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Hypertonia beosztása 
ESH/EHS Guidelines. J.Hypertension, 25:1105-1187, 2007

Vérnyomás,  Hgmm Szisztolés Diasztolés 

Optimális < 120 <80 

Normális  120-129 80-84   

Magas normál 130-139 85-89 

Gr 1 HY (enyhe) 140-159 90-99 

Gr 2 HY (közepes) 160-179 100-109 

Gr 3 HY (súlyos) > 180 >110 

Izolált syst. HY > 140 < 90* 

HY: 24h ambuláns (ABPM), átlag  > 125-130 > 80 

Nappali átlag > 130-135 > 85 

Éjszakai átlag > 120 >70 

HY: Otthoni (HBP) > 130-135 > 85 
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Hypertonia következményeként 

létrejövő szervi megbetegedések

Bal kamrai 

hypertrophia

Szívelégtelenség

Coronaria 

betegség,

szívinfarctus

---------------------------

Aorta aneurysma

Perifériás artériás 

betegség

Stroke

(agyi infarctus,

agyvérzés)

Hypertoniás

encephalopathia, 

retinopathia

Vese-

betegség

Hypertrophiás, 

„remodelled” 

érfal 

Hypertonia

Rizikófaktorok

Kor

Ffi > nő (korral kiegyenlítődik)

Előzetes cardiovasculáris 

betegség

Vesebetegség, proteinuria

Diabetes 

Zsíranyagcsere-zavar: LDL,  HDL  

Elhízás

Fibrinogén szint emelkedése

Szocioökonómiai status

Dohányzás

Alkohol
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HY: prognosztikus stratifikáció
ESH/EHS Guidelines. J.Hypertension, 25:1105-1187, 2007

Vérnyomás 
Normális 
S: 120-129 
D: 80-84 

Magas norm 
S: 130-139 
D: 85-89 

Enyhe HY  
S: 140-159 
D: 90-99 

Közepes HY  
S: 160-179 
D: 100-109 

Súlyos HY  
S: > 180 
D: > 110 

Egyéb rizikófaktorok + 
anamnézis Rizikó Rizikó Rizikó Rizikó Rizikó 

Nincs RF Átlagos Átlagos Alacsony Közepes Nagy 

1-2 RF Alacsony Alacsony Közepes Közepes Igen nagy 

> 3  RF vagy, MS,, DM 
Szubklinikus 
szervkárosodás 

Közepes Nagy Nagy Nagy Igen nagy 

Igazolt CV vagy 
vesebetegség 

Igen nagy Igen nagy Igen nagy Igen nagy Igen nagy 
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HY: prognosztikus stratifikáció
ESH/EHS Guidelines. J.Hypertension, 2013 – MHT 2015



Kockázatok szerinti terápiás 

megfontolások
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Hypertonia hatása a CV 

események számára 
ESH/EHS Guidelines. J.Hypertension, 25:1105-1187, 2007

115/75-185/115 Hgmm között 

az átlagos felnőtt populációban (40-89 év) 

minden 20/10 Hgmm

vérnyomás emelkedés 

megkétszerezi a jövendő 

cardio-vascularis események számát 
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Hypertonia mint rizikófaktor: 

Framingham vizsgálat
Kannel WB: JAMA, 275:1571, 1996

❖ 5209 ffi és nő (30-62 év között) 

folyamatos követése 1949 óta 

❖ Cél: cardiovasculáris betegségek 

kialakulásának megfigyelése  

❖ Kategória határértékek:

➢ normotenzió: 140/90;

➢ hypertonia: 160/95

❖ 30-65 év között átlagosan 20 

Hgmm systolés és 10 Hgmm 

diastolés nyomás-emelkedést 

észleltek

❖ Esetek 65%-a izolált systolés

hypertonia volt

❖ A hypertonia prevalencia

emelkedett, a kóros vérnyomás-

értékű betegek előfordulása 

kezelés hatására 1/3-ra csökkent  
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Az antihipertenzív terápia fő céljai

➢ Mortalitás csökkentése

➢ Élettartam meghosszabbítása

➢ Jobb életminőség

➢ Szervkárosodások 

előfordulásának csökkenése

• Perzisztencia

• Adherencia
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Hypertonia gyógyszeres 

kezelésének stratégiája
Rezisztencia-erek falának hypertrophiája, remodelling: szűk lumen, merev érfal

Kiváltó okok: Genetikus tényezők, környezeti hatások

RAAS

Symp. akt

X

X

ACE gátlók ;

AT1 rec. blokkolók 

Cardioszelektív 1,

kevert 1 1-2 , 
1-2 rec.blokkolók

Túlkompenzáció
gátlása:

Támogató kezelés:

Diuretikumok

Értágító hatás:

Art.   Véna
Nitroprussid  +++   *

Hydralazin     +++

Minoxidil        +++

1-rec. 

