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Anamnesis:

1972 óta ismert hypertoniája. Emiatt propranolol és  

hidroklorotiazid (HCTZ) )kezelést kezdtek, majd éveken 

keresztül folytatták. 

Vérnyomása már akkor normalizálódott (<140/90 Hgmm). 

1. eset





1993-ban ismerték fel 2-es típusú diabetes mellitusát és 

hyperurikaemiáját. Diabetesére azonnal metformint (napi 850mg, 

majd 2x850 mg) kapott, a hyperurikaemia miatt diétás tanácsokkal 

látták el. 

Rövid időn belül enyhe hasi görcsök és flatulentia kíséretében 

diarrhoe jelentkezett kezdetben napi 2 - 3 székürítéssel. 

Emiatt nem panaszkodott kezelőorvosának, s ezt a kezelést 

évekig folytatta. 



2008: Felvételi status

Életkor: 72 év.

Kiemelendő eltérések: 

- a nyálkahártyák min. szárazak, 

- a tüdők felett gyengült alaplégzés zörejek nélkül. 

- a szívhangok a csúcson tompábbak, az aorta felett a II. hang 

accentuáltabb, s ugyanitt halk, kaparó systolés zörej. 

- has puha, betapintható, cholecystektomia hege, diffúzan

min. nyomásérzékeny, igen élénk bélhangok, dobos kopogtatási 

hang. 

- perifériás erek jól tapinthatók, a carotisok felett halk, kaparó 

- érzörej. 

- vérnyomás  158/82 Hgmm, állva: 104/66 Hgmm. 

-pulzusszám: 86/min. 

Laborvizsgálataiból kiemelendő: SeNa: 134 mM/L;  K: 3,4 mM/L, 

vércukor: 6,8 mM/L, HbA1c: 7,2%, húgysav: 483 uM/L, 

kreatinin: 92 uM/L, eGFR: >60.



MIT TENNE ÖN?





Javasolt további therapia: bő folyadékfogyasztás, antidiabeticus

diétás tanácsadás, metformint elhagyni, 

antihypertensivumként napi 

- 1 mg guanfacine,

- 1,5 mg retard indapamid, 

- 2 x 100 mg losartan

- 2,5 mg bisoprolol, 

antidiabeticumként:

- 100 mg sitagliptin (DPP-4 gátló) és 

- 2,5 mg glipizid (szulfonilurea), ezen kívül 

- 1 g KCl.



Javasolt gyógyszerek:

antihypertensivumként napi 

- 1 mg guanfacine,

- 1,5 mg retard indapamid, 

- 2 x 100 mg losartan

- 2,5 mg bisoprolol, 

antidiabeticumként:

- 100 mg sitagliptin (DPP-4 gátló) és 

- 2,5 mg glipizid (szulfonilurea), ezen kívül 

- 1 g KCl.

MELYIK GYÓGYSZERT MIÉRT JAVASOLTUK?



Gyógyszerei:

antihypertensivumként napi 

- 1 mg guanfacine,

- 1,5 mg retard indapamid, 

- 2 x 100 mg losartan

- 2,5 mg bisoprolol, 

antidiabeticumként:

- 100 mg sitagliptin (DPP-4 gátló)  

- 2,5 mg glipizid (szulfonilurea),  

- 1 g KCl.

Mh.: obstipatiot okoz

Nem okoz hypokalaemiát és hyperurikémiát

Csökkenti a húgysavszintet

tartósabb hatású, mint a propranolol

Csak a magas vércukorszintet csökkenti



Két hét múlva:

- éhomi vércukra 5,6 – 6,2 mM/L, 

- postprandialis vércukra 7,4 – 8,2 mM/L között volt, 

- vérnyomása ülő helyzetben 138 – 152 / 76 - 84 Hgmm, 

hasmenése a gyógyszerváltást követően, 2-3 napon belül 

megszűnt. 

Egy hónap múlva az ambulanter elvégzett laborvizsgálatok 

szerint az 

- éhomi vércukorszint 6,8 mM/L, SeNa: 140 K: 3,8 mM/L  

- húgysavszint: 342 uM/L, 

- otthoni vérnyomás ülve 128 – 134 / 70 – 76 Hgmm 

Közérzete jó volt, fizikai aktivitása fokozódott.



