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Aké sú súčasné cieľové hodnoty krvného tlaku? Ako individualizovať terapiu? Čo je
nové a čo sa zmenilo v Odporúčaniach pre liečbu artériovej hypertenzie Európskej
kardiologickej spoločnosti (European Society of Cardiology, ESC)/Európskej hypertenziologickej spoločnosti (European Society of Hypertension, ESH) z roku 2018? 3
Odpoveď na túto otázku priniesol vo svojom expertnom komentári prof. K. Narkiewicz, M.D., Ph.D.2, bývalý prezident ESH, z Katedry artériovej hypertenzie a diabetológie Lekárskej fakulty v Gdansku.
Prof. Narkiewicz je prednostom Oddelenia pre
hypertenziu Katedry artériovej hypertenzie
a diabetológie Lekárskej fakulty v Gdansku, Poľsko. Prof. Narkiewicz promoval z medicíny na
lekárskej fakulte v Gdansku v roku 1988 a získal svoj vedecký titul PhD. na tej istej univerzite v roku 1993. Bol hosťujúcim vedcom National Institutes of
Health na University of Iowa v Iowa City, USA (1996 – 1998).
Je prednostom katedry artériovej hypertenzie a diabetológie.
Jeho výskum je zameraný na úlohu sympatikového nervového
systému a metabolických faktorov v regulácii kardiovaskluárnych funkcií za fyziologických a patologických stavov, vrátane
artériovej hypertenzie, choroby koronárnych artérií, kongestívneho zlyhania srdca a obštrukčného spánkového apnoe.
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Veľká časť jeho činnosti súvisí s prevenciou a liečbou artériovej hypertenzie, hyperlipidémie, kongestívneho zlyhania srdca
a diabetu. Prof. Narkiewicz publikoval viac ako 280 plnotextových publikácií hlavne v oblastiach artériovej hypertenzie,
kardiovaskulárnych ochorení a metabolických porúch (celkový
impact factor >650, celkový počet citácií >10 000, h-index 38).
Je editorom časopisu Blood Pressure, podporovaného ESH.
Obdržal rôzne medicínske ceny vrátane Austin Doyle Award
of the International Society of Hypertension (2000). Bol prezidentom Vedeckého výboru Poľskej hypertenziologickej
spoločnosti. Bol prezidentom Vedeckého výboru ESH (2009 –
2011). Je členom Pracovnej skupiny pre manažment artériovej
hypertenzie ESH a ESC, ktorá pripravovala Odporúčania pre
manažment artériovej hypertenzie v rokoch 2007, 2013 a 2018.

celkový cholesterol a HDL-cholesterol, kyselinu močovú,
diabetes mellitus, nadváhu alebo obezitu, rodinnú anamnézu predčasného kardiovaskulárneho ochorenia (KVO)
(muži vo veku <55 rokov a ženy vo veku <65 rokov), rodinnú alebo rodičovskú anamnézu skorého nástupu artériovej hypertenzie, skorý nástup menopauzy, sedavý životný štýl, psychosociálne a socioekonomické faktory
a srdcovú frekvenciu (pokojové hodnoty >80 úderov
za minútu). Asymptomptomatické HMOD zahŕňa stuhKlasifikácia krvného tlaku
nutie artérií s pulzovým tlakom (u starších ľudí) ≥60 mm
Odporúča sa, aby bol tlak krvi (TK) klasifikovaný ako opHg a karotickou-femorálnou rýchlosťou pulzovej vlny
timálny, normálny, vysoký normálny alebo stupeň 1 – 3
(pulse wave velocity, PWV) >10 m/s, hypertrofiu ľavej koartériovej hypertenzie podľa TK v ambulancii (trieda odmory (left ventricular hypertrophy, LVH) na EKG, echokarporúčaní I, úroveň dôkazov C). Klasifikáciu TK v ambulandiografickú LVH, mikroalbuminúriu alebo zvýšený pomer
cii a definície stupňa artériovej hypertenzie uvádza obalbumín-kreatinín, stredne ťažké chronické ochorenie
rázok č. 1.
obličiek (chronic kidney
disease, CKD) s eGFR >
Obrázok č. 1
30 – 59 ml/min/1,73 m2
Classification of office BP and definitions of hypertension grade
plochy telesného povrchu
(body surface area, BSA)
alebo ťažké CKD s eGFR
<30 ml/min/1,73 m2, členkovo-ramenný index <0,9
a pokročilú retinopatiu
s hemorágiami alebo exsudátmi a edémom papily. Potvrdené kardiovaskulárne alebo renálne
ochorenie zahŕňa cerebrovaskulárne ochorenie
(1)
(ischemická CMP, hemoragická CMP, TIA), chorobu koronárnych artérií (coronary
Optimálny TK je definovaný ako sTK <120 mm Hg a dTK
artery disease, CAD) (infarkt myokardu, angina pectoris,
<80 mm Hg. Normálny TK je definovaný ako sTK 120 – 129
revaskularizácia myokardu), prítomnosť ateromatózneho
mm Hg a/alebo dTK 80 – 84 mm Hg. Vysoký normálny TK
plaku pri zobrazovacom vyšetrení, zlyhanie srdca vrátane
je definovaný ako sTK 130 – 139 mm Hg a/alebo dTK 85 –
HFpEF, periférne artériové ochorenie (peripheral artery
89 mm Hg. Artériová hypertenzia 1. stupňa je definovaná
disease, PAD) a fibriláciu predsiení.
ako sTK 140 – 159 mm Hg a/alebo dTK 90 – 99 mm Hg.
Artériová hypertenzia 2. stupňa je definovaná ako sTK
Klasifikáciu štádií artériovej hypertenzie podľa hladín
160 – 179 mm Hg a/alebo dTK 100 – 109 mm Hg. Artériová
TK, prítomnosti kardiovaskulárnych rizikových faktorov
hypertenzia 3. stupňa je definovaná ako sTK ≥180 mm Hg
HMOD alebo komorbidít uvádza obrázok č. 2.
a/alebo dTK ≥110 mm Hg. Izolovaná systolická hypertenzia je definovaná ako sTK ≥140 mm Hg a dTK <90 mm Hg.
U pacientov s vysokým a veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom by sme mali okamžite začať farmakoterapiu.
Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika
Faktory ovplyvňujúce kardiovaskulárne (KV) riziko u pacientov s artériovou hypertenziou sa rozdeľujú na deMeranie krvného tlaku mimo ambulancie
mografické charakteristiky a laboratórne parametre,
Klinické indikácie pre domáce monitorovanie krvného
asymptomatické poškodenie orgánov sprostredkované
tlaku (home blood pressure monitoring, HBPM) alebo
artériovou hypertenziou (hypertension-mediated organ
ambulantné monitorovanie krvného tlaku (ambulatory
damage, HMOD) a potvrdené kardiovaskulárne alebo reblood pressure monitoring, ABPM) zahŕňajú: Stavy, pri
nálne ochorenie. Demografické charakteristiky a laboraktorých je častejšia hypertenzia bieleho plášťa, napr. artórne parametre zahŕňajú pohlavie (muži viac ako ženy),
tériová hypertenzia 1. stupňa pri meraní TK v ambulancii
vek, fajčenie (v súčasnosti alebo v nedávnej minulosti),
alebo výrazné zvýšenie TK v ambulancii bez HMOD. StaAko uviedol v jej úvode, ESH a ESC práve vydali novú verziu Odporúčaní pre manažment artériovej hypertenzie.
Podieľali sa na nich viacerí autori z rôznych európskych
krajín. Najdôležitejšími bodmi tohto dokumentu sú: * klasifikácia; * stratifikácia kardiovaskulárneho rizika; * meranie krvného tlaku mimo ambulancie; * ciele liečby; * stratégia medikamentóznej liečby; * rezistentná hypertenzia.
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bete 130 mm Hg
alebo nižšia, ak je
tolerovaná, ale nie
Classification of hypertension stages according to BP levels,
<120 mm Hg, pri
presence of CV risk factors, HMOD, or comorbidities
súčasnom CKD <140
až 130 mm Hg, ak
je tolerovaná, pri
súčasnej CAD 130
mm Hg alebo nižšia, ak je tolerovaná, ale nie <120
mm Hg, pri súčasnej
CMP/TIA
130 mm Hg alebo
nižšia, ak je tolerovaná, ale nie <120
mm Hg. Rozsah
cieľových hodnôt
liečby dTK je vo
(1)
všetkých skupinách
vy, pri ktorých je častejšia maskovaná hypertenzia, napr.
<80 až 70 mm Hg. Rozsah cieľových hodnôt liečby sTK
vysoký normálny TK v ambulancii alebo normálny TK
v ambulancii je vo vekovej skupine 65 – 79 rokov pri arv ambulancii u osôb s HMOD alebo s vysokým celkovým
tériovej hypertenzii <140 až 130 mm Hg, ak je tolerovakardiovaskulárnym rizikom. Posturálnu a postprandiálnu
ná, pri súčasnom diabete <140 až 130 mm Hg, ak je tohypotenziu u neliečených a liečených pacientov. Hodnolerovaná, pri súčasnom CKD <140 až 130 mm Hg, ak je
tenie rezistentnej hypertenzie. Hodnotenie kontroly TK,
tolerovaná, pri súčasnej CAD <140 až 130 mm Hg, ak je
obzvlášť u liečených pacientov s vyšším rizikom. Prehnatolerovaná, pri súčasnej CMP/TIA <140 až 130 mm Hg, ak
nú odpoveď TK na cvičenie. Keď existuje významná variaje tolerovaná. Rozsah cieľových hodnôt liečby dTK je vo
bilita v TK v ambulancii. Hodnotenie symptómov konzisvšetkých skupinách <80 až 70 mm Hg. Rozsah cieľových
tentných s hypotenziou počas liečby. Špecifické indikácie
hodnôt liečby sTK v ambulancii je vo vekovej skupine ≥80
pre ABPM skôr ako HBPM sú hodnotenie nočných hodnôt
rokov pri artériovej hypertenzii <140 až 130 mm Hg, ak
TK a dipping statusu (napr. podozrenie na nočnú hyperje tolerovaná, pri súčasnom diabete <140 až 130 mm Hg,
tenziu, napríklad pri spánkovom apnoe, CKD, diabetes
ak je tolerovaná, pri súčasnom CKD <140 až 130 mm Hg,
mellitus, endokrinnej
hypertenzii alebo auObrázok č. 3
tonómnej dysfunkcii).
Obrázok č. 2

