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Definícia a klasifikácia artériovej hypertenzie.

Hypertenzia dá klasifikovať podľa: 

1. hodnôt krvného tlaku 

(číselná definícia a klasifikácia);

2. priebehu -malígna alebo benígna forma;  

3. etiológie -esenciálna hypertenzia, 

-alebo sekundárne formy. 



Európska definícia a klasifikácia úrovne TK (mmHg)

Kategória TKS TKD

Optimálny TK < 120 < 80

Normálny TK 120 - 129 80 - 84

Vysoký 

normálny TK

130 - 139 85 - 89

1. stupeň HT 140 - 159 90 - 99

2. stupeň HT 160 - 179 100 - 109

3. stupeň HT  180  110

Izolovaná 

systolická HT

> 140 < 90

Eur. Guidelines of HT: J Hypert. 2003;2007,2013,2018.



Krvný tlak                                       (mmHg))

Normálny TK <120 / <80

Zvýšený  TK 120–129 / <80

Hypertenzia   

1. stupeň                           130–139 / 80-89

2. stupeň                                ≥ 140 /  ≥ 90

Americká klasifikácia úrovne TK (2017)



Zvýšenie prevalencie  HT pri klasifikácii podľa US  gdl. r. 2017



vrodené dispozície – prostredie  Vek (roky)

Predhypertenzia         0 – 30

Normotenzia   Včasná hypertenzia      20 – 40

Definitívna hypertenzia        30 – 50

Nekomplikovaná Komplikovaná

Akcelerovaná Srdce   Veľké   Mozog  Obličky

-malígna      cievy
(podľa: Kaplan,2002)

Prirodzený vývoj hypertenzie



Hraničné hodnoty TK pre definíciu hypertenzie

v rôznych situáciách

TK-Syst TK-Diast

Ambulancia, nemocnica      >140                    > 90

• 24-hod   (priemer)             > 130                   > 80

• Denný     (bdenie)             > 135                    > 85

• Nočný (v spánku)             > 120                    > 70

• Domáce meranie               > 135                    > 85



Ambulantné monitorovanie TK

hodnoty v norme

• 24-hodinový priemer (norma < 130/80)

• Priemer počas bdenia ( norma <135/85)

• Priemer počas spánku  (norma< 120/70),

• Obvyklý pokles krvného tlaku počas spánku je 

obvykle 10%- 20% (Dipping).



Epidemiológia hypertenzie

Vyskytuje sa u 30-45% dospelej populácie

Po 7. dekáde je výskyt asi 60-70% 

Prevalencia vo vyspelých západných krajinách sa znižuje, 

ale zvyšuje sa v rozvojových krajinách.

(zmeny životného štýlu...)

Vplyv majú genetické, socioekonomické faktory a  faktory 

prostredia.

V posledných 30-40 rokoch sa zlepšila záchytnosť a aj 

liečba hypertenzie

Sekundárme HTN predstavujú zhruba 5-10%.



Diagnostický prístup a ciele vyšetrenia pacienta 

s hypertenziou.

Cieľom diagnostiky je:

- zistiť úroveň krvného tlaku, 

- identifikovať sekundárne formy hypertenzie a

- vyhodnotiť celkové kardiovaskulárne riziko 

pacienta.



Merania krvného tlaku –stanovenie diagnózy HT:

Merania pri viacerých príležitostiach umožňujú 

zadefinovať úroveň  krvného tlaku. 

Dôležitá je správna metodika  merania. 

Používajú sa ortuťové tlakomery, prístroje 

poloautomatické založené na auskultačnom alebo 

oscilometrickom princípe;

Mali by však byť validizované, certifikované. 

Pravidelne by mali byť kontrolované všetky používané 

tlakomery a ich presnosť porovnávaná s ortuťovým 

sgfygmomanometrom. 



Možnosti  diagnostiky a klasifikácie hypertenzie

(ESH/ESH, 2018)

- Opakované meranie TK v ambulancii lekára

(pri aspoň dvoch rôznych návštrevách u lekára)

- Meranie mimo ambulancie pomocou AMTK

(Ambulantné Monitorovanie Tlaku Krvi),

- a/alebo Domáce meranie TK

(ak je dobre technicky zabezpečené, dôveryhodné 

a ekonomicky prístupné.)