blokkolók        ++ *

ACE gátlók     ++    **

Ca -

antagonisták   ++   **

Nitroglycerin   +     ***

Isosorbid -

di /mononitrát  +   ***
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Vérnyomáscsökkentő  szerek megválasztása
WHO-Int. Soc. Of Hypertension. Guidelines. J. Hypertension 17:151, 1999

Gyógyszer Fô indikáció Mellékindikáció Kontraindikáció 

Diuretikumok 
SzE 
Idôs betegek 
Syst. hypertonia 

Diabetes Köszvény 

- blokkolók 

Angina 
MI után 
SzE 
Tachyarrhythmia 

Terhesség 
Diabetes 
Glaucoma 

Asthma 
COPD 
A-V blokk (Gr2-3) 

ACE gátlók 

SzE 
Bal kamrai m zavar 
MI után 
Diab. nephropathia 

--- 
Terhesség 
Hyperkalaemia 
Bilat. a. ren.  sten. 

Ca antagonisták 
Angina 
Idôs betegek 
Syst hypertonia 

Perif. vasc. 
betegség 

A-V blokk (Gr2-3) 
SzE (verapamil, 
diltiazem) 

- blokkolók 
Prostata 
hypertrophia 

Glukóz-intolerancia 
Dyslipidaemia 

---- 

AT1 rec. blokk. 
ACE gátló okozta 
köhögés 

SzE 
Terhesség 
Hyperkalaemia 
Bilat. a. ren. sten. 
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Hypertonia kezelésének közvetlen és

késői eredményei

Végeredmény                                     
Szervi károsodás: szív    agy    vese   diabetes(?)   

.

1-(2)

1

Symp. rec.

blokkolók

ACE

gátlók

AT1 rec. 

blok.

RR

Ca anta-

gonisták

Diuretikumok

Helyettesítő (puha)

(surrogate) végpont
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Optimális cél vérnyomás HOT vizsgálat
Hansson et al.: Lancet, 351:1755, 1998

Cél diast.  (Hgmm) < 90 < 85 < 80 

Betegszám 6264 6264 6262 

Kor 28,4 28,5 28,4 

Syst. Hgmm 170 170 170 

Diast. Hgmm 105 105 105 

Se koleszterin 
mmol/L 

6,0 6,1 6,1 

Se kreatinin 
mmol/L 

89 89 89 

Dohányzás % 15,9 15,9 15,8 

MI % 1,6 1,5 1,5 

Egyéb coronaria 
betegség % 

5,9 6 5,9 

Stroke % 1,2 1,2 1,2 

Diabetes % 8 8 8 

Korábbi kezelés % 52,3 52,7 52,6 
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❖ Vizsgálat célja: a hypertonia 
kezelés optimális cél vérnyomás-
értékeinek megállapítása, melyek 
mellett a legritkábbak a card.-vasc. 
események, MI, stroke, halál

❖ Prospektív, randomizált, nyílt 
vizsgálat, vak értékeléssel; cél 
vérnyomás kiválasztása random

❖ Beteg kiválasztás: diast. 
vérnyomás 100-115 Hgmm között

❖ Kezelés lépcsőzetes cél 
vérnyomás eléréséig: 

➢ 1. Ca blokkoló: felodipin 5mg/d

➢ 2. ACE gátló vagy -blokkoló

➢ 3. Felodipin 10 mg/d

➢ 4. ACE gátló vagy  -bl. dózis 
2x

➢ 5. Diuretikum

70

90

110

130

150

170

190

 =<90  =<85  =<80

S. alap S. elért

D. alap D. elért

HY: optimális cél vérnyomás
HOT vizsgálat

Hansson et al.: Lancet, 351:1755, 1998

139,7

81,1

Hgmm

Vérnyomás értékek
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❖ A  kezelés optimális végpontja 

135-140/80-85 Hgmm

❖ Ez alá is vihető  a vérnyomás, 

de a késői cardiovasculáris 

komplikációk további jelentős 

csökkenése nem várható

❖ A diabeteses betegekben az 

optimális végpont elérése 

különösen fontos, mivel a 

hypertonia nagyobb arányban 

okoz késői szervkárosodást 

HY: optimális cél vérnyomás

HOT vizsgálat
Hansson et al.: Lancet, 351:1755, 1998

CV esemény

MI

Stroke

CV halálozás

Min 138,5 Hgmm

Min 142,2 Hgmm

Min 142,2 Hgmm

Min 138,8 HgmmMin 86,5 Hgmm

Min 82,6 Hgmm

Cardiovasculáris események

számított ( + 95% CI) előfordulása 

az elért vérnyomás-értékek  szerint 

(Esemény per 1000 beteg év)



Javasolt életmód 

változtatások
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Renin-Angiotenzin-Aldoszteron-Rendszer

(RAAS) gyógyszeres gátlása

Angiotensinogen Angiotensin I Angiotensin II

Renin

ACE   

+ egyéb lokális

enzimek, pl. kimáz

(~ 70%) 

ACE gátlók

AT1 receptorokon keresztül érvényesülő hatások

Arteriolák

Vasoconstrictio

Media 

hypertrophia

és remodelling

Vese

Na+ retenció

Efferens ar-

teriola constrictio

GFR fenntartása

Mellékvese-
kéreg

Aldosteron  

Katecholamin

Szív

Kontraktilitás

Szívizom

hypertrophia

és remodelling

Ideg-

rendszer

Vasopressin

Symp.

aktivitás

Szomjúság-

érzés

AT1 receptor

blokkolók

Különböző

receptor-

blokkolók

Enzim-gátlók
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RAAS antagonisák

❖Renin antagonisták

➢Aliskiren

❖ACE-gátlók

➢Enalapril

➢Perindopril

➢Ramipril

➢Lisinopril

➢Trandolapril

➢Cilazapril

➢Benazepril

➢Fosinopril

❖Angiotensin II antag.

