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ABSTRAKT  

Téma: Rozbor terapie rezistentní hypertenze 

Student: Kateřina Dudková 

Vedoucí diplomové práce: Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc. 

Katedra sociální a klinické farmacie 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Univerzita Karlova v Praze 

 

           Předmět a cíl práce: Zjistit a charakterizovat rezistentní hypertenzi u skupiny pacien-

tů v Ambulanci pro léčbu hypertenze Fakultní nemocnice Ostrava. 

Použité metody: Práce má retrospektivní charakter, data byla získána ze záznamů 

pacientů vyhledávaných v kartotékách ambulance a informačního systému nemocnice. Data 

byla následně statisticky zpracována. Pro sběr dat bylo stanoveno období 1 roku od první 

návštěvy pacienta na ambulanci. U kaţdého pacienta byly celkově zaznamenány hodnoty 

krevního tlaku, pulsu a medikace ze 4 návštěv: první návštěva pacienta na ambulanci a pak 

v období přibliţně za 3, 6 a 12 měsíců od první návštěvy. 

Výsledky: Ve sledované skupině pacientů došlo během jednoročního sledování 

k signifikantnímu poklesu jak systolického, tak diastolického krevního tlaku (p<0,0001). 

Zatímco při první návštěvě ambulance bylo systolický tlak pod 140 mm Hg pouze u 20 % a 

diastolický tlak pod 90 mm Hg u 41 % pacientů, po 12 měsících byly hodnoty systolického 

tlaku pod uvedenou hranicí u 92 % pacientů a hodnoty diastolického tlaku pod uvedenou 

hranicí u 96 % pacientů. Po jednom roce sledování jsme zaznamenali 8 % pacientů 

s rezistentní hypertenzí. Ve většině případů se jednalo o pacienty s izolovanou systolickou 

hypertenzí. 

Závěr: Z této práce vyplývá, ţe důvodem zlepšení kompenzace hypertenze byla 

zejména úprava antihypertenzivní terapie, mezi další důvody rezistentní hypertenze patřila 

non-compliance pacientů a hypertenze bílého pláště. Komplexní přístup v léčbě hypertenze 

patří do rukou specialisty, který má s léčbou hypertenze bohaté zkušenosti. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Theme: Analysis of resistant hypertension treatment 

Student: Kateřina Dudková 

Tutor: Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.  

Social and Clinical Pharmacy Department 

Pharmaceutical Faculty in Hradec Králové 

 Charles University in Prague 

 

Objective: Analysis of treatment of resistant hypertension in a group of patients 

attending Outpatient Clinic for Hypertension Treatment, Faculty Hospital Ostrava. 

Methods: This work has a retrospective character. The data were collected from 

patients´ medical records from files of the Outpatient Clinic and from hospital´s information 

system. The data were statistically processed. A period of one year from patients´ first visit 

was determined for data collection. The values of blood pressure, pulse and patients´ 

medication were registered in the following intervals:  first patient´s visit of the Clinic, then 

approximately 3, 6 and 12 months after the first visit. 

Results: A significant decrease in both systolic and diastolic blood pressure has been 

observed during the one year of follow-up (p<0.0001). At first patients´ visit systolic blood 

pressure was below 140 mm Hg only in 20 % of patients compared to 92 % of patients with 

systolic blood pressure below the required limit at the end of the follow-up period. Diastolic 

blood pressure was below 90 mm Hg only in 41 % patients at the beginning, at the end of one 

year 96 % of the patients reached the required values. The resistant hypertension occurred in                                 

8% of patients after one year, most of the patients had isolated systolic hypertension. 

Conclusion: Results of this analysis show that the observed improvement in 

hypertension compensation was mainly due to the adjustment of antihypertension therapy, 

followed further by non-compliance and the white-coat phenomenon. Therefore, the therapy 

of resistant hypertension should be in management of a specialist experienced in hypertension 

treatment. 
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1. Úvod 

 

  Arteriální hypertenze se řadí mezi nejčastější chronická onemocnění v průmyslově 

rozvinutých zemích. Její prevalence se v dospělé populaci pohybuje okolo 30 % s nárůstem ve 

vyšších věkových skupinách.
1

 Spolu s jinými onemocněními a exogenními faktory 

představuje základní rizikový faktor pro rozvoj aterosklerózy. Pomocí metaanalýz 

populačních studií byla prokázána jednoznačná souvislost mezi kardiovaskulární morbiditou a 

mortalitou a hodnotami krevního tlaku.
2
  

    Problematika rezistentní hypertenze je navzdory pokrokům na poli terapie a 

diagnostiky orgánových poškození nemocných s hypertenzí stále vysoce aktuální. Výskyt 

rezistentní hypertenze, kterou definujeme neschopností dosáhnout cílových hodnot krevního 

tlaku při terapii zahrnující tři antihypertenziva, včetně diuretika, je mezi hypertoniky 

odhadován na téměř 30 %.
3
  Pokud se vyloučí sekundární etiologie hypertenze, jsou za hlavní 

příčiny rezistentní hypertenze povaţovány: nedodrţování ţivotosprávy nemocnými, jejich 

nízká adherence k léčbě, lékové interakce a také hypertenze bílého pláště.
4
 Základem terapie 

rezistentní hypertenze je odstranění příčin, které se na nedosaţení cílových hodnot mohou 

podílet a dále farmakologická léčba dle aktuálních doporučení pro léčbu arteriální 

hypertenze.
5
  

2. Cíl práce 

 

Hypotéza č. 1 : Zjistit prevalenci a charakteristiku rezistentní hypertenze ve skupině 

nemocných vyšetřených v Ambulanci pro léčbu hypertenze Ústavu klinické farmakologie ve 

Fakultní nemocnici Ostrava. 

         Hypotéza č. 2 : Analyzovat příčiny rezistentní hypertenze v této skupině pacientů. 

 

 

                                                 
1,2,3,4,5

 WIDIMSKÝ, J. jr., et al. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze-verze 

2007. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor Vasa 2008 50(1): Kardio, K1 
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3. Teoretická část práce 

 

3.1. Úvodní historické poznámky 

 

         Pojem vysokého krevního tlaku (TK) byl znám jiţ v dřívějších dobách. Jednu 

z prvních zmínek lze nalézt v lékařském textu z knihovny Ashurbanipala v Ninive z období 

let 669-626 před Kristem.  V Číně pak starobylé texty doporučovaly akupunkturu nebo 

venesekci u nemocných, jejichţ pulz se stává „tvrdým“.  

         Mezníkem pro klinickou medicínu pak byl Johnsnův popis tvrdého pulsu v roce 1868 

při pokročilém stadiu nefritidy. O několik let dříve, v roce 1827, popsal Richard Bright 

koincidenci hypertrofie srdce a apoplexie u nemocných s chronickou nefritidou a při svém 

rozboru kazuistik uvedl, ţe k hypertrofii srdce vedly buď změny v kvalitě krve, nebo „někde 

dál v cévním systému“. V roce 1879 Mahomed zaznamenal tvrdý pulz u nemocných bez 

onemocnění ledvin a vyslovil domněnku, ţe zvýšený krevní tlak je příčinou 

kardiovaskulárních změn popsaných Brightem, a tak vlastně jako první popsal esenciální 

hypertenzi, aniţ ji sám pojmenoval.
6
 

           Dlouho neexistovala přesná hranice pro vysoký TK a její hodnoty kolísaly od 120/80 

mm Hg do 180/110 mm Hg. V roce 1956 Wood definuje hypertenzi  jako zvýšení TK nad 

145/90 mm Hg. Ve směrnicích vydaných komisí expertů WHO jsou pak uvedeny hodnoty  

140/90 a 160/95 mm Hg v roce 1959 a tyto hodnoty zůstávají nezměněny i ve směrnicích 

WHO z roku 1996, kde jsou však doplněny o nové hranice pro izolovanou hypertenzi, která 

je definována jako systolický TK > 140 mmHg a diastolický TK < 90 mm Hg. Definice 

hypertenze je pak dále upravována doporučeními WHO a ISH.
7
 Boj proti hypertenzi na 

národní úrovni je v České republice organizován Českou společností pro hypertenzi, jejíţ 

doporučené postupy vycházejí z doporučení European Society of Hypertension (ESH).  

    

 

3.2. Definice hypertenze 

 

               Za arteriální hypertenzi se povaţuje opětovné zvýšení systolického krevního tlaku  

(STK) ≥ 140 mm Hg a/nebo diastolického krevního tlaku (DTK) ≥ 90 mm Hg, zjištěné 

                                                 
6
 WIDIMSKÝ, J., 50 let historie léčby hypertenze, Praha: Triton  2001 9s 

7
 ŠPINAR, J., VÍTOVEC, J., ZICHA, J. et al. Hypertenze diagnostika a léčba, Praha: Grada Publishing 199913-

14s 



3 

alespoň ve dvou ze tří měření krevního tlaku. Dále pak, vedle této systolicko-diastolické 

hypertenze, věnujeme pozornost i nálezu tzv. izolované systolické hypertenze (ISH), 

charakterizované zvýšeným systolickým tlakem tj. ≥ 140 mm Hg a normálním diastolickým 

tlakem, tj. < 90 mm Hg.
8
 

              Tabulka č. 1 uvádí hodnoty krevních tlaků definujících hypertenzi na základě 

doporučení České společnosti pro hypertenzi. 

Tabulka č. 1 Definice a klasifikace jednotlivých kategorií TK (v mm Hg)
9
 

 STK                                                 DTK 

mm Hg                                             mm Hg 

Optimální TK < 120                       a                       < 80 

Normální TK 120-129                   a                      80-84 

Vysoký normální TK 130-139                   a/nebo             85-89 

Hypertenze 

Stupeň I (mírná) 

Stupeň II (středně závaţná hypertenze) 

Stupeň III (těţká hypertenze) 

ISH 

 

140-159                   a/nebo             90-99 

160-179                   a/nebo             100-109 

≥ 180                       a/nebo             ≥110 

≥ 140                       a                      < 90 

Poznámka: Pokud STK a DTK nemocného spadá do různých kategorií, aplikuje se ta vyšší. 

 

3.3.  Epidemiologie hypertenze 

 

 Je obtíţné přesně určit prevalenci a incidenci hypertenze v populaci. Brání tomu fakt, 

ţe se v posledních letech měnila kritéria výšky TK pro pouţití termínu hypertenze. Nejlépe se 

změny incidence a prevalence zjišťují podle opakovaných náhodných vzorků populace. Je tak 

moţno zjistit, jak se mění výše a variance TK v populaci.
10

 

 

                                                 
8
 WIDIMSKÝ, J. et al. Hypertenze 3. rozšířené a přepracované vydání, Praha: Triton 2008 15s 

9
 WIDIMSKÝ, J. jr., et al. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze-verze 2007. 

Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor Vasa 2008 50(1): Kardio, K4 
10

 ŠIMON, J., ŠÍPOVÁ, I. Novinky v léčbě hypertenze, Praha:  GEUM 2004 16-17s 
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3.3.1.  Situace ve světě 

Základní data přinesly Framinghamská studie a opakované studie NHANES ( National 

Health and Nutritional Examination Survey). 

NHANES se provádí pravidelně ve tři- aţ čtyř-letých intervalech. Vyšetřují se náhodně 

vybrané vzorky populace USA a Mexiku. Podle NHANES III
11

 byla v letech 1988 – 1991 

průměrná prevalence hypertenze u osob ve věku 18 aţ 74 let zhruba 20 % bez adjustace na 

věk. Přitom ve věku 50 aţ 59 let tvořila 44 % a ve věku 70 let 60 %. 