Tanulság
Hypertonia

A nemzetközi (ESC/ESH 2018 és a magyar (MHT 2018) Irányelvek 

az időskorú betegek hypertoniájának kezelésére a tiazidszerű

diureticumokat, kalciumantagonistákat javasolják, de az 

ACE-gátlók vagy az ARBk kedvező hatását is említik. 

Diabeteses hypertoniás betegeben elsőként a renin rendszer 

aktivitásának gátlására (ACE-gátlók v. ARBk) helyezik a hangsúlyt, 

s a béta-blokkolókat csak egyéb indikáció fennállása esetén 

javasolják. 

A fenti ismertetett idős beteg hypertoniájának kezelését losartannal

(uricosuriás hatása is van), megváltoztatott (béta-1 „szelektív”) 

béta-blokkolóval (bisoprolol), és olyan diureticummal (indapamid)  

folytattuk, mely „anyagcseresemleges”. 

A diabetesére a metformin helyett DPP-4 gátlót (sitagliptin)

és kis adagban szulfonilurea típusú szert (glipizid) adtunk.



A gyógyszerek mellékhatásait esetenként kihasználhatjuk a 

betegek kezelésekor. 

- A metformin elhagyása és az alkalmazott guanfacine kezelés 

következtében megszűnt a beteg jelentős diarrhoeja, a vérnyomása 

normalizálódott, elektrolitzavarai megszűntek. 

- A diureticumok közül azért választottuk az indapamidot, mert ismeretes, 

hogy kiemelkedik fokozott és tartós vérnyomáscsökkenő hatása miatt is, 

és azért is, mert nincs hatása az inzulinérzékenységre, s csak igen kis 

mértékben fokozza a káliumürítést, valamint a normális határok között 

fokozhatja csak a vér húgysavszintjét. 

- A losartan uricosuriás hatása miatt került a terápiás

kombinációba. 

-

A jelenlegi diabetes Irányelvek metformin intolerancia esetén a 

DPP-4 gátlókat, a GLP-1 mimeticumokat, az SLGT-2 gátlókat, és esetleg

a szulfonilureákat javasolják oralis kezelésre. 

Az antidiabeticus terápiába a legrégebben bekerült DPP-4-gátló 

sitagliptinnel van a legtöbb tapasztalat. E szereknek nincs káros hatása a 

kardiovaszkuláris rendszerre (TECOS vizsgálat 2015), sőt a 

kismértékű vérnyomáscsökkentő effektusuk  még kedvező is lehet.



Az SLGT-2 (sodium glucose cotransporter 2)-t gátló szerek 

(empagliflozin, dapagliflozin, ertugliflozin…) csökkentik a glukóz 

reabsorptioját a proximalis renalis tubulusban, ezért a diabeteses 

beteg nagy mennyiségű glukózt fog  üríteni.

Következmény: 

- csökken a vércukor,

- csökken a testsúly

- csökken a vérnyomás (Na és folyadékürítés <)

csökken a cardiovascularis kockázat

Hátrányai: ha a beteg nem fogyaszt elég folyadékot 

(napi > 2 litert), akkor a vizeletben elszaporodhatnak a kórokozók, 

cystitis keletkezhet.

Új eredmény (2019 ESC): a dapagliflozin nemdiabeteses

betegekben is csökkentette a CV kockázatot.

Hatásmechanismus?



2. eset



58 éves férfibeteg

Tm: 176 cm. Ts: 82 kg. Nem dohányzik, alkoholt nem fogyaszt.

Anamnesisében frissen felfedezett hypertonia és angina pectoris

volt. A beteg vérnyomása a hypertonia felfedezésekor 152/94 Hgmm, 

pulzusszáma 86/min volt. 

Labor: T. vizelet neg., elektrolytek norm., vércukor norm, Ch: 6,8 mM/L,

HDL: 0,8 mM/L  LDL: 4,3 mM/L, TG 1,12 mM/L. Se húgysav: 380 uM/L.

EKG: s.r., R b-dev., lapos T az I és a V 4-6-ban. 

Terheléses EKG: T hullám isoel. lett, V 4-6-ban min., 1 mm-es ST 

depressio alakult ki.

Coronarographia: 30%-os szűkületet okozó meszes plakk a LAD-on,

angioplastica / stent beültetés nem történt. 