Office BP treatment target range

Ciele liečby
Rozsah cieľových hodnôt liečby TK v ambulancii uvádza obrázok
č. 3.
Rozsah cieľových hodnôt liečby sTK v ambulancii je vo vekovej
skupine 18 – 65 rokov
pri artériovej hypertenzii 130 mm Hg alebo nižšia, ak je tolerovaná, ale nie <120 mm
Hg, pri súčasnom dia4

(1)

ak je tolerovaná, pri súčasnej CAD <140 až 130 mm Hg, ak
je tolerovaná, pri súčasnej CMP/TIA <140 až 130 mm Hg,
ak je tolerovaná. Rozsah cieľových hodnôt liečby dTK vo
všetkých skupinách je <80 až 70 mm Hg.

Stratégia medikamentóznej liečby
Spomedzi všetkých antihypertenzív ACE inhibítory, blokátory receptorov pre angiotenzín II (angiotensin II receptor blockers, ARB), betablokátory, CCB a diuretiká (diazidy
a podobné tiazidom akými si chlórtalidón a indapamid)
preukázali efektívnu redukciu TK a KV príhod v randomizovaných kontrolovaných štúdiách (randomized controlled trials, RCT) a preto sú indikované ako základ stratégií
antihypertenzívnej liečby (trieda odporúčaní I, úroveň
dôkazov A).

Kombinačná liečba je odporúčaná u väčšiny pacientov
s hypertenziou ako iniciálna liečba. Uprednostňované
kombinácie by mali zahŕňať blokátor RAS (buď ACE inhibítor alebo ARB) s CCB alebo diuretikom. Použité môžu
byť aj iné kombinácie piatich hlavných tried (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov A). Odporúča sa, aby boli betablokátory kombinované s ktoroukoľvek z ostatných hlavných tried liečiv, ak existujú špecifické klinické situácie,
napr. angina pectoris, stav po infarkte myokardu, zlyhanie
rsrdca alebo kontrola srdcovej frekvencie (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov A). Odporúča sa začať antihypertenzívnu liečbu s kombináciou dvoch liečiv, prednostne
v kombinácii v jednej tablete (single pill combination,
SPC). Výnimkami sú krehkí starší pacienti a tí s nízkym rizikom a artériovou hypertenziou 1. stupňa (obzvlášť ak sTK
je <150 mm Hg) (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov B).
Odporúča sa, že ak TK nie je kontrolovaný kombináciou
dvoch liečiv, liečba by mala byť zvýšená na kombináciu
troch liečiv, zvyčajne blokátora RAS + CCB + tiazidového/
tiazidom podobného diuretika, prednostne ako SPC (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov A). Odporúča sa, že ak

TK nie je kontrolovaný kombináciou troch liečiv, liečba by
mala byť zvýšená pridaním spironolaktónu alebo, ak nie
je tolerovaný, iných diuretík, ako je amilorid, alebo vyšších dávok iných diuretík, betablokátora alebo alfablokátora (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov B). Kombinácia
dvoch blokátorov RAS sa neodporúča (trieda odporúčaní
III, úroveň dôkazov A).

