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$PLQGHQQDSLRUYRVLJ\DNRUODWEDQDKLSHUWyQLDDOHJJ\DNRULEENRFNi]DWLWpQ\H]Ę(]pUWDFpOYpUQ\RPiVHOpUpVHOHQQH
D]HJ\LNOHJIRQWRVDEERUYRVLIHODGDW(EEHQNXOFVV]HUHSHYDQDPHJIHOHOĘJ\yJ\V]HUYiODV]WiVQDNDMyONpS]HWWRUYRVQDNpVDEHWHJHNHJ\WWPĦN|GpVpQHN
.XOFVV]DYDN PDJDVYpUQ\RPiVEHWHJVpJWHUiSLDKĦVpJDQJLRWHQ]LQUHFHSWRUEORNNROy

3DWLHQWFRPSOLDQFHDVWKHEDVLVIRUPRGHUQDQWLK\SHUWHQVLYHWUHDWPHQW
In everyday medical practice, hypertension is the most common risk factor. Therefore, the most important medical task
LVWRDFKLHYHWDUJHWEORRGSUHVVXUH+HUHLVWKHNH\WRFKRRVLQJWKHULJKWDQWLK\SHUWHQVLYHGUXJZHOOWUDLQHGSK\VLFLDQ
and patient collaboration.
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$NRV]RU~pUEHWHJVpJOHJIĘEENRFNi]DWLWpQ\H]ĘL±KLpertónia, dylipidaemia, dohányzás, elhízás – általában
évtizedekig nem okoznak semmiféle szívvel összefüggésbe hozható panaszt, vagy tünetet. A szív- és az
érrendszer eközben azonban funkcionálisan (endotKHOIXQNFLy]DYDU  pV PRUIROyJLDLODJ KLSHUWUy¿D V]NOH
rózis) átalakul. Kezdetben a hipertónia atípusos fejfájást, szédülést, mellkasi diszkomfortérzést okoz, e
panaszokat azonban a beteg a túlhajszolt, stresszes
pOHWYLWHOOHO PDJ\DUi]]D (PLDWW LJHQ QDJ\ MHOHQWĘVpge van a rendszeres munkahelyi orvosi vizsgálatoknak, vagy a pontos otthoni vérnyomásmérésnek, mert
a kóros eredmények a beteget rádöbbentik arra, hogy
egyrészt meg kell változtatnia az életmódját, másrészt
pedig olyan gyógyszereket kell szednie, amelyek megHOĘ]LN D] pOHWpW YHV]pO\H]WHWĘ V]|YĘGPpQ\ SO V]tYLQfarktus, stroke) fellépését. Mivel a betegek az egészségtudatos magatartást spontán ritkán választják, ezért
V]pOHVN|UĦEHWHJRNWDWiVUDYDQV]NVpJ