Data Framinghamské studie analyzovaná mezi roky 1990-1995 ukázala, ţe z 1189 

nemocných s hypertenzí, kteří byli léčeni (jednalo se o 61 % všech hypertoniků v populačním 

vzorku) dosáhlo plných 90% cílových hodnot DTK, avšak jen 49 % mělo STK niţší neţ 140 

mm Hg. Obojí hodnoty TK, to znamená TK niţší neţ 140/90 mm Hg, mělo 47 %. Rovněţ 

bylo potvrzeno, ţe za špatnou kontrolu hypertenze v populaci zodpovídá hlavně nedostatečná 

kontrola STK u léčených hypertoniků, především pak u starších osob.
12

  

 

3.3.2.  Situace v České republice 

Prevalence a incidence hypertenze byla sledována také v naší populaci. V současnosti 

se prevalence u osob ve věku 25-64 let pohybuje okolo 35 %, se zřetelným nárůstem ve 

vyšších věkových skupinách. Tyto údaje vycházejí ze screeningového vyšetření náhodně 

vybraného reprezentativního vzorku populace v letech 2000 - 2001.
13

 

Mezi první studie na toto téma u nás se řadí plzeňská studie z roku 1967 s názvem 

„Akce K“. Přítomnost hypertenze podle tehdejších kritérií TK ≥ 160/90 mm Hg byla 

stanovována u všech obyvatel jednoho z městských obvodů Plzně, jejichţ příjmení začínalo 

písmenem K. Jednalo se zhruba o 2500 osob. Tehdy se zjistila průměrná prevalence okolo 

20%.
14

 

Novější data máme k dispozici ze studie MONICA, kterou poprvé v roce 1983 

iniciovala WHO a zatímco ve většině ostatních zemí byla ukončena v polovině devadesátých 

let, v České republice pokračovala, tentokrát pod názvem post-MONICA. Výsledky této 

studie, prováděné v letech 1997/1998, 2000/2001 a naposledy 2006/2009, říkají, ţe se 

v České republice za posledních deset let zvýšila prevalence hypertenze a to z 33 % na 40 % 

                                                 
11

  BURT, V. L., WHELTON, P., ROCCELLA, E. et al. Prevalence of hypertension in the adult US population 

results from the NHANES III 1988-1991. Hypertension 25: 1995, 305-313 
12

 LLYOD-JONES, D. M., EVABS, J. C., LARSON, M. G. et al. Differential kontrol of systolic and diastolic 

blood presure. Factors associated with lack of blood pressure kontrol in the community. Hypertension 200036: 

594-599 
13

 ASCHERMAN, M. Kardiologie 1. vydání, Praha: Galén 2004 454,455s 
14

 ŠIMON, J., ŠÍPOVÁ, I. Novinky v léčbě hypertenze, Praha: GEUM 2004 16s 
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obyvatelstva. Zvýšil se pak i počet léčených hypertoniků z 47 % na 60 %, ale i počet 

nemocných s uspokojivou kontrolou hypertenze (z 39 % na 51 %).
15

 

 

3.4.  Etiologie a patogeneze 

 

                 Podle etiopatogenetické klasifikace rozlišujeme primární (esenciální) hypertenzi, 

kde známe řadu patogenetických mechanismů, ale neznáme vlastní vyvolávající příčinu a dále 

pak sekundární hypertenzi, kde je zvýšení TK důsledkem jiného, přesně definovaného 

patologického stavu. Esenciální hypertenze tvoří asi 95 % hypertenzní populace. Odlišení 

případů sekundární hypertenze od hypertenze esenciální je důleţité pro moţnosti specifické 

léčby, která můţe vést k odstranění hypertenze.
16

 

 

3.4.1. Esenciální hypertenze 

                  Rizikem esenciální hypertenze jsou kromě zvýšení systémového TK hlavně změny 

regulace krevního oběhu jako celku, které tento nárůst provázejí. Rovněţ dochází k narušení 

neuroendokrinní a metabolické rovnováhy v organismu. Na esenciální hypertenzi proto není 

moţné pohlíţet pouze jako na „vysoký krevní tlak“ - ten je jen projevem narušení homeostázy 

organismu, ale jako na onemocnění, které ohroţuje organismus jako celek a je provázeno 

vysokým počtem komplikací, který je podstatně vyšší neţ u většiny sekundárních forem 

hypertenze. 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, primární etiopatogenetickou příčinu esenciální hypertenze 

neznáme. Víme však, ţe na jejím vzniku se podílí kombinace několika faktorů. 

Genetické vlivy 

Častý výskyt familiární hypertenze svědčí o významu geneticky podmíněných 

rizikových faktorů. Hypertenze se zpravidla vyskytuje u více členů téţe rodiny. Nemůţeme ji 

však definovat jako genetickou poruchu, nýbrţ jako familiární onemocnění, která vzniká na 

podkladě interakce široké škály velmi variabilních genetických mutací o malém účinku a 

familiárně sdíleným ţivotním stylem. Jen vzácně se jedná o mutaci specifického genu o 

velkém účinku, tedy s mendelovskou dědičností. Příkladem takovéto specifické mutace je 

                                                 
15

 JOZÍFOVÁ, M., CÍFKOVÁ, R., ŠKODOVÁ, Z. et al. Změnila se léčba a kontrola hypertenze v ČR za 

posledních 10 let. Practicus 2010 6: 40-42 
16

  WIDIMSKÝ, J. et al. Hypertenze 3. rozšířené a přepracované vydání, Praha: Triton  2008 19s 
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např. Liddelův syndrom, tj. hypertenze s nízkým plazmatickým reninem, aldosteronem a 

hypokalemií. V rodinách je pravděpodobnost výskytu hypertenze u příbuzných 1. řádu, tj. 

sourozenců, rodičů a dětí, asi 50 %. TK je familiárně ovlivněn především nutričními faktory 

vedoucími k obezitě a vysokou spotřebou soli.
17

 

Věk 

Prevalence hypertenze u dětí není přesně známa. Odhaduje se mezi 1-3 %. S 

přibývajícím věkem výskyt hypertenze stoupá. U mladých dospělých do 30 let se odhaduje na 

přibliţně 15 %. Hodnota TK, zejména systolického se pak s rostoucím věkem zvyšuje. Ve 

stáří je zvýšení TK zcela nepochybně důsledkem ztráty pruţnosti cévní stěny. Prevalence 

hypertenze ve věku nad 70 let je vyšší neţ 50 %.
18

 Při nálezu hypertenze v dětství a dospívání 

musíme vţdy myslet na sekundární hypertenzi, která má v této populaci relativně mnohem 

vyšší zastoupení, a děti v tomto směru musí být podrobně vyšetřeny.
19

 

Faktory zevního prostředí 

Z faktorů zevního prostředí se na patogenezi esenciální hypertenze podílejí především 

nadměrný přísun soli, nedostatečný přísun draslíku, vápníku a magnezia, nadměrná 

konzumace alkoholu, stresové situace, socioekonomický stav a nadměrný energetický příjem 

při celkové niţší fyzické aktivitě. 

Ve většině populací pak existuje lineární korelace mezi přívodem sodíku a vzestupu 

TK s věkem. Senzitivita na sůl můţe být zčásti způsobena genetickými vlivy, avšak ovlivňují 

ji i další faktory – věk, rasa, aktivita sympatického nervového systému (SNS).  

Zvýšený přívod draslíku sniţuje jak systolický, tak diastolický tlak. 

Mezi příjmem alkoholu a hodnotami TK také existuje pozitivní korelace. Vliv alkoholu 

je spojován s aktivací SNS. Doporučuje se proto omezit denní příjem alkoholu. Mezi 

kouřením a TK nebyla sice prokázána přímá souvislost, ale vzhledem k velmi významné 

asociaci hypertenze s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) se doporučuje nekouřit. 

Krátkodobý stres vede k přechodnému zvýšení TK. Dnes je jiţ prokázáno, ţe 

dlouhodobý stres je jednou z hlavních příčin vzniku a progrese hypertenze. Přesný 

mechanismus, jakým stres vyvolává vznik hypertenze není přesně znám. Víme však, ţe při 

dlouhodobém stresu dochází k poruše funkce autonomního systému s následným 

                                                 
17

  ŠTEJFA, M., et al. Kardiologie 3. přepracované doplněné  vydání., Praha:Grada Publishing  2007539-540s 
18

  ŠIMON, J., ŠÍPOVÁ, I. Novinky v léčbě hypertenze, Praha: GEUM 2004 70-71s 
19

  ŠPINAR, J., VÍTOVEC, J. Hypertenze v dětství a dospívání. Kardiofórum 2004 3: 44-47s 
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neurohumorálním rozladěním organismu. 

Vyšší výskyt hypertenze je také spojen s niţším socioekonomickým postavením v 

průmyslově rozvinutých zemích. Podílí se na něm dietní návyky, pohybová aktivita 

psychosociální a zevní stresory, dostupnost znalostí o prevenci a také úroveň a ekonomická 

dostupnost léčebné péče. 

Mezi faktory přispívající ke vzniku hypertenze se rovněţ řadí nadměrný energetický 

příjem při celkové nižší fyzické aktivitě. U obézních osob dosahuje prevalence tohoto 

onemocnění aţ 50 %. Podstatné je nejen zvýšení celkové hmotnosti, vyjadřované často jako 

BMI (body mass index), ale i distribuce tuku v těle. Abdominální typ obezity s nahromaděním 

tuku v dutině břišní se uplatňuje jako významný rizikový faktor tzv. metabolického syndromu. 

Patofyziologie vzniku hypertenze u obezity je komplexní a zahrnuje vznik inzulinové 

rezistence, zvýšený přívod sodíku a zvýšeni aktivity SNS. 

Porucha vnitřních regulačních mechanismů 

Dle současných znalostí se zdá, ţe zvláště u mladších hypertoniků je hlavním 

etiopatogenetickým mechanismem porucha regulačních mechanismů řízení krevního tlaku. 

Hlavní roli hraje především autonomní (vegetativní) nervový systém (ANS) a to nejen v 

regulaci krevního tlaku, ale i u mnoha endokrinních a metabolických pochodů. Na jeho 

činnosti se odráţí prakticky všechny informace ze zevního i vnitřního prostředí. ANS působí 

na hypotalamo-hypofyzární osu, jeho pravděpodobnou součástí je renin-angiotenzin-

aldosteronový systém (RAAS). Působí i na metabolismus inzulinu a leptinu. Teoreticky tak 

lze na základě dysfunkce ANS vysvětlit jak zvýšení TK, tak i přítomnost neurohumorální a 

metabolické dysbalance, která je pro hypertenzi typická. Důsledkem těchto pochodů je pak 

změna funkce cévní stěny a změna v aktivitě neurohumorálních působků. 

Je pravděpodobné, ţe hlavní příčinou dysfunkce ANS je působení chronického 

stresu. Také vztah poruch ANS, poruch spánku a chronického stresu je velmi důleţitý. Centra 

ANS v oblasti hypotalamu se významně podílejí i na řízení diurnálních rytmů a současně také 

hrají roli ve fyziologii spánku. Narušení činnosti autonomních center v oblasti hypotalamu tak 

můţe vést k narušení architektoniky spánku. Tímto mechanismem se dlouhodobý stres 

pravděpodobně podílí na vzniku a progresi spánkové apnoe, která těţce narušuje diurnální 

cyklus kolísání TK a srdeční frekvence, neboť zabraňuje fyziologickému nočnímu poklesu 

TK. 

Kromě kardiovaskulárních a metabolických komplikací tedy vede dysfunkce ANS 
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podmíněná chronickým stresem i ke vzniku poruch spánku, emočního chování a zvyšuje se i 

výskyt deprese. Tyto změny pak dále zvyšují stresovou zátěţ a prohlubují tak bludný 

kruh.
20,21,22

 

 

3.4.2. Sekundární hypertenze 

Sekundární hypertenze není příliš častá (asi 5 % všech hypertoniků). Je definovaná 

jako zvýšení TK na podkladě známé, prokazatelné příčiny. 

 Parenchymatózní renální hypertenze 

Tato onemocnění představují heterogenní skupinu chorob nejrůznější geneze 

projevující se unilaterálním nebo bilaterálním postiţením ledvin. Přítomnost a závaţnost 

hypertenze kolísá v závislosti na typu postiţení a úrovni renální funkce. Zvýšený TK bývá 

častější u chronických onemocnění, i kdyţ ani u akutních stavů není výjimkou. Nejčastějším 

typem parenchymatózní renální hypertenze je diabetická nefropatie. 

 Renovaskulární hypertenze 

Renovaskulární hypertenze patří mezi nejčastější formy sekundární hypertenze. 

Příčinou bývá aterosklerotické postiţení (vyšší věk) nebo fibromuskulární dysplazie 

ledvinných tepen (častěji ţeny mladšího věku). Zvýšení TK je vyvoláno ischemií jedné nebo 

obou ledvin s následnou nadprodukcí reninu a angiotenzinu II. 

 Endokrinní hypertenze 

Endokrinní hypertenze jsou zapříčiněny nadprodukcí některého z presorických 

humorálních působků. Řadí se sem vzácný primární reninismus při nadprodukci reninu 

nádorem z juxtaglomerulárního aparátu ledvin (Kihlarův-Robertsonúv syndrom), dále 

feochromocytom z nadprodukce katecholaminů, Connův syndrom při nadprodukci 

aldosteronu, Cushingův syndrom při nadprodukci kortizolu a hypertenzní formy 

adrenogenitálního syndromu s nadprodukcí deoxykortikosteronu a dalších glukokortikoidů. 

Endokrinní hypertenze mají charakteristické klinické a laboratorní příznaky. 

 Koarktace aorty 

Hypertenze je u tohoto onemocnění způsobena zúţením aorty v oblasti jejího oblouku. 

                                                 
20

 ŠTEJFA, M., et al. Kardiologie 3. přepracované doplněné vydání., Praha:Grada Publishing 2007539-543s 
21

 ŠIMON, J., ŠÍPOVÁ, I. Novinky v léčbě hypertenze, Praha: GEUM 200418-20s 
22

 WIDIMSKÝ, J. et al. Hypertenze 3. rozšířené a přepracované vydání, Praha: Triton 2008 57-64s 



9 

Jedná se o vrozenou vadu se specifikovanou velkou tlakovou diferencí mezi TK na horních a 

dolních končetinách. 

 Hypertenze vyvolané podáváním léčiv 

Skupinou léčiv vyvolávajících zvýšení TK jsou nejčastěji glukokortikoidy a steroidní 

kontraceptiva obsahující vysoké koncentrace estrogenů. Po vysazení se TK většinou 

normalizuje. Další skupinou léčiv vyvolávající zvýšení TK jsou nesteroidní antirevmatika, 

která mohou přispívat ke vniku rezistence vůči působení antihypertenziv.
23,24,25 

3.5.  Měření krevního tlaku 

 

S ohledem na velkou spontánní variabilitu TK by diagnóza hypertenze měla být 

zaloţena na opakovaném měření TK během několika návštěv u lékaře.  