Rezistentná hypertenzia
Odporúča sa, aby hypertenzia bola definovaná ako rezistentná na liečbu (t.j. rezistentná hypertenzia), keď: * optimálne dávky (alebo najlepšie tolerované dávky) vhodnej
terapeutickej stratégie, ktorá by mala zahŕňať diuretikum
(typicky ACE inhibítor alebo ARB + CCB + tiazidové/tiazidového typu diuretikum) neznížia klinické hodnoty sTK
a dTK na <140 mm Hg a/alebo 90 mm Hg a; * neadekvátna kontrola TK bola potvrdená ABPM alebo HBPM a; * po
vylúčení rôznych príčin pseudorezistentnej hypertenzie
(obzvlášť nedostatočná adherencia k liečbe) a sekundárnej hypertenzie (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov C).
Odporúčaná liečba rezistentnej hypertenzie je: Posilnenie opatrení životného štýlu, obzvlášť reštrikcia sodíka
(trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov B). Pridanie spironolaktónu v nízkej dávke k existujúcej liečbe (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov A). Alebo pridanie ďalšej diuretickej liečby, ak pacient netoleruje spironolaktón, buď
s eplerenónom, amiloridom, vyššou dávkou tiazidového/
tiazidového typu diuretika alebo sľučkovým diuretikom
(trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov B). Alebo pridaním
bisoprololu alebo doxazosínu (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov B).
Ako zhrnul prof. Narkiewicz, klasifikácia krvného tlaku
zostáva nezmenená: hraničný bod je 140/90 mm Hg.
V stratifikácii kardiovaskulárneho rizika sa objavili nové
elementy: kyselina močová, psychosociálne a socioekonomické faktory a srdcová frekvencia (pokojové hodnoty >80 úderov za minútu). Odporúča sa širšie používanie
merania TK mimo ambulancie. HBPM a ABPM sú mimoriadne užitočné v diagnostike a manažmente artériovej hypertenzie. Cieľové hodnoty TK sú oveľa nižšie. To
znamená, že liečba by mala byť agresívnejšia. Odporúča sa nová stratégia medikamentóznej liečby, pri ktorej
skutočne všetci pacienti budú vyžadovať kombináciu
dvoch alebo viacerých liečiv. Nedostatočná adherencia
pacienta, nečinnosť lekára a sekundárna hypertenzia sa
uznávajú ako hlavné príčiny nedostatočnej kontroly TK.
Odporúčania ESC/ESH pre manažment artériovej hypertenzie z roku 2018 by mali pomôcť dosiahnuť oveľa lepšie
hodnoty TK u pacientov v celej Európe. Lekári by mali byť
schopní znížiť kardiovaskulárne riziko u svojich pacientov
a zabrániť najviac devastujúcim komplikáciám artériovej
hypertenzie, uzavrel prof. Narkiewicz.2
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ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA

Ako ďaleko by ste mali ísť?
Ktoré odporúčania sú lepšie prispôsobené realite: americké alebo európske? 4
Prof. Borghi vo svojej prednáške predstavil Odporúčania pre prevenciu, detekciu, evaluáciu a manažment
vysokého krvného tlaku u dospelých ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA, publikované v roku 2017.
V jej úvode poukázal na celosvetové bremeno artériovej hypertenzie. Ako uviedol, artériová hypertenzia postihuje približne 40 % industrializovaných populácií a jej
prevalencia stúpa obzvlášť u vysokorizikových pacientov.
Hypertenzia je asociovaná s ďalšími rizikovými faktormi
u viac ako 80 % pacientov. Hypertenzia je komorbiditou
u viac ako 85 % kardiologických pacientov. Na celosvetovom základe je hypertenzia zodpovedná za 7,6 (10,7)
milióna úmrtí každý rok (13,5 % zo všetkých), 6,3 milióna
rokov invalidity (4,4 % zo všetkých), 54 % CMP, 47 % CHD
a približne 30 % ESRD.
Liečba artériovej hypertenzie má určité pravidlá a tieto
pravidlá sú založené na dôkazoch. Väčšina dôkazov je
zhrnutých v odporúčaniach. Na celom svete existuje veľké množsvo odporúčaní. Nasledujúce dve prezentácie sú
venované podobnostiam a rozdielom medzi dvomi najdôležitejšími odporúčaniami – Odporúčaniami pre prevenciu, detekciu, evaluáciu a manažment vysokého krvného tlaku u dospelých ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/
APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA, publikovaných v roku 2017
a Odporúčaniam pre manažment artériovej hypertenzie
ESC/ESH, publikovaných v roku 2018. Hlavné rozdiely
medzi americkými a európskymi odporúčaniami sú
nasledovné: V Odporúčaniach ACC/AHA z roku 2017
sa objavuje nová definícia hypertenzie. Hypertenzia v
štádiu 1 je definovaná ako sTK 130 – 139 mm Hg a/alebo
dTK 80 – 89 mm Hg. sTK ≥40 mm Hg a/alebo dTK ≥90 mm
6

Hg je klasifikovaný ako hypertenzia v štádiu 2. Cieľové
hodnoty TK sú nasledovné: Pre pacientov s potvrdenou
hypertenziou s 10-ročným skóre aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia (atherosclerotic cardiovascular disease, ASCVD) 10 % je odporúčaná cieľová hodnota <130/80 mm Hg. U pacientov vo veku >65 rokov sa
odporúča intenzívnejšia terapia. U neinštitucionalizovaných, ambulantných, v komunite žijúcich pacientov
s sTK >130 mm Hg je odporúčaná cieľová hodnota sTK
<130 mm Hg. Kombinačná terapia v jednej tablete alebo vo voľnej kombinácii je odporúčaná u pacientov s artériovou hypertenziou v štádiu 2 s TK 20/10 mm Hg nad
ich cieľovou hodnotou TK.
V Odporúčaniach ACC/AHA z roku 2017 sú nasledovné
prahové hodnoty TK a odporúčania pre liečbu a ďalšie sledovanie: Pri normálnom TK (TK <120/80 mm Hg) sa
odporúča podpora optimálnych návykov životného štýlu
(trieda odporúčaní I) a prehodnotenie o 1 rok (trieda odporúčaní IIa). Pri zvýšenom TK (TK 120 – 129/80 mm Hg) sa
odporúča nefarmakologická terapia (trieda odporúčaní I)
a prehodnotenie o 3 – 6 mesiacov (trieda odporúčaní I).
Pri artériovej hypertenzii v štádiu 1 (TK 130 – 139/80 –
89 mm Hg) sa pri prítomnosti klinického KVO alebo odhadovaného 10-ročného rizika ASCVD ≥10 % odporúča nefarmakologická terapia a antihypertenzívna liečba (trieda
odporúčaní I) a pri neprítomnosti klinického KVO alebo
odhadovaného 10-ročného rizika ASCVD ≥10 % nefarma-

s priemerným sTK 130 mm Hg alebo vyšším (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov A). Pre staršie dospelé osoby
(vek ≥65 rokov) s hypertenziou a vysokým bremenom
komorbidít a limitovanou očakávanou dĺžkou života je
rozumný tímový prístup na hodnotenie pomeru riziko/prínos pre rozhodObrázok č. 4
nutia týkajúce sa intenzity znižovania
BP thresholds and recommendations
TK a voľby antihypertenzívnych liečiv
for treatment and follow up
(trieda odporúčaní IIa, úroveň dôkazov
C – názor expertov [expert opinion, EO]).
Dôvodom je iba čiastočná podpora dôkazmi, napríklad u pacientov vo veku
65 rokov, s diabetes mellitus (štúdia
SPRINT), krehkých, nie naivných pre liečbu, s hypotenziou a poruchou funkcie
obličiek. Preto je potrebná selekcia pacientov.