➢Losartan

➢Valsartan

➢ Irbesartan

➢Candesartan

➢Telmisartan

➢Olmesartan

❖Aldoszteron antag.

➢Spironolactone

➢Eplerenone (HY csak 

az USA-ban)

http://semmelweis.hu/pharmacology
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ACE gátlók közvetlen klinikai 

farmakológiai hatásai

Cardiovascularis rendszer

❖ A szisztolés és diasztolés vérnyomást egyaránt 

csökkentik

❖ A kezelés hatása 2 hét után már jelentős, maximális 

hatás 6-8 hét alatt alakul ki, a vérnyomás a kezelés alatt  

tartósan csökkent értéken marad. Érzékeny betegeknél 

hirtelen vérnyomásesés ájulást okozhat

❖ Egészséges szív esetén a LVEF, verőtérfogat, 

perctérfogat nem változik. Kiegyensúlyozott  artériás és 

vénás vasodilatatiót okoznak. Szívelégtelenségben 

csökkentik mind az elő-, mind az utóterhelést, bal 

kamrai hypertrophiát csökkentik
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ACE gátlók közvetlen klinikai 

farmakológiai hatásai

Vese:

❖ A glomeruláris filtrációt,  kreatinin clearancet nem

befolyásolják, enyhe postglomeruláris vasodilatatiot

okoznak

❖ Javítják a diabetikus nephropathiát, csökkentik a 

frakcionált albumin clearancet

Endokrin rendszer:

❖ Enyhén növelik a plazma renin szintet, enyhén

csökkentik a noradrenalin plazmaszintet. Lipid és cukor

anyagcserét nem befolyásolják



http://semmelweis.hu/pharmacology

ACE gátlók klinikai farmakológiai 

tulajdonságai

Név
Bena-
zepril

Cap-
topril

Ena-
lapril

Fosi-
nopril

Lisi-
nopril

Qui-
napril

Ra-
mipril

Tran-
dolapr.

Prodrug + - + + - + + +

Biol h % 28 60 40 25 25 <38 44 40-60

T1/2 h 10-20 1,7 11 <12 12,5 2 13-17 16-24

Kiválasz-
tás

R+H R R R=H R R R>H R>H

Adagolás QD BID/TID QD/BD QD QD QD/BD QD/BD QD

Adagolási időköz elsősorban az enzim-gátló kötés disszociációjának sebességétől, 

kevésbé a plazma felezési időtől függ

QD, BID, TID: napi egyszeri, kétszeri, háromszori adagolás
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A RAAS antagonisták mellékhatásai, 

problémái és korlátai

Mellékhatások:

❖ Száraz köhögés (ACE-gátlók)

❖ Hyperkalaemia – az összes!!!

❖ Angioneurotikus ödéma (ACE-gátlók)

❖ Akut veseelégtelenség

❖ Hipotónia (főként diuretikummal kombinálva)

Korlátok:

❖ Terhesség!!! – teratogének

❖ Kétoldali arteria renalis szűkület vagy aorta sztenózis

❖ Fekete amerikaiak– kicsi renin szint, nincs hatás
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Ramip-
ril 

Placebo  
Ramip-
ril 

Placebo 

Betegsz. 4645 4652 
Perif. vasc. 
betegség % 

42,3 44,8 

Kor 66 66 Hypertonia % 47,6 46,1 

Syst. Hgmm 139 139 Diabetes % 38,9 38 

Diast. Hgmm 79 79 -blokkolók%  39,2 39,8 

Emelkedett 
tot. kol. % 

65,4 66,4 
Aspirin vagy 
antithr. gy. % 

75,3 76,9 

Microalbu-
minuria % 

20,5 21,6 
Lipid 
csökkentők% 

28,4 28,8 

Dohányzás 13,9 14,5 
Diuretikumok
% 

15,3 15,2 

Coronaria 
betegség % 

79,5 81,3 
Ca csatorna 
bl. % 

46,3 47,9 

Stroke % 10,8 11    

 
 

Hypertonia: ramipril vs. placebo

HOPE vizsgálat
HOPE vizsgálók: NEJM 342: 145, 2000
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Hypertonia: ramipril vs. placebo