3.5.1. Měření u lékaře 

 TK by měl být měřen vsedě auskultačním způsobem pomocí rtuťového 

sfygmomanometru nebo pouţitím jiných neinvazivních systémů, zaloţených nejčastěji na 

oscilometrickém principu. Rtuťový sfygmomanometr je však stále povaţován za zlatý 

standard, protoţe je nejpřesnější neinvazivní metodou a jeho pouţití vede k niţšímu riziku 

nepřesností ve srovnání s elektronickými systémy. 

K auskultačnímu způsobu se nejčastěji pouţívá rtuťový sfygmomanometr. Tento musí 

mít skleněnou trubici se rtutí ve svislé poloze. Hladina rtuti před začátkem měření musí 

ukazovat nulovou hodnotu. Měření by se mělo provádět pokud moţno v tiché místnosti u 

sedícího pacienta po 10 minutovém zklidnění. Krevní tlak měříme vţdy na stejné paţi s volně 

podloţeným předloktím a manţetou a tonometrem ve výši srdce. Paţe nesmí být staţena 

rukávem. Manţeta se nafukuje o 20-30 mm Hg nad hodnotu, při které vymizí puls na a. 

radialis. Stetoskop umísťujeme do kubitální jamky nad a. brachialis. Vzduch se vypouští 

stálou rychlostí 2-3 mm Hg/s. Manţeta musí mít přiměřenou šířku a délku. Nesprávná 

velikost manţety negativně ovlivňuje výsledky měření. Při první návštěvě pacienta se TK 

měří na obou paţích. TK se měří s přesností na 2 mm Hg. Měření se opakuje 3x za sebou a 

z naměřených hodnot se vypočítá průměr.  

Měření TK vstoje je vhodné provádět u starších nemocných a diabetiků k posouzení 

                                                 
23

  ŠTEJFA, M. et al. Kardiologie 3. přepracované doplněné vydání., Praha:Grada Publishing 2007 552-553s 
24

  WIDIMSKÝ, J. et al. Hypertenze 3. rozšířené a přepracované vydání, Praha: Triton 2008, 64-67s 
25

  VLČEK, J., FIALOVÁ, D. et al. Klinická farmacie I, Praha: Grada Publishing 2010 78-79s 
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případné ortostatické hypertenze.  

3.5.2. Ambulantní monitorování TK (ABPM) 

ABPM se provádí pomocí automatických monitorovacích systémů po dobu 24 nebo 

48 hodin. Je vhodné jej provádět v následujících situacích: zvýšená variabilita TK, 

diskrepance mezi TK v domácích podmínkách a ve zdravotnickém zařízení (fenomén bílého 

pláště), rezistence hypertenze k léčbě, podezření na epizody hypotenze (zejména u starších a 

diabetiků), zvýšení TK v těhotenství a podezření na eklampsii.  

ABPM má proti kauzálnímu TK tyto výhody: automaticitu, vyšší spolehlivost, 

reprodukovatelnost, přesnější posouzení 24 hodinového TK, posouzení variability TK, 

těsnější korelace s orgánovými změnami. Jako nevýhody  ABPM  lze uvést vyšší cenu, 

moţnost dyskomfortu a technických artefaktů. 

3.5.3. Domácí měření  

Samostatné měření TK nemocným či jeho okolím je výhodné pro podrobnější 

posouzení efektu léčby a pro zlepšení spolupráce nemocných. Při pouţití (polo)automatických 

systémů je třeba jejich častá kalibrace. Při nesprávném umístění manţety, pohybu paţe či 

slabším arteriálním signálu velmi snadno dochází ke vzniku chyb.  

Výhodnější je proto pouţívat přesnější sfygmomanometry po předcházející instruktáţi, 

dostatečném tréninku a kontrole techniky měření lékařem. Zatím není zcela jasné, zdali 

domácí měření TK přináší velké výhody oproti konvenčnímu měření ve vztahu k morbiditě a 

mortalitě. Je tedy nutné toto měření zatím povaţovat pouze za doplňkové. Přesto je domácí 

měření vhodné k posouzení efektu terapie a můţe zvýšit adherenci k terapii.  

Hodnoty TK naměřené pacientem jsou většinou niţší oproti kauzálnímu, klinickému 

TK zjištěnému ve zdravotnickém zařízení. Měření TK (polo)automatickými měřícími systémy 

na prstech či zápěstí není podle posledních guidelines doporučováno. 

Mezi úskalí samostatného měření TK nemocnými patří moţnost neurotizace u 

úzkostlivých jedinců a nepřesné měření při nedodrţení správného postupu.
26,27

 

Hodnoty TK uţívané k definici hypertenze při různých typech měření jsou vedeny 

v tabulce č. 2 

                                                 
26

  WIDIMSKÝ, J. jr., et al. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze-verze 2007. 

Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor Vasa 2008 50(1): Kardio, K6 
27

  WIDIMSKÝ, J. et al. Hypertenze 3. rozšířené a přepracované vydání, Praha: Triton 2008 44-54s 
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Tabulka č. 2 Hodnoty TK užívané k definici hypertenze při různých typech měření
28

 

 STK (mm Hg) DTK (mm Hg) 

Měření TK v ordinaci ≥140 ≥90 

24-hodinové monitorování 

Průměr v denní době 

Průměr v noční době 

≥130 

≥135 

≥120 

≥80 

≥85 

≥70 

Měření TK v domácích 

podmínkách 

≥135 ≥85 

    

3.6.  Klasifikace hypertenze 

 

Hypertenzi rozdělujeme podle doporučení České společnosti pro hypertenzi do  čtyř   

následujících stádií, viz. tabulka č.3. Toto třídění bylo ponecháno jako určité, ne však zcela 

přesné vodítko pro indikace lázeňské léčby a pro revizní lékaře. Evropská doporučení tuto 

klasifikaci neuvádějí. Evropské i americké směrnice dávají přednost pouţití stupňů 

hypertenze podle hodnot TK při jejich zjištění .
29

  

Tabulka č. 3 Stadia hypertenze 

Stadium I Bez orgánových organických změn 

Stadium II Přítomny orgánové projevy, ale bez 

výraznější poruchy funkce, je přítomna 

alespoň jedna z následujících orgánových 

změn: 

• hypertrofie levé komory srdeční 

na EKG nebo echokardiografii bez 

výraznější poruchy funkce levé komory 

                                                 
28,29 

 WIDIMSKÝ, J. jr., et al., Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze-verze 

2007. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor Vasa 2008 50(1): Kardio, K6, K8 
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• mikroalbuminurie, proteinurie bez 

výraznější poruchy funkce ledvin 

• radiologické nebo ultrazvukové 

známky ateromatózního plátu 

(kalcifikace aorty) 

• difuzní nebo lokální zúţení arterií 

na očním pozadí 

Stadium III Značí hypertenzi s těţšími orgánovými 

změnami provázenými selháváním jejich 

funkce: 

• mozek: TIA, hypertenzí 

encefalopatie, cévní mozková příhoda 

(krvácení, trombóza) 

• srdce: infarkt myokardu, angina 

pectoris, levostranné srdeční selhání 

• ledviny: ledvinné selhání 

• sítnice: krvácení a exsudáty s 

nebo bez papiloedému 

• cévy: disektující aneuryzma, 

ischemická choroba tepen dolních 

končetin 

Stadium IV Značí maligní hypertenzi; 

maligní hypertenze je nejtěţší formou 

hypertenze; nárůst TK s progresivním 

mnohočetným orgánovým selháváním 

 

3.7.  Klinická manifestace hypertenze 

 

   Subjektivními příznaky hypertenze, především u lehčích a středně závaţných stadií  

(stadium I a II), často chybí nebo jsou jen málo výrazné a necharakteristické. Proto téměř 

polovina nemocných o své hypertenzi neví a patologické zvýšení TK zjistí náhodně. 
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3.7.1.  Stadium I 

Nemocní v tomto stadiu si subjektivně stěţují na únavnost, zaujatost, bolest hlavy, 

srdeční palpitace, oprese na hrudi, nesoustředěnost, poruchy spánku a další neurotické potíţe. 

Aţ na zvýšení TK bývá objektivní nález na srdci, EKG, očním pozadí a laboratorní vyšetření 

v normálním rozmezí.  

 

3.7.2.  Stadium II 

V tomto stadiu dochází ke zdůraznění výše uvedených potíţí. Tyto pak mají poprvé 

svůj odraz v objektivním nálezu při vyšetření. Pro zjištění hypertrofie srdce je nejcitlivější 

metodou echokardiografické vyšetření prokazující v prvních fázích hypertrofii septa a později 

koncentrickou hypertrofii levé komory. 

 

3.7.3.  Stadium III 

Orgánové postiţení ţivotně důleţitých orgánů vyskytující se v tomto stadiu je příčinou 

hlavních obtíţí nemocných. Námahová dušnost se stupňuje, vyskytuje se i v klidu a v noci. 

Časté jsou otoky dolních končetin a retence tekutin. Z postiţení cév CNS vznikají cévní 

mozkové příhody a jiné neurologické příznaky (demence). Postiţení srdce můţe vyústit v i 

anginu pectoris a jiné viz. tabulka č. 3. 

 

3.7.4.  Stadium IV 

Fáze maligní hypertenze bývá následkem neléčené hypertenze. V tomto stadiu se 

akcentují komplikace tlakové a komplikace aterosklerotické. Renální insuficience rychle 

progreduje a cévy v tomto stadiu yykazují fibrinoidní nekrózu arteriol a koncentrické ztluštění 

intimy. Dochází ke vzniku změn na očním pozadí, vyvolávajících poruchy vizu.
30,31

 

 

 

                                                 
30

  WIDIMSKÝ, J., WIDIMSKÝ J. jr. Esenciální a sekundární hypertenze pro praxi, Praha:Triton 2005 16-17s 
31

  KLENER, P. et al. Vnitřní lékařství 1 svazek, 3 přepracované a doplněné vydání, Praha: Galén 2006 

240,241s 
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3.8.  Prognóza hypertenze 

 

Prognóza arteriální hypertenze je závislá na výši TK, přítomnosti dalších rizikových 

faktorů (celkovém kardiovaskulárním riziku), poškození ţivotně důleţitých orgánů a 

přítomnosti přidruţených onemocnění (diabetes melitus, dyslipidemie). Pro prognózu 

hypertenze však není rozhodující výchozí hodnota TK před léčbou, ale hodnoty TK dosaţené 

při léčbě.
32

 

       

3.9. Stanovení celkového kardiovaskulárního rizika 

 

Při určování celkového kardiovaskulárního (KV) rizika se postupuje podle barevných 

nomogramů (obrázky č.1 a 2), které vycházejí z projektu SCORE. Ten provádí odhad rizika 

fatálních kardiovaskulárních příhod v následujících deseti letech. Za vysoké riziko se 

povaţuje hodnota  ≥ 5 % (pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění 

v následujících deseti letech ≥ 5 %). Barevné nomogramy vycházejí z mortalitních údajů 

České republiky a hodnot základních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění 

získaných u reprezentativního vzorku populace České republiky. Osoby s jiţ manifestním 

kardiovaskulárním či renálním onemocněním vykazují vysoké (≥ 5 %) nebo velmi vysoké (≥ 

10 %) riziko úmrtí způsobené KV onemocněním v následujících deseti letech. 

 K asymptomatickým jedincům se přistupuje na základě odhadu celkového KV rizika. 

Odhad tohoto rizika vychází z věku, pohlaví, kuřáckých zvyklostí, hodnot STK a celkového 

cholesterolu nebo poměru celkového a HDL cholesterolu, který má význam pouţívat pouze u 

osob se sníţenou koncentrací HDL cholesterolu (< 1,0 mmol/l u muţů, < 1,2 mmol/l u ţen). 

 Diabetici 1. typu s mikroalbuminurií a všichni diabetici 2. typu se povaţují 

automaticky za osoby s vysokým KV rizikem (≥ 5 %).  

 

 

 

 

 

                                                 
32

  WIDIMSKÝ, J. jr., et al. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze-verze 2007. 

Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor Vasa 2008 50(1): Kardio, K8 
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Obrázek č. 1 Desetileté riziko fatálních kardiovaskulárních onemocnění v České republice 

podle pohlaví, věku, systolického TK, celkového cholesterolu a kuřáckých návyků
33

 

 

Obrázek č.  2  Desetileté riziko fatálních kardiovaskulárních onemocnění v České republice 

podle pohlaví, věku, systolického TK, poměru celkového a HDL cholesterolu a kuřáckých 

návyků
34

 

 

                                                 
 
33,34

 WIDIMSKÝ, J. jr., et al. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze-verze 

2007. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor Vasa 2008 50(1): Kardio K 6 
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Hodnoty absolutního rizika KV onemocnění jsou vyšší neţ hodnoty odečtené z tabulky 

SCORE: 

 U osob, které se věkem přibliţují vyšší věkové kategorii. 

 U symptomatických osob s preklinickými známkami aterosklerózy. 