kologická terapia (trieda I). Pri artériovej hypertenzii v štádiu 2 (TK >140/90 mm Hg) sa odporúča nefarmakologická
terapia a antihypertenzívna liečba (trieda odporúčaní I)
(obrázok č. 4).

Ako vec pohodlia je však možné predpokladať, že drvivá väčšina starších dospelých osôb má 10-ročné riziko ASCVD
≥10 %, čo ich umiestňuje do kategórie s vysokým rizikom,
ktorá vyžaduje iniciáciu antihypertenzívnej medikamentóznej liečby pri TK ≥130/80 mm Hg.

(3)

Prahové hodnoty pre a cieľové hodnoty farmakologickej terapie u pacientov s hypertenziou podľa klinických stavov sú nasledovné: Vo všeobecnosti je prahová hodnota TK a cieľová hodnota TK pri klinickom KVO
Odporúčanie pre výber iniciálnej liečby je nasledovné:
alebo 10-ročnom riziku ASCVD ≥10 % ≥130/80 mm Hg
Pre iniciáciu antihypertenzívnej medikamentóznej teraa <130/80 mm Hg, pri žiadnom klinickom KVO a 10-ročpie liečivá prvej línie zahŕňajú tiazidové diuretiká, CCB
nom riziku ASCVD <10 % ≥140/90 mm Hg a <130/80
a ACE inhibítory alebo ARB (trieda odporúčaní I, úroveň
mm Hg (môže byť rozumná) a u starších osôb (vek ≥65
dôkazov A – systematický prehľad [systematic review,
rokov, neinštitucionalizovaní, ambulantní, v komunite
SR]). Mnohí pacienti, u ktorých sa začala liečba jedným
žijúci pacienti) ≥130 mm Hg (sTK) a <130 mm Hg (sTK).
liečivom, budú následne vyžadovať ≥2 liečivá z rôznych
Pri špecifických komorbiditách je prahová hodnota TK
farmakologických tried na dosiahnutie svojich cieľových
a cieľová hodnota TK pri diabetes mellitus ≥130/80 mm
hodnôt TK. Znalosť farmakologických mechanizmov
Hg a <130/80 mm Hg, pri chronickom obličkovom ochorení ≥130/80 mm Hg a <130/80 mm Hg,
pri chronickom obličkovomm ochorení
Obrázok č. 5
po transplantácii obličiek ≥130/80 mm
BP thresholds for and goals of pharmacological therapy in
Hg a <130/80 mm Hg, pri zlyhaní srdpatients with hypertension according to clinical conditions
ca ≥130/80 mm Hg a <130/80 mm Hg,
pri stabilnej ischemickej chorobe srdca
≥130/80 mm Hg a <130/80 mm Hg, pri
sekundárnej prevencii CMP ≥140/90 mm
Hg a <130/80 mm Hg, pri sekundárnej
prevencii CMP (lakunárnej) ≥130/80 mm
Hg a <130/80 mm Hg a pri periférnom
artériovom ochorení ≥130/80 mm Hg
a <130/80 mm Hg (obrázok č. 5).
Odporúčania pre liečbu hypertenzie
u starších osôb sú nasledovné. Liečba hypertenzie s liečebným cieľom sTK
<130 mm Hg je odporúčaná pre neinštitucionalizované ambulantné, v komunite žijúce dospelé osoby (vek ≥65 rokov)

(3)
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účinku každého liečiva je dôležitá. Liekové režimy s komplementárnou aktivitou, kde je druhé antihypertenzívne
liečivo použité na blokovanie kompenzačných odpovedí
na iniciálne liečivo alebo ovplyvnenie odlišného presorického mechanizmu, môže viesť k aditívnemu zníženiu TK.
Dôležité je, že obe odporúčania nešpecifikujú, ktoré liečivá by mali byť kombinované, ale hovoria, že by sa mali
kombinovať liečivá s určitými komplementárnymi mechanizmami účinku, napríklad ACE inibítory a CCB alebo
ACE inhibítory a diuretiká.
Pokiaľ ide o úlohu kombinácií vo fixnej dávke, odporúčania ACC/AHA z roku 2017 pre výber iniciálnej monoterapie versus iniciálnej kombinačnej terapie sú nasledovné:
Iniciácia antihypertenzívnej medikamentóznej liečby
s 2 prvolíniovými liečivami z rôznych tried, buď ako samostatnými liečivami alebo v kombinácii vo fixnej dávke,

sa odporúča u dospelých osôb s artériovou hypertenziou
v 2. štádiu a priemerným TK viac ako 20/10 mm Hg nad
ich cieľovou hodnotou (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov C – EO). Iniciácia antihypertenzívnej medikamentóznej terapie s jedným antihypertenzívnym liečivom je
rozumná u dospelých osôb s artériovou hypertenziou
v 1. štádiu a cieľovou hodnotou TK <130/80 mm Hg s titráciou dávky a sekvenčným pridávaním ďalších liečiv na
dosiahnutie cieľovej hodnoty TK (trieda odporúčaní IIa,
úroveň dôkazov C – EO). Takže opäť, nie iba identifikácia
pacientov s artériovou hypertenziou a cesty pre ich liečbu je veľmi podobná medzi obidvomi odporúčaniami, ale
aj voľba liečiv a spôsob, akým by mali byť kombinované.
Je to veľmi dôležité, pretože liečime pacientov a nie hodnoty krvného tlaku. A pri liečbe pacientov by sme sa mali
snažiť dodržiavať rovnakú stratégiu na obidvoch stranách
Atlantického oceánu.

