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Skupina za pripravo Smernic 2013 



Razredi Definicija Priporočilo 

I 
Dokaz in/ali dogovor, da je določeno zdravljenje ali 

obravnava koristno in učinkovito 

Ukrep je priporočen oz. 

indiciran 

II 

IIa 

IIb 

Nasprotujoči si dokazi in/ali razhajanje mnenj o koristi 

oz. učinkovitosti  določenega zdravljenja ali obravnave 

Teža dokazov je v prid koristi oz. učinkovitosti 

Manj trdni (nezanesljivi) dokazi o koristi oz. učinkovitosti 

 

 

Ukrep naj bi uvedli 

Ukrep lahko uvedemo 

III 

Dokaz in/ali dogovor, da določeno zdravljenje ali 

obravnava ni koristno in učinkovito, in je v nekaterih 

primerih lahko celo škodljivo 

Ukrep ni priporočen 

Razvrstitev priporočil  

 

A 

priporočilo na osnovi rezultatov številnih randomiziranih kliničnih 

raziskav ali meta analiz 

B 
priporočilo na osnovi ene randomizirane klinične raziskave ali večje 

neradomizirane raziskave  

C 
priporočilo na osnovi dogovora ali ekspertnega mnenja ali manjših 

raziskav, retrospektivnih raziskav ali registrov 

Raven dokazov  



Umrljivost zaradi CVI 

Age specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta analysis of individual data for one million adults in 61 
prospective studies. Lancet 2002;360:1903-13 



Age specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta analysis of individual data for one million adults in 
61 prospective studies. Lancet 2002;360:1903-13 

Umrljivost zaradi koronarne bolezni 



Razvrstitev Sistolični krvni 

tlak (mmHg) 

Diastolični krvni 

tlak (mmHg) 

Optimalen < 120 in <80 

Normalen 120 – 129 in/ali 80 – 84 

Visoko normalen 130 – 139 in/ali 85 – 89 

Hipertenzija 1. stopnje 140 -159 in/ali 90 – 99 

Hipertenzija 2. stopnje 160 – 179 in/ali  100-109 

Hipertenzija 3. stopnje ≥ 180 in/ali ≥ 110 

Izolirana sistolična hipertenzija ≥ 140 in < 90 

 

Definicija arterijske hipertenzije  



 

Merjenje krvnega tlaka - metode 

 krvni tlak v ambulanti 

• konvencionalne meritve v ambulanti 

• samodejno merjenje krvnega tlaka v ambulanti 

 

 krvni tlak izven ambulante 

• spremljanje KT doma (večinoma samomeritve) 

• spremljanje KT v 24 urah (24-NMKT) 

 

 



Način merjenja KT Sistolični KT 

(mmHg) 

  Diastolični KT 

(mmHg) 

KT v ambulanti ≥ 140 in/ali ≥ 90 

spremljanje KT v 24 urah        

podnevi (ali zbujenost) ≥ 135 in/ali ≥ 85 

ponoči (ali spanje) ≥ 120 in/ali ≥ 70 

24 ur ≥ 130 in/ali ≥ 80 

spremljanje KT doma ≥ 135 in/ali ≥ 85 

 

Definicija arterijske hipertenzije pri merjenju KT v ambulanti in izven nje 



  

Drugi dejavniki tveganja,  

asimptomatska okvara organov ali 

izražena bolezen 

Krvni tlak (mmHg) 