HOPE vizsgálat
HOPE vizsgálók: NEJM 342: 145, 2000

❖ Vizsgálat egyesített (kompozit) 

végpontja: cardiovasculáris halálozás, 

MI, stroke

❖ Beteg beválasztás (magas rizikó): 

anamnézisben coronaria betegség, 

stroke, perif. vasc. betegség, diabetes 

+ legalább egy card.-vasc. rizikófaktor  

(hypertonia, lipid anyagcsere zavar, 

microalbuminuria, dohányzás)

❖ Kettős vak, prosp., randomizált

❖ Ramipril: 10 mg/d (2,5; 5; 10)

Relatív rizikó:

Egyesített.vp.:0,78 (0,70-0,86) p< 0,001

Card-vasc. h: 0,75 (0,64-0,87) p< 0,001

MI:                  0,80 (0,71-0,91) p< 0,001

Stroke:           0,69 (0,56-0,84) p< 0,001

Összhatás.:    0,84 (0,75-0,95) p< 0,001

Új diab. m.:    0,68 (0,53-0,87) p< 0,03

Egyesített végpont

Pl

R
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ACE gátló (ACEG) és placebo kezelések 

összehasonlítása 
Blood Pressure Lowering Treatment Trialsit’ Collaboration, Lancet. 356:1955. 2000

Beteg szám: 

6060 / 6064

Végpont

Esemény % 

ACEG/ placebo

Relatív Rizikó 

RR (95% CI)
P

Stroke 2,7 / 4,0 0,70 (0,57-0,85) S

Koronária betegség 8,9 / 11,1 0,80 (0,72-0,89) S

Szívelégtelenség 2,5 / 3,0 0,84 (0,68-1,04) NS

Jelentős CV esemény 13,5 / 17,2 0,79 (0,73-0,86) S

CV halálozás 5,1 / 6,7 0,74 (0,64-0,85) S

Összhalálozás 8,8 / 10,4 0,84 (0,76-0,94) S



RAAS dupla blokkádja 
Makani et al., BMJ 2013; 346:f360 doi: 10.1136/bmj.f360

❖ Cél a dupla blokkolás hosszútávú hatásának és kockázatának 

összehasonlítása az egyes összetevők monoterápiás 

alkalmazásával hipertoniás betegekben

❖ Meta analizis 68405 betegen, minimálisan 52 hetes követés

❖ Hatásosság:

➢ A dupla blokkád nem javította az össz-, illetve CV halálozást

➢ Szignifikánsan csökkentette a kórházi beutalások 

szükségességét

❖ Biztonság: a kombináció szignifikánsan emelte

➢ Hiperkalémiai előfordulását

➢ Vese elégtelenséget különösen SzE-ben szenvedő betegekben

➢ Kezelés megszakítását mellékhatások miatt

❖ Következtetés: a kedvezőtlen haszon-kockázat arány 

nem támogatja a RAAS dupla blokkolásának 

alkalmazását a klinikai gyakorlatban 
http://semmelweis.hu/pharmacology



Béta adrenerg receptor blokkolók

❖Nem-szelektív 1-2

➢Propranolol

➢Pindolol

➢Nadolol

❖1+ blokkoló

➢Carvedilol

❖Kardioszelektív

➢Metoprolol

➢Atenolol

➢Bisoprolol

➢Nebivolol

➢Betaxolol

http://semmelweis.hu/pharmacology
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Szelektív 1 blokkolók klinikai

alkalmazásának előnyei

❖ A kedvező haemodynamiás hatások 1, míg a 

mellékhatások elsősorban 2 rec. blokkolásán alapulnak

❖ A 1 szelektivitás nem teljes, a koncentráció emelésével a 

cardio-szelektivitás csökken

❖ A vérnyomás-csökkentő hatás elsősorban a perctérfogat

csökkentésének, azaz a 1 receptorok blokkolásának

következménye

❖ 1 szelektív gyógyszerek jobban csökkentik a diasztolés

nyomást, nem emelik a perifériás ellenállást, nem okoznak

perifériás átáramlási zavart

❖ Kevert  1- 1-2 blokkolók nem okoznak perifériás

vasoconstrictiót
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Folytatás:

❖ A szelektív 1 blokkolók enyhe bronchospasmust
okoznak, nagy körültekintéssel obstruktív
tüdőbetegségben is alkalmazhatók

❖ A szelektív 1 blokkolók nem befolyásolják a 
cukoranyagcserét, a diabeteses betegek kezelésekor
a vércukor-érték általában nem változik

❖ Nem hosszabbítják meg az insulin- kezelést követő
hypoglycaemiát, hypoglycaemia esetén csökkentik a 
reaktív tachycardiát

❖ A szelektív 1 blokkolók nem emelik a triglicerid
szintet, nem csökkentik a HDL szintet, hatásuk
elenyésző a koleszterin anyagcserére