Prof. C. Borghi je profesor medicíny na Univerzite v Bologni. Svoj lekársky titul získal na Univerzite v Bologni a svoju odbornú asistentúru ukončil
na Kardiologickej klinike a Ústave klinickej farmakológie Univerzity v Bologni. Jeho výskumné skúsenosti sú zamerané hlavne na kardiovaskulárnu medicínu s ťažiskom na klinickej epidemiológii kardiovaskulárnych rizikových faktorov a farmakologických a terapeutických aspektoch
hypertenzie, dyslipidémie, choroby koronárnych artérií a kongestívneho zlyhania srdca. V súčasnosti je riaditeľom Medicínskeho oddelenia
Policlinico S. Orsola – Malpighi – Bologna a prednostom Katedry hypertenzie a Centra excelencie ESH pre hypertenziu. Je bývalým prezidentom
Talianskej hypertenziologickej spoločnosti a Nadácie pre výskum hypertenzie tej istej spoločnosti. Prof. Borghi bol riaditeľom postgraduálnej
Zdravotníckej školy respiračných ochorení. V súčasnosti je riaditeľom postgraduálnej Zdravotníckej školy urgentnej medicíny. Prof. Borghi je
vedeckým koordinátorom PhD. programu Zdravotníctvo a technológia na Univerzite v Bologni. Je členom Výkonného výboru Medzinárodnej
hypertenziologickej spoločnosti (International Society of Hypertension, ISH) a ESH. Prof. Borghi je členom jadra Pracovnej skupiny ESC pre
kardiovaskulárne terapeutiká. Prof. Borghi je členom redakčných rád viacerých vedeckých časopisov (PLOS ONE, Journal of Hypertension, International Journal of Hypertension, BMC Medicine, Medicine) a je členom výboru recenzentov pre European Heart Journal, New England Journal
of Medicine, Lancet, Hypertension, Circulation, British Journal of Clinical Pharmacology, American Journal of Hypertension, American Journal
of Medicine, Atherosclerosis, Journal of Endocrinology, International Journal of Cardiology, Clinical Pharmacokinetics, Clinical Pharmacology
and Therapeutics). Má rozsiahle skúsenosti s organizáciou a vedením všetkých fáz klinických štúdií a slúžil ako hlavný investigátor v mnohých
veľkých morbiditných a mortalitných štúdiách, intervenčných štúdiách a epidemiologických prieskumoch pri hypertenzii, hyperurikémii, chorobe koronárnych artérií a ateroskleróze. Prof. Borghi je členom Pracovnej skupiny pre klinickú farmakológiu a terapeutiká a členom píšuceho
výboru pre odporúčania venované manažmentu kardiovaskulárnych ochorení počas tehotenstva ESC. Prof. Borghi je v súčasnosti členom
výboru recenzentov pre Odporúčania ESC/ESH pre liečbu artériovej hypertenzie. Prof. Borghi je radovým a čestným členom mnohých medzinárodných vedeckých spoločností (ISH, ESH, ESC, ASH, AHA, Venezuelskej kardiologickej spoločnosti, Mexickej kardiologickej spoločnosti).
Je vedeckým spolupracovníkom AHA a ESC. Prof. Borghi je autorom a spoluautorom 453 recenzovaných vedeckých publikácií a mnohých ďalších vedeckých príspevkov (rukopisy, kapitoly v knihách, monografie, e-knihy) v oblasti hypertenzie, KV rizikových faktorov a medikamentóznej
liečby kardiovaskulárnych ochorení. 4

Zlepšenie adherencie a prekonanie klinickej nečinnosti pri artériovej hypertenzii4
Prof. Coca vo svojej prednáške predstavil Odporúčania pre manažment artériovej hypertenzie ESC/ESH,
publikované v roku 2018.
Ako uviedol v jej úvode, v Odporúčaniach ESC/ESH z roku
2018 zostáva definícia hypertenzie nezmenená. Klasifikácia hypertenzie v štádiu 1 zostáva sTK 140 – 159 mm
Hg a/alebo dTK 90 – 99 mm Hg. Cieľové hodnoty TK sú
nasledovné: Najprv sa odporúča zníženie na <140/90 mm
Hg a potom, ak je to tolerované, je treba sa zamerať na
130/80 mm Hg alebo nižšie u väčšiny pacientov, ale nie
nižšie ako sTK 120 mm Hg. U pacientov s CKD je treba
sa zamerať na sTK <140 až 130 mm Hg. U pacientov vo
veku >65 rokov sa odporúča intenzívnejšia terapia.
Cieľové hodnoty sTK sú <140 až 130 mm Hg a dTK <80 až
70 mm Hg. Kombinačná liečba je odporúčaná ako pri8

márna liečebná možnosť pre väčšinu pacientov s hypertenziou, buď ako kombinácie v jednej tablete alebo ako
voľné kombinácie. Kombinácie by mali tvoriť buď ACE inhibítor alebo ARB a CCB alebo diuretikum.
V Odporúčaniach ESC/ESH z roku 2018 je nasledovná
klasifikácia hodnôt krvného tlaku a definícia hypertenzie
(obrázok č. 6).
Optimálny TK je definovaný ako sTK <120 mm Hg a dTK
<80 mm Hg. Normálny TK je definovaný ako sTK 120 –
129 mm Hg a/alebo dTK 80 – 84 mm Hg. Vysoký normál-