Visoko normalen KT 

SKT 130–139 ali 

DKT 85–89 

AH 1. stopnje 

 SKT 140–159  ali 

DKT 90–99 

AH 2. stopnje 

SKT 160–179 ali 

DKT 100–109 

AH 3. stopnje 

SKT ≥180 ali 

DKT ≥110 

 Brez drugih dejavnikov tveganja Nizko tveganje Zmerno tveganje Visoko tveganje 

 1–2 dejavnika tveganja Nizko tveganje Zmerno tveganje 
Zmerno do visoko 

tveganje 
Visoko tveganje 

 ≥3 dejavniki tveganja 
Nizko do zmerno 

tveganje 

Zmerno do visoko 

tveganje 
 Visoko tveganje Visoko tveganje 

Okvara organov, KLB 3. stopnje ali 

SB 

Zmerno do visoko 

tveganje 
Visoko tveganje Visoko tveganje 

Visoko do zelo 

visoko tveganje 

Simptomatska srčnožilna bolezen, 

KLB stopnje ≥ 4 ali SB z okvaro 

organov/dejavniki tveganja 

Zelo visoko 

tveganje 

Zelo visoko 

tveganje 

Zelo visoko 

tveganje 

Zelo visoko 

tveganje 

KT = krvni tlak; AH = arterijska hipertenzija, KLB = kronična ledvična bolezen, SB = sladkorna bolezen,  
DKT = diastolični krvni tlak, SKT = sistolični krvni tlak. 

Ocena srčnožilnega tveganja bolnikov z arterijsko hipertenzijo 



 
Drugi dejavniki, ki vplivajo na prognozo bolnikov z AH - 1 

Dejavniki tveganja 

 Moški spol  

 Starost (M ≥55 let; Ž ≥65 let) 

 Kajenje  

 Dislipidemija 
 - HOL >4,9 mmol/l in/ali  
 - LDL  >3.0 mmol/l in/ali  
 - HDL: M <1.0 mmol/l, Ž <1.2 mmol/l in/ali  
 - TG >1.7 mmol/l  

 Krvni sladkor na tešče 5.6-6.9 mmol/l 

 Motena toleranca za glukozo 

 Debelost: ITM ≥30 kg/m2  

 Abdominalna debelost  
(obseg trebuha ≥102 cm(M), ≥88 cm (Ž)) 

 Družinska anamneza zgodnje srčnožilne bolezni (M <55 let, Ž <65 let) 

 



Asimptomatska okvara organov  

 Pulzni tlak (pri starejših) ≥60 mmHg 

 EKG: hipertrofija levega prekata (HLP)  

(Sokolow-Lyon >38 mm; RaVL >1,1 mV) ali  

 Ultrazvok srca: HLP (LVMI M ≥115g/m², Ž ≥95 g/m²)  

 Debelina intime-medije a.carotis (IMT >0.9 mm) ali prisotnost plakov  

 Karotido-femoralna hitrost pulznega vala >10 m/s 

 Gleženjski indeks <0.9 

 KLB; oGF 30-60 ml/min/1.73 m² 

 Mikroalbuminurija 30-300 mg/24 ur ali razmerje  

 albumin/kreatinin: 3,4-34 mg/mmol (drugi jutranji vzorec urina)  

 
Drugi dejavniki, ki vplivajo na prognozo bolnikov z AH - 2 



Sladkorna bolezen                

 Definicija sladkorne bolezni: 

 Glukoza na tešče ≥7.0 mmol/l pri dveh meritvah, in/ali 

 Glukoza postprandialno >11.0 mmol/l in/ali 

 HbA1c > 7% 

 

 
Izražena srčnožilna ali ledvična bolezen  

 Cerebrovaskularna bolezen: ishemični inzult; možganska krvavitev; tranzitorna 
ishemična ataka  

 Koronarna srčna bolezen: miokardni infarkt; angina pektoris, koronarna 
revaskularizacija 

 Srčno popuščanje (z oslabljenim ali ohranjenim iztisnim deležem) 