Szelektív 1 blokkolók klinikai

alkalmazásának előnyei
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❖ Ambuláns 24 órás 

vérnyomás-mérés 23 

betegben kezelés 

megkezdése előtt, illetve 4 

hetes kezelés végén

❖ Bisoprolol 10 mg/d, po

❖ Placebo és verum kezelés 

mellett mért értékek közötti 

különbség: * = p< 0,05

❖ Diurnális ritmus és a beteg 

karakterisztikus vérnyomás-

profilja változatlan marad 

A szelektív 1 receptor blokkoló 

bisoprolol  hatása a vérnyomásra 
Mengden et al.: Rev. Contemp. Pharmacother., 8: 55, 1997
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Diuretikumok támadáspontjai

Na+

K+

2Cl-

Na+

K+

2Cl-

Na+

Cl-

Na+

HCO3-

Cortex - izotóniás közeg

Medulla - hipertóniás közeg K+

H+

Ca2+

Mg2+

K+

H2O

+ VASOPRESSIN  (ADH)

Ca2+

+PTH

Aldosteron

antagonisták

K
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s
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Tiazidok

Na+

+ALDOSTERON

K+

Na+ reabszorbció: 
60- 70% 20-25% 5% 4%

Na+ transzportot reguláló tényezők:

Angiotensin II (ATII)

katecholaminok

Aldosteron

Atrial natriuretic 

peptid (ANP)

Na+ és

organikus

anyagok

Karboanhid-

ráz bénítók

Na+ + ANP

Triamteren

Amilorid



Hypertóniában használt 

diuretikumok

❖Thiazidok

➢Hydrochlorothiazid

➢ Indapamid

➢Chlorthalidon

❖Kacs diuretikumok

➢Furosemid ( veseelégtelenség esetén)

❖Kálium megtakarító diuretikumok

➢Spironolacton (add on terápia)

➢Eplerenon (csak az USA-ban)

➢Amilorid

http://semmelweis.hu/pharmacology
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Diuretikumok dózis-hatás görbéje

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Kacs 

diuretikumok

Tiazidok

Karboanh. gátlók, amilorid, spironolacton

Dózis
*Vizelet Na+ ürítés az össz filtrált Na+ mennyiség %-ában

Nagy mennyiségű ödéma, ill. ascites megszüntetésére

kacs diuretikumok alkalmasak
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Tiazid típusú diuretikumok 

antihipertóniás és hugyhajtó dózisai 

Diuretikum 
Felezési 

idő (óra)

Anti-

hipertóniás 

dózis (mg)

Hugyhajtó 

dózis

(mg)

Hydrochlorot

hiazid
2,5

6,25-12,5 

(25)
25-100

Chlortalidon 44 12,5-25 100-400

Indapamid 10-22 1,25-2,5 2,5-5
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❖ Randomizált, kettős vak összehasonlító 
vizsgálat: diureticum, chlorthalidone (12.5-25 
mg/d);  α1antagonista, doxazosin (2-8 mg/d); 
Ca antagonista, amlodipine and ACE inhibitor, 
lisinopril  (1.7:1:1:1) elsődleges kezelésként

❖ Fő cél: halálos cornary heart disease (CHD) +
nem halálos MI

❖ 24335 beteg nagy rizikójú hypertensioval:  >
55 év, SBP > 140 Hgmm és/vagy DBP  > 90 
Hgmm + legalább 1 CHD rizikó faktor 

❖ Ha BP < 140/90 Hgmm nem érték el 
elsődleges kezeléssel akkor atenolol, 
reserpine, clonidine vagy hydralazine 
adagolása lehetséges volt

❖ Negyedik év végén kezelési adherencia a
diureticum csoportban: 83% diureticum 
önmagában + 3% α1 bl-val kombinálva; 
doxazosin csoportban: 62% α1bl egyedül + 
13%  α1bl + diureticum

135 Hgmm

137 Hgmm

76 Hgmm

Doxazosin vs Chlorthalidone hypertoniában ALLHAT 

Collaborative Research Group,  JAMA, 283:1967, 2000
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❖ α1-blokkolóval indított terápia nyomán az össz-halálozás azonos volt, de a halálozás 
szignikánsan magasabb volt valamennyi cardiovascularis betegség összességében: 
coronaria betegség, nem-halálos MI, stroke, angina vagy revascularizatios beavatkozás és 
szívelégtelenség 

❖ A jelenség oka ismeretlen

Doxazosin vs Chlorthalidone hypertoniában
ALLHAT Collaborative Research Group,  JAMA, 283:1967, 2000

Szív elégtelenségCardiovascular

betegségek együtt

Halálos CHD v nem-halálos MI Össz mortalitás

Chlorthalidone

DoxazosinDoxazosin

ChlorthalidoneChlorthalidone

Doxazosin

Chlorthalidone

Doxazosin

Chlorthalidone

p=0.71 p=0.56

p<0.001 p<0.001

Doxazosin 

kar 

korai

leállítása
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Kalcium csatorna blokkolók 

cardiovasculáris hatásai

AV H-P
Amy Vmy

Scs

Acc

Scs: sinus csomó

Acc: accessoricus pálya

AV: atrio-ventriculáris cs

HP: His-Purkinje nyaláb

Amy; Vmy: atriális és

ventriculáris szívizom

Diltiazem

VerapamilRefr. per. Vasc. rezisztencia 

My contrac-

tilitás

Dihidropiridinek:

amlodipin, felodipin

isradipin, nicardipin, 

nisoldipin, lacidipin,

nitrendipin, nifedipin retard

Vasc.

rezisztencia

Kevés

direkt

szívhatás

Refr. per.