je tolerovaná, pri súčasnej CAD 130 mm
Hg alebo nižšia, ak je tolerovaná, ale
ESC/ESH 2018 Hypertension Guidelines
nie <120 mm Hg, pri súčasnej CMP/TIA
130 mm Hg alebo nižšia, ak je tolerovaná,
Drug treatment strategy for hypertension
ale nie <120 mm Hg. Rozsah cieľových
hodnôt liečby dTK je vo všetkých skupinách <80 až 70 mm Hg. Rozsah cieľových hodnôt liečby sTK v ambulancii je
vo vekovej skupine 65 – 79 rokov pri artériovej hypertenzii <140 až 130 mm Hg,
ak je tolerovaná, pri súčasnom diabete
<140 až 130 mm Hg, ak je tolerovaná, pri
súčasnom CKD <140 až 130 mm Hg, ak
je tolerovaná, pri súčasnej CAD <140 až
130 mm Hg, ak je tolerovaná, pri súčasnej CMP/TIA <140 až 130 mm Hg, ak je
tolerovaná. Rozsah cieľových hodnôt
(1)
liečby dTK je vo všetkých skupinách <80
až 70 mm Hg. Rozsah cieľových hodnôt liečby sTK v ambulancii je vo vekovej skupine ≥80
ny TK je definovaný ako sTK 130 – 139 mm Hg a/alebo
rokov pri artériovej hypertenzii <140 až 130 mm Hg,
dTK 85 – 89 mm Hg. Artériová hypertenzia 1. stupňa
ak je tolerovaná, pri súčasnom diabete <140 až 130 mm Hg,
je definovaná ako sTK 140 – 159 mm Hg a/alebo dTK
ak je tolerovaná, pri súčasnom CKD <140 až 130 mm Hg,
90 – 99 mm Hg. Artériová hypertenzia 2. stupňa je defiak je tolerovaná, pri súčasnej CAD <140 až 130 mm Hg,
novaná ako sTK 160 – 179 mm Hg a/alebo dTK 100 – 109
ak je tolerovaná, pri súčasnej CMP/TIA <140 až 130 mm Hg,
mm Hg. Artériová hypertenzia 3. stupňa je definovaná
ak je tolerovaná. Rozsah cieľových hodnôt liečby dTK vo
ako sTK ≥180 mm Hg a/alebo dTK ≥110 mm Hg. Izolovaná
všetkých skupinách je <80 až 70 mm Hg.
systolická hypertenzia je definovaná ako sTK ≥140 mm Hg
a dTK <90 mm Hg.
V odporúčaniach ESC/ESH z roku 2018 pre liečbu artériovej
V Odporúčaniach ESC/ESH z roku 2018 sú nové ciele
hypertenzie je stratégia medikamentóznej liečby nasleliečby. Rozsah cieľových hodnôt liečby TK v ambulandovná: Spomedzi všetkých antihypertenzív ACE inhibítory,
cii uvádza Diapozitív 3. Rozsah cieľových hodnôt liečby
ARB, betablokátory, CCB a diuretiká (diazidy a podobné tiasTK v ambulancii je vo vekovej skupine 18 – 65 rokov
zidom akými si chlórtalidón a indapamid) preukázali efekpri artériovej hypertenzii 130 mm Hg alebo nižšia, ak je
tívnu redukciu TK a KV príhod v randomizovaných kontolerovaná, ale nie <120 mm Hg, pri súčasnom diabetrolovaných štúdiách (randomized controlled trials, RCT)
te 130 mm Hg alebo nižšia, ak je tolerovaná, ale nie
a preto sú indikované ako základ stratégií antihypertenzív<120 mm Hg, pri súčasnom CKD <140 až 130 mm Hg, ak
nej liečby (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov A). KomObrázok č. 6
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binačná liečba je odporúčaná
u väčšiny pacientov s hypertenziou ako iniciálna liečba. Uprednostňované kombinácie by mali
zahŕňať blokátor RAS (buď ACE
inhibítor alebo ARB) s CCB alebo
diuretikom. Použité môžu byť
aj iné kombinácie piatich hlavných tried (trieda odporúčaní I,
úroveň dôkazov A). Odporúča
sa, aby boli betablokátory kombinované s ktoroukoľvek z ostatných hlavných tried liečiv, ak
existujú špecifické klinické situácie, napr. angina pectoris, stav
po infarkte myokardu, zlyhanie
rsrdca alebo kontrola srdcovej
frekvencie (trieda odporúčaní I,
úroveň dôkazov A).

Obrázok č. 7

Major differences between USA and European guidelines

Odporúča sa začať antihyper(3)
				
(1)
tenzívnu liečbu s kombináciou
vých pacientov s artériovou hypertenziou 1. stupňa alebo
dvoch liečiv, prednostne v SPC. Výnimkami sú krehkí starší pacienti a tí s nízkym rizikom a artériovou hypertenziou
u veľmi starých (≥80 rokov) alebo krehkejších pacientov.
1. stupňa (obzvlášť ak sTK je <150 mm Hg) (trieda odpoKrok 2 spočíva v trojkombinácii (1 tableta) ACE inhibítor
rúčaní I, úroveň dôkazov B). Odporúča sa, že ak TK nie je
alebo ARB + CCB + diuretikum. Krok 3 spočíva v trojkomkontrolovaný kombináciou dvoch liečiv, liečba by mala
binácii + spironolaktón alebo iné liečivo (2 tablety). Pri
byť zvýšená na kombináciu troch liečiv, zvyčajne blokárezistentnej hypertenzii sa odporúča pridať spironolaktora RAS + CCB + tiazidového/tiazidom podobného diutón (v dávke 25 – 50 mg raz denne) alebo iné diuretikum,
retika, prednostne ako SPC (trieda odporúčaní I, úroveň
alfablokátor alebo betablokátor. Je treba zvážiť odoslanie
dôkazov A). Odporúča sa, že ak TK nie je kontrolovaný
do špecializovaného centra pre ďalšie vyšetrenie. Betabkombináciou troch liečiv, liečba by mala byť zvýšená prilokátory sa odporúča zvážiť v ktoromkoľvek kroku liečby,
daním spironolaktónu alebo, ak nie je tolerovaný, iných
keď existuje špecifická indikácia pre ich použitie, napr. pri
diuretík, ako je amilorid, alebo vyšších dávok iných diurezlyhaní srdca, angine pectoris, stave po infarkte myokartík, betablokátora alebo alfablokátora (trieda odporúčaní
du, fibrilácii predsiení alebo u mladých žien tehotných
I, úroveň dôkazov B). Kombinácia dvoch blokátorov RAS
alebo plánujúcich tehotenstvo.
sa neodporúča (trieda odporúčaní III, úroveň dôkazov A).
Hlavné rozdiely medzi americkými a európskymi odporúStratégiu medikamentóznej liečby pri hypertenzii
čaniami sumarizuje obrázok č. 7.
uvádza Diapozitív 6. Iniciálna terapia spočíva v dvojkombinácii (1 tableta) ACE inhibítor alebo ARB + CCB alebo
diuretikum. Monoterapiu je treba zvážiť u nízkorizikoMUDr. Dávid Martinický, PhD.
Prof. A. Coca je emeritný profesor internej medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity v Barcelone, Španielsko. Je bývalým prednostom Oddelenia
Hypertenzie a vaskulárneho rizika Kliniky internej medicíny v Hospital Clinic v Barcelone, Španielsko. Svoje tituly MD a PhD získal na Univerzite
v Barcelone. Prof. Coca je bývalým prezidentom Španielskej hypertenziologickej spoločnosti, čestným členom Latinskoamerickej hypertenziologickej spoločnosti, Stredoamerickej hypertenziologickej spoločnosti, Argentínskej hypertenziologickej spoločnosti, Venezuelskej hypertenziologickej spoločnosti, Peruánskej kardiologickej spoločnosti a Portugalskej hypertenziologickej spoločnosti. Je členom Kráľovského kolégia
lekárov Londýna a členom ESC. V roku 2007 bol zvolený za člena Vedeckého výboru ESH, kde je zodpovedný za vzťahy s Latinskou Amerikou,
slúžiac v súčasnosti ako „výkonný úradník.“ Je bývalým predsedom Pracovnej skupiny ESH pre mozog a hypertenziu, bývalým predsedom Rady
ESC pre hypertenziu a bývalým členom Výboru pre odporúčania pre prax ESC. Prof. Coca je editorom a spolueditorom 58 kníh venovaných
rôznym témam v rámci oblasti hypertenzie. Publikoval viac ako 500 článkov v medzinárodných časopisoch a prezentoval viac ako 450 pozvaných prednášok na medzinárodných a národných stretnutiach a univerzitách. Je členom riadiaceho výboru, ako aj španielskym koordinátorom,
viacerých rozsiahlych medzinárodných štúdií venovaných hypertenzii. 4
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Komentár prof. MUDr. Ľ. Gašpara, CSc. z II. internej kliniky LFUK a UNB Bratislava
k Odporúčaniam ESC/ESH pre manažment artériovej hypertenzie z roku 2018 5
Vážené kolegyne a kolegovia,
milí priatelia,
chcel by som upútať Vašu pozornosť komentárom k Európskym guidelines o liečbe a manažmente artériovej
hypertenzie, ktoré vyšli v poslednom, t.j. šiestom čísle časopisu Cardiology Letters v roku 2018.
V rámci výboru Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti (SHS, pozn. red.) sme sa zamysleli, čo vyplýva z týchto guidelines pre nás ako lekárov tu na Slovensku a aké sú
podmienky na Slovensku z aspektu ich plnenia.
Myslím si, že tieto odporúčania Európskej hypertenziologickej spoločnosti (ESH, pozn. red.) a Európskej
kardiologickej spoločnosti (ESC, pozn. red.) sú dôležité
a je nevyhnutné ich premieňať do reálnej klinickej praxe v prospech našich pacientov. Vieme, že na rozdiel od
amerických odporúčaní, ktoré znížili hranicu artériovej
hypertenzie na 130/80 mm Hg, ju európske odporúčania
nezmenili a zostáva stále na 140/90 mm Hg.
Na druhej strane treba ale povedať, že čím nižšie sú tieto
hodnoty krvného tlaku, zlepšuje sa prognóza týchto pacientov, predovšetkým z aspektu kardiovaskulárnych príhod. Avšak spodná hranica, pokiaľ sú títo pacienti liečení,
by nikdy nemala klesnúť pod 120/70 mm Hg.