 U osob s pozitivní rodinnou anamnézou KV onemocnění (do 55 let u muţů, do 65 let u 

ţen) 

 U osob s nízkou koncentrací HDL cholesterolu (pod 1 mmol/l u muţů, pod 1,2 mmol/l 

u ţen), zvýšenou koncentrací triglyceridů (nad 1,7 mmol/l). 

 U osob s porušenou glukózovou tolerancí (glykemie nalačno pod 7 mmol/l, při 

glykemické křivce za 2 hodiny 7,8-11,0 mmol/l). 

 U obézních nebo fyzicky neaktivních osob.
35

 

 

                                                 
35

 WIDIMSKÝ, J. jr., et al. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze-verze 2007. 

Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor Vasa 2008 50(1): Kardio,K6 
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3.10. Terapie hypertenze 

 

3.10.1. Cíle a strategie léčby hypertenze 

Před zahájením a zváţením léčby u prokázané arteriální hypertenze je nutné zdůraznit 

potřebu prevence tohoto oběhového onemocnění. Jejím cílem, stejně jako cílem léčby je 

maximální sníţení dlouhodobého celkového kardiovaskulárního rizika, kdy se ovlivňují 

všechny reverzibilní rizikové faktory, přidruţená onemocnění a vlastní zvýšený TK. Jen tak 

lze preventivně ovlivnit vznik cévních mozkových příhod, udrţet funkci ledvin a zpomalit 

progresi srdečního selhání. 

 Tohoto cíle lze dosáhnout: 

 změnou ţivotního stylu neboli léčbou nefarmakologickou 

 farmakologickou léčbou          

 Oba tyto léčebné postupy jsou spjaty a doplňují se navzájem. Nefarmakologický 

způsob léčby se uplatňuje u arteriální hypertenze primární i sekundární ve všech stádiích. 

Změna ţivotního stylu, tedy nefarmakologický způsob léčby se však často opomíjí a je 

nemocnými podceňován. Adherence nemocných k nefarmakologické léčbě výrazně klesá s 

věkem.
36

  

            Cíle léčby jsou sumarizovány v následující tabulce č. 4: 

Tabulka č. 4 Cíle léčby hypertenze
37

 

Maximální snížení dlouhodobého celkového KV rizika 

Léčba • všech reverzibilních rizikových faktorů 

• přidruţených onemocnění 

• zvýšeného TK 

Cílový TK < 140/90 mm Hg u všech hypertoniků (niţší 

hodnoty TK, pokud jsou tolerovány) 

<130/80 mm Hg u diabetiků, metabolického 

syndromu, SCORE > 5 %, renální dysfunkce, 

proteinurie, po infarktu myokardu, po CMP 

                                                 
36

  ŠPINAR, J., VÍTOVEC, J., ZICHA, J. et al., Hypertenze diagnostika a léčba, Praha: Grada Publishing 1999 

51s 
37

  WIDIMSKÝ, J. jr., et al., Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze-verze 2007. 

Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor Vasa 2008 50(1): Kardio, K8 
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3.10.2. Nefarmakologická opatření  

  Zásady nefarmakologické léčby hypertenze ukazuje tabulka č. 11. 

Tabulka č. 11 Nefarmakologická léčba hypertenze
38

 

-redukce tělesné hmotnosti 

-restrikce přívodu soli na 5-6 g denně 

-zvýšení aerobní zátěţe při nízké fyzické aktivitě 

-restrikce příjmu alkoholu na 30 g denně a méně 

-ovlivnění dalších rizikových faktorů aterosklerózy, především dyslipidemie a kouření 

-omezení léků podporujících retenci soli a vody 

-nekuřáctví platí pro kaţdého hypertonika; TK samo neovlivní, avšak výrazně sniţuje 

riziko ICHS 

 

Nefarmakologická léčba je naneštěstí podceňována a mnoho nemocných by mohlo být 

léčeno ekonomičtěji a účinněji, kdyby adherovali k nefarmakologické léčbě. Zejména pak ke 

kontrole tělesné hmotnosti, omezení soli a alkoholu a nekuřáctví. 

Nejdůleţitější a zároveň nejefektivnější je kontrola tělesné hmotnosti. Její redukce 

můţe vést k tomu, ţe farmakoterapie bude pouţívána méně energicky a u řady nemocných s 

mírnou hypertenzí můţe normalizace tělesné váhy vést současně i k normalizaci TK. Redukce 

tělesné hmotnosti je spojená se zvýšenou tělesnou aktivitou a dietními opatřeními. 

Tělesný trénink (sport) je vhodný pouze u nemocných s mírnou hypertenzí bez 

orgánových komplikací. Vhodná je izotonická tělesná aktivita jako je rychlá chůze, joging 

nebo plavání. U nemocných s orgánovými změnami je pochopitelně nutné tělesnou aktivitu 

individualizovat. 

Restrikce soli a zvýšení přívodu draslíku v dietě jsou dalšími opatřeními. Hypertonici 

by neměli přisolovat potravu a měli by omezit spotřebu nadměrně solených potravin. Dieta by 

měla obsahovat hojně ovoce a zeleniny, ryb, omezení ţivočišného tuku a také cholesterolu. 

Pokud je to moţné, měly by se z terapie vyloučit všechny léčiva zvyšující TK. 

Nefarmakologická terapie hypertenze je nedílnou součástí léčby, která má za cíl nejen 

                                                 
38

  WIDIMSKÝ, J. et al. Hypertenze 3. rozšířené a přepracované vydání, Praha: Triton 2008111s 
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redukci TK, ale i ovlivnění dalších rizikových faktorů aterogenního procesu.
39,40

 

 

3.10.3.  Farmakoterapie 

Farmakologická léčba je základem léčby hypertenze, protoţe nefarmakologická 

opatření vedou k dostatečné kontrole hypertenze pouze u malé části nemocných. I přes 

zavedení medikamentózní léčby je však nutné současné dodrţování nefarmakologických 

opatření.  

Farmakologická léčba hypertenze by měla být individualizovaná a je nutné ji 

upravovat podle hodnot TK, věku, přítomnosti komplikací hypertenze a přítomnosti 

případných dalších onemocnění. Léčba se ve většině případů provádí ambulantně. Nemocným 

je třeba vysvětlit riziko neléčené hypertenze, zdůraznit prospěšnost léčby a to, ţe se jedná o 

léčbu dlouhodobou, mnohdy celoţivotní.  

 Léčba hypertenze by měla optimálně začít ještě před vznikem orgánových změn. Pro 

léčebnou strategii jsou doporučována základní všeobecná pravidla: 

• při zahajování terapie pouţívat nízké dávky léků, v případě poklesu TK, dobré 

tolerance, avšak nedosaţení cílového TK, zvýšení dávky 

• častěji pouţívat adekvátní kombinace léků k maximalizaci antihypertenzního 

účinku a minimalizaci vedlejších účinků, u většiny hypertoniků je nutné podávat 

kombinační léčbu 

• pouţít jinou třídu antihypertenzních látek v případě velmi malého účinku či 

špatné tolerance prvého léku 

• preferovat léky s 24-hodinovým působením a dávkováním 1x denně s 

příznivým „trough to peak ratio“ -  poměr T/P – poměr poklesu TK na konci 

dávkovacího období k poklesu TK v období max. účinku (obvykle 3-4 hodiny po 

podání), T/P má být > 0,5. Tento typ látek můţe příznivě ovlivňovat zvýšený 

výskyt cerebrovaskulárních a koronárních příhod v pozdních nočních, resp. 

časných ranních hodinách. 
41,42

 

 

                                                 
39

  WIDIMSKÝ, J. et al. Hypertenze 3. rozšířené a přepracované vydání, Praha: Triton 2008111s 
40,42

  ASCHERMAN, M. Kardiologie 1.vydání., Praha: Galén  2004 429s 
41

  WIDIMSKÝ, J. et al. Hypertenze 3. rozšířené a přepracované vydání, Praha: Triton 2008122-123s 
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Algoritmus zahajování farmakologické léčby hypertenze je uveden v následující 

tabulce č. 5. Rozhodujícími faktory jsou hodnoty STK a DTK, celkové KV riziko a případná 

přítomnost či naopak nepřítomnost orgánového poškození či zjevného KV nebo renálního 

onemocnění. 

Tabulka č. 5 Algoritmus zahajování farmakologické léčby u hypertenze
43

 

TK ≥ 180/110 mm Hg opakovaně při jednom 

vyšetření 

léčba ihned 

TK 150-179/95-109 mm Hg opakovaně léčbu zahájit do 1 měsíce, při 

subklinickém orgánovém poškození, 

manifestním KV či renálním onemocnění, 

DM, metabolickém syndromu či SCORE ≥ 

5 % ihned 

TK 140-149/90-94 mm Hg opakovaně s nasazením farmakoterapie lze vyčkat 3 

měsíce, 

v případě přetrvávajícího TK ≥ 140/90 mm 

Hg farmakologická léčba, při přítomnosti 

subklinického orgánového poškození, 

manifestního KV nebo renálního 

onemocnění, SCORE ≥ 5 %, DM, 

metabolického syndromu se 

farmakoterapie zahajuje do 1 měsíce 

TK 130-139/85-89 mm Hg opakovaně zahájit léčbu do 1 měsíce při přítomnosti 

subklinického orgánového poškození, 

manifestního KV nebo renálního 

onemocnění, SCORE ≥ 5 %, DM, 

metabolického syndromu 

 

 

 

                                                 
43

  WIDIMSKÝ, J. jr., et al. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze-verze 2007. 

Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor Vasa 2008 50(1): Kardio, K8 
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Výběr jednotlivých antihypertenziv má být prováděn tak, aby se mechanismus jejich 

účinku doplňoval a tím bylo dosaţeno lepšího konečného výsledku. Příkladem takovýchto 

logických kombinací je současné podávání ACEI, AT1-blokátorů nebo betablokátorů 

s thiazidovými diuretiky, protoţe tyto lékové skupiny blokují reaktivní hyperreninemii 

vyvolanou podáváním diuretik.
44

 Podávání těchto kombinací má i další pozitivum, a tím je 

uţívání niţších dávek jednotlivých sloţek neţ při pouţití jedné látky.  Ideální kombinace by 

také mohla zajistit renoprotektivní a kardioprotektivní účinek, mimo účinku vyplývajícího ze 

samotného sníţení TK. Týká se to hlavně inhibice systému renin-angiotenzin-aldosteron, i 

kdyţ pravděpodobně hlavní benefiční efekt dosaţený antihypertenzní terapií je závislý hlavně 

na stupni sníţení TK. 

Ve většině případů se začíná monoterapií (obvykle v nízké dávce). Jen u těţké 

hypertenze s DTK ≥ 115 mm Hg se volí hned od počátku kombinace léků. Monoterapie 

hypertenze bývá úspěšná maximálně u 30 % nemocných. U ostatních případů dosahujeme 

normalizace TK kombinací dvou i více antihypertenziv.
45

  

 

Dvojkombinace antihypertenziv 

Vhodné dvojkombinace základních tříd antihypertenziv jsou uvedeny na obrázku 3. 

Ne všechny kombinace jsou výsledkem velkých intervenčních studií vyţadovaných pro 

evidence-based medicine. Některé z nich jsou pouţívány na základě hemodynamických a 

patofyziologických souvislostí.
 46

  

Indikace dvojkombinací pak uvádí tabulka č. 6. 

 

 

 

 

                                                 
44

 WEBER, M. Angiotensin receptor blockers and the cardiovascular continuum:chat futur eis indicated by 

recent successes? Eur Heart J. 2003 5 (suppl C): C1-C4 
45

 WIDIMSKÝ, J. jr., et al., Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze-verze 2007. 

Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor Vasa 2008 50(1): Kardio, K8 
46

 GRUNDMANN, M., KACÍŘOVÁ, I. Kombinační léčba hypertenze. Klin Farmakol  Farm .2005 19:169-173 

 



22 

 

Obrázek č. 3 Kombinace různých tříd antihypertenziv
47

 

 

Tabulka č. 6 Vhodné indikace dvojkombinací
48

 

ACE-inhibitor/ AT1-blokátor + thiazidové 

diuretikum 

hypertenze + srdeční selhání, hypertenze + 

stav po CMP 

ACE-inhibitor/ AT1-blokátor + blokátor 

kalciového kanálu 

hypertenze + ateroskleróza, hypertenze + 

nefropatie, metabolický syndrom, DM 

blokátor kalciového kanálu + thiazidové 

diuretikum 

hypertenze starších osob 

ACE-inhibitor + betablokátor hypertenze + ICHS, hypertenze + srdeční 

selhání (BB: metoprolol, carvedilol, 

bisoprolol, nebivolol) 

Alfablokátor + betablokátor hypertenze + hypertrofie prostaty, hypertenze 

+ zvýšená SNA, feochromocytom 

ACE-inhibitor + AT1-blokátor nefropatie s výraznou proteinurií 

 

                                                 
47, 48

 WIDIMSKÝ, J. jr., et al. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze-verze 

2007. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor Vasa 2008 50(1): Kardio, K10 
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Kombinace betablokátorů a diuretik se povaţuje za méně vhodnou s ohledem na 

potenciální neţádoucí metabolické účinky. Dvojkombinace ACE-inhibitorů a AT1-blokátorů 

nepatří díky podobnému mechanismu účinku mezi standardně doporučované. Dvojkombinace 

ACE-inhibitorů (nebo AT1-blokátorů) a betablokátorů nemá významný aditivní 

antihypertenzní potenciál, ale je naopak velmi výhodná u pacientů s ICHS a se srdečním 

selháním.
49

  

 

Trojkombinace antihypertenziv 

U závaţné hypertenze je nutné podávat nejméně trojkombinaci, mnohdy i kombinaci 

4-7 antihypertenziv. Součástí trojkombinace by mělo být vţdy diuretikum. Vhodné 

trojkombinace jsou rovněţ uvedeny v tabulce č. 7: 

Tabulka č. 7 Vhodné trojkombinace antihypertenziv
50

 

ACE-inhibitor/ AT1-blokátor + thiazidové diuretikum + blokátor kalciových kanálů 

Blokátor kalciových kanálů (dihydropyridinový typ) + betablokátor + thiazidové diuretikum 

ACE-inhibitor/ AT1-blokátor + thiazidové diuretikum + betablokátor 

Alfablokátor + betablokátor + thiazidové diuretikum 

ACE-inhibitor/ AT1-blokátor + thiazidové diuretikum + centrálně působící látka 

 

Přehled jednotlivých skupin antihypertenziv: 

a. Diuretika 

b. Betablokátory 

c. Blokátory kalciového kanálu 

d. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE – inhibitory) 

e. Blokátory receptorů angiotenzinu II (AT1 – blokátory)  

f. Látky blokující periferní alfa-receptory 

                                                 
49,48

 WIDIMSKÝ, J. jr., et al. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze-verze 

2007. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor Vasa 2008 50(1): Kardio, K11 
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g. Centrálně působící látky 

h. Inhibitory reninu 

  

Data o příznivém ovlivnění KV mortality a morbidity zaloţené na evidence-based 

medicine existují pouze pro prvních pět skupin, proto jen tyto třídy jsou vhodné pro 

monoterapii.
51

 

 

a. Diuretika  

Diuretika indikujeme v léčbě hypertenze buď jako monoterapii nebo častěji v 

kombinaci s jinými antihypertenzivy, jejichţ účinek na sníţení TK potencují.  V terapii 

hypertenze jsou dnes vyuţívána hlavně diuretika thiazidová a to v dávkách podstatně niţších 

neţ dříve. 

Plného antihypertenzního účinku diuretik je při pouţití niţších dávek diuretik 

dosaţeno aţ za 3-4 týdny od zahájení terapie. Diuretika lépe ovlivňují klidový TK, naopak 

tlaková reakce na tělesnou zátěţ je alterována jen nevýznamně. 

Mechanismus účinku je v počátečních fázích dán především sníţením extracelulárního 

objemu, později vyvolávají pokles periferní cévní rezistence. Při dlouhodobém podávání se 

pak uplatňují oba tyto mechanismy. 

Diuretika se dělí podle chemického sloţení, místa a mechanismu účinku do několika 

skupin. 

 Diuretika působící v distálním tubulu 

Jedná se o nejčastěji pouţívanou skupinu diuretik. Jejich účinek spočívá v inhibici 

kontransportu Na a Cl iontů v distálním tubulu. Tato heterogenní skupina látek zahrnuje 

thiazidy a jim podobné sulfonamidy. Na rozdíl od dřívějších let podáváme v současné době 

podstatně niţší dávky, které obvykle nemají za následek významnější metabolické projevy. 

Základním představitelem této skupiny diuretik je hydrochlorothiazid (thiazidové 

diuretikum). Jako neţádoucí účinky se mohou vyskytnout hypokalémie, hyponatremie, 

hypomagnezemie, hypochloremická alkalóza, hyperurikémie, glykosurie nebo manifestace 

latentního diabetu. 

                                                 
51

  MAREK, J. et al. Farmakoterapie vnitřních nemocí 4. Zcela přepracované a doplněné vydání, Praha: Grada 

Publishing 2010 68s 
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 Diuretika se slabším diuretickým účinkem a převažujícím vazodilatačním 

působením 

Do této skupiny diuretik patří indapamid a metipamid. Hypokalemie při uţívání 

těchto léčiv v nízkých dávkách bývá vzácná, i kdyţ kaliuretický účinek je zachován. Výhodou 

obou látek je, ţe jsou metabolicky neutrální. Působí mírně vazodilatačně a vykazují 

zanedbatelný natriuretický účinek. Podávají se buď samostatně, nebo v kombinaci 

s diuretikem šetřím draslík.  

  Kličková diuretika 

Jsou nejsilněji působícími diuretiky. Pouţívají se u nemocných se sníţenou 

exkretorickou funkcí ledvin, kde je účinnost slabších diuretik jen malá. Jejich další indikací je 

hypertenzní krize a levostranné srdeční selhání. Diuretika působící v Henleově kličce se 

nehodí pro terapii nekomplikované hypertenze s ohledem na jejich krátkodobější efekt a vyšší 

výskyt neţádoucích účinků, zejména hypokalemie. 

Jediným toho času u nás registrovaným přípravkem této skupiny je furosemid, který 

má silné, ale jen krátkodobé působení. Mechanismus jeho účinku spočívá v inhibici 

kotransportního systému Na, K a Cl iontů v Henleově kličce a tím sniţuje resorpci NaCl.  

Kromě renálního účinku sniţuje ţilní tonus a předtíţení. Jeho specifickými neţádoucími 

účinky mohou být hypokalemie nebo hypokalcemická, hypochloremická  alkalóza. 

 Kalium šetřící diuretika 

Jedná se o látky působící v distálním tubulu a sběrném kanálku. Jejich vlastní 

natriuretický účinek je nízký, takţe se nehodí pro samostatnou terapii hypertenze. Pouţívají se 

k prevenci hypokalemie při léčbě ostatními diuretiky a k terapii primárního a sekundárního 

hyperaldosteronismu. 

Amilorid má výrazný kalium šetřící účinek, který není závislý na aldosteronu. Jeho 

účinky jsou patrny jiţ po prvním dnu podávání a jsou nezávislé na jaterních funkcích.  

Spironolakton je antagonistou aldosteronu. V organismu se mění na aktivní metabolit 

canrenoat. Maximálního účinku je pak dosaţeno aţ za 3-4 týdny po zahájení terapie. 

Spironolakton je indikován u primárního hyperaldosteronismu a chronického srdečního 

selhání. K terapii hypertenze se kombinuje s jinými antihypertenzivy. Tato látka můţe u 

nemocných vyvolávat hyperkalémii, gynekomastii, poruchy menstruace a poruchy potence. 

Eplerenon je stejně jako spironolakton antagonistou aldosteronových receptorů. Jeho 
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výhodou oproti spironolaktonu je niţší výskyt neţádoucích účinků v důsledku vyšší 

selektivity k mineralokortikoidním receptorům. 

  Obecnými vedlejšími účinky diuretik jsou: 

• deplece Na, volumu, diluční hyponatremie 

• hypokalemie (krom kalium šetřících diuretik), hypomagnezamie s moţnými 

důsledky včetně arytmií 

• hyperkalemie (kalium šetřící diuretika), metabolická acidóza nebo alkalóza 

v závislosti na skupině diuretik 

• hyperkalcemie (hydrochlorothiazid), hyperurikemie, porucha tolerance glukózy 

• přechodné mírné zvýšení cholesterolu, triacylglyceridů (často do jednoho roku 

mizí) 

• aktivace systému RAAS 

Jak jiţ bylo dříve řečeno, diuretika indikujeme v léčbě hypertenze buď jako 

monoterapii nebo častěji v kombinaci s jinými antihypertenzivy, jejichţ účinek na sníţení TK 

potencují. Thiazidová diuretika, diuretika se slabším diuretickým a převaţujícím 

vazodilatačním účinkem jsou vhodné při srdečním selhání, hypertenzi starších osob a 

izolované systolické hypertenzi. 

U hypertoniků s renální či srdeční insuficiencí se podávají diuretika Henleovy kličky. 

Diuretika jsou pak méně vhodná v monoterapii hypertenze u DM, u nemocných 

s deplecí extracelulární tekutiny, zvýšené opatrnosti je třeba u pacientů 

s hyperlipoproteinemiemi a u hypertoniků s hypertrofií levé komory srdeční, kde diuretika 

mohou potencovat zvýšenou pohotovost k arytmiím. Thiazidová diuretika jsou méně účinná 

při renální insuficienci.
52,53,54

 

 

b. Betablokátory   
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Betablokátory jsou vhodná antihypertenziva jak k monoterapii mírné aţ středně 

závaţné hypertenze, tak pro kombinační léčbu závaţné hypertenze. S ohledem na jejich 

potenciální neţádoucí metabolické účinky je však počet jejich vhodných indikací niţší oproti 

posledním doporučením.
55

 Betablokátory sniţují TK při hypertenzi, ale nesniţují normální 

krevní tlak. Nevyvolávají posturální hypotenzi.  

Mechanismus účinku pravděpodobně zahrnuje více mechanismů vedoucích ke sníţení 

minutového srdečního výdeje, a v menší míře u některých i k redukci periferní cévní 

rezistence (tabulka č. 8). 

Tabulka č. 8 Mechanizmy antihypertenzního účinku betablokátorů
56

 

1. Blokáda srdečních beta-receptorů 

2. Inhibice reninu 

3. Vliv na centrální nervový systém 

4. Sníţení ţilního návratu a plasmatického volumu 

5. Změna citlivosti baro-receptorů 

6. Blokáda presynaptických beta-receptorů – sníţení uvolňování noradrenalinu 

 

Podle afinity a vazby na receptory β1 nebo β2 je dělíme na kardioselektivní a 

neselektivní. Selektivita se pak odvíjí od závislosti na dávce betablokátorů. Některé látky 

z této skupiny vykazují i částečnou agonistickou aktivitu (vnitřní sympatomimetická aktivita 

– ISA). Ty se pak vyznačují lepší tolerancí fyzické námahy, mají příznivý vliv na glykemii a 

hladinu HDL cholesterolu, méně ovlivňují periferní cévní rezistenci (ve smyslu sníţení), 

neovlivňují průtok krve ledvinami a nezpůsobují významnou bradykardii. Později pak byly 

syntetizovány i látky, které mají ještě další aditivní působení – vazodilatační účinek (např. 

labetalol s α-blokujícím účinkem nebo carvedilol). 

β1-adrenoreceptory se nacházejí převáţně v srdci, kde na základě jejich stimulace 

dochází ke zvýšení tepové frekvence a srdečního výdeje. Stimulace těchto receptorů 
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v juxtaglomerulárních buňkách ledvin pak vyvolává zvýšenou produkci reninu. 

Podráţdění β2-adrenoreceptorů nacházejících se v různých tkáních organismu vede 

k rozličným efektům (včetně metabolických), mezi něţ patří periferní vazodilatace, erekce, 

bronchodilatace, zvýšení sekrece glukagonu a inzulínu.  

Betablokátory jsou léky volby u hypertenze provázené ICHS, srdečním selháním, 

anginou pectoris, stavy po akutním IM, u tachyarytmií, v těhotenství (kardioselektivní) a u 

hyperthyreózy. Některé betablokátory (carvediol, bisoprolol, metoprolol) zlepšují prognózu 

nemocných s chronickým srdečním selháním. Léčba se v těchto případech zahajuje malými 

dávkami, které se postupně titrují směrem nahoru.  

Kontraindikací betablokátorů je asthma bronchiale a AV blokáda II. a III. stupně a 

bradykardie. Relativní kontraindikací je pak ICHDK, metabolický syndrom, těţší stadium 

CHOPN, porušená glukózová tolerance, DM a častější sportovní aktivita.
57

  

Přehled betablokátorů uţívaných k terapii hypertenze je uveden v následující tabulce 

č. 9. 

Tabulka č. 9 Přehled nejčastěji používaných betablokátorů v terapii hypertenze
58

 

Neselektivní bez ISA Metipranolol 

Kardioselektivní bez ISA Betaxolol 

Atenolol 

Metoprolol 

Bisoprolol 

Nebivolol 

Neselektivní s ISA Bopindolol 

Kardioselektivní s ISA Acebutolol 

Celiprolol 

Kombinované α + β blokátory     

(s vazodilatačním působením) 

Labetalol 

Carvedilol 
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Při náhlém vysazení léčby betablokátory hrozí tzv. rebound fenomén. Můţe dojít 

k prudkému zvýšení TK exacerbaci angíny pectoris i k náhlé srdeční smrti. Příčinou je 

zvýšená citlivost (hypersenzitivita) β receptorů a zvýšení jejich počtu („up-regulace“), která 

vzniká v důsledku dlouhodobé receptorové blokády. Léčba betablokátory proto musí být vţdy 

ukončována postupně.  