Automatizmus
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Kalcium csatorna blokkolók 

cardiovasculáris hatásai

Név 
Diltia- 
zem 

Vera- 
pamil 

Amlo- 
dipin 

Felo- 
dipin 

Isra- 
dipin 

Nife- 
dipin 

Nicar- 
dipin 

Nisol-
dipin 

Nitren- 
dipin 

Laci- 
dipin 

Perif. 
reziszt 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Frekv. - - 0 + 0 + 0 + + 0 

AV cs 
autom 

- -  - - -  0 0 0 0 0 (+?) 0 0 0 

My- 
contr. 

- - - + + 0 - 0 0 0 0 

RR / 
 szív d 

1 1 1/10 1/118 1/15 1/10 1/300 1/1000 1/80 1/54 

Biol 
Hasz %  

40-60 10-35 52-88 15 15-25 40-70 35 3-9 10-20 10  

1
st

 pass 
met % 

> 50 > 50 35 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 

T 1/2  
h 

6-8 3-9 35-50 8-20 4-8 6 8 3-10 8-20 13-19 

 
 RR/szív d.: vérnyomáscsökkentő / hatásos szív dózis

(-) csökkenés (+) emelkedés

DIHIDROPIRIDIN SZÁRMAZÉKOK
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❖ Kalcium antagonisták csökkentik a kalcium lassú

beáramlását a simaizom sejtekbe (L csatorna), csökkentik

az izom kontrakciót

❖ Hypertoniában első gyógyszerként is alkalmazhatók,  

diuretikumokkal és/vagy -blokkolókkal szembeni

intolerancia vagy kontraindikáció esetén indikáltak

❖ Kiemelten hatásosak alacsony renin szinttel járó hypertonia

esetén és idős korban

❖ Diuretikumok reninszint-emelkedést okoznak, csökkentik a 

Ca-antagonisták hatását

❖ Jól tolerált gyógyszerek, alkalmazhatók diabetes, lipid

anyagcserezavar, COPD, depresszió fennállásakor is

Kalcium csatorna blokkolók (CCB)

cardiovasculáris hatásai
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Kalcium csatorna blokkolók 

cardiovasculáris hatásai

❖ CCB-k előnyösebbnek látszanak a többi hipertónia ellenes szernél a 

stroke megelőzésében, de kevésbé hatásosnak coronaria betegség 

esetén (Bizonyíték szükséges összehasonlító vizsgálatokban)

❖ Szívelégtelenségben elővigyázatosan használhatók, közvetlenül MI 

után nem adagolhatók

❖ Verapamil negatív inotrop és chronotrop hatása miatt nem adható

systolés dysfunctióban, nem kombinálható b-blokkolókkal. Fő indikáció: 

paroxysmalis supraventriculáris tachycardia (diltiazem hasonló, de 

gyengébb hatású)

❖ Dihidropiridinek nagy vaso-szelektivitással rendelkeznek. 

Vérnyomáscsökkenés sympathicus kompenzációhoz, enyhe

tachycardiához vezet. Rövid hatású nifedipin ugráló vérnyomást, 

angina fokozódását okozta. Lassan kialakuló és hosszú hatás lenne

ideális
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Antihipertóniás szerek hatásának összehasonlító 

meta analízise

Kalcium csatorna blokkolók (CCB)
Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration: Lancet, 356: 1955, 2000

Analízisbe vont randomizált vizsgálatok

❖ Hipertónia ellenes szer vs placebo

❖ Különböző hipertónia ellenes szerek összehasonlítása

❖ Különböző cél vérnyomás értékek elérése

Analízisbe vont betegségek Hipertónia, diabetes mellitus, 

CHD, perifériás vascularis betegség, cerebrovascularis 

betegség, vese betegség
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Ca csatorna blokkoló (CCB) kezelés 

összehasonlítása placebo kezeléssel 
Blood Pressure Lowering Treatment Trialsit’ Collaboration, Lancet, 356:1955, 2000

Beteg szám: 

2815 / 2705

Végpont

Esemény % 

CCB /  placebo

Relatív Rizikó 

RR (95% CI)
P

Stroke 1,9 / 3,1 0,61 (0,44-0,85) S

Koronária betegség 2,8 / 3,5 0,79 (0,59-1,06) S

Szívelégtelenség 1,5 / 2,1 0,72 (0,48-1,07) S

Jelentős CV esemény 5,9 / 8,2 0,72 (0,59-0,87) S

CV halálozás 2,3 / 3,3 0,72 (0,52-0,98) S

Összhalálozás 5,0 / 5,7 0,87 (0,70-1,09) NS



http://semmelweis.hu/pharmacology

Antihypertensive and Lipid- Lowering Treatment to Prevent 

Heart Attack Trial (ALLHAT) 
JAMA, 288:2981, 2002

❖ Cél: CCB, ACEG, illetve diuretikum (DIU) kezelés 

hatásosságának összehasonlítása coronaria illetve CV 

betegségek megelőzésében

❖ Prospektív, dupla vak vizsgálat, randomizálás 1:1:2

❖ Beteg populáció: 33357 beteg, >55 év, hypertonia +1 

coronaria szív betegség rizikó faktor (Mérsékelt és nagy 

rizikójú betegek)

❖ Kezelés cél:< 140/90 Hgmm.

❖ Kezelés 1. lépcső random kiválasztásban: 

➢chlortalidone: 12,5-25 mg/d

➢Amlodipine: 2,5-10 mg/d

➢Lisinopril 10-40 mg/d

❖ 2. illetve 3. lépcsők: atenolol, clonidine vagy reserpine

Th, CCB, ACE
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❖ A halálos coronária betegség és MI megelőzésében a kezelések 
egyenértéküek

❖ A tiazid tipusú diuretikumok jelentősége kiemelkedő a hypertonia 
kezelésében

❖ Az ALLHAT vizsgálat értékelését befolyásoló vizsgálat tervezési 
problémák:

➢ A vizsgálat kezdete előtt a betegek jelentős hányada diuretikus 
kezelést kapott, melyet a vizsgálat kezdetekor megvontak az A 
és L csoportokban. Itt a C megvonás és új kezelés hatásai 
közösen érvényesülnek

➢ Fekete bőrű betegek (>40%) rosszul reagálnak ACEG-kra

➢ 2. és 3. lépcső kezelésre alkalmazott clonidine és reserpine ma 
már alig alkalmazott kezelés

➢ Szívelégtelenség értékelése csak klinikia tünetek alapján történt 
járó beteg rendelésen (bizonytalan!)

Antihypertensive and Lipid- Lowering Treatment to Prevent 

Heart Attack Trial (ALLHAT) 
JAMA, 288:2981, 2002
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❖Összesítésben  klasszikus diuretikus illetve BRB 
kezeléssel szemben ACEG-k nem jelentenek döntő , 
illetve specifikus előnyt a szervi károsodások 
megelőzésében 

➢Egyedi vizsgálatok alapján az ACEG kezelés 
alacsony rizikójú betegeknél alig, míg nagy rizikójú 
betegeknél jelentősen csökkentik a szervi 
károsodást 

❖ ACEG-k CCB-kkal szemben a coronária betegség és 
szívelégtelenség kialakulásának gyakoriságát 
csökkentik

❖ ACEG-k és CCB-k egyformán csökkentik a stroke 
gyakoriságát

ACE gátló (ACEG) kezelés összehasonlítása β-receptor 

blokkoló (BRB) vagy diuretikum (DIU) illetve Ca csatorna 

blokkoló (CCB) kezeléssel
Blood Pressure Lowering Treatment Trialsit’ Collaboration, Lancet. 356:1955. 2000
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HY kezelésének leggyakoribb 

mellékhatásai idős betegekben 
Hanson et al.: Lancet 354:1751, 1999

DIU-BRB % ACEG % CCB %

Beteg szám 2213 2205 2196

Dyspnoe 11,8 7,3 8,5

Palpitatio 2,9 5,3 7,9

Kipirulás 1,6 2,2 9,7

Fejfájás 5,7 7,7 10,0

Hideg végtagok 9,1 3,3 2,5

Bradycardia 3,7 0,8 1,4



http://semmelweis.hu/pharmacology

HY kezelésének leggyakoribb 

mellékhatásai idős betegekben 
Hanson et al.: Lancet 354:1751, 1999

(Folytatás) DIU-BRB % ACEG % CCB %

Beteg szám 2213 2205 2196

Rémálmok 5,8 1,4 2,0

Száj szárazság 4,4 2,0 2,7

Boka ödéma 8,5 8,7 25,5

Álmatlanság 4,3 1,8 2,3

Száraz köhögés 3,7 30,1 5,7

Szédülés 27,8 27,7 24,5
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American Heart

Assosiation, 2017
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AHA, 2017 
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AHA, 2017 
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Hypertonia kezelési stratégiája
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Kombinációs kezelés javasolt 

össztevői
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Cardiovasculárisan ható gyógyszerek 

kombinációs lehetőségei

DIU

CCB
Dihidro-

piridin

ACEG

BRB

Antiarrhyth-

miás szerek

Digoxin

Elsődleges kombinációk

Lehetséges kombinációk

Veszélyes interakciók !

!

Verapamil

típus

!

!