Kezelőorvostól kapott therapia:

Th: 5 mg amlodipin (Norvasc) és 20 mg atorvastatin (Atorva TEVA).

2 hét múlva kontroll: vérnyomás: 146/88 Hgmm  P: 76/min, anginás 

panasza nem volt. Ekkor a kezelést kiegészítették 10 mg clopamiddal

(Brinaldix).

Újabb 2 hét múlva a beteg vérnyomása 132/80 Hgmm, P: 72/min. 

Has puffadás, időnként hasmenés és hányinger jelentkezett.



Széklet vizsgálat és bakt. tenyésztés történt: neg eredménnyel.

Gastroscopia: min. vérbővebb antrumnyálkahártya, egyéb neg.

Colonoscopia: kissé elsimultabb, vérbővebb nyálkahártyaredők, 

1-1- diverticulum, egyéb a coecum-ig negatív.

Th: eddigi gyógyszerek mellett protonpumpa gátlót (Esomeprasol),

és salazosulfapyridin (Salazopyrin).

Újabb 2 hét múlva kontroll: vérnyomás: 146/84 Hgmm  P: 76/min.

Székletürítés ritkult, haspuffadása változatlan, időnkénti hányinger

változatlan.

Szakambulanciánkra küldték a beteget.

MI A TEENDŐ?



Laktóz terheléses vizsgálat: laktózintoleranciát igazolt:

- Hidrogén-kilégzési teszt.

- Laktóztolerancia teszt, ami a vércukor emelkedést méri közvetlenül laktóz

fogyasztása után.



Laktózintolerancia okai

A tejcukorérzékenységnek elsődleges (primer), illetve másodlagos formáját 

különböztetjük 

meg

A primer laktózintolerancia veleszületett, ritka formája, mikor a laktáz

enzim már születéskor hiányzik (más néven alaktázia). 

Az elsődleges forma késői típusában a tejcukorbontó enzim aktivitása 3-6 

éves kor után fokozatosan csökken, vagy akár meg is szűnik.

A felnőtt lakosság laktáz aktivitás szempontjából négy genotípussal 

jellemezhető: CCGA, CCGG, CTGA, TTGA. 

A tejcukor lebontására alkalmas laktáz enzim szintje tehát bizonyos 

egyénekben az életkor előrehaladtával egyre csökken. Ezzel magyarázható, 

hogy a laktózintolerancia bár már gyermekkorban kialakul, tünetei csak 

felnőttkorban jelentkeznek.



A szerzett vagy másodlagos laktóz intolerancia, amikor a vékonybelet 

érintő egyéb betegségek vezetnek laktóz intolerancia kialakulásához. 

Ezekben az esetekben a genetikai teszt CTGA, TTGA genotípust mutat. 

Ilyenkor az alapbetegséget kell keresni, melyhez a laktóz intolerancia 

másodlagosan társul, mivel az alapbetegség kezelésével a laktóz

intolerancia is megszűnik, a tünetek tehát csupán átmenetiek. 

Ilyen, vékonybelet érintő alapbetegség lehet pl: a cöliákiás lisztérzékenység, 

a Crohn-betegség, bizonyos gyomor és bélrendszert érintő fertőzések, az 

antibiotikum kezelés következtében kialakult kóros baktériumelszaporodás 

(vékonybél kontaminációs szindróma, SIBO), a vékonybeleket érintő 

kemoterápiás kezelés, illetve a vékonybél károsodását okozó gyógyszerek.

Laktózintolerancia tünetei

köldök körüli görcsös fájdalom, puffadás, fokozott gázképződés,. hasmenés

hányinger, hányás



Th. jav.: Norvasc helyett Normodipine (laktózmentes)

Brinaldix helyett 12,5 mg chlorthalidone (Hygroton)

(laktózmentes) Sajnos már nem hozzáférhető…

Atorva-TEVA helyett Torvalipin (laktózmentes)

elhagytuk a Salazopyrint és a Normaflort.

Egy hét múlva kontroll: vérnyomás: 132/76 Hgmm, P: 74/min.

Haspuffadása megszűnt, hasmenése nem jelentkezett, közérzete

sokat javult. 

Tanulság: nagyon sok gyógyszerben a vivőanyag a tejcukor! A

laktózintolerancia gyakoribb, mint gondolnánk.