ESC/ESH, 2018



Základné vyšetrenia a laboratórne parametre

Klinické vyšetrenie, 

Výška, váha, BMI, obvod pása,

cholesterol, glykémia, KM, kreatinín,urea, GF, Na,K,Ca, 

AST,ALT, KO+dif, 

EKG, 

moč chem+sed

Ďalšie vyšetrenia a laboratórne charakteristiky:

pomer: Albumín/keatinín v moči; albumínúria/24h,

KVP (kvantitatívna proteinúria),

ECHOKG, 

očné pozadie, 

IMC, USG nález AS plakov

Monitor TK, 

PWV (Pulse Wawe velocity - rýchlosť šírenia pulzovej vlny 

v aorte = stiffness - ukazovateľ tuhosti aorty),



Subtypy hypertenzie

Izolovaná Systolická Hypertenzia (ISH)

Izolovaná Systolická Hypertenzia mladých osôb

Izolovaná Diastolická Hypertenzia

Hypertenzia bieleho plášťa, alebo Izolovalá hypertenzia v 

ordinácii lekára

Maskovaná Hypertenzia, alebo Izolovaná Ambulantná HT

Pseudohypertenzia

Autonómne zlyhanie, a ortostatická, alebo posturálna

Hypotenzia                  

Tlak krvi počas záťaže a laboratórnych stresov.



Počínajúc tlakom 115/75 mmHg, sa KV riziko

zdvojnásobuje s každým zvýšením o 20/10 mmHg

v celom rozsahu hodnôt TK. 

Kontinuálny vzťah medzi hladinou tlaku krvi a KV rizikom 

(ešte v pásme normálnych hodnôt TK) znamená, že každá 

numerická definícia a klasifikácia hypertenzie je arbitrárna.

Podľa názoru niektorých autorov,

Prahová hodnota pre dg. hypertenzie u jednotlivých pacientov 

by mohla byť individuálna, odlišná medzi jednotlivcami, 

= pohyblivá hodnota v určitom rozmedzí aj s prihliadnutím na 

individuálny profil celkového kardiovaskulárneho rizika jedinca

(vízia personalizovanej medicíny)



SEKUNDÁRNA HYPERTENZIA.

Predstavuje asi  10% prípadov hypertenzie. 

Je charakterizovaná tým, že sa dá zistiť príčina vzniku 

hypertenzie, ktorá je niekedy odstrániteľná, čím sa 

môže dosiahnúť vyliečenie pacienta. 

Nedá sa vylučovať  u každého pacienta s 

hypertenziou,  

vylučujeme ju cielene  - ak máme na ňu podozrenie



Anamnéza - údaje vedúce k suspekcii na sekundárnu 

hypertenziu:

a) Rodinná anamnéza ochorenia obličiek (polycystické obličky)

b) renálne ochorenie, infekcie močového traktu, hematúria,

abúzus analgetík (poškodenie parenchýmu obličiek)

c) Užívanie liekov/ látok: orálne kontraceptíva,

sladké drievko, karbenoxolón, nosné kvapky (dekongestíva)

kokaín, amphetamíny, steroidy, nesteroidal analgetiká, 

erythropoietin, cyklosporin

d) epizódy potenia, bolesti hlavy, anxiety, palpitácií,

posturálne závraty (feochromocytóm)

e) polyúria, polydipsia, epizódy svalovej slabosti

v dôsledku hypokaliémie (hyperaldosteronizmus), kŕče 

f) Priberanie na hmotnosti, emočná labilita –u pacientov s

Cushingovým syndrómom

g) Hlasné chrápanie, budenie sa zo sna, (Obštrukčný Sleep

-apnoe syndróm)  



Fyzikálne vyšetrenie

Celkový vzhľad 

Okrúhla mesiačikovitá tvár s pletorou, obezita na trupe, 

Fialové strie na koži, ľahký vznik odierok, hirzutizmus,

Svalová slabosť -susp Cushingov syndróm. 

Rozdiel vo vývoji svalov medzi HK, alebo medzi hornými 

alebo dolnými a hornými končatinymi - suponujú koarktáciu

aorty (rozdiely TK podľa miesta koarktácie)

Lokálne nálezy:

Vyšetrenie hrudníka so zemeraním na extrakardiálne šelesty,

papáciu kolaterálnych ciev pri koarktácii aorty.



Brucho:

- Šelesty pri stenóze renálnej artérie majú temer vždy 

diastolickú komponentu, alebo môžu byť kontinuálne a sú 

najlepšie počuteľné pri stredovej čiare vľavo, alebo vpravo 

tesne nad umbilikom, alebo na bokoch. 