 Simptomatska PAB  

 KLB z oGF<30 ml/min/1.73 m²; proteinurija >300 mg/24h  

 Napredovala retinopatija: krvavitve, eksudati, edem papile  

 
Drugi dejavniki, ki vplivajo na prognozo bolnikov z AH - 3 



 Ugotoviti višino krvnega tlaka 

 Etiološka opredelitev arterijske hipertenzije 

 Ocena srčnožilnega tveganja 

  Ugotavljanje drugih dejavnikov tveganja 

  Ugotavljanje asimptomatske okvare organov 

  Ugotavljanje spremljajočih bolezni oz. kliničnih stanj 

 
Diagnostika arterijske hipertenzije 



RUTINSKE PREISKAVE 

 hemoglobin in hematokrit 

 krvni sladkor na tešče 

 lipidogram: celokupni holesterol, LDL, HDL in trigliceridi na tešče 

 kalij in natrij v krvi 

 sečna kislina 

 kreatinin in oGF 

 urinski izvid; vključno s pregledom sedimenta in določitev 

mikroalbuminurije 

 EKG 

 

 
Preiskave pri diagnostiki AH - 1 



 
Dodatne preiskave pri diagnostiki AH  
(opravimo jih na osnovi kliničnega pregleda in biokemičnih izvidov) 

 HbA1c (če je krvni sladkor na tešče >5,6 mmol/) 

 kvantitativna ocena proteinurije, pri prisotnosti proteinov v urinu 

 kalij in natrij v urinu 

 samomeritve in neinvazivno 24-urno merjenje krvnega tlaka 

 UZ srca 

 Holter monitoring pri motnjah srčnega ritma  

 UZ vratnih arterij 

 UZ trebuha, UZ perifernih arterij 

 hitrost pulznega vala 

 gleženjski indeks 

 fundoskopija 

 

  



RAZŠIRJENE PREISKAVE (SPECIALISTIČNA DIAGNOSTIKA) 

 nadaljnje preiskave možganskih, srčnih, ledvičnih in žilnih bolezni, obvezne 

pri odporni  in  zapleteni hipertenziji 

 preiskave za potrditev sekundarne hipertenzije, če tako nakazujejo 

anamneza, fizikalni pregled ali rutinske preiskave 

 
Preiskave pri diagnostiki AH - 3 



Drugi dejavniki tveganja, 
asimptomatska okvara 
organov ali izražena bolezen 

Krvni tlak (mmHg) 

Visoko normalen KT 
SKT 130–139 ali DKT 

85–89 

AH 1. stopnje 
SKT 140–159 ali 

DKT90–99 

AH 2. stopnje 
SKT 160–179 ali 

DKT 100–109 

AH 3. stopnje 
SKT ≥180 ali 

DKT ≥110 

Brez drugih dejavnikov 
tveganja 

Brez zdravljenja KT  •nefarmakološki 
ukrepi nekaj 
mesecev 

•nato uvedba AH 
zdravil 

•ciljni KT <140/90 

•nefarmakološki 
ukrepi več tednov 

•nato uvedba AH 
zdravil 

•ciljni KT <140/90 

•nefarmakološki 
ukrepi 

•takojšnja uvedba 
AH zdravil 

•ciljni KT < 140/90 

1–2 dejavnika tveganja 

•nefarmakološki 
ukrepi 

•zdravljenje KT ni 
potrebno 

•nefarmakološki 
ukrepi več tednov 

•nato uvedba AH 
zdravil 

•ciljni KT <140/90 

•nefarmakološki 
ukrepi več tednov 

•nato uvedba AH 
zdravil 

•ciljni KT <140/90 

•nefarmakološki 
ukrepi 

•takojšnja uvedba 
AH zdravil 

•ciljni KT < 140/90 

≥3 dejavniki tveganja 

•nefarmakološki 
ukrepi 

•zdravljenje KT ni 
potrebno 

•nefarmakološki 
ukrepi več tednov 

•nato uvedba AH 
zdravil 

•ciljni KT <140/90 

•nefarmakološki 
ukrepi 

•uvedba AH zdravil 
•ciljni KT < 140/90 

•nefarmakološki 
ukrepi 

•takojšnja uvedba 
AH zdravil 

•ciljni KT < 140/90 

Okvara organov, KLB 3. 
stopnje ali SB 

•nefarmakološki 
ukrepi 

•zdravljenje KT ni 
potrebno 

•nefarmakološki 
ukrepi 

•uvedba AH zdravil 
•ciljni KT < 140/90 

•nefarmakološki 
ukrepi 

•uvedba AH zdravil 
•ciljni KT < 140/90 

•nefarmakološki 
ukrepi 

•  takojšnja uvedba 
AH zdravil 

•ciljni KT < 140/90 

Simptomatska srčnožilna 
bolezen, KLB ≥4 stopnje ali SB 
z okvaro organov/dejavninki 
tveganja 