Antihypertensiv terápia irányelvei

Mikor, meddig, mivel, hogyan csökkentsük a vérnyomást?

az ESC/ESH Guidelines 2018 és MHT Irányelvek 2018 alapján





Miért kell csökkenteni a magas vérnyomást?



A vérnyomás csökkentés haszna
Aktív th. versus placebo /nemkezelés
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Mikor?
Mitől függ az. hogy elkezdjük e a

vérnyomáscsökkentő kezelést? 



Mikor?
Vérnyomástól függ?

CV kockázattól függ?

Társbetegségektől függ?

Speciális állapottól függ?



Mikor?

Vérnyomástól függ?
I. Fokozatú hypertonia

II. Fokozatú hypertonia

III. Fokozatú hypertonia

CV kockázattól függ?

Társbetegségektől függ?

Speciális állapottól függ?



Milyen vérnyomásértéknél állapítjuk meg
a hypertonia diagnózisát?

≥ 120/80 Hgmm
≥ 130/90 Hgmm
≥ 140/90 Hgmm
≥ 140/100 Hgmm



Milyen vérnyomásértéknél állapítjuk meg
a hypertonia diagnózisát?

≥ 120/80 Hgmm
≥ 130/90 Hgmm
≥ 140/90 Hgmm
≥ 140/100 Hgmm



MHT Irányelvek 2018



I. Fokozatú hypertoniás betegek

Vérnyomás: 140 – 159 / 90 – 99 Hgmm)



Meddig csökkentsük?

<150/90 Hgmm

<140/90 Hgmm?

<140/80 Hgmm?

<140/85 Hgmm?

<130/80 Hgmm?



Meddig?
<150/90 Hgmm

<140/90 Hgmm?

<140/80 Hgmm? (>65év)

<140/85 Hgmm?

<130/80 Hgmm? (túlnyomó többség)

DE! ne <120/70 Hgmm!



Randomized Controlled Trials in Which

Achieved SBP < 140 mmHg was better than > 140 mmHg

Trial (CV death % 10y)

SBP achieved (mmHg)

Stroke

CHD

Stroke + CHD

CV death

All death

Trial (CV death % 10y)

SBP achieved (mmHg)

Stroke

CHD

Stroke + CHD

CV death

All death

MRC-mild (3.3%)

137.5 vs 149

HOT (<80 vs <85+90) (4.9%)

138.4 vs 142.3

FEVER (6.4%)

137 vs 142

HDFP (11.5%)

132 vs 142

PROGRESS (16%)

137 vs 146

MicroHOPE (16.1%)

138.4 vs 142.3

0.4 0.7 1 21.5 0.4 0.7 1 21.50.4 0.7 1 21.5

0.4 0.7 1 21.5 0.4 0.7 1 21.50.4 0.7 1 21.5

Risk Ratio Risk Ratio Risk Ratio

< 140 better > 140 better < 140 better > 140 better < 140 better > 140 better



SBP Changes  
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FEVER Study



FEVER Study: Endpoint Analysis

Stroke

Fatal

Non-fatal

All CV events
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A mortalitás és a morbiditás incidenciája (HYVET)
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HOT
Preventing Myocardial Infarction by Antihypertensive Treatment in 

the HOT Study
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by decreasing DBP below high-normal level



(n=2,255)

Reference

All Cause Mortality – Tight Control Group

Other significant 
variables in Cox 

regression 
model:

age, race, PAD, MI, CHF, US residency, renal 
impairment, LVH, TIA/stroke

Possible harm



CÉLTARTOMÁNYOK HIPERTÓNIA KEZELÉSE SORÁN

Hypertonia és Nephrologia, 2018:22(S5):S1-36.



CÉLTARTOMÁNYOK HIPERTÓNIA KEZELÉSE SORÁN

Hypertonia és Nephrologia, 2018:22(S5):S1-36.



Mivel ?



Antihypertensiv gyógyszerek:

Diureticumok

Béta blokkolók

Kalciumantagonisták

ACE-gátlók

ARB-k

Dual ARNI (angiotensin-receptor + neprilisin inhibitor)?

Egyéb szerek:

- alfa-1 adrenerg receptor antagonisták

- alfa-2 adrenerg receptor agonisták

- Imidazolin I-1 receptor agonisták

- Mineralocorticoidreceptor antagonisták

- Direkt vazodilatatorok

- Kombinált hatású szerek



Mikor?
Vérnyomástól függ?

