný prieskum v SR 2002-2004)
KI
kontraindikácie
ĽK
ľavá komora
NSRA
nesteroidné antireumatiká
NÚL
nežiadúce účinky liekov
OA
osobná anamnéza
O-GTT
orálny glukózový tolerančný test
PAD
perorálne antidiabetiká
PCO
poškodenie cieľových orgánov
PKS
pridružené klinické stavy
PRA
plazmatická renínova aktivita
RA
rodinná anamnéza
RAAS
systém renín angiotenzín aldosteron
RF
rizikové faktory
RTG
r”ontgenové vyšetrenie
SNS
sympatikový nervový systém
TG
triacylglyceroly
TIA
tranzitorný ischemický atak
TIN
tubulointersticiálna nefritída
TK
krvný tlak
USG
ultrasonografické vyšetrenie
VLDL
lipoproteíny s veľmi nízkou hustotou
WHO,SZO
svetová zdravotníka organizácia
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