Pro niţší výskyt neţádoucích účinků jsou v terapii hypertenze preferovány 

kardioselektivní látky před látkami s účinkem neselektivním.
59,60

 

 

c. Blokátory kalciových kanálů 

Jedná se o heterogenní skupinu látek, blokujících průnik vápníkových (Ca) iontů do 

buněk hladkého svalstva cév a myokardu. Tato inhibice vede k dilataci v systémovém i 

koronárním řečišti a k poklesu periferní cévní rezistence. Blokátory kalciových kanálů 

nevyvolávají ortostatickou hypotenzi, nevedou k bronchokonstrikci, neovlivňují negativně 

metabolismus glycidů a lipidů a mohou mít i příznivý efekt na regresi srdeční hypertrofie, na 

průtok krve periferním řečištěm. 

Podle délky působení, rychlosti nástupu účinku a biologické dostupnosti se blokátory 

kalciového kanálu dělí na látky prvé, druhé a třetí generace. 

Do prvé generace patří krátkodobě působící látky s krátkým biologickým poločasem a 

nevyrovnanými plazmatickými koncentracemi. Jedná se o dihydropyridiny (nifedipin), které 

vyvolávají u nemocných neţádoucí reflexní tachykardii jako reakci na systémovou 

vazodilataci. Pro riziko vzniku arytmií a vzhledem k nepříznivému dlouhodobému účinku 

těchto látek na výslednou kardiovaskulární mortalitu se dnes jiţ prakticky nepouţívají. Dále 

se do první generace řadí také verapamil, který vykazuje negativní inotropní efekt a negativní 

dromotropní efekt a diltiazem, který rovněţ působí nejen na cévy, ale blokuje i vstup iontů 

kalcia do buněk myokardu (dromotropní efekt). 

Do druhé generace se řadí látky s vyšší cévní selektivitou a s prodlouţeným účinkem, 

jehoţ bylo dosaţeno pozvolnějším uvolňováním v gastrointestinálním traktu nebo přímo 
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syntézou vlastní molekuly. Patří zde např. felodipin, isradipin, nitrendipin. Studie SYST-

EUR
61

 u izolované systolické hypertenze pak ukázala pozitivní účinek dlouze působících 

kalciových blokátorů na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu (nitrendipin). 

Jako třetí generaci označují někteří autoři blokátory kalciového kanálu s vysokou 

biologickou dostupností, pomalým nástupem a odezníváním účinku a delším biologickým 

poločasem. Do této generace se řadí amlodipin a lacidipin. 

Obecnými kontraindikacemi blokátorů kalciových kanálů jsou srdeční selhání a 

kardiogenní šok. S ohledem na nepříznivý dlouhodobý účinek krátkodobě působících 

kalciových blokátorů na výslednou kardiovaskulární mortalitu není doporučováno jejich 

pouţívání v léčbě hypertenze. Podání krátkodobě působícího nifedipinu není vhodné ani 

v léčbě hypertenzní krize. Kontraindikace podávání verapamilu a diltiazemu tvoří všechny 

bradyarytmie a AV blokády vyššího stupně.  

Mezi obecné neţádoucí účinky látek této skupiny patří bolesti hlavy, závratě, 

perimaleolární edémy a hyperplazie gingiv. Nejzávaţnějšími neţádoucími účinky verapamilu 

a diltiazemu jsou AV blokáda a bradykardie. 
62,63

 

 

d. Inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACE-inhibitory) 

Tyto látky patří k základním třídám antihypertenziv, jsou vhodné jak pro monoterapii, 

tak pro kombinační léčbu u těţších forem hypertenze. Nejvhodnější je kombinace s blokátory 

kalciového kanálu. Vedle svého antihypertenzního účinku ACE-inhibitory mají i kardio-, 

vazo-, a renoprotektivní účinek. Mají ze všech antihypertenziv nejvýznamnější vliv na regresi 

srdeční a cévní hypertrofie. Další kardioprotektivní účinek spočívá v prevenci vzniku srdeční 

dilatace. Zlepšují prognózu u vysoce rizikových nemocných s ICHS, CMP, ICHDK nebo u 

nemocných s DM. Dokonce mohou sniţovat riziko nově vzniklého DM (ALLHAT)
64

 a dle 

studie CAPP
65

 je při terapii ACE-inhibitory niţší riziko vzniku DM v porovnání s tradičními 
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antihypertenzivy..  

ACE-inhibitory působí na základě interference se homeostatickým systémem renin-

angiotenzin-aldosteron pomocí inhibice přeměny angiotensinu I na vlastní účinnou formu 

angiotenzin II (AT II). Mechanismus jejich působení je však komplexní a zahrnuje následující 

faktory: inhibici tvorby AT II a druhotně sníţení sympatoadrenální aktivity, sníţení sekrece 

aldosteronu a zvýšení obsahu bradykininu v tkáních.  

Jejich antihypertenzivní účinek je relativně rychlý a komplexní. Uţívání ACE-

inhibitorů vede k sníţení periferního cévního odporu (vzhledem k převaţujícímu místu účinku 

bez zvýšení tepové frekvence) bez poklesu průtoku krve důleţitými orgány. Dosaţení 

maximálního účinku závisí na poločasu jednotlivých látek. Rozdělení ACE-inhibitorů podle 

jejich délky účinku popisuje následující tabulka č. 10. 

Tabulka č. 10 Rozdělení ACEI-inhibitorů podle délky trvání účinku
66

 

 zástupce trvání účinku (h) 

Krátkodobě působící Captopril 6-8 

Středně dlouho působící Enalapril 

Quinapril 

12 

12 

Dlouhodobě působící Perindopril 

Ramipril 

Trandolapril 

Lisinopril 

Fosinopril 

Moexipril 

Imidapril 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

 

Podávání ACE-inhibitorů je kontraindikováno při hyperkalemii, hypotenzi, 

v těhotenství, při renovaskulární hypertenzi na podkladě bilaterální stenózy renální tepny 

nebo a. renalis u solitární ledviny a při angioneurotickém edému v anamnéze.  
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Kromě hypotenze, hyperkalemie a renální insuficience se při léčbě inhibitory ACE 

můţeme setkat se suchým dráţdivým kašlem, angioedémem, koţním exantémem, parestezií a 

průjmem. Nejčastějším neţádoucím účinkem těchto látek, jenţ si často vynutí vysazení 

terapie, bývá suchý kašel, jako projev účinku bradykininu, jehoţ koncentraci v organismu tyto 

látky zvyšují. Můţe se objevit aţ za několik měsíců po zahájení léčby a v některých případech 

můţe spontánně vymizet. 
67

 

 

e. Blokátory receptorů angiotenzinu II, typ AT1 (AT1-blokátory) 

Tyto látky patří sice mezi mladší třídu antihypertenziv, ale za tuto relativně krátkou 

dobu pouţívání si vydobyly místo mezi základními skupinami léků vhodných jak pro 

monoterapii, tak i pro kombinační léčbu hypertenze.  Stejně jako ACE-inhibitory i tato 

skupina antihypertenziv interferuje se systémem RAAS. Ovšem nepřítomnost účinku na 

bradykininový systém vede ve srovnání s předchozí skupinou k podstatně niţšímu výskytu 

suchého kašle a angioedému. Profil jejich dalších neţádoucích účinků je podobný jako u 

ACEI inhibitorů.  

Nástup účinku je u látek této skupiny pozvolný, maxima antihypertenzního účinku je 

dosaţeno za 4-6 týdnů. Neţádoucí účinky jsou málo časté a zahrnují hypotenzi, závratě nebo 

nauzeu. AT1-blokátory představují alternativu za inhibitory ACE u nemocných s chronickým 

srdečním selháním, kteří ACE-inhibitory nesnášejí.  

Hlavními zástupci této skupiny antihypertenziv jsou: losartan, valsartan, irbesartan, 

candesartan, telmisartan.
68

  

 

f. Látky blokující periferní α1 receptory (alfablokátory) 

Blokátory periferních α1 receptorů (prazosin, doxazosin) jsou indikovány v kombinaci 

a ostatními antihypertenzivy v léčbě závaţné nebo rezistentní hypertenze. Vhodnou indikací 

je pak hypertenze spojená s hypertrofií prostaty a feochromocytom. Na základě výsledků 

studie ALLHAT  není doxazosin doporučován jako antihypertenzivum první volby. Je 
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pravděpodobné, ţe tento fakt lze vztáhnout i na ostatní látky v této skupině.  

Alfablokátory by v ţádném případě neměly být podávány nemocným s manifestním 

nebo latentním srdečním selháním.
69

  

 

g. Centrálně působící antihypertenziva 

Antihypertenzní účinek těchto látek je způsoben aktivací centrálních adrenergních 

receptorů α2 (látky 1. generace. methyldopa, urapidil) a/nebo imidazolinových receptorů 

(látky 2. generace: moxonidin, rilmenidin) v KV řídících centrech prodlouţené míchy. Pro 

svůj sedativní účinek jsou vhodná jako součást kombinované terapie hypertenze spojené 

s psychickou tenzí, dále pro léčbu renální hypertenze a hypertenze s metabolickými 

odchylkami. Methyldopa pak stále zůstává hlavním lékem pro perorální léčbu hypertenze 

v těhotenství (v monoterapii i v kombinaci). 

Látky 2. generace způsobují méně neţádoucích účinků (niţší výskyt sedace, sucha 

v ústech) neţ látky 1. generace a při náhlém vysazení nenavozují tzv. rebound fenomén. Jsou 

metabolicky neutrální. 
70

 

 

h. Inhibitory reninu 

Mechanismus účinku těchto látek spočívá v inhibici reninu s následným sníţením 

koncentrace AT II. Zástupcem této skupiny je aliskiren.
71

  

                     

3.11. Rezistentní hypertenze 

 

3.11.1. Definice rezistentní hypertenze 

Jako rezistentní hypertenze se označuje stav, kdy i přes uţívání trojkombinace 

antihypertenziv (včetně diuretika) jsou hodnoty TK 140/90 mm Hg nebo vyšší. U starších 

pacientů s izolovanou systolickou hypertenzí je rezistence na léčbu definována jako 
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přetrvávání STK 140 mm Hg a více, navzdory podávání trojkombinace léků s vyuţitím 

diuretik. Předpokladem splnění kritérií pro stanovení rezistentní hypertenze musí být 

samozřejmě vyloučení případné sekundární formy hypertenze. 
72

 

Problematika rezistentní arteriální hypertenze je překvapivě v literatuře často 

opomíjena. S ohledem na rozvoj antihypertenzní terapie s dostupností hlavních tříd 

antihypertenziv se mohou najít odborníci, kteří existenci rezistence na léčbu zpochybňují. A 

přece populační data o kontrole hypertenze v civilizovaných zemích jsou více neţ 

přesvědčivá, a ukazují na velmi nízké procento adekvátně léčených hypertoniků s hodnotou 

TK při léčbě pod 140/90 mm Hg. Ne vţdy se samozřejmě jedná o nedostatečný efekt 

léčebných opatření, důvodem mohou být i jiné příčiny. Nedá se však spolehlivě konstatovat, 

ţe by rezistentní hypertenze vůbec neexistovala. 
73

 

 

3.11.2. Příčiny rezistentní hypertenze 

Rezistentní hypertenze, neboli nedosaţení cílových hodnot TK u nemocných, můţe 

mít řadu řadu příčin.  

Podle Garga
74

 a spol. bylo nejčastější příčinou rezistentní hypertenze v USA před 

deseti lety chybné pouţití diuretik v léčbě hypertenze. Jednalo se o jejich úplné vynechání v 

kombinované léčbě nebo o chybné pouţití thiazidových diuretik místo kličkových u pacientů 

s renální dysfunkcí nebo naopak pouţití kličkových diuretik u pacientů s normální ledvinnou 

funkcí a bez srdečního selhání. 

V nynější analýze zjistili Garg a spol. následující rozloţení příčin rezistentní 

hypertenze (tabulka č. 12). 
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            Tabulka č. 12 Nejčastější příčiny rezistentní hypertenze
75

 

Nízká adherence nemocných k léčbě 

Sekundární hypertenze 

Lékové příčiny: 

     - nízké dávky antihypertenziva 

     - nevhodné kombinace léků 

     - léky s krátkým účinkem 

     - lékové interakce 

Významná nebo zhoršující se obezita 

Spánková apnoe 

Alkohol 

Trvající bolest 

Intenzivní vazokonstrikce (Raynaudův fenomén, arteritis) 

Volumová expanze (nadbytek NaCl, progresivní poškození ledvin) 

Pseudorezistence 

Hypertenze bílého pláště 

Pseudohypertenze 

 

U 53 % pacientů se podařilo uvedeným autorům dosáhnout normalizace TK pouze 

optimalizací a intenzifikací léčby, náleţitou léčbou diuretiky a pouţitím průměrného počtu 

4,1x1,1 antihypertenziv.         

V České republice je ale situace poněkud jiná, špatná adherence je zde patrně častější. 

Nicméně i u nás se můţeme setkat s nemocnými uţívajícími trojkombinací antihypertenziv, 

ve které ale chybí diuretikum. Častým důvodem rezistentní hypertenze, o kterém se zmiňuje 

Kaplan
76

 a který je moţno nalézt i ve studii SUPER
77

 je setrvávání na monoterapii i při 
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nedostatečně kontrolované hypertenzi. Dle studie SUPER, která porovnávala léčbu 

enalaprilem s léčbou perindoprilem, měli někteří nemocní po měsíce nekontrolovatelnou 

hypertenzi, a přesto nebylo přidáno k enalaprilu diuretikum, i kdyţ v České republice je na 

trhu i fixní kombinace enalaprilu a diuretika. 