$NUyQLNXVQHPIHUWĘ]ĘEHWHJVpJHNDGMiND]RNVSHFL¿kus mortalitás legnagyobb hányadát. E betegségek ke]HOpVpQHNNXOFVDDWHUiSLDKĦVpJIRQWRVViJiQDNPHJpUtetése és annak fenntartása egy egész életen keresztül.
Ehhez pedig ki kellene alakítani egy betegségtudatos
ÄIRJ\DV]WyW´ SiFLHQVW  $ WiUVDGDORP UpWHJ]ĘGpVH pV
HJ\HQOĘWOHQVpJH PLDWW PLQGHQ UpWHJHW PiVNpSSHQ NHOO
PHJV]yOtWDQLKLV]HQDOHJV]HJpQ\HEEHNQHPD¿OPFVLOlagok ruházkodására, vagy a mesterszakácsok ételkölWHPpQ\HLUH YHYĘN KDQHP D OpWPLQLPXP IHQQWDUWiViED
kell elengedhetetlenül beiktatni a gyógyszerbevételt.
$WHUiSLDKĦVpJNLDODNtWiViKR]KiURPGRORJNHOO
• betegségtudatos páciens (betegoktatás!),
• jól képzett orvos (rendszeres továbbképzés!),
•PHJIHOHOĘJ\yJ\V]HU NRUV]HUĦLQQRYiFLy
pV WHUPpV]HWHVHQ HKKH] EL]WRVtWDQL NHOO D PHJIHOHOĘ
anyagi forrást.
A magyar lakosság egészségével kapcsolatos adatokhoz is elég nehéz hozzájutni, de az ok-okozati össze-
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függések feltárásával foglalkozó elemzések különösen
ULWNiN (QQHN PHJIHOHOĘHQ VDMQRV PiU HOpJ UpJL HJ\
reprezentatív magyar felmérés a hipertónia prevalanciájáról, amely szerint nyolc megyében a hipertónia preYDOHQFLiMD SO D ± pY N|]|WWL IpU¿DNEDQ UHJLRQiOLV
különbségeket mutatva (a keleti megyékben kisebb, a
Q\XJDWLDNEDQQDJ\REE ±DUHMWHWWKLSHUWyQLiVRNDUiQ\DSHGLJN|UOL  $]HOYHV]WHWWHJpV]VpJHVpOHWpYHNpUWIHOHOĘVHOVĘKDWNRFNi]DWLWpQ\H]ĘD
két nemben azonos, csupán a sorrend különbözik minimálisan egymástól (2):
•QĘN KLSHUWyQLD GRKiQ\]iV REHVLWDV G\VOLSLGDHPLD
diabetes mellitus, túlzott alkoholfogyasztás;
•IpU¿DNGRKiQ\]iVKLSHUWyQLDW~O]RWWDONRKROIRJ\DV]tás, obesitas, dyslipidaemia, diabetes mellitus.
A hipertónia tehát a középkorú magyar lakosság hoz]iYHWĘOHJ iW WHUKHOL pV D] HOYHV]WHWW HJpV]VpJHV
pOHWpYHNOHJIĘEEIHOHOĘVH(PLDWWNHOOPLQGHQRUYRVQDN
tisztában lenni a hipertónia felismerésével, kezelésével
és gondozásával. A naprakész ismeretek átadása érdekében kerülnek kiadásra a hipertóniaajánlások, pl.
az Európai Kardiológusok Társasága/Európai HipertóQLD7iUVDViJV]DNpUWĘLQ\LODWNR]DWDYDJ\DKD]DLKLSHUtóniaajánlás (3, 4).