Čo je dôležité, je to skupina tzv. krehkých pacientov, ktorí si vyžadujú obzvlášť veľkú pozornosť z aspektu manažmentu, či už diagnostiky a predovšetkým liečby artériovej hypertenzie.
Veľký dôraz sa kladie predovšetkým na zlepšenie compliance k liečbe. Vieme, že veľká časť pacientov (odhadovaná medzi jednou tretinou až polovicou pacientov) po
čase prestáva užívať lieky tak, ako by mala. Ba časť tejto
populácie hypertonikov žiaľ antihypertenzívnu liečbu absolútne ignoruje, samozrejme na svoj vlastný úkor.
A preto sa Európska hypertenziologická spoločnosť a Európska kardiologická spoločnosť snažia zlepšiť compliance týchto pacientov k liečbe, a to práve využitím fixných
kombinácií.
Osobne som tiež tej mienky, že využitie fixných kombinácií môže zlepšiť compliance pacientov, a tým nielen
zlepšiť hodnoty parametrov krvného tlaku, ale predovšetkým, a čo je podstatné, zlepšiť prognózu týchto pacientov, redukovať výskyt infarktov myokardu, cievnych
mozgových príhod a kardiovaskulárnej mortality.
A keď tieto parametre budeme spĺňať, ak sa nám podarí
tieto parametre zlepšiť, potom môžeme povedať: „Áno,
liečime adekvátne, liečime lege artis.“ 5