Podle Kaplana pak patří mezi nejčastější příčiny rezistentní hypertenze tvz. 

pseudohypertenze (můţe se vyskytovat aţ u poloviny nemocných označovaných mylně jako 

rezistentní hypertenze a rozpozná se pomocí pouţití ABPM). Jedná se o zjištění vysokých 

hodnot TK při nepřímém měření u jedinců s normálními hodnotami TK při invazivním 

měření. Vyskytuje se zejména u nemocných vyššího věku s tuhou, obtíţně komprimovatelnou 

stěnou tepen. 

Do této kategorie je moţné zařadit i hypertenzi bílého pláště. Ta se vyskytuje aţ u 10-

15% nemocných s hypertenzí. Díky pokrokům v domácím monitorování TK a dostupnosti 24-

hodinové ambulantní monitorace TK lze tento efekt včas odhalit. Je však nezbytné 

nemocnému doporučit vhodný tonometr a provést instruktáţ pro správné měření.
78

  

Dalším podkladem rezistentní hypertenze mohou být příčiny lékové, včetně interakcí.  

Znalosti pozitivních lékových interakcí antihypertenziv umoţňují lékaři racionální 

výběr léků do kombinace, jejímţ výsledkem je lepší kompenzace hypertenze a minimalizace 

neţádoucích účinků. Znalosti negativních lékových interakcí jsou podstatné hlavně pro 

vyloučení závaţných neţádoucích aţ toxických účinků při nesprávně zvolené kombinaci 

léčiv.
79

 

3.11.3. Prevalence rezistentní hypertenze 

Prevalence rezistentní hypertenze se pohybuje podle různých pramenů mezi 2,6 – 29% 

v závislosti na výběru zkoumané hypertenzní populace. Výskyt nebyl nikdy studován cíleně 

ve větší studii. Je však nutno zmínit, ţe např. ve studii ALLHAT, v níţ 27% pacientů bylo 

léčeno kombinací 3 a více léků, bylo dosaţeno cílového TK < 140 mm Hg jen u 66 % 

pacientů.  

Zdá se, ţe rezistentní hypertenze je častější u nemocných s aterosklerotickým 

postiţením tepen. Ve studii nemocných se symptomatickou stenózou karotické tepny byla 

zjištěna významná prevalence rezistentní hypertenze a to 46%.  
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 MÁLEK, F. Léčba rezistentní hypertenze. Interní Med. 2010 12(3): 136-139 

79
 GRUNDMANN, M., KACÍŘOVÁ, I. Léčba hypertenze a lékové interakce. Postgraduální Med. 2007 9(6): 

652-660 



37 

Podrobnější představu o výskytu tohoto jevu by nám mohla poskytnout data 

z mortalitních studií prováděných na větších souborech hypertoniků, zahrnující převáţně 

nemocné s dobrou adherencí k terapii. Ve studii HOT
80

 zahrnující 18 790 nemocných ve věku 

50-80 let, činilo procento nemocných s DTK vyšším neţ 90 mm Hg navzdory kombinační 

terapii 6-12%. Maximální povolená kombinace léků v této studii byla tvořena blokátorem 

kalciového kanálu, ACE-inhibitorem či betablokátorem a diuretikem.  

Část nemocných s rezistentní hypertenzí můţe mít rezistenci na léčbu vyjádřenou 

pouze při návštěvě u lékaře důsledkem tzv. hypertenze bílého pláště.
81,82

 

 

3.11.4. Diagnostika a léčebný postup u rezistentní hypertenze 

        Při diagnostice rezistentní hypertenze nejprve musíme vyloučit technické 

artefakty, jako můţe být nekvalitní tonometr nebo nedostatečná šíře jeho manţety, či 

nesprávná technika měření TK. U starších osob vyloučíme také pseudohypertenzi, 

způsobenou kalcifikací brachiální tepny, která vede k tomu, ţe stěny tepny jsou špatně 

komprimovatelné. Pseudohypertenzi lze zjistit pomocí manévru dle Oslera: tep na arteria 

radialis nemizí ani při nafouknutí manţety sfygmomanometrem nad 250 mm Hg. Poté se 

snaţíme vyloučit špatnou adherenci k léčbě. Asi jedna třetina nemocných špatně adheruje k 

léčbě, coţ znamená, ţe nemocní léky uţívají nepravidelně nebo vůbec ne. Nemocní s 

chronickým abúzem alkoholu nebo nikotinu mívají i zhoršenou adherenci k léčbě. Nepřímými 

známkami moţné zhoršené adherence k léčbě můţe být i absence sklonu k bradykardii u 

nemocných léčených beta-blokátory. Dalším krokem je vyloučení interakce s léky, které 

sniţují účinnost antihypertenziv. K odhalení fenoménu bílého pláště pak pomůţe 24-hodinové 

monitorování TK.
83

    

           U všech nemocných s rezistentní hypertenzí je nutné se zamyslet nad skladbou 

léčby, odhalit případné nevhodné kombinace a lékové interakce. Příčinou suboptimálního 

lékového reţimu můţe být, jak jiţ bylo výše uvedeno, chybění diuretika v kombinaci. Chybou 

můţe být také pouţití thiazidového diuretika u nemocných se sníţenou funkcí ledvin, kde jsou 

tyto léky neúčinné, a je nutné přistoupit k terapii kličkovým diuretikem. Nevhodné jsou 

kombinace léčiv stejné třídy. S touto chybou je kupodivu v praxi ještě stále moţné se setkat.             

                                                 
80

  HANSSON, L., ZANCHETTI, A., CARRUTHERS, S.G.. et al.: Effect of intesive blood pressure lowering 

and low – dose aspirin in patiens with hypertension: principal results of Hypertension Optimal Treatment (HOT) 

randomised trial. Lancet, 1998, 351, s. 1755-1762 
81

 WIDIMSKÝ, J., WIDIMSKÝ J. jr. Esenciální a sekundární hypertenze pro praxi, Praha:Triton 2005 148s 
82,83

 WIDIMSKÝ, J. et al. Hypertenze 3. rozšířené a přepracované vydání, Praha: Triton 2008 220-222s 

 



38 

Příčinou můţe být velké mnoţství nových generických léčivých přípravků na našem trhu.
84

 

              Ke zlepšení adherence nemocných k jejich léčbě dobře slouţí přípravky, které 

obsahují fixní kombinaci dvou antihypertenziv. Jejich dávkování je jedenkrát denně.            
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4. Metodika 

 

4.1. Soubor pacientů 

 

Do této práce bylo zařazeno 50 pacientů, kteří navštívili Ambulanci pro léčbu 

hypertenze Ústavu klinické farmakologie ve Fakultní nemocnici Ostrava od roku 2005 do 

roku 2009. Skupinu tvořilo 22 ţen a 28 muţů. Pacienti navštívili tuto odbornou ambulanci na 

základě doporučení praktického lékaře, případně odborného lékaře, z důvodu nedostatečně 

kompenzované hypertenze. V několika málo případech byli přijati na vlastní ţádost. 

Průměrný věk pacientů při příjmu na ambulanci byl 63±14 let, průměrná hodnota BMI 

byla 29±3,8. Průměrný systolický krevní tlak při příjmu byl 154±18,5 mm Hg a diastolický 

93±14,8 mm Hg, průměrný puls byl 66±8,9 tepů za minutu. U všech osob bylo provedeno 

komplexní diagnostické vyšetření, včetně 24-hodinového monitorování krevního tlaku.  

Sekundární hypertenze byla u všech pacientů vyloučena, jednalo se tedy o esenciální 

hypertenzi. Pacienti byli po vstupním vyšetření zváni na pravidelné kontroly, kdy byla 

postupně upravována antihypertenzivní medikace a sledovány hodnoty krevního tlaku. 

 

4.2. Sběr dat 

 

Data pouţitá v této práci byla dohledávána v  záznamech pacientů z kartotéky a 

nemocničního informačního systému Fakultní nemocnice Ostrava. Práce má tedy 

retrospektivní charakter. Na začátku studie jsme si stanovili období 1 roku od první návštěvy 

pacienta na ambulanci pro sledování vývoje krevního tlaku.  

U kaţdého pacienta byly celkově zaznamenány hodnoty krevního tlaku a pulsu ze 4 

návštěv: tlak změřený při první návštěvě pacienta na ambulanci a pak v období přibliţně za 3, 

6 a 12 měsíců od první návštěvy. Při kaţdé návštěvě byl krevní tlak měřen odborným lékařem 

u kaţdého pacienta 2x na levé paţi vsedě, vleţe a vstoje rtuťovým sphygmomanometrem. 

druhé měření se zapisovalo.  

Puls byl měřen vsedě palpačně na levém zápěstí. Pacienti si vţdy uţili všechny léky 

doma, krevní tlak a puls byly tedy měřeny v různou dobu po uţití léků. 
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4.3. Zpracování dat 

 

Data jsou popsány aritmetickým průměrem a směrodatnou odchylkou (SD). Pro 

porovnání systolického a diastolického krevního tlaku a pulsu mezi jednotlivými časovými 

obdobími byly pouţity standardní statistické postupy. Jako první krok byl aplikován 

D´Agostino test normality dat. Nebyl-li zamítnut předpoklad normality dat, byl pro testování 

dat pouţit ANOVA test (one-way analysis of variance). V případě, ţe byl zamítnut předpoklad 

normality, byl pro testování dat pouţit Kruskal-Wallis test a následně post-test pro porovnání 

mezi jednotlivými skupiny (Dunn´s multiple comparisons test). Rozhodováno bylo na hladině 

významnosti 5%. Pro statistickou analýzu byl pouţitý program GraphPad Prism pro Windows 

verze 5.0 (GraphPad Prism Software, San Diego California USA).  

Zastoupení jednotlivých skupin antihypertenziv uţívaných při první návštěvě a na 

konci sledovaného období je vyjádřeno procentuálně.  

Podobně je ve výsledcích procentuálně zobrazen i počet pacientů, které jsme si 

rozdělili do skupin podle hodnot krevního tlaku mezi jednotlivými sledovanými obdobími. 
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5. Výsledky 

 

5.1. Vývoj krevního tlaku a pulzu ve sledovaných obdobích 

 

Průměrný systolický TK při příjmu na Ambulanci pro léčbu hypertenze byl 154±18,5 

mm Hg a diastolický TK 93±14,8 mm Hg. Ve sledovaném období, tj. po dobu 1 roku od první 

návštěvy, došlo k signifikantnímu poklesu jak systolického tak diastolického TK ve srovnání 

s hodnotami při první návštěvě (p<0,0001).  

Hodnoty tlaků měřené v různých pozicích jsou uvedeny v grafu číslo 1 aţ 3. Z grafu je 

moţno pozorovat, ţe u systolického i diastolického tlaku dochází mezi sledovanými obdobími 

k postupnému poklesu hodnot. K nejvýraznější změně došlo mezi první návštěvou a 

návštěvou po třech měsících (viz. tabulka č. 13-15). Při porovnání hodnot systolického i 

diastolického tlaku je pokles mezi třetím a šestým měsícem a šestým a dvanáctým měsícem 

jiţ pouze mírný, nesignifikantní.  

Průměrný puls při příjmu pacienta na ambulanci byl 69,3±9,0 tepů za minutu. 

V průběhu sledovaného období nedošlo k významnému poklesu srdeční frekvence. Průměrná 

srdeční frekvence ve sledované skupině byla po roce 66,2±8,5 tepů za minutu.  

Rezistentní hypertenzi jsme definovali jako klinický krevní tlak u lékaře 140/90 mm 

Hg a vyšší za předpokladu uţívání nejméně trojkombinace antihypertenziv, včetně diuretik 

 

Tabulka č.13  Porovnání krevního tlaku vleže 

 STK (mm Hg) DTK (mm Hg) 

 rozdíl signifikance rozdíl signifikance 

0m-3m 20,2 0,0001 10,6 0,0001 

3m-6m 8,0 n.s. 3,1 n.s. 

6m-12m 5,7 n.s. 2,6 n.s. 

m-měsíc n.s.-not signifiant 

 

 

 

 

 



42 

Tabulka č. 14 Porovnání krevního tlaku vsedě 

 STK (mm Hg) DTK (mm Hg) 

 rozdíl signifikance rozdíl signifikance 

0m-3m 14,9 0,0001 9,1 0,05 

3m-6m 8,7 n.s. 2,6 n.s. 

6m-12m 3,8 n.s. 3,0 n.s. 

m-měsíc n.s.-not significant 

Tabulka č. 15 Porovnání krevního tlaku ve stoje 

 STK (mm Hg) DTK (mm Hg) 

 rozdíl signifikance rozdíl signifikance 

0m-3m 9,7 0,05 8,0 n.s. 

3m-6m 7,5 n.s. 3,3 n.s. 