•nefarmakološki 
ukrepi 

•zdravljenje KT ni 
potrebno 

•nefarmakološki 
ukrepi 

•uvedba AH zdravil 
•ciljni KT < 140/90 

•nefarmakološki 
ukrepi 

•uvedba AH zdravil 
•ciljni KT < 140/90 

•nefarmakološki 
ukrepi 

•takojšnja uvedba 
AH zdravil 

•ciljni KT < 140/90 

Uvedba zdravljenja AH 



CILJNI KRVNI TLAK 

Priporočila Razred Stopnja 

Ciljni sistolični krvni  tlak <140 mmHg: 

  a) pri bolnikih z nizkim – zmernim srčnožilnim tveganjem;    I    B 

  b) pri bolnikih s sladkorno boleznijo;    I    A 

  c) naj bi dosegali pri bolnikih po CVI ali TIA-i; IIa    B 

  d) naj bi dosegali pri bolnikih s koronarno boleznijo; IIa    B 

  e) naj bi dosegali pri bolnikih z diabetično ali ne-diabetično KLB. IIa    B 

Pri starejših bolnikih z AH, ki so mlajši kot 80 let s SKT ≥160 mmHg je 

priporočljivo znižati SKT med 150 in 140 mmHg. 
I A 

Pri starejših bolnikih, ki so mlajši kot 80 let in so v dobri psihofizični kondiciji, 

bi lahko znižali SKT <140 mmHg, pri oslabelih starejših  bolnikih 

moramo vrednost cil jnega SKT individulano prilagoditi 

posamezniku.  

 IIb C 

Pri osebah starih 80 let ali več in SKT ≥160 mmHg, je priporočljivo znižati SKT 

med 150 in 140 mmHg, a le če so v dobri psihofizični kondiciji. 
 I    B 

Ciljni DKT <90 mmHg priporočamo za vse, razen bolnikom s sladkorno 

boleznijo, njim je priporočljivo znižati DKT <85 mmHg. 

Znižanje DKT med 80 in 85 mmHg je varno in ga bolniki dobro prenašajo. 
 I    A 



 

Zdravljenje arterijske hipertenzije 

 nefarmakološki ukrepi 

 zdravila 

 

 renalna denervacija 

 barostimulacija 

 



 

Nefarmakološki ukrepi 

 so temelj preventive in zdravljenja hipertenzije 

 ustrezne nefarmakološke ukrepe naj bi uvedli: 

• bolnikom s hipertenzijo 

• nekaterim bolnikom z visoko normalnim KT 

• s hipertenzijo bele halje 

 cilji uvedbe nefarmakoloških ukrepov: 

• znižanje KT 

• nadzor drugi dejavnikov tveganja in kliničnih stanj 

• zmanjšanje števila oz. odmerkov antihipertenzijskih zdravil 

 zaradi uvajanja nefarmakoloških ukrepov ne smemo odlašati s farmakološkim 

zdravljenjem, še posebej pri ogroženih bolnikih 



 

Nefarmakološki ukrepi 

 opustitev kajenja 

 omejitev uživanja alkohola 

 omejitev soli 

 zdrava prehrana 

 nadzor telesne teže 

 redna telesna dejavnost 



PRIPOROČILO RAZRED RAVEN 

Omejitev vosa soli na 5-6 g/dan I A 

Zmerno uživanje alkohola: 
moški največ 20-30 g/dan, 
ženske največ 10-20 g/dan 

I A 

Prehrana z veliko zelenjave in sadja 
 ter mlečni izdelki z odvzeto maščobo 

I A 

Zmanjšanje telesne teže na ITM 25 kg/m2  
in/ali obseg pasu <102 cm pri moških in  
<88 cm pri ženskah, če ni kontraindikacij! 