ARBalfaRB
!
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Kombinációs kezelés indikációja

– kezeletlen, nagyrizikójú betegek eseten, ha a 

vérnyomás > 200/120 Hgmm;

– ha a beteg aktuális vérnyomása 20/10 Hgmm-rel 

magasabb, mint a célvérnyomás;

– ha diabetes mellitus, metabolikus szindróma, vagy 

parenchymás vesebetegség szövődik hypertoniával;

– bizonyítottan rossz terapiahűségű beteg eseten.
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Kombinációs kezelés előnyei

– hatékonyabb, mint a monoterápia;

– a vérnyomas normalizalódása hamarabb elérhető, ezért a 

betegek veszelyeztetettsegenek ideje rovidebb;

– a kezelés egyszerűbb;

– a mellékhatások száma es súlyossága kisebb, ezért a 

készítmények jobban tolerálhatók, következményesen

a betegek terápiahűsége jobb;

– a hatás egyenletesebb, így kisebb a vérnyomás-ingadozás;

– a „fix” kombinációk ára általában alacsonyabb.
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HY: optimális első kezelés 

kiválasztása Claire et al.: Lancet: 353, 

2008, 1999

❖ Cél: optimális első kezelés beállítása 
nyílt, négyszeres crossover vizsgálatban. 
Cél vérnyomás:  < 135/85 Hgmm

❖ 36 ffi és 20 nő, 22-51 év, átlag 
vérnyomás 161/98 Hgmm

❖ 1 hó: első gyógyszer + 1 hó kimosás + 1 
hó 2. gyógyszer + …, összesen 7 hónap

❖ Ha monoterápia nem vezetett 
eredményre, akkor a leghatásosabb gy. 
dózisát emelték, ha ez sem, akkor 2 (3) 
gyógyszert kombináltak:

➢ ACE gátló (A):  Lisinopril 20 mgD

➢ -blokkoló (B): bisoprolol 5 mg/d

➢ Ca-antagonista (C): nifedipin 30 mg/d

➢ Diuretikum (D), hydrochlorothiazid + 
triamteren 25 + 50 mg/d
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❖ 41/56 beteg fejezte be a vizsgálatot

❖ < 140/90 Hgmm értéket ért el

➢ 1.  gy.  22/56 (39%)

➢ valamelyik gy: 41/56 (73%)

➢ betegek 50%-a monoterápiával 

elérte a 135/85 Hgmm célértéket, 

további 40% kombinált terápiával

❖ Ebben a fiatal betegcsoportban A és 

B gyógyszerek szignifikánsan 

hatásosabbak voltak. Magasabb 

renin, katecholamin szintek!

❖ Szoros korrelációt találtak A és B, 

valamint C és D gyógyszerek 

hatásossága között

❖ Kombinációhoz AB, illetve CD 

párokból vettek 1-1 gyógyszert

❖ Következtetés: Titrálás fontos! Az 

általános gyakorlatban a betegek 

50%-ánál a kezelés nem kielégítő, 

vérnyomás > 140/90 Hgmm 

HY: optimális első 

kezelés kiválasztása
Claire et al.: Lancet: 353, 2008, 1999

(Oldham korrekció: mért különbség osztva

a kezelés előtti és utáni érték átlagával)



Antihipertenzív gyógyszerek 

választása

ESH/ESC Guidelines. J.Hypertension, 25:1105-1187, 2007
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Antihipertenzív gyógyszerek 

kontraindikációs köre

ESH/ESC Guidelines. J.Hypertension, 25:1105-1187, 2007

http://semmelweis.hu/pharmacology
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The HYpertension 

in the 

Very Elderly Trial

N. Beckett, R. Peters, A. Fletcher, C. Bulpitt 

on behalf of the HYVET committees and 

investigators

ClinicalTrials.gov: NCT00122811
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Placebo

Placebo

+ Placebo

+ Placebo

Indapamide SR 1.5 mg

+ Perindopril 2 mg

+ Perindopril 4 mg

M-2 M-1 M0 M3 M6 M9 M12 M18 M24 M60

Inclusion Criteria: Exclusion Criteria:
Aged 80 or more, Standing SBP < 140mmHg
Systolic BP; 160 -199mmHg                     Stroke in last 6 months
+ diastolic BP; <110 mmHg,                    Dementia
Informed consent Need daily nursing care
Primary Endpoint:
All strokes (fatal and non-fatal)

Cél vérnyomás 

150/80 Hgmm

A kor az egyik fő prediktora a stroke bekövetkeztének: ~52% 80 év felett 

ACE tiaz
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Vérnyomás 
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Placebo

Indapamide SR +/-
perindoprilI

Median follow-up 1.8 years

15 mmHg 

6 mmHg 

150/80 Hgmm cél értéket a betegek ~ 50%-a érte el 2év alatt
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Összhalálozás
(21% csökkenés)

Indapamide SR 

± perindopril

Mellékhatások száma kevesebb a kezelt csoportokban, P=0,001 

NNT=40

(2 év)
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Összes stroke
(30% csökkenés)

Indapamide SR 

±perindopril

NNT=94

(2 év)

A kor az egyik fő prediktora a stroke bekövetkeztének: ~52% 80 év felett 
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Szívelégtelenség
(64%csökkenés)

P<0.001

Indapamide SR 

±perindopril 