- Palpácia abdominálnej aneuryzmy, alebo zväčšených 

obličiek pri polycystických obličkách.

Vaskulárny systém:

- Palpácia a auskultácia karotíd -pátranie po stenóze,

alebo oklúzii. 

- Palpácia femorálnych pulzov – oslabenie, alebo oneskorenie

v porovnaní s radiálnym pulzom, 

- meranie TK na dolných končatinách.



Časté  príčiny sekundárnej hypertenzie.

ESC/ESH, 2018





Na sekundárnu hypertenziu myslíme: 

-u mladších ako 35 rokov,

najmä, kde nie je pozitívna RA hypertenzie.

pri -akcelerovanej (malígnej) hypertenzii 

-známkach ochorenia obličiek (proteinúria,

nerovnako veľké obličky)

-tam, kde je hypokaliémia pred liečbou diuretikami

-hypertenzia rezistentná na konvenčnú liečbu 

(napríklad viac, než na tri lieky v plnej dávke)

-neobvyklé symptómy (záchvaty potenia, záchvaty 

slabosti)



Hlavné druhy sekundárnej hypertenzie

-Renoparenchýmová hypertenzia (výskyt je častejší, 

čím je kreatinín vyšší)

- Renovaskulárna hypertenzia

- Endokrínne podmienená hypertenzia

- Koarktácia aorty

- Ochorenia CNS

- Afektívne poruchy

- Poruchy spánku

- Gaviditou indukovaná hypertenzia

- Liekmi indukovaná hypertenzia

- Inými látkami indukovaná hypertenzia



Koarktácia aorty, uzurácia 

rebier kolaterálnymi tepnami.

Koarktácia aorty za odstupom 

ľavej Art. Subklávie. 

Kolaterály na angiografickom vyš
Zdroj: internet



Fibromuskulárna dysplázia 

pravej arteria renalis

Zdroj: internet



Hypertenzia v gravidite -rozdelenie:

Pre-existujúca hypertenzia, je pred graviditou,  

alebo vzniká pred 20 týždňom a pretrváva po pôrode viac,

ako 6 týždňov, a môže byť spojená s proteinúriou

Gestačná hypertenzia, sa vyvíja po 20 týždni gravidity, a obvykle 

odoznie do 6 týždňov po pôrode

Pre-existujúca hypertenzia so superimponovanou gestačnou 

hypertenziou a s proteinúriou.  

Preeklampsia: gestačná hypertenzia s proteinúriou (> 0,3 g / 24). 

Vyskytuje sa častejšie počas prvého tehotenstva, pri viacnásobnom 

tehotenstve, hydatidiformnej mole, antifosfolipidovom syndróme, 

alebo s preexistujúcou HT, ochorením obličiek,  alebo diabetes. Býva 

obmedzenie rastu plodu, a je bežnou príčinou predčasného pôrodu.

Jediný liek na preeklampsiu je pôrod.

Antenatálne neklasifikovateľná hypertenzia. Zistí sa po 20.týždni, 

a nie je jasné, či bola pred graviditou; prehodnotí sa po šestonedelí.



Obštručný Sleep apnoe syndróm (OSA)      /1

Je charakterizovaný opakovanými epizódami zastavenia prietoku 

vzduchu respiračnými cestami, ktoré je spôsobené kolapsom 

dýchacích ciest počas spánku. 

(Pacient nie je schopný sa nadýchnuť; hrudník sa pohybuje v snahe 

sa nadýchnuť.) 

Počas týchto epizód sa znižuje saturácia kyslíka v artériovej krvi. 

Táto apnoická pauza môže trvať 10 – 60 – 90 ! sekúnd! 

Pacient sa prebudí na pocity dusenia a dýchanie sa  obnoví so 

sprievodným silným chrápaním. Zobudenie nemusí byť úplné...

Tieto epizódy sa môžu opakovať až do 600x za noc;

sú spojené s akútnym krátkym vzostupom TK (môžu byť až 

extrémne prudké vzostupy, do 300/120 mmHg);

Hypoxémia, hyperkapnia, výrazný vzostup negatívneho  

intratorakálneho tlaku, zobudenie zo spánku, poškodenie endotelu 

sú predpokladané mechanizmy vedúce k hypertenzii.

OSA vedie k aktivácii sympatika; spôsobuje sekundárnu HT.



Obštrukčný Sleep apnoe syndróm (OSA)      /2

Pacienti sú počas dňa somnolentní, (riziko dopravných nehôd), nemajú 

pocit, že by ich spánok osviežil.