I A 

Redna vadba; vsaj 30 min zmerne vadbe  
5 do 7 dni v tednu 

I A 

Opustitev kajenja, po potrebi ob pomoči I A 

Povzetek priporočil za uvajanje in osvajanje ustreznih življenjskih navad 
 
Navedeni nefarmakološki ukrepi so priporočeni pri vseh bolnikih z visokim 
krvnim tlakom in/ali drugimi srčnožilnimi dejavniki tveganja. 



 

Primerna antihipertenzijska zdravila: 

 zdravila prvega izbora 

• tiazidni diuretiki 

• kalcijevi antagonisti 

• ACE-inhibitorji 

• sartani 

• beta-blokatorji (priporočeni zlasti "novejši" beta-blokatorji) 

 

 ostala zdravila 

• centralno delujoča zdravila 

• alfa-blokatorji 

• direktni inhibitor renina 

• druga zdravila 



 

Antihipertenzijska zdravila 

 glavna korist antihipertenzijskega zdravljenja je posledica znižanja krvnega 

tlaka in ne vrste uvedenega zdravila 

 le v manjši meri je korist zdravljenja posledica intrinzičnega učinka 

posameznega zdravila  

 idealnega antihipertenzijskega zdravila prve izbire,  

ki bi bilo primerno za vse ni 

 



Kontraindikacije za predpisovanje antihipertenzijskih zdravil 

Zdravilo Kontraindikacija Previdnost  pri predpisovanju 
Diuretiki (tiazidi) Putika  Metabolični sindrom 

Motena toleranca za glukozo 
Nosečnost 
Hiperkalcemija 
Hipokalemija 

Beta-blokatorji  Astma 
A–V blok ( 2. ali 3. stopnje) 

Metabolični sindrom 
Motena toleranca za glukozo 
Atleti in telesno aktivni bolniki 
KOPB (izjema  beta-blokatorji z 
vazodilatornim učinkom) 

Kalcijevi antagonisti 
(dihidropiridini)  

  Tahiaritmija 
Srčno popuščanje 

Kalcijevi antagonisti 
(verapamil, diltiazem) 

A–V blok (2. ali 3. stopnje, 
trifascikularni blok) 
Huda disfunkcija levega prekata 
Srčno popuščanje 

  

ACE inhibitorji Nosečnost 
Angioedem 
Hiperkalemija 
Bilateralna stenoza ledvičnih arterij 

Ženske v rodni dobi 

Zaviralci receptorjev 
angiotenzina  

Nosečnost 
Hiperkalemija 
Bilateralna stenoza ledvičnih arterij 

Ženske v rodni dobi 

Antagonisti 
mineralokortikoidnih 
receptorjev  

Akutna ali huda ledvična odpoved 
(oGF <30 mL/min)  
Hiperkalemija 

  



Prednostna izbira antihipertenzijskih zdravil pri posameznih kliničnih indikacijah 
Zdravilo 

Asimptomatska prizadetost tarčnih organov   
HLP  ACE inhibitor, kalcijev antagonist, ARB 
Asimptomatska ateroskleroza  kalcijev antagonist, ACE inhibitor 
Mikroalbuminurija  ACE inhibitor, ARB 
Ledvična disfunkcija  ACE inhibitor, ARB 

Klinični srčnožilni zapleti   
Predhodna možganska kap  katerokoli učinkovito antihipertenzijsko zdravilo 
Predhodni miokardni infarkt  BB, ACE inhibitor, ARB 
Angina pektoris  BB, kalcijev antagonist 
Srčno popuščanje  diuretik, BB, ACE inhibitor, ARB, antagonist 

mineralokortikoidnih receptorjev 
Anevrizma aorte BB 
Atrijska fibrilacija - prevencija ARB, ACE inhibitor, BB ali antagonist 

mineralokortikoidnih receptorjev 
Atrijska fibrilacija - nadzor prekatnega 
odgovora  