1. Williams B. et al European Heart Journal 2018; 00, 1–98
2. Čo sa zmenilo a čo je v odporúčaniach nové? Pohľad na problematiku očami bývalého prezidenta ESH Prof. Krysztof Narkiewicz In: Meditrend [cit.26-06-2019]. Dostupné z: https://
www.meditrend.sk/co-sa-zmenilo-co-odporucaniach-nove-pohlad-problematiku-ocami-byvaleho-prezidenta-esh/
3. Whelton P.K. et al Hypertension 2018;71:e13-e115
4. Aké sú rozdiely medzi americkými a európskymi odporúčaniami? In: Meditrend [cit.26-06-2019. Dostupné z: https://www.meditrend.sk/ake-su-rozdiely-americkymi-europskymi-od
porucaniami/
5. Artériová hypertenzia hrozba cerebrálneho poškodenia Ľubomír Kašpar In: Meditrend [cit. 26.6.2019] Dostupné z: https://www.meditrend.sk/wp content/uploads/2019/04/3_gas
par/index.html
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Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: Tritace 1,25, Tritace 2,5, Tritace 5,Tritace 10 tablety. Farmakoterapeutická skupina: inhibítory ACE, priame. ATC kód: C09AA05 Liečivo:
každá tableta obsahuje 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg alebo 10 mg liečiva ramiprilu Terapeutické indikácie: liečba hypertenzie; kardiovaskulárna prevencia:
redukcia kardiovaskulárnej morbidity a mortality u pacientov: s preukázaným aterotrombotickým kardiovaskulárnym ochorením alebo s diabetom a
ešte aspoň jedným kardiovaskulárnym rizikovým faktorom; liečba ochorenia obličiek: incipientná glomerulárna diabetická nefropatia deﬁnovaná
prítomnosťou mikroalbuminúrie, preukázaná glomerulárna diabetická nefropatia deﬁnovaná makroproteinúriou u pacientov s ešte aspoň jedným
kardiovaskulárnym rizikovým faktorom, preukázaná glomerulárna nediabetická nefropatia deﬁnovaná makroproteinúriou ≥ 3 g/deň; liečba
symptomatického srdcového zlyhania; sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu: redukcia mortality od akútnej fázy infarktu myokardu u
pacientov s klinickými príznakmi srdcového zlyhania so začiatkom liečby > 48 hodín po akútnom infarkte myokardu.Dávkovanie: dospelí pacienti:
pacienti liečení diuretikami: u pacientov s hypertenziou sa musí liečba začať dávkou 1,25 mg, následne sa musí dávkovanie upraviť podľa cieľového
krvného tlaku. Hypertenzia: liečba sa má začínať postupne s odporúčanou počiatočnou dávkou 2,5 mg denne. Dávka sa môže zdvojnásobiť v časovom
intervale od 2 do 4 týždňov, maximálna povolená dávka TRITACE je 10 mg denne. Obvykle sa dávka podáva jedenkrát denne. Kardiovaskulárna
prevencia: odporúčaná úvodná dávka je 2,5 mg jedenkrát denne. Dávka sa má postupne zvyšovať v závislosti od tolerancie liečiva pacientom, cieľová
udržiavacia dávka je 10 mg jedenkrát denne. Liečba ochorenia obličiek: pacienti s diabetom a mikroalbuminúriou: odporúčaná úvodná dávka je 1,25
mg jedenkrát denne, postupne sa zvyšuje na 5 mg jedenkrát denne. Pacienti s diabetom a ešte aspoň jedným kardiovaskulárnym rizikom: odporúčaná
úvodná dávka je 2,5 mg jedenkrát denne, postupne sa zvyšuje, cieľová denná dávka je 10 mg. Pacienti s nediabetickou nefropatiou: odporúčaná dávka
je 1,25 mg jedenkrát denne, dávka sa postupne zvyšuje na 5 mg jedenkrát denne. Symptomatické zlyhanie srdca: odporúča sa úvodná dávka 1,25 mg
denne, potom sa má dávka titrovať zdvojnásobením každý jeden až dva týždne do dosiahnutia maximálnej dennej dávky 10 mg. Výhodnejšie je podať
dennú dávku v dvoch podaniach. Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu a so srdcovým zlyhaním: po 48 hodinách po infarkte myokardu
je počiatočná dávka 2,5 mg dvakrát denne počas troch dní. Dávka sa postupne zvyšuje zdvojnásobením dávky v intervaloch jedného až troch dní až po
dosiahnutie cieľovej udržiavacej dávky 5 mg dvakrát denne. Udržiavacia dávka sa rozdelí do dvoch podaní za deň. Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5
mg dvakrát denne, liečbu je potrebné ukončiť. Denná dávka u pacientov s poruchou funkcie obličiek vychádza z klírensu kreatinínu: ak je klírens
kreatinínu ≥ 60 ml/min, nie je potrebná úprava úvodnej dávky (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 10 mg; ak je v rozmedzí 30-60 ml/min, nie je
potrebná úprava úvodnej dávky (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 5 mg; ak je v rozmedzí 10-30 ml/min, úvodná dávka je 1,25 mg/deň a
maximálna denná dávka je 5 mg; u hemodialyzovaných pacientov s hypertenziou: úvodná dávka je 1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je 5 mg;
liek sa má podať niekoľko hodín po uskutočnení dialýzy. U pacientov poruchou funkcie pečene je maximálna denná dávka je 2,5 mg. U starších
pacientov musí byť úvodná dávka nízka a následná titrácia dávky, je potrebné zvážiť zníženú úvodnú dávku 1,25 mg ramiprilu. Bezpečnosť a účinnosť
ramiprilu u detí nebola stanovená. Kontraindikácie: hypersenzitivita na liečivo, na ktorúkoľvek pomocnú látku alebo na ktorýkoľvek iný inhibítor ACE,
angioedém v anamnéze (hereditárny, idiopatický alebo angioedém pri predošlom užití inhibítora ACE alebo antagonistov receptoru angiotenzínu II
(AIIRA), súbežné používanie pri liečbe sakubitrilom/valsartanom,extrakorporálna liečba umožňujúca kontakt krvi s negatívne nabitým povrchom,
významná bilaterálna renálna arteriálna stenóza alebo renálna arteriálna stenóza v jedinej funkčnej obličke, druhý a tretí trimester gravidity, ramipril
sa nesmie používať u pacientov s hypotenziou alebo v hemodynamicky nestabilnom stave, súbežné používanie Tritace s liekmi obsahujúcimi aliskiren
u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73m2). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Duálna
inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa neodporúča pre zvýšené riziko
hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek. U pacientov liečených inhibítormi ACE vrátane ramiprilu bol hlásený angioedém. Toto riziko
môže byť vyššie u pacientov, ktorí súbežne užívajú také lieky, ako sú inhibítory mTOR (napr. temsirolimus, everolimus, sirolimus), vildagliptín alebo
inhibítory neprilyzínu (ako je racekadotril). U niektorých pacientov liečených inhibítormi ACE sa pozorovala hyperkaliémia a hyponatriémia. Zriedkavo
sa vyskytla neutropénia/agranulocytóza ako aj trombocytopénia a anémia. Pri užívaní inhibítorov ACE bol hlásený kašeľ. Liekové a iné interakcie:
kontraindikované kombinácie: súbežné používanie inhibítorov ACE so sakubitrilom/valsartanom; extrakorporálne liečby umožňujúce kontakt krvi s
negatívne nabitými povrchmi. Draselné soli, heparín, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce hladinu draslíka v plazme: môže sa vyskytnúť
hyperkaliémia. Antihypertenzíva a ďalšie lieky, ktoré môžu znižovať krvný tlak: predpokladá sa potenciácia rizika hypotenzie. Vazopresorické
sympatomimetiká a ďalšie lieky (napr. izoproterenol, dobutamín, dopamín, adrenalín) môžu znižovať antihypertenzívny účinok Tritace. Alopurinol,
imunosupresíva, kortikosteroidy, prokaínamid, cytostatiká a ďalšie lieky, ktoré môžu zmeniť počet krviniek: zvýšená pravdepodobnosť hematologických
reakcií. Lítiové soli: vylučovanie lítia môže byť inhibítormi ACE znížené. Antidiabetiká vrátane inzulínu: Môžu sa vyskytnúť hypoglykemické reakcie.
Nesteroidové protizápalové lieky a kyselina acetylsalicylová: predpokladá sa zníženie antihypertenzného účinku Tritace. Inhibítory mTOR alebo
vildagliptín: zvýšené riziko angioedému môže byť u pacientov, ktorí súbežne užívajú také lieky, ako sú inhibítory mTOR (napr. temsirolimus, everolimus,
sirolimus) alebo vildagliptín. Gravidita a laktácia: používanie počas prvého trimestra gravidity sa neodporúča, počas druhého a tretieho trimestra je
kontraindikované. Počas laktácie sa neodporúča pre nedostatok informácií. Nežiaduce účinky: časté: bolesť hlavy, závrat, neproduktívny dráždivý
kašeľ, bronchitída, sinusitída, dyspnoe, zápal gastrointestinálneho traktu, poruchy chuti, abdominálna nepohoda, dyspepsia, hnačka, nevoľnosť,
vracanie, vyrážka, svalový spazmus, myalgia, zvýšená hladina draslíka v krvi, hypotenzia, znížený ortostatický krvný tlak, synkopa, bolesť na hrudníku,
únava; menej časté: eozinoﬁlia, anorexia, znížená chuť do jedla, zhoršená nálada, úzkosť, nervozita, nepokoj, poruchy spánku vrátane somnolencie,
vertigo, parestézia, ageúzia, dysgeúzia, poruchy videnia vrátane rozmazaného videnia, ischémia myokardu vrátane anginy pectoris alebo infarktu
myokardu, tachykardia, arytmia, palpitácie, periférny edém, sčervenanie,
bronchospazmus vrátane zhoršenia astmy, prekrvenie nosa, pankreatitída,
zvýšené pankreatické enzýmy, angioedém tenkého čreva, bolesť v hornej časti
brucha vrátane gastritídy, zápcha, sucho v ústach, zvýšené hladiny pečeňových
enzýmov a/alebo konjugovaného bilirubínu, angioedém, pruritus,
hyperhidróza, artralgia, zhoršenie funkcie obličiek vrátane akútneho zlyhania
obličiek, zvýšené vylučovanie moču, zhoršenie preexistujúcej proteinúrie,
zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, prechodná
erektilná impotencia, znížené libido, pyrexia. Dostupné veľkosti balenia: 30
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