Majú pocit dusenia v počas spánku, ťažké sny... ich partneri tieto epizódy 

často popisujú ako steresujúce aj pre nich...

Dg.: Polysomnografia,

monitorovanie saturácie kyslíka počas spánku pulzným oximetrom.

Index apnoe-hypopnoe: počet takýchto epizód/hod počas spánku.   

Norma je < 5 AHI/hodinu

AHI: 5-15 ľahký, 15-30 = stredný,  > 30 ťažký stupeň sy OSA

Liečba OSA: ak je úspešná dochádza aj k redukcii TK.

(aminophylin;  Diluran –acetazolamid –ovplyvňuje pH)

Modifikácia životného štýlu: redukcia hmotnosti, nepitie alkoholu na noc, 

nemajú sa používaťt tablety na spanie.

Chirurgia na HCD (resekcia mäkkého podnebia)- upúšťa sa od nej 

Najlepšia je CPAP – Continuous Positive Airway Pressure - kontinuálny 

tok vzduchu do masky respirátora pod individuálne nastaveným tlakom.



Možný postup pri podozrení na sekundárnu HT /1

1.)Vylúčiť neendokrínne formy sekundárnej HT

Nefrogénne formy (renoparenchýmová, renovaskulárna)

Neurogénne (stres, afektívna porucha-psychiatrické ochorenie, 

hypertenzia bieleho plášťa)

Sleep-apnoe syndróm

Koarktácia aorty

Liekmi indukovaná hypertenzia: (steroidy, NSAID, 

antidepresíva, cyklosporín, pohlavné hormóny, očné roztoky, 

nosné kvapky –dekongestíva, lieky proti kašľu, kokaín, 

anorektiká...)

Alkoholizmus 



Možný postup pri podozrení na sekundárnu HT :   /2

2.) Hľadať endokrínne príčiny hypertenzie podľa klinického 

obrazu pacienta a jeho laboratónych nálezov.

-potvrdenie biochemickej diagnózy

(napr. hyperaldosteronizmu)

- potvrdenie autonómnej nadprodukcie hormónu

(napr. aldosterónu- nedôjde k jeho supresii po infúzii 2l FR 

v priebehu 4 hodín; odbery vzoriek na Aldsterón a PRA 

bazálne, za 2 a 4 hodiny, PRA je suprimovaný len minimálne), 

- zobraziť zdroj nadmernej produkcie (aldosterónu)



Možný postup pri podozrení na sekundárnu HT :   /3

2.) Cushingova choroba, syndróm:.

-potvrdenie biochemickej diagnózy

(zvýšená hladina kortizolu)

- Potvrdenie autonómnej nadprodukcie hormónu

(Kortizol, supresívne testy)

- Zobraziť zdroj nadmernej produkcie (kortizolu)



Rizikové faktory vzniku KV komplikácie

• Pohlavie (m > ž)

•  Vek (m> 55rokov, ž> 65rokov)

•  Fajčenie (súčasné, alebo v anamnéze)                     

• Total Cholesterol > 5mmol/l, HDL cholesterol 

•   Kyselina močová

•   Diabetes

•  Nadváha, alebo obezita; centrálna obezita:

obvod pása: muži > 102cm, ženy > 88cm;

•  Rodinná anamnéza predčasného KV ochorenia

(m<55rokov,   ž< 65rokov)

•  RA skorého vzniku hypertenzie,

•  Skorý nástup menopauzy

•  Sedavý spôsob života

•  Psychosociálne a socioekonomické faktory

•  Frekvencia srdca (pokojové hodnoty > 80´

(pozn: nie je uvedená Výška krvného tlaku )

(ESC/ESH Guidelines 2018)



Hypertenziou Mediované Orgánové Poškodenie (HMOD)

(zmeny orgánov detekovateľné u klinicky zdravých osôb )

• zvýšená tuhosť artérií (Pulse-Wave Velocity > 10 m/s)

( rýchlosť karotido-femorálnej pulzovej vlny, cfPWV,

• Tlaková amplitúda, PP ≥ 60 mmHg )

• EKG Hypertrofia ĽK Sokolow-Lyon> 35mm

Cornellov index m > 28mm, ž >20mm

• Echokg-masa ľavej komory:

m > 50 g/m2,7; ž > 47 g/m2,7 ; /výška v m2,7/,

(u neobéznych: muži: LVMi> 115g/m²,  ženy-LVMi> 95g/m²

• Mikroalbumínúria:  30-300mg/24 hod, alebo: 

pomer albumín/kreatinín: 3,4 - 34 mg/mmol v rannom moči

• Znížená glomerulárna filtrácia 

mierne: 30-59 ml/min/1,73m² ;