CV kockázattól függ?

Társbetegségektől függ?

Speciális állapottól függ?



NEM MINDEGYIK VÉRNYOMSCSÖKKENTŐ  SZER 

HATÁSA  AZONOS  

A  KÜLÖNBÖZŐ TÁRSBETEGSÉGEK 

ÉS  SZÖVŐDMÉNYEK ESETÉN



LVH regression during antihypertensive treatment
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HIPERTÓNIÁS BETEGEK GYÓGYSZERES KEZELÉSE

A = ACE-gátló vagy ARB C = calcium antagonista D = diuretikum

Hypertonia és Nephrologia, 2018:22(S5):S1-36.

Megfontolandó (II A) a monoterápia a kis kockázatú 
1. fokozatú hipertónia, vagy > 80 éves beteg esetén 

Alapvető antihypertensiv szerek

(RAS gátlók)

Nagy CV kockázatú, emelkedett normális vérnyomású       
betegek esetén

Mikor monoterápia?



2018 ESC/ESH, 2018 MHT : Mikor melyik gyógyszer?

Klinikai jellemzők

Szubklinikus szervkárosodások
•BKH
•Tünetmentes atherosclerosis
•Mikroalbuminuria
•Renalis dysfunctio

Klinikai események
•Post stroke
•Post MI
•Angina pectoris/ISZB
•Szívelégtelenség
•Aorta aneurysma
•Pitvarfibrillatio ill. annak prevenciója, 
szívfrekvencia kontroll

ESRD – proteinuria
Perifériás érbetegség

Egyéb
•Időskor, izolált systolés hypertonia
•Metabolicus syndroma

•Diabetes mellitus

•Terhesség
•Feketebőrűek
•Fokozott sympathicotonia
•Hyperuricaemia
•COPD

Ajánlott gyógyszerek

ACEI / ARB, CCB, I-1Ag
ACEI, CCB, 
ACEI / ARB, I-1Ag,  nemDHP-CCB
ACEI / ARB

Mindegyik vérnyomáscsökkentő szer (ACEI/ARB/indap)
ACEI / ARB, BBL, 
BBL, CCB
ACEI / ARB, BBL, DIU, mineralocorticoid rec. antag.
BBL, nem DHP-CCB
ARB / ACEI, BBL, mineralocorticoid rec. antag., 
BBL, nem DHP-CCB
ACEI / ARB
CCB, ACEI

DIU, CCB, ACEi / ARB
ACEI / ARB, CCB, vasodil-BBL, DIU (indapamid)
I-1 Ag
ACEI / ARB, CCB, DIU (indapamid)
I-1 Ag
methyldopa, BBL, CCB, 
CCB, DIU, 
BBL, I-1Ag
losartan, DHP-CCB,
ARB / ACEi, CCB, nebivolol, DIU



KOMBINÁCIÓS KEZELÉS



Blood pressure-lowering effects* of adding a drug or doubling the dose 

according to the class of drug

Wald DS et al., Am J Med 2009; 122: 290-300
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Adding a drug from 

another class (on 

average standard 

doses)

Doubling dose of same 

drug (from standard 

dose to twice standard)

1.04

(0.88-1.20)

1.00

(0.76-1.24)

1.16

(0.93-1.39)

0.89

(0.69-1.09)

1.01

(0.90-1.12)

0.19

(0.08-0.30)

0.23

(0.12-0.34)
0.20

(0.14-0.26)

0.37

(0.29-0.45)

0.22

(0.19-0.25)

Thiazide Beta-

blocker

ACE-

inhibitor

Calcium channel

blocker

All

classes

Conclusions from a meta-analysis comparing combination antihypertensive 

therapy with monotherapy in over 11,000 patients from 42 trials:



HIPERTÓNIÁS BETEGEK GYÓGYSZERES KEZELÉSE

A CKezdő terápia

kettős kombináció
1 tabletta +

vagy

A = ACE-gátló vagy ARB C = calcium antagonista D = diuretikum

Hypertonia és Nephrologia, 2018:22(S5):S1-36.

DA +

(RAS gátlók)



HIPERTÓNIÁS BETEGEK GYