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Prevalence, znalost o hypertenzi,
léčba a uspokojivá kontrola hypertenze
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Definice a klasifikace krevního tlaku
podle měření v ordinaci (mm Hg)
Kategorie

STK

DTK

Optimální TK
Normální TK
Vysoký normální TK

< 120
120-129
130-139

< 80
80-84
85-89

Hypertenze
stupeň 1 (mírná)
stupeň 2 (středně závažná)
stupeň 3 (závažná)
Izolovaná systolická hypertenze

140-159
160-179
≥ 180
≥ 140

90-99
100-109
≥ 110
< 90

ISH lze také klasifikovat do 3 stadií dle výše systolického TK.
Pokud hodnoty STK a DTK spadají do různých kategorií, je třeba pacienta zařadit do vyšší kategorie.

Prahové hodnoty TK pro definici hypertenze
STK (mm Hg)

DTK (mm Hg)

TK ve zdravotnickém zařízení

140

90

TK v domácích podmínkách

135

85

ABPM
průměr za 24 hod.
průměr v denní době
průměr v noční době

130
135
120

80
85
70

Domácí měření TK: Mezinárodní hodnocení tlakoměrů
na stránkách ESH/dabl-blood pressure monitors
/www.hypertension.cz/ (příklady)
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TK > 140/90 mm Hg při kazuálním měření u lékaře a normální TK
v domácím prostředí dle domácího měření či AMTK
podle epidemiologických dat - výskyt až u 20% hypertoniků
výrazné rozdíly TK - až o 30-40 mm Hg !!

TK za 24 hodin 110/69 mm Hg a TF 57/min. Denní TK 114/71 mm Hg a
TF 59/min. Noční TK 96/90 mm Hg a TF 50/min.

Klasifikace jednotlivých kategorií
krevního tlaku při klinickém a domácím
měření
Office BP
Home BP

< 140/90 mm Hg

≥ 140/90 mm Hg

Office
< 135/85 mm Hg Normotension (N)
Hypertension (C)
≥ 135/85 mm Hg

Masked
Hypertension
(HM)

Hypertension (H)

Nefarmakologická léčba hypertenze:
nutná u hypertenze i vysokého normálního TK
l snížení tělesné hmotnosti s následnou stabilizací váhy
u osob s nadváhou a obezitou
l omezení soli na příjem kolem 5-6 g/ den
ldostatečná tělesná aktivita (30-45 min. 3x-4x týdně)
l snížení nadměrné konzumace alkoholu
lzanechání kouření
l zvýšení konzumace ovoce a zeleniny a snížení celkového příjmu
tuků, zejména nasycených
l omezení léků podporujících retenci sodíku a vody
(nesteroidní antiflogistika), sympatomimetik, kortikoidů
a u citlivých žen event. steroidní antikoncepce

Kdy zahajovat farmakologickou léčbu?
TK > 180/110 mmHg: okamžitě
TK 160-179/100-109 mmHg: okamžitě, pokud nemocný má současně
diabetes mellitus
metabolický syndrom
kardiovaskulární nebo ledvinné onemocnění
subklinické orgánové poškození
riziko SCORE > 5%
v ostatních případech zahájit léčbu v průběhu jednoho měsíce,
pokud jsou hodnoty TK opakovaně v tomto rozmezí

Kdy zahajovat farmakologickou léčbu?
TK 140 – 159/90-99 mm Hg opakovaně, zahájit léčbu v průběhu jednoho měsíce,
pokud
DM, MS or SCORE ≥ 5 %
subklinické orgánové postižení
kardiovaskulární nebo ledvinné onemocnění
v ostatních případech je možné vyčkávat až tři měsíce;

v případě, že přetrvává TK >140/90 mm Hg, zahájit léčbu
oddálení těžší formy hypertenze
u jedinců predisponovaných k diabetu zpomalení (zabránění) rozvoje
léčba nezvyšuje riziko jiných závažných nemocí (tumory, násilná smrt)