&VXSiQ NO|Q|VHQ YDVWDJ NDU HVHWpQ HQJHGKHWĘ PHJ
D FVXNOyPpUĘ KDV]QiODWD iP H]HN D PpUpVL HUHGPpnyek rosszul reprodukálhatók. Hasznos az egyénileg
megszerkesztett méréstechnikai útmutató, vagy olyan
vérnyomásnapló kiadása, amelyben a mérés technikai
OHtUiViWV]DNpUWĘNpV]tWHWWHHO  
A nem gyógyszeres kezelés elsajátítása szintén tanítási-tanulási folyamat eredménye. Amennyiben van erre
OHKHWĘVpJDNNRUGLHWHWLNXVDGMRQWDQiFVRWDEHWHJYH]HVVHQGLpWiVQDSOyWpVD]WDGRWWLGĘQNpQWpUWpNHOMHD
dietetikus, beszélje meg az esetleges hibákat és ne felejtse el megdicsérni a beteget az új táplálkozási szokáVRNNLDODNtWiViEDQHOpUWVLNHUHLpUW$OHJHJ\V]HUĦEEWDnácsadási forma a sózás elkerülésének hangoztatása
és a napi legalább fél kg nyers/friss zöldség-gyümölcs
HOIRJ\DV]WiViUD YDOy EX]GtWiV (UUH PpJ D] LGĘEHQ
V]ĦNUHV]DERWWRUYRVLUHQGHOpVHQLVVRUWOHKHWNHUtWHQL
PHUWH]DWDQiFVDGiVPLQGHQNLV]iPiUDN|]pUWKHWĘ 
2)!
A gyógyszeres kezelés kivitelezésére az új ajánlások
HJ\V]HUĦ EHWHJUH V]DERWW PLQWiW MDYDVROQDN $ EHWHJHJpV]VpJLiOODSRWiQDNIHOPpUpVHXWiQ¿J\HOHPEH
YpYHDJ\yJ\V]HUHNNRQWUDLQGLNiFLyLW¿[Gy]LV~NRPELnációs kezelés (FDC) bevezetése ajánlott, ahogyan azt
az 1. ábra tartalmazza.
$ V]DNpUWĘN ~J\ Q\LODWNR]WDN KRJ\ D EHWHJ NRFNi]DWL
Az új európai és hazai hipertónia ajánlás te- státusza, komorbiditása, az emiatt alkalmazott párhurápiahűséget érintő legfontosabb üzenetei zamos gyógyszerelés, gyógyszer-interakciók, egyéni
pVWiUVDGDOPLN|OWVpJHN¿J\HOHPEHYpWHOpYHODJ\yJ\$KLSHUWyQLDGH¿QtFLyMDpVD]DNWXiOLVYpUQ\RPiVPHJ- V]HUKĦVpJHW DNNRU OHKHW RSWLPiOLVDQ NLDODNtWDQL PHJhatározása szempontjából a legfontosabb a vérnyo- tartani és a legnagyobb hatékonyság – legkevesebb
másmérés technikájának betartása. Betegoldalról nyil- PHOOpNKDWiV HOYpW HOpUQL KD HOVĘNpQW QHP PRQRWHUiYiQYDOyDQ HOVĘUHQGĦ D SRQWRV |QYpUQ\RPiVPpUpV piát, hanem 2-3 hatóanyagot tartalmazó egyetlen tabKLV]HQHJ\YpUQ\RPiVPpUĘPHJV]HU]pVHpVNLNpS]pV lettát kap a beteg. A betegek ugyanis annál kevésbé
nélküli használata csak hamis vérnyomásértékeket fogadják el a kezelést, mennél több tablettából áll, mieredményez. A beteget tehát meg kell tanítani a pontos N|]EHQDOHJNHYHVHEEPHOOpNKDWiVpVDOHJNHGYH]ĘEE
vérnyomásmérésre. A méréstechnikai hibaforrás kikü- YpUQ\RPiVYiODV]pSSHQDNRPELQiFLyVNH]HOpVWĘOYiUszöbölése érdekében csak teljesen automata vérnyo- KDWy (PLDWW D OHJV]pOHVHEE Gy]LVYiODV]WpN~ NHWWĘ
PiVPpUĘWOHKHWDONDOPD]QL$PDQG]VHWWDPpUHWDNDU- vagy több hatóanyagot is tartalmazó kombinációs kékörfogatra illesztett és az útmutatókban meghatározott. V]tWPpQ\HNWHNLQWKHWĘNDOHJMREEYiODV]WiVQDN  

1

,QGtWyNH]HOpV
NHWWĘVNRPELQiFLy

ACE-gátló vagy ARB+CaA,
vagy diuretikum

1

OpSpV
hármas kombináció

ACE-gátló vagy ARB
+CaA+diuretikum

1+1

OpSpV
hármas kombináció
+spironolakton, vagy egyéb szer

Rezisztens hipertónia
+spironolakton (1×25-50 mg), vagy
egyéb diuretikum, vagy ABl, vagy BBl

0HJIRQWROiV
PRQRWHUiSLDKD6%3+JPP
és alacsony kockázatú 1. fokozatú a
KLSHUWyQLDYDJ\pYHVNRUYDJ\
gyenge általános állapot

0HJIRQWROiV referálás
hipertónia specialistának

0HJIRQWROiV BBl bármely kezelési lépésként akkor adható, ha speciális indikáció áll fenn (CHF, AP, post-AMI, AF, várandósság,
vagy tervezett várandósság