BB, nedihidropiridinski kalcijevi antagonisti 

Končna ledvična odpoved/proteinurija  ACE inhibitor, ARB 
Periferna arterijska bolezen  ACE inhibitor, kalcijev antagonist 

Ostalo   
ISH (starejši)  diuretik, kalcijev antagonist 
Metabolični sindrom  ACE inhibitor, ARB, kalcijev antagonist 
Sladkorna bolezen  ACE inhibitor, ARB 
Nosečnost  metildopa, BB, kalcijev antagonist 
Črnci  diuretik, kalcijev antagonist 



TIAZIDNI DIURETIKI  izolirana sistolična hipertenzija 
 srčno popuščanje 

 zdravljenje hipertenzije pri 
črncih 

BETA-BLOKATORJI  angina pektoris 
 miokardni infarkt 
 srčno popuščanje 

 tahiaritmije 
 glavkom 
 

DIHIDROPIRIDINSKI 
KALCIJEVI ANTAGONISTI 

 izolirana sistolična hipertenzija 
 angina pektoris 
 hipertrofija levega prekata 

 karotina/koronarna 
ateroskleroza 

 zdravljenje hipertenzije pri 
črncih 

NEDIHIDROPIRIDINSKI 
KALCIJEVI ANTAGONISTI 

 angina pektoris 
 karotidna ateroskleroza 

 supraventrikularne tahikardije 
 

ACE-INHIBITORJI  srčno popuščanje 
 disfunkcija levega prekata 
 miokardni infarkt 
 nefropatija (diabetična in ne-

diabetična) 

 karotidna ateroskleroza 
 proteinurija/mikroalbuminurija 
 atrijska fibrilacija 
 metabolični sindrom 

SARTANI  srčno popuščanje 
 miokardni infarkt 
 diabetična nefropatija 
 proteinurija/mikroalbuminurija 

 hipertrofija levega prekata 
 atrijska fibrilacija 
 kašelj po ACE-inhibitorjih 

 

DIURETIKI  
(zaviralci aldosterona) 

 srčno popuščanje  miokardni infarkt 
 

DIURETIKI ZANKE  napredovala ledvična odpoved  srčno popuščanje 

 

Izbira antihipertenzijskih zdravil pri posameznih kliničnih stanjih 



 

Monoterapija ali kombinacijsko zdravljenje 

 monoterapija primerna pri bolnikih z blago zvišanim KT in  

nizko do zmerno srčnožilno ogroženostjo 

 večina bolnikov potrebuje kombinacijsko zdravljenje 

 takojšnja uvedba kombinacijskega zdravljenja je primerna (ne pa obvezna) za 

zdravljenje bolnikov s hipertenzijo 2. oz. 3. stopnje in bolnikov z velikim ali 

zelo velikim srčnožilnim tveganjem 

 priporočeno je zdravljenje s fiksnimi kombinacijami zdravil zaradi boljše 

adherence in perzistence zdravljenja 

 odsvetovano je zdravljenje s kombinacijo dveh zdravil, ki delujeta na RAS 



 
Blago zvišan KT 

majhno/zmerno SČ tveganje 

Izbrati med   
Izrazito zvišan KT 

veliko/zelo veliko SČ tveganje 
               HT 1. stopnje                                 HT 2. in 3. stopnje  

      
      

Eno zdravilo   Kombinacija dveh zdravil 
  

          
          

Zamenjava z 
drugim zdravilom 

Enako zdravilo v 
polnem odmerku 

  Prejšnja 
kombinacija v 

polnem odmerku 

Dodaj tretje 
zdravilo 

  
          

      
Enako  

zdravilo  v  
polnem odmerku 

Kombinacija  
dveh zdravil v 

polnem odmerku 

  Zamenjava  
z drugo 

kombinacijo  
dveh zdravil 

Tritirna 
kombinacija 

v polnem odmerku 

Če z uvedenim zdravljenjem ne dosežemo ciljnega krvnega tlaka, intenziviramo zdravljenje. 
Ukinemo neučinkovita ali malo učinkovita zdravila. 