Cílový krevní tlak
Obecný cíl léčby: snížení dlouhodobého celkového KV rizika
Léčba:
- všech reverzibilních RF
- přidružených onemocnění
- hypertenze
Cílový TK:
• < 140/90 mmHg obecně u všech hypertoniků
• U osob nad 65 let
• lze tolerovat STK < 150 mm Hg, pokud nemají významné
komorbidity
• výchozí hodnota DTK < 70 mmHg – léčbu je třeba vést
individuálně

Výběr antihypertenziv
Ø V první řadě užíváme preparáty těch tříd, které mají data ze
studií vyhodnocujících mortalitu a morbiditu na KV příhody,
tj. základní antihypertenzíva, a to v monoterapii i v
kombinační léčbě.
Ø Další antihypertenzíva bychom měli užívat teprve po
vyčerpání léčebných možností za použití základních
antihypertenzív.
Ø Kromě antihypertenzního účinku bereme v úvahu také vliv na
metabolické, hemodynamické parametry a renální funkce.
Ø Prioritní by měla býti účinnost a tolerance léku, avšak je
nutno zvážit i náklady na léčbu.
Ø Bereme v úvahu také potenciální interakce s jinými léky.

Přehled antihypertenzních léků
Základní třídy farmak vhodných pro zahajovací i udržovací
léčbu hypertenze, pro monoterapii i kombinační léčbu:
Antihypertenziva s nejširším použitím
/univerzální antihypertenziva/
ACE inhibitory
AT1 – blokátory
Blokátory kalciových kanálů
Diuretika
Betablokátory

Další antihypertenzíva vhodná pro kombinační léčbu:
alfa-blokátory
centrálně působící látky

Dvojkombinace antihypertenzív
•

Kombinační léčba je až 5x účinnější než monoterapie
Wald DS et al, Amer J Med 2009

•
•
•

•
•

Je nutná nejméně u 70% nemocných s hypertenzí
Adherence nemocného závisí na schopnosti dosáhnout
cílových hodnot
Léčbu můžeme zahájit dvojkombinací nízkých dávek, zvl.
je-li výchozí TK >160/100 mm Hg nebo cílový TK kolem
130/80 mm Hg
Fixní kombinace je výhodná pro nemocného a je účinnější!
Nejpraktičtější jsou fixní kombinace, kde existují různé síly
obou složek

PROČ	
  FIXNÍ	
  KOMBINACE	
  V	
  LÉČBĚ	
  HYPERTENZE?	
  	
  
O 30% VYŠŠÍ PROCENTO	
  NORMALIZACE	
  TK	
  PŘI	
  
POUŽITÍ	
  FIXNÍ	
  VS.	
  VOLNÉ	
  KOMBINACE	
  

+29%
p<0,0001

(2839 PACIENTŮ NA VOLNÉ VS. 3367 PACIENTŮ NA FIXNÍ KOMBINACI)
Wanovich	
  et	
  al.	
  Am	
  J	
  Hypertens	
  2004;17:223A	
  	
  

Preferované kombinace základních antihypertenzív
Blokátory
Ca kanálů

ACE inhibitory
AT1 blokátory

ACEI/sartan + BKK:
nejširší použití, zejména při
vysokém KV riziku;
• manifestní ateroskleróza,
• nefropatie,
• diabetes mellitus 2. typu

Sulfonamidová
diuretika

ACEI/sartan + diuretikum:
• stav po CMP (indapamid),
• hypertenze + HLKS,
• hypertenze u DM 2. typu a
nefropatie: indapamid při
β-blokátory
GF > 0,5 ml/s/1,73 m2
BKK + diuretikum
dobrá antihypertenzní
účinnost i schopnost snížit
výskyt KV příhod
(VALUE, COPE)

Méně vhodné kombinace základních antihypertenzív
Blokátory
Ca kanálů

ACE inhibitory
AT1 blokátory

Sulfonamidová
diuretika

β-blokátory

• ACEI/sartan + beta-blokátor: málo dat v primární prevenci
(kombinace vhodná u hypertenze s ICHS)
• Diuretikum + beta-blokátor: riziko nežádoucích metabolických
účinků
• BKK + beta-blokátor: nedostatek dat z prospektivních studií
(dihydropyridiny), kombinace nondihydropyridinových BKK s BB
kontraindikována
• ACEI + sartan: negativní výsledky studie ONTARGET