1. ÁBRA. A gyógyszeres kezelés felépítése komplikációktól mentes hipertóniában (1 és 2 alapján)
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A terápiahűség meghatározása
$ WHUiSLDKĦVpJ D]W MHO]L KRJ\ HJ\ DGRWW LGĘV]DN DODWW
a betegek hány százaléka tart ki a megkezdett kezelés mellett. Ennek az elemeit vizsgáltuk korábban a Magyarországi Magas vérnyomás Vizsgálatban (EMMA),
NpUGĘtY VHJtWVpJpYHO   &pONLWĦ]pVQN YROW IHOGHUtWHQL KRJ\ PLO\HQ WpQ\H]ĘN KDWQDN D UHQGV]HUHV J\yJ\V]HUV]HGpV HOOHQ PLO\HQ WpQ\H]ĘN WXGMiN HOVĘVRUEDQ
motiválni a pontos gyógyszerszedést, mi befolyásolja
a gyógyszerváltást, mennyire fogadják el a betegek az
életmód-változtatást. A hipertónia kezelésére szolgáló
J\yJ\V]HUHNLGĘHOĘWWLHOKDJ\iViQDNOHJIĘEERNDD]YROW
KRJ\PHJV]ĦQWHNDSDQDV]RNYDJ\HOHYHQHPLVYROWDN
ezért a betegek úgy érezték, hogy már nincs szükségük
a gyógyszer szedésére. A betegek egyharmadában felOHOKHWĘYROWDJ\yJ\V]HUHOOHQHVV]HPOpOHWpVYLV]RQ\ODJ
kevesen említették a mellékhatásokat és a gyógyszerek
magasabb árát. Gyógyszerváltás általában orvosi kezdeményezésre történt, a betegek a hatástalanságot, és
a mellékhatásokat emelték ki. A betegek kétharmada
megpróbált eleget tenni az orvos rendszeres vérnyomásmérésre, kontrollvizsgálaton való részvételre, és
D]pOHWYH]HWpVPyGRVtWiViUDWHWWMDYDVODWDLQDNHOVĘVRUEDQDQĘNpVD]LGĘVHEEHN$YpUQ\RPiVFV|NNHQWĘNNHO
NDSFVRODWRVHOYiUiVRNDNWtYV]LQWMpQIĘNpQWD]ROFVyiU
jelent meg, és ezt követte a mellékhatás-mentesség, a
KDWiVRVViJpVDQDSLHJ\V]HULV]HGKHWĘVpJiPUDQJsor-hierarchia a konkrét rákérdezésnél másképpen alakult, mert a mellékhatás-mentesség és a napi egyszeri
V]HGKHWĘVpJIRQWRVViJiEDQPHJHOĘ]WHD]iUNpUGpVW$
EHWHJHN WHKiW D]W YiUMiN HO D YpUQ\RPiVFV|NNHQWĘWĘO
hogy legyen hatékony, okozzon kevés mellékhatást és
naponta csak egyszer kelljen bevenni (5). A betegek e
vizsgálat, és a mindennapi tapasztalat szerint egyáltaOiQQHPSDVV]tYUpV]WYHYĘLDJ\yJ\tWiVLIRO\DPDWQDN
Az új hipertóniaajánlások éppen azt a szemléletet tükrözik, hogy a kezelés legyen minél hatékonyabb, egyV]HUĦEEpVN|]EHQHJ\UHNHYHVHEEPHOOpNKDWiVWSURYRNiOMRQ(]WHONHOOIRJDGQLDNH]HOĘRUYRVQDNLVKLV]HQ
DQQiO PpJ VLQFV HJ\V]HUĦEE MDYDVODW KRJ\ D] LQGtWy
kezelés a kontraindikációk betartása mellett egy inGLYLGXiOLV Gy]LV~ )'&EĘO iOOMRQ DPHO\ D UHQLQ±DQJLotenzin-rendszer egyik gátlószerét (ACE-gátló, vagy
angiotenzinreceptor-blokkoló – ARB) és kalciumcsatorna-blokkolót, vagy diuretikumot tartalmazzon.
Az indító kezelés modern szemlélete a remények
szerint segít áttörni a betegek hagyományosan rossz
gyógyszerszedési fegyelmét. Egy tanulmány szerint
legnagyobb arányban az ARB-khez, majd az ACE-gátlókhoz, legkevésbé pedig a diuretikumokhoz ragaszkodtak a betegek (6). A gyógyszerek rendszeres és
SRQWRV EHYpWHOH FV|NNHQWKHWL D YL]LWUĘOYL]LWUH DODNXOy
vérnyomás-variabilitást, amely ha csökken, az együtt
jár a koszorúér-betegek kisebb kardiovaszkuláris mortalitásával és morbiditásával. Ez az eredmény a vérnyomás nagyságától függetlennek bizonyult (7).