6m-12m 5,5 n.s. 2,5 n.s. 

m-měsíc n.s.-not signifiant 

 

 

 

Graf č. 1 Porovnání hodnot krevního tlaku vleže v průběhu sledovaných období 
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Graf č. 2 Porovnání hodnot krevního tlaku vsedě v průběhu sledovaných období 

 

 

 

Graf č. 3 Porovnání hodnot krevního tlaku ve stoje v průběhu sledovaných období 
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Graf č. 4 Porovnání hodnot pulzu vsedě v průběhu sledovaných období 

 

5.2. Změny v terapii mezi sledovanými obdobími 

 

Graf č. 5 popisuje kombinační léčbu antihypertenzivy při první návštěvě pacienta a po 

jednom roku. Po jednom roce došlo k nárůstu počtu kombinací antihypertenziv, kdy vedla 

kombinace 4 a více antihypertenziv, ve srovnání s první návštěvou, kdy nejvyšší zastoupení 

měla dvojkombinace.  

Celkový počet uţívaných antihypertenziv přepočítaných na jednoho pacienta stoupl 

z 2,8 při první návštěvě na 3,9 po jednom roce. 

Jak vyplývá z grafu č. 6 a 7 došlo během sledovaného období k nárůstu počtu 

antihypertenziv v jednotlivých skupinách. K největšímu nárůstu došlo ve skupině kalciových 

blokátorů (vzestup o 21 %), následují ACEI (16 %) a diuretika (15 %). Z grafů je moţno 

vyčíst rovněţ změnu v zastoupení jednotlivých skupin antihypertenziv u pacientů mezi jejich 

první návštěvou ambulance a po 1 roce od první návštěvy.  

V obou obdobích byly nejvíce uţívanou skupinou diuretika, následované pak 

inhibitory ACE v období po jednom roce. Naopak při první návštěvě byly druhou nejpočetněji 

uţívanou skupinou betablokátory. 
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Graf č. 5 Rozdělení pacientů do skupin, podle typu kombinace antihypertenziv 

 

 

Graf č. 6 Zastoupení jednotlivých skupin antihypertenziv při první návštěvě ambulance 
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Graf č. 7 Zastoupení jednotlivých antihypertenziv po jednom roce v ambulanci 

 

 

5.3. Rozdělení pacientů do skupin na základě hodnot krevního tlaku mezi 

jednotlivými obdobími 

 

Podrobné rozdělení systolického a diastolického tlaku měřeného vsedě v rámci 

jednotlivých sledovaných obdobích je uvedeno v grafech č. 8-15. Zatímco při první návštěvě 

ambulance bylo procento pacientů se systolickým tlakem pod 140 mm Hg 20 % a diastolický 

tlak pod 90 mm Hg u 41 % pacientů, po 12 měsících od první návštěvy byly hodnoty 

systolického tlaku pod hranicí 140 mm Hg u 92 % pacientů a hodnoty diastolického tlaku pod 

hranicí 90 mm Hg u 96 % pacientů.  

Můţeme konstatovat, ţe po jednom roce nedosáhlo cílových hodnot pro systolický 

krevní tlak (< neţ 140 mm Hg) 8 % pacientů (4 osoby) a pro diastolický krevní tlak (<neţ 90 

mm Hg) 4 % pacientů (2 osoby).  

Tito pacienti uţívali kombinaci čtyř a více skupin antihypertenziv. U třech pacientů se 

jednalo o přetrvávající izolovanou systolickou hypertenzi (144/62 mm Hg, 144/86 mm Hg a 
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150/74 mm Hg).  

U jednoho pacienta nedošlo k dosaţení cílových hodnot u systolického ani 

diastolického tlaku (152/94 mm Hg) na základě hodnot naměřených v ambulanci. Při 

porovnání s hodnotami krevního tlaku naměřenými pacientem doma, i z výsledků získaných 

pomocí ABPM (hodnoty v práci neuvedeny), byla pozorována disproporcionita s ambulatními 

hodnotami, které byly nad cíleným optimem. U tohoto pacienta bylo vyhodnoceno, ţe se 

jedná o hypertenzi bílého pláště (white coat effect).  

U jednoho pacienta ze sledované skupiny byl zaznamenán po jednom roce hraniční 

diastolický tlak (130/90 mm Hg).  
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Graf č. 8 Rozdělení pacientů do skupin, podle hodnot systolického krevního tlaku vsedě při 

první návštěvě ambulance.  

 

 

Graf č. 9 Rozdělení pacientů do skupin, podle hodnot diastolického krevního tlaku vsedě při 

první návštěvě ambulance 
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Graf č. 10 Rozdělení pacientů do skupin, podle hodnot systolického krevního tlaku vsedě  po 

3  měsících od jejich první návštěvy ambulance 

 

 

Graf č. 11 Rozdělení pacientů do skupin, podle hodnot diastolického krevního tlaku vsedě  po 

3  měsících od jejich první návštěvy ambulance 
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Graf č. 12 Rozdělení pacientů do skupin, podle hodnot systolického krevního tlaku vsedě  po 

6  měsících od jejich první návštěvy ambulance 

 

 

Graf č. 13 Rozdělení pacientů do skupin, podle hodnot diastolického krevního tlaku vsedě  po 

6  měsících od jejich první návštěvy ambulance 
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Graf č. 14 Rozdělení pacientů do skupin, podle hodnot systolického krevního tlaku vsedě  po 

12  měsících od jejich první návštěvy ambulance 

 

Graf č. 15 Rozdělení pacientů do skupin, podle hodnot diastolického krevního tlaku vsedě  po 

12  měsících od jejich první návštěvy ambulance 
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6. Diskuze  

 

V prezentované skupině pacientů odeslaných do Ambulance pro léčbu hypertenze 

z důvodu nedostatečně kompenzovaného krevního tlaku došlo během jednoročního sledování 

k signifikantnímu poklesu jak systolického tak diastolického TK (p<0,0001). Zatímco při 

první návštěvě ambulance bylo procento pacientů se systolickým tlakem pod 140 mm Hg 20 

% a diastolický tlak pod 90 mm Hg byl naměřen u 41 % pacientů, po 12 měsících od první 

návštěvy byly hodnoty systolického tlaku pod uvedenou hranicí u 92 % pacientů a hodnoty 

diastolického tlaku pod uvedenou hranicí u 96 % pacientů. K nejvýraznější změně hodnot TK 

došlo mezi první návštěvou a návštěvou po třech měsících. V průběhu sledovaného období 

nedošlo k významnému poklesu srdeční frekvence. 

Důvodem zlepšení kompenzace hypertenze byla zejména úprava antihypertenzivní 

terapie. Po jednom roce došlo k nárůstu počtu kombinací antihypertenziv, kdy vedla 

kombinace 4 a více antihypertenziv, ve srovnání s první návštěvou, kdy nejvyšší zastoupení 

měla dvoj-kombinace. Celkový počet uţívaných antihypertenziv přepočítaných na jednoho 

pacienta stoupl z 2,8 při první návštěvě na 3,9 po jednom roce. K největšímu nárůstu došlo ve 

skupině kalciových blokátorů (vzestup o 21 %), následují ACEI (16 %) a diuretika (15 %). 

Nejvíce uţívanou skupinou byly diuretika, následované inhibitory ACE v období po jednom 

roce, při první návštěvě byly druhou nejpočetněji uţívanou skupinou betablokátory. V naší 

skupině pacientů, kteří byli při příchodu do ambulance léčeni kombinací 3 a více 

antihypertenziv, nebyl ani jeden pacient, v jehoţ kombinaci by diuretikum chybělo. 

Diuretikum však bylo přidáno pacientům, kteří byli léčeni dvojkombinací antihypertenzivních 

léčiv mezi nimiţ diuretikum nebylo.  

Další příčinou rezistentní hypertenze byla v námi zkoumaného souboru u dvou 

pacientů prokázaná non-compliance. Při opakovaných ambulantních měřeních tlaků a 

z výsledků domácích měření tlaku a z ABPM nebyli pacienti i přes intenzivní antihypertenzní 

léčbu tlakově kompenzovaní. Pro vyloučení non-compliance byli proto tito pacienti pozváni 

na ambulanci, kde uţili antihypertenzní medikaci pod odborným dohledem a poté jim byl 

monitorován krevní tlak kaţdou hodinu. U obou pacientů došlo k výraznému poklesu 

systolického i diastolického tlaku, čímţ byla non-compliance prokázána. Příčinou non-

compliance byla u jednoho pacienta špatná sociální situace, léčba byla pro pacienta drahá. U 

druhého pacienta nebylo moţné ze záznamů důvod non-compliance zjistit. 

U jedné pacientky nedošlo ani na konci ročního sledování k dosaţení cílových hodnot 
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krevního tlaku při měření v ambulanci. Při porovnání s hodnotami krevního tlaku 

naměřenými pacientkou doma i z výsledků získaných pomocí ABPM však byla pozorována 

výrazná disproporcionita a tato pacientka bylo vyhodnocena jako hypertenze bílého pláště 

(white coat effect).  

V naší práci jsme po jednom roce sledování zaznamenali 8 % pacientů s rezistentní 

hypertenzí, coţ je srovnatelné s literárními údaji, které uvádějí její prevalenci okolo 10 %.
85

 

Tito pacienti nedosahovali poţadovaných hodnot krevního tlaku i přes uţívání 4 a více 

antihypertenziv v kombinační terapii. Ve většině případů (3 pacienti ze 4) se v této skupině 

jednalo o pacienty s izolovanou systolickou hypertenzí, coţ je v rozporu s prací, ve které byla 

rezistentní hypertenze zaznamenaná u pacientů s nedostatečně kompenzovaným jak 

systolickým tak i diastolickým tlakem.
86,87

 Vzhledem k tomu, ţe výsledky jiţ provedených 

studií ukazují, ţe systolický krevní tlak je lepší prognostický faktor pro riziko 

kardiovaskulárních příhod neţ tlak diastolický,
88

 je třeba i těmto pacientům věnovat pozornost 

a terapii dále upravit. 

Rezistentní hypertenze je problémem, se kterým se můţou lékaři první línie díky 

poměrně vysoké prevalenci často setkat. V případě zjištění rezistence na léčbu je potřeba 

nejprve vyloučit sekundární hypertenzi jako příčinu rezistence. Komplexní přístup v léčbě 

hypertenze patří do rukou specialisty, který má s léčbou hypertenze bohaté zkušenosti, 

například ambulance specializované na léčbu hypertenze. Pokud se u těchto pacientů i přes 

dostatečnou terapii nepodaří tlak zcela normalizovat, je snaha se k cílovým hodnotám tlaku co 

nejvíce přiblíţit.          
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7. Závěry 

 

1. Ve skupině pacientů odeslaných do Ambulance pro léčbu hypertenze z důvodu 

nedostatečně kompenzovaného krevního tlaku došlo během jednoročního 

sledování k signifikantnímu poklesu jak systolického, tak diastolického krevního 

tlaku (p<0,0001). Zatímco při první návštěvě ambulance bylo systolický tlak pod 

140 mm Hg pouze u 20 % a diastolický tlak pod 90 mm Hg u 41 % pacientů, po 12 

měsících byly hodnoty systolického tlaku pod uvedenou hranicí u 92 % pacientů a 

hodnoty diastolického tlaku pod uvedenou hranicí u 96 % pacientů.  

2. Důvodem zlepšení kompenzace hypertenze byla zejména úprava antihypertenzivní 

terapie, mezi další důvody rezistentní hypertenze patřila non-compliance pacientů 

a hypertenze bílého pláště. 

3. Po jednom roce sledování jsme zaznamenali 8 % pacientů s rezistentní hypertenzí. 

Ve většině případů se jednalo o pacienty s izolovanou systolickou hypertenzí. 

4. Komplexní přístup v léčbě hypertenze patří do rukou specialisty, který má s léčbou 

hypertenze bohaté zkušenosti.  Pokud se i přes dostatečnou terapii nepodaří tlak 

zcela normalizovat, je snaha se k cílovým hodnotám tlaku co nejvíce přiblíţit. 
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8. Seznam zkratek 

 

ABPM 24-hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku  

ACE angiotenzin-konvertující enzym 

ACEI inhibitor angiotensin-konvertujícího enzymu  

ANS autonomní nervový systém  

AT II angiotenzin II  

AV atrioventrikulární   

BB  betablokátor 

BMI                body mass index 

CaBl blokátor kalciových kanálů  

CMP cévní mozková příhoda 

DM   diabetes mellitus 

DTK  diastolický krevní tlak 

EKG  elektrokardiograf 

ESH European Society of Hypertension 

GBD  global burden of desease (globální zátěţ chorobou) 

HDL  lipoproteiny o vysoké denzitně (hight-density lipoprotein) 

CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc 

ICHDK  ischemická choroba dolních končetin 

ICHS  ischemická choroba srdeční 

ISA vnitřní sympatomimetická aktivita 

ISH International Society of Hypertension (Mezinárodní společnost pro léčbu                                   

hypertenze) 

KV                kardiovaskulární 

mm Hg  milimetry rtuťového sloupce 

MSV minutový srdeční výdej 

PCR                periferní cévní rezistence 

RAAS             renin-angiotenzin-aldosteronový systém 

SD směrodatná odchylka 

SNA  sympatická nervová aktivita 

SNS   sympatický nervový systém 

SO  srdeční objem 

STK  systolický krevní tlak 
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TF tepová frekvence 

TIA  tranzitorní ischemická ataka 

TK tlak krve 

WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 
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