Trojkombinace antihypertenzív
•
•
•
•

Tato léčba nutná minimálně u 20% hypertoniků
Zvážit vyšetření k vyloučení sekundární hypertenze
Vždy má být zastoupeno diuretikum
Kombinace s nejširším použitím:
ACEI/sartan + BKK + diuretikum
• Nejsou data z prospektivních studií – řídíme se
klinickou situací (komorbiditami, účinností a
snášenlivostí léčby)

Hodnoty TK po přidání spironolaktonu anebo
dalšího blokátoru RAS u rezistentní hypertenze
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J Hypertens, 2010, 28,,2329-2335

Léčba hypertenze ve stáří
•
•
•
•
•

Léčbu zahajovat nižšími dávkami antihypertenziv
Navyšovat léčbu pomalu
Měřit TK vsedě i vstoje
Nejméně účinné jsou betablokátory
Zpomalení rozvoje kognitivních poruch:
dihydropyridiny (ACE inhibitory, sartany)
• Cílový TK: STK 150 mm Hg může být postačující,
pokud dotyčný nemá významnou komorbiditu (SHEP,
Syst-Eur, EWPHE, HYVET)
• Léčit také osoby ve věku nad 80 let, pokud je celkový
stav nemocného dobrý

Rezistentní hypertenze
Přetrvávající TK >140/90 mm Hg navzdory podávání
nejméně trojkombinace antihypertenzív včetně
diuretik v maximálních tolerovaných dávkách
• Pseudorezistence: špatná adherence k léčbě
• Skutečná rezistence
– Diabetes mellitus, obezita
– Sekundární hypertenze (sy spánkové apnoe, primární
hyperladosteronizmus)
Vyšetření na specializovaném pracovišti je žádoucí

Stanovení antihypertenziv
v séru u ambulantních
pacientů s rezistentní hypertenzí
-centrum pro HT VFN Praha
23%

pozitivní
53%

částečně negativní

negativní
24%

Štrauch et al, J Hypertens, 2013,31, 2455-2461

Studie SIMPLICITY-HTN 3

Rezistentní hypertenze: speciální léčebné přístupy

• trvalá stimulace baroreceptorů
– nejasná perspektiva, lokální komplikace

• denervace renálního sympatiku- RF ablace, USG
– relativně bezpečná metoda
– Výsledky srovnatelné s farmakologickou léčbou
– nevede k vysazení antihypertenzní léčby

Hypolipidemická léčba
Podáváme statiny:
všem hypertonikům s manifestní ICHS, ICHDK, po CMP
nebo TIA a diabetikům s cílem dosáhnout hodnoty
celkového cholesterolu < 4,5 a LDL-chol. < 2,5 mmo/l (u
velmi rizikových < 1,8 mmolúl
hypertonikům s celkovým KV rizikem > 5 %, u kterých
nebylo nefarmakologickou léčbou dosaženo cílových
hodnot (celk. chol. < 5,0 a LDL-chol. < 3,0 mmol/l)

Protidestičková léčba
Rutinní podávání antiagregační léčby u hypertenze se
nedoporučuje
U nemocných po CMP a po IM podáváme dle doporučení
pro tato onemocnění
Nízkou dávku kyseliny acetylosalicylové (100 mg/den)
zvažujeme u:
– hypertenze s renální insuficiencí
– hypertenze s vyšším KV rizikem

Je třeba nejprve dosáhnout dobré kontroly TK

Příčiny špatné kontroly
hypertenze?
Ø nedostatečná farmakologická léčba,
absence kombinační léčby, absence diuretik
v troj a více-kombinacích
Ø zhoršená compliance/adherence k léčběnutnost celoživotní léčby, nechut k užívání
léků, motivace pac.?
Ø Zhoršená compliance-vedlejší účinky léků,
lékové interakce
Ø další- sekundární hypertenze

jwidi@lf1.cuni.cz