$WHUiSLDKĦVpJIRJDORPN|UpEHQDN|YHWNH]ĘNPHJKDtározása szükséges.
•$ FRPSOLDQFH WHUiSLiV HJ\WWPĦN|GpV  D EHWHJ
gyógyszerszedésének és életvitelének pontossáJiWD]XWDVtWiVQDNHOĘtUiVQDNPHJIHOHOĘYROWiWIHMH]L
NL HJ\WWPĦN|GĘ ! FRPSOLDQFH  (OVĘVRUEDQ D
NH]HOpV KDWpNRQ\ViJiQDN PLQĘVpJL PXWDWyMD DPHO\
HJ\pUWHOPĦHQ MDYXO D EHWHJRNWDWiV VRUiQ PLpUW NHOO
kezelni a hipertóniát, hogyan hatnak a gyógyszerek,
miért nem érez panaszt a magasabb vérnyomásértékek mellett).
• Perzisztencia: a terápia elindításától a gyógyszer elKDJ\iViLJHOWHOWLGĘV]DNRWLGĘEHOLNLWDUWiVWMHOHQW 
QDSRV J\yJ\V]HUNLKDJ\iV HOĘIRUGXOKDW  YDJ\LV D]W
jelzi, hogy a páciensek mekkora hányada maradt a
NH]HOpVHQHJ\EL]RQ\RVLGĘVRUiQ
•$GKHUHQFLD PHJEt]KDWyViJ  D] HOĘtUW J\yJ\V]HUHN
megbízható, mindennapos beszedése, miközben röYLGLGĘEHOLHOWROyGiVRNHOĘIRUGXOQDN
Igen nagy ára van annak, ha a compliance nem megfeOHOĘ(J\pYDODWWLKLSHUWyQLiVRNDWN|YHWĘSRSXOiFLyV
vizsgálatban (137 277 beteg) azt találták, hogy a compliance kvintilisei szerint annál nagyobb a hipertóniások
kórházi felvételének a kockázata, minél pontatlanabbul
V]HGLN EH D J\yJ\V]HUHNHW $  IHOHWWL FRPSOLDQFH
WHNLQWKHWĘ HJ\WWPĦN|GĘ EHWHJQHN DNLNQHN D] HOVĘ
négy csoporton belül a legalacsonyabb volt a teljes
egészségügyi költsége. Ezzel azonban megegyezett a
OHJNHYpVEpHJ\WWPĦN|GĘFVRSRUW  HJpV]VpJügyi költsége, mégpedig azért, mert ezek a betegek a
többiekhez képest túl gyorsan haltak meg (8).