• ABI < 0,9 (členkovo-lakťový index)

• Pokročilá retinopatia; hemorágie, alebo exsudáty, 

edém papily,      (ESH/ESC guidelines 2018)



Dokázané  prítomné KVS, alebo renálne ochorenie

(Pacient má-prekonal klinické ohorenie)

• Cerebrovaskulárne: Ischemická  mozgová príhoda, Mozgové 
krvácanie, Tranzitórny ischemický atak

• Ochorenie srdca: Infarkt myokardu,  Angína pectoris, 
Koronárna revaskularizácia, 

• Aterosklerotický plát  zistený pri zobrazovacom vyšetrení.

• Srdcové zlyhávanie, včítane HFpEF

• Periférne artériové ochorenie (PAOO)

• Fibrilácia predsiení

• Obličky: výrazné zníženie GF: < 30ml/min/1,73m²

( ESC/ESH Guidelines 2018)



Aterosklerotický plak

Zdroj: internet



Artériová tuhosť – Stiffness

-regionálna tuhosť

založená na nepriamom meraní rýchlosti šírenia

karotido-femorálnej rýchlosti pulzovej vlny –PWV

je považovaná za zlatý štandard merania 

tuhosti artérií 

Aorta –

schematicky;

šírenie 

pulzovej vĺny

Zdroj: internet



Stratifikácia KV rizika podľa kategórií pridaného rizika 

podľa prítomnosti negatívnych prognostických faktorov 

(ESH/ESC 2018)



(ESC/ESH Guidelines 2018)

Dokumentované KVO: Ischemická NCMP, Mozgové krvácanie, TIA

Infarkt myokardu,  Angína pectoris, Koronárna revaskularizácia, 

Aneuryzma aorty, signifikantný plak (s ˃50% stenózou), (nezahŕňa 
IMT)

DM s orgánovým poškodením (proteínúria, hypertenzia 3.st.,

alebo hypercholesterolémia,

CKD: výrazné zníženie GF: < 30ml/min/1,73m²

Kalkulované SCORE ≥ 10%

Výrazne zvýšený jednotlivý rizikový faktor:

napr. Cholesterol ˃ 8 mmol/l, familiárna hypercholesterolémia,

Hypertenzia 3st. (TK ≥ 180/110 mmHg)

Väčšina diabetikov (s výnimkou niektorých mladých s DM 1, bez

výrazných RF, ktorú môžu byť miernom riziku)

LVH Hypertrofia ľavej komory

CKD-eGF 35-59 ml/min/1,73 m2 povrchu tela

Kalkulované SCORE  5-10%

Hypertenzia 2. stupňa

Kalkulované SCORE  ≥1%  do ˂  5%

Do tejto kategórie patrí veľa osob stredného veku

Kalkulované SCORE  ˂ 1%

10-ročné KV riziko fatálnej príhody (SCORE) 



Conroy et al.: EHJ 2003;24:987 – 1003.

SCORE – Systolic COronary Risk Evaluation funded under EU BIOMED Programme

SCORE: 10-ročné riziko fatálnej kardiovaskulárnej príhody

v Európskej populácii s vysokým KV rizikom.



Princípy liečby hypertenzie



Zmena životného štýlu

Odporúča sa aj u osôb s vysokým normálnym TK a ďalšími 

rizikovými faktormi na zníženie rizika u všetkých pacientov 

vrátane tých, ktorí potrebujú farmakoterapiu.

Cieľom je zníženie TK, kontrola ďalších rizikových faktorov a 

zníženie počtu dávok antihypertenzív.

- nefajčenie

- zníženie hmotnosti (-10 kg znižuje TK o 5-20 mmHg)

- zníženie nadmerného príjmu alkoholu

- fyzické cvičenie

- zníženie príjmu soli

- zvýšenie príjmu ovocia a zeleniny a

zníženie príjmu kalórií a nasýtených tukov

Odborná podpora s periodickým povzbudzovaním!



Kedy začať s antihypertenzívnou intervenciou / terapiou?

(ESH/ESC 2018)



Niektoré princípy liečby hypertenzie:

Cieľový TK všeobecne:      TK  140/90 mmHg,

pri dobrej tolerancii TK na 130/80 mmHg u väčšiny pacientov.

U starších  TK 130-139

Otázka J- Krivky: aké zníženie TK  je prospešné ?

nezhoršuje prílišné zníženie TK prognózu?

(perfúzny tlak srdca, mozgu, obličiek)

Vyhýbame sa zníženiu diastolického TK pod 70 mmHg



Kedy začať liečbu - prah pre liečbu

Vysoký normálny tlak (130–139/85–89 mmHg): 

Farmakoterapia sa môže zvážiť, keď je KV riziko veľmi vysoké

kvôli už prítomným KVO, najmä ICHS. (prekonaný IM, NCMP, TIA, 

SZ v sekundárnej prevencii)

Liečba nízko-rizikového 1. stupňa (140-159/90-99 mmHg):

pri nízkom-strednom riziku a bez dokázaných HMOD, sa 

farmakoterapia odporúča, ak pacient po určitom období zmeny 

životného štýlu ostáva stále hypertenzný. 

Starší pacienti:

Antihypertenzívna liečba a zmena životného štýlu je odporúčaná u 

dobre komponovaných starších pacientov (>65 rokov, ale nie >80 

rokov ak je SBP v rozsahu (140–159 mmHg.

(ESC/ESH Guidelines 2018)



Cieľové hodnoty TK:

Ako prvý cieľ u všetkých pacientov znížiť TK <140/90 mmHg 

ak je liečba dore tolerovaná, tak cieľové hodnoty TK pri liečbe 

by mali byť 130/80 mmHg alebo nižšie u väčšiny pacientov.

U pacientov <65 rokov sa odporúča nižší cieľový tlak v rozsahu

120–129 mmHg u väčšiny pacientov.

U pacientov 65- 80 ročných sa odporúča cieľový systolický 

tlak v rozsahu 130–139 mmHg.

U pacientov nad 80 rokov, je odporúčaný cieľový systolický tlak

v rozsahu 130–139 mmHg, ak je tolerovaný.



Cieľové hodnoty Diastolického tlaku:

TK-D <80 mmHg by mal dosahovaný pre všetkých

hypertenzných pacientov, nezávisle od úrovne rizika a 

komorbidít.

TK-D by nemal byť nižší než 70 mmHg 

Je odporúčané začať antihypertenzívnu liečbu 

dvojkombináciou, najlepšie v jednej tabletke (single pill 

combination, SPC).

Výnimkami sú krehkí starší pacienti, a pacienti s nízkym rizikom

s 1. stupňom hypertenzie (najmä ak majú TK-S <150 mmHg).



Následné kontroly TK

(ESH/ESC 2018)



Stratégia liečby pacienta s nekomplikovanou hypertenziou

(ESH/ESC 2018)



Stratégia liečby hypertenzie a ICHS

(ESH/ESC 2018)



Stratégia liečby hypertenzie a chronickej obličkovej choroby

(ESH/ESC 2018)



Stratégia liečby hypertenzie pri srdcovom zlyhávaní 

s redukovanou systolickou funkciou (HFrEF)

(ESH/ESC 2018)

Nesmú sa používať non-dihydropyridínové 

antagonisty kalciového kanála (napr. verapamil,  diltiazem).



Prehľad liečby hypertenzie pri niektorých klinických stavoch

(ESH/ESC 2018)

Nesmú sa používať non-dihydropyridínové 

antagonisty kalciového kanála (napr. verapamil,  diltiazem).



Rezistentná hypertenzia. 

(ESH/ESC 2018)

Nesmú sa používať non-dihydropyridínové 

antagonisty kalciového kanála (napr. verapamil,  diltiazem).



Charakteristika pacienta (ktorého plánujeme liečiť)

Vek ( >55 r,  < 55 r )

Pohlavie -žena –možnosť gravidity, gravidita (ACEI,sartany)

-po menopauze, HYE, apod...

-muž

Frekvencia pulzu, Výška, váha (obezita,MS) , 

TK (S,D,SD)

Aktivity, práca, fyzická záťaž, šport, vek (sexuálna aktivita)

Komorbidity DM,ICHS,SZ, stav  po IM, NCMP,

varixy DK, edémy (kalciové antagonisty),

Astma, CHOCHP (betablokátory),

psoriáza (betablokátory),

obstipácia (Isoptin)

angioneurotický edém v anamnéze(ACEI, Sartany)

Možné liekové interakcie -lieková anamnéza

Rodinná anamnéza (DM, KVO, komplikácie)

Alergie; známa intolerancia liekov (z minulosti)



Základné antihypertenzíva:

A = ACEI, ARB (po zavedeníá liečby kontrola K+ a kreatinínu cca o týždeň)

C = „C“alciové blokátory

D = Diuretiká (thiazidové,slučkové,K+ šetriace,spironolakton)

B = Betablokátory -diskutuje sa- niektorí ich nepovažujú za 

antihypertenzíva 1. voľby, ak nie sú indikované v tzv. 

naliehavej indikácii  (ICHS, AP, sympatikotónia, stavy po IM)

Novšie sa zasa zaraďujú ako rovnocenné - NCMP,IM; 

Avšak: V kombinácii s diuretikami-negatívny metabolický úč. 

(vyšší výskyt DM2, menší účinok na regresiu hypertrofie,IMC)

alfa+beta blokátory (Carvedilol, Labetalol),
Centrálne pôsobiace lieky a ďalšie skupiny antihypert.-najmä do kombinácií

Kombinovaná terapia; Fixné kombinácie;
Lieky ovplyvňujúce ďalšie riziká: 

anopyrín-sa neodporúča v primárnej prevencii,

statíny –pri veľmi vysokom riziku – v sekundárnej prevencii



Ďalšie antihypertenzíva:

➢ Agonisty Imidazolínových receptorov: Tenaxum, Cynt  

➢ Urapidil (Ebrantil):  periférny alfa-blokátor 

a centrálny serotonínový antagonista

➢ Alfa-1-blokátory: prazosin (Deprazolin), doxazosin (Cardura)

➢ Centrálne alfa-2-agonisty: Metyldopa, 

➢ (Magnesium sulfuricum (MgSO4)!!!-nie je registrovaný 

ako antihypertenzívum; Výhodné pri eklampsii)

➢ Priame vazodilatanciá: hydralazín, minoxidil

➢ Clonidin,Guanfacin



(ESH/ESC 2013)

Zjednodušená schéma možných kombinácií liekov.

Výhodné kombinácie

Možné kombinácie

Neodporúča sa kombinácia ACEI a ARB !



Výhodné kombinácie antihypertenzív:

-Kalciové antagonisty and ACEI

-Kalciové antagonisty a ARB

-Thiazidové diuretiká a ACE inhibítory (ACEI)

-Thiazidové diuretiká a antagonisty receptorov

pre angiotenzín II (ARB)

-Kalciové antagonisty a thiazidové diuretiká

-B-blokátory a kalciové antagonisty (dihydropiridínové)

(nie Verapamil a betablokátory !! –riziko bradykardie ! )



Monitorovanie liečby.

-Po dosiahnutí cieľového tlaku, a ak je TK stabilizovaný,

sú ďalšie kontroly obvykle vhodné v 3 - 6-mes. intervaloch. 

- Frekvencia kontrolných vyšetrení je obvykle ovplyvnená aj 

komorbiditami, ako srdcové zlyhávanie, diabetes mellitus a 

tiež potreba laboratórnych testov. 

-Hladiny K+ a kreatinínu v sére by mala byť monitorované

aspoň 1–2x za rok, a 1-2 týždne po zavedení ACEI,ARB !  

-Je potrebné liečiť aj ďalšie rizikové faktory podľa odporúčaní.

-Treba priebežne zdôrazňovať zdravý životný štýl, nefajčenie 

ukončenie užívania nevhodných liekov...

. 



Nevhodné, event. kontraindikované lieky pri niektorých 

stavoch:

Tiazidiové diuretiká:   Dna, 

Betablokátory:  (Astma), AV blok 2. alebo 3. st., psoriáza

Kalciové antagonisty (CA) nedihyropyridínové

(Verapamil,diltiazem):

AV blok 2. Alebo 3.st., srdcové zlyhávanie

ACEI: gravidita, 

angioneurotický edém, 

hyperkaliémia,

bilaterálna stenóza renálnych artérií

Diuretiká –antialdosterónové: Renálne zlyhávanie, 

Hyperkaliémia 



Liekmi a inými látkami indukovaná hypertenzia:        /1

Priamo aktivujúce sympatikus:

-sympatomimetiká, amfetamín, 

-dekongestanty nosnej sliznice (sú podobné 

amfetamínu,efedrínu; zvyšujú periférnu rezistenciu,

už aj jedna dávka môže spôsobiť výrazné zvýšenie TK)

- kofeín v káve: veľmi diskutovaná otázka, má sa za to, že 

zvyšuje TK o 2-4 mmHg, zvyšuje periférnu rezistenciu, 

reaktivitu TK

- nikotín –stimuluje vegetat. gangliá, čím môže vyvolať 

hypertenziu;     zhoršuje funkciu endotelu.   Vyfajčenie 1 

cigarety s obsahom 1mg  nikotínu zvyš.TK o 10-15/5-10 

mmHg; fajčenie môže znížiť účinok antihypertenzív



Liekmi a inými látkami indukovaná hypertenzia:        /2

- ergotamínové alkaloidy kontrahujú hladké svaly a zvyš.TK 

(použ. pri migréne, ortostatickej hypotenzii, ale už sú 

nahradzované novšími látkami)

-alkohol: zvyšuje tlak málo ale signifikantne. Niektoré 

štúdie ukázali, že malé množstvo alkoholu (1-2 nápoje za 

deň) nezvyšuje TK.

Je dokázaný vzťah manifestácie hypertenzie so stúpajúcim 

konzumom alkoholu v závislosti na dávke.

Alkohol zvyšuje TK asi mechanizmom aktivácie sympatika; 

u ťažkých alkoholikov boli zistené zvýšené hladiny 

adrenalínu, noradrenalínu, renínu a hladiny kortizolu. Aj 

prerušenie pitia (najmä dlhodobejšieho, u závislých tiež 

zvyšuje TK -abstinenčný syndróm)...



Liekmi a inými látkami indukovaná hypertenzia:        /3

Nepriamo aktivujúce sympatikus:

-Metoclopramid, sulpirid, droperidol -u Feo spôsobujú 

HT krízu.

-Kokaín aktivuje sympatikus nepriamo -blokuje 

„reuptake“ NA v synapse

-inhibítory monoaminooxidázy (MAO) (antidepresíva) 

spomaľujú metabolizmus sympatomimetických amínov 

a zvyšujú zásoby katecholamínov v neurónoch.

Riziko indukcie HT krízy – ak sa podajú exogénne 

katecholamíny; ! Jedlá s obsahom tyramínu: niektoré 

syry (zrejúce), vína, avokádo, čokoláda a mrkva. 

Mechanizmus –vytlačenie noradrenalínu z 

preplnených nervových zakončení.



Liekmi a inými látkami indukovaná hypertenzia:        /4

Zvyšujúce extracelulárny objem:

Adrenokortikoidné hormóny: zvyšujú srdcových výdaj 

a menej periférnu rezistenciu.

Spôsobujú retenciu Na a vody v tele, zvýš.produkciu 

Angiotenzinogénu, následné zvýšenie Angiotenzínu II, 

inhibujú vazodilatačné hormóny (kalikreín, 

prostaglandíny, NO, zvyšujú reaktivitu na  ciev na 

katecholamíny) u Cushing sy je v 20% hypertenzia. Aj 

lokálne podaný kortikoid môže spôsobiť zvýšenie TK.

Mineralokortikoidy: zvyšujú Na,vodu, objem krvi, 

hypokaliémiu s metabolickou alkalózou, 

Exogénne –sladké drievko (carbenoxolon); môže 

imitovať tento účinok.



Liekmi a inými látkami indukovaná hypertenzia:        /5

Zvyšujúce extracelulárny objem:

Orálne kontraceptíva: a estrogény.

Hormonálna substitučná liečba (HST) –proti 

osteoporóze v menopauze, Štúdie sú nejednoznačné, 

ale niektoré práce potvrdzujú zvýšenie TK.

Anabolické steroidy: zvyšujú tlak málo, ale 

jednoznačne.

Ióny:

Hyperkalciémia: pôsobí asi priamou vazokonstrikciou, 

alebo zmenou účinku vazoaktívnych hormónov. 



Liekmi a inými látkami indukovaná hypertenzia:        /6

NSA: -ovplyvňujú renálne funkcie a zvyšujú TK. 

Interagujú s mnohými antihypertenzívami a znižujú ich 

účinnosť.

-inhibujú PG mediovanú vazodilatáciu,

-zvyšujú reaktivitu na vazopresorické stimuly

-retinujú Na

-môžu mať priamy vazokonstrikčný účinok.

(nie všetky účinkujú rovnako)

Tlak zvyšujú aj Cox-II inhibítory

Cyklosporín (ako antihypertenzívum sú vhodné 

kalciové antagonisty

Erytropoetín.



Ďakujem za pozornosť