KT = krvni tlak; SČ = srčnožilno; HT = hipertenzija 

Izbira zdravljenja: monoterapija ali dvotirno kombinacijsko zdravljenje 



Povzetek priporočil o strategiji zdravljenja in izbiri zdravil 

PRIPOROČILO RAZRED STOPNJA 

Diuretiki (tiazidi, klortalidon in indapamid), beta-blokatorji, 
kalcijevi antagonisti, ACE inhibitorji in zaviralci receptorjev 
angiotenzina so primerni in priporočeni za začetno in nadaljnje 
zdravljenje hipertenzije, kot monoterapija ali v kombinaciji. 

I A 

V specifičnih okoliščinah imajo nekatera antihipertenzijska 
zdravila, z ozirom na rezultate opravljenih raziskav ali dokazane 
večje učinkovitosti, zdravila prednost pred drugimi. 

IIa C 

Pri bolnikih z zelo visokim izhodiščnim krvni tlakom ali velikim 
srčnožilnim tveganjem lahko že na začetku uvedemo dvotirno 
antihipertenzijsko zdravljenje. 

IIb C 

Odsvetujemo kombinacijo dveh antagonistov RAS. III A 

Prednost imajo kombinacije, ki so bile (uspešno) preskušene v 
raziskavah.  Lahko uvajamo tudi druge kombinacije zdravil, 
učinek je proporcionalen doseženemu znižanju krvnega tlaka.  

IIa C 

Priporočeno je predpisovanje fiksnih kombinacij zdravil, ker s 
poenostavitvijo zdravljenja izboljšamo zavzetost za zdravljenje, 
ki je pri bolnikih s hipertenzijo, žal, nizka. 

IIb B 



 prednostne kombinacije; 
- - uporabne kombinacije (z omejitvami);  
- -  možne, a ne z raziskavami preverjene kombinacije;  
  odsvetovana kombinacija 

Verapamil in  diltiazem le izjemoma predpisujemo v kombinaciji z beta-blokatorjem. Običajno z beta-
blokatorjem kombiniramo dihidropiridinske kalcijeve antagoniste. 

    Tiazidni diuretiki     

    

  Beta-blokatorji   Zaviralci receptorjev 
angiotenzina 

    
    

 Druga 
antihipertenzijska 

zdravila 

 Kalcijevi 
antagonisti 

    

    ACE inhibitorji     

Možne kombinacije antihipertenzijskih zdravil 



 

 Bolniku, glede na njegove predhodne izkušnje 

 Učinku zdravila na druge prisotne dejavnike tveganja 

 Upoštevati moramo prisotnost asimptomatske okvare organov in 
drugih bolezni 

 Upoštevati moramo možnost medsebojnega delovanja z zdravili, ki jih 
bolnik prejema zaradi drugih bolezni 

 Predpisujemo dolgodelujoča zdravila, ki učinkovito znižujejo krvni tlak 
24 ur 

 Pomembna je tudi cena zdravila 

 

Izbiro antihipertenzijskega zdravila moramo ustrezno prilagoditi! 



 
SPREMLJANJE BOLNIKOV S HIPERTENZIJO 

 po uvedbi zdravil, oz. v obdobju, ko titriramo odmerke zdravil naročamo    

bolnika na 2 do 4 tedne 

 ob pregledu ocenimo urejenost KT, prisotnost neželenih učinkov 

 ko dosežemo ciljne vrednosti KT lahko bolnika naročamo na nekaj mesecev 

 kako pogosto, je odvisno od ogroženosti bolnika, načina zdravljenja (npr. 

zdravljenje z nefarmakološkimi ukrepi) 

 običajno na 3 do 6 mesecev, zelo ogrožene bolnike bolj pogosto 

 v pomoč pri spremljanju so samomeritve KT, komunikacija z bolnikom preko 

SMS, elektronske pošte, ipd. 

 načrtno naj bi periodično spremljali učinke zdravljenja na KT in prizadetost 

tarčnih organov, ter vse druge reverzibilne dejavnike tveganja (Tudi pri bolnikih 

brez prizadetosti tarčnih organov oz. prisotnosti drugih dejavnikov tveganja ob 

začetku zdravljenja!)  



 
Kako ukrepamo, če je KT ob kontrolnem pregledu povišan? 

 izogibaj se podcenjevanju visokih vrednosti KT 

 variabilnost KT od pregleda do pregleda - večje je srčnožilno tveganje 

 poišči vzrok visokega KT (neupoštevanje navodil zdravljenja (neadherenca), 

učinek bele halje, uživanje snovi in/ali zdravil, ki zvišajo KT ali zmanjšujejo 

učinek antihipertenzijskih zdravil (alkohol, NSAR)) 

 po potrebi opravi dodatne meritve KT, 24-NMKT, samomeritve 

 v primeru neučinkovitega zdravljenja prilagodi terapijo  



PRIZADETOST TARČNEGA 
ORGANA 

SENZITIVNOST 
PRIČAKOVANI 

ČAS DO 
SPREMEMBE 

NAPOVEDNA 
MOČ 

HLP/EKG nizka >6 mesecev da 

HLP/UZ zmerna >6 mesecev da 

HLP/MRI visoka >6 mesecev ni podatkov 

oGF zmerna leta ni podatka 

izločanje proteinov z urinom zmerna tedni-meseci zmerna 

IMT karotid zelo nizka >12 mesecev ne 

PWV visoka tedni-meseci malo podatkov 

GI nizka ni podatka ni podatka 

Senzitivnost posameznih preiskav, čas, ki je potreben za zaznavo sprememb in 
napovedna vrednost sprememb prizadetosti posameznih tarčnih organov 

HLP – hipertrofija levega prekata, EKG – elektrokardiogram, UZ – ehokardiografija,  
MRI – magnetna resonanca, oGF – ocena glomerulne filtracije,  
IMT- debelina intime-medije, PWV – hitrost pulznega vala, GI – gleženjski indeks 



Strategija zdravljenja AH pri bolnikih s KLB 

Priporočila Razreda Stopnjab 

Znižati SKT <140 mmHg. IIa B 

Pri očitni proteinuriji  lahko (ob spremljanju oGF) znižamo SKT <130 
mmHg. 

 IIb B 

Blokatorji RAS v primerjavi z drugimi antihipertenzijskimi 
zdravili učinkoviteje zmanjšajo albuminurijo  in so indicirani 
pri bolnikih z AH z mikroalbuminurijo ali proteinurijo.  

 I A 

Za doseganje ciljnega KT je običajno treba uvesti kombinacijsko 
zdravljene. Priporočena je kombinacija blokatorja RAS z drugimi 
antihipertenzijskimi zdravili. 

 I A 

Kombinacija dveh blokatorjev RAS, kljub učinkovitejšemu zmanjšanju 
proteinurije, ni priporočljiva. 

 III A 

Antagonisti  mineralokortikoidnih receptorjev  pri KLB niso 
priporočeni, še posebej v kombinaciji z blokatrojem RAS, zaradi  
možnega poslabšanja ledvične funkcije in hiperkalemije. 

 III C 



 CILJI ZDRAVLJENJA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE: 

 

 Maksimalno možno zmanjšanje celokupnega srčnožilnega tveganja! 

 Treba je znižati krvni tlak do ciljnih vrednosti! 

 In obvladovati vse druge prisotne dejavnike tveganja! 

 

 
Zaključek 