A korszerű gyógyszerválasztás előnyei
Az ACE-gátlók és az ARB-k az új európai és hazai
DMiQOiV V]HULQW D YpUQ\RPiVFV|NNHQWĘ NH]HOpV PHJhatározó szerei, mert a vérnyomáscsökkentés mellett
HUĘWHOMHVHQ FV|NNHQWLN D NDUGLRYDV]NXOiULV HVHPpQ\Hket és a mortalitást (9, 10). Amennyiben nem áll fenn
kontraindikáció (graviditás, hyperkalaemia, mindkét oldali arteria renalis stenosis, csak egy vese esetén arteria renalis stenosis, ACE-gátlók esetén angioneurotikus
|GpPD LOOHWYH KD D IRJDP]yNpSHV QĘ QHP YpGHNH]LN
EL]WRQViJRVDQWLNRQFLSLHQVPyGV]HUUHO DNNRUDNHWWĘV
kombináció alapja az ACE-gátló, illetve az ARB és ehhez kell vagy kalciumcsatorna-blokkolót, vagy diuretiNXPRWDGQL$]HOVĘOpSpVNpQWDMiQORWWNRPELQiFLyEDQ
WHKiWPLQGHQNpSSHQV]HUHSHOQHNiPD]HOĘQ\WHOHQ±
HOVĘVRUEDQ UHQDOLV ± PHOOpNKDWiVRN PLDWW HJ\PiVVDO
nem kombinálhatók (1, 2).
Számos metaanalízis hasonlította össze az ACE-gátlók
és ARB-k hatását. Ezek között kiemelést érdemelnek
D QDJ\ HVHWV]iP~ NRUV]HUĦ HOHP]pVHN LOOHWYH D]RN
amelyekben már az ACE-gátló és ARB-kezelés közYHWOHQ|VV]HKDVRQOtWiViUDLVOHKHWĘVpJQ\tORWW.LGHUOW
hogy a két gyógyszerosztály között az eredményesség-
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GLN|VV]HWHYĘDJ\yJ\V]HU±SRQWRVDEEDQPLQpONRUDibb alkalmazású gyógyszer-kombináció –, amelynek
legfontosabb tulajdonságait már régen megfogalmazWiNOHJ\HQHOHJHQGĘHJ\WDEOHWWiWQDSLHJ\DONDORPPDO
bevenni és eközben a mellékhatások aránya közelítsen
a placebóhoz. Utóbbinak az ARB-alapú készítmények
felelnek meg leginkább.
Nyilatkozat
Nagy Viktor dr. az elmúlt évben a témához kapcsolható
HOĘDGyLYDJ\SXEOLNiFLyVGtMDWQHPNDSRWWMHOHQGROJR]DW
megírását a Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. támogatta.

2. ÁBRA. Ambuláns vérnyomás-monitorozás során nyert 24
órás szisztolés (SBP) és diasztolés (DBP) vérnyomásátlagok
csökkenése különböző angiotenzinreceptor-blokkolókkal,
vagy placebóval történt kezelés során (14)

EHQQLQFVV]LJQL¿NiQVNO|QEVpJPLN|]EHQ$5%DGiV
mellett kevesebb a mellékhatás és kisebb a terápia
megszakításának esélye (11–13).
Amennyiben az EMMA-vizsgálat eredményeit a mindennapi gyógyszerválasztásra alkalmazzuk, akkor
HJ\pUWHOPĦYp YiOLN KRJ\ D WHUiSLDKĦVpJ PHJWDUWiVD
érdekében a betegek elvárása az ajánlásokban szerepOĘ )'&DODS~ NH]HOpV DPHO\QHN HJ\LN |VV]HWHYĘMH D
legkevesebb mellékhatást okozó ARB (5).
A 2. ábra bemutatja a különféle ARB-k vérnyomáscsökNHQWĘKDWiViW  (EEHQD]|VV]HKDVRQOtWyHOHP]pVben még a generikumok megjelenése, tehát azok árFV|NNHQWĘ V]HUHSpQHN pUYpQ\HVOpVH HOĘWW pUWpNHOWpN
az ARB-k költséghatékonyságát is a célvérnyomás eléréséhez szükséges költség alapján.
(V]HULQWDN|OWVpJHNEHQDN|YHWNH]ĘNYROWDN
• irbesartan: 4325 US $,
• valsartan: 3577 US $,
• losartan: 3291 US $,
• olmesartan: 2704 US $ (14).

Következtetések
$YpUQ\RPiVFV|NNHQWĘNH]HOpVPHJWHUYH]pVpEHQKiURPÄ|VV]HWHYĘ´KDWiViWNHOO¿J\HOHPEHYHQQL0LQGHQNpSSHQHOVĘDEHWHJDNLQHNEHWHJVpJWXGDWRVPDJDWDUWiViYDOpUGHNHLWpUYpQ\HVtWHQLNHOO(]DWHUiSLDKĦVpJHQ
NHUHV]WOYL]VJiOKDWy$PiVLN|VV]HWHYĘDMyONpS]HWW
orvos, aki a módszertani ajánlásokban megfogalmazott
legmodernebb kezelési sémákat alkalmazza. A harma-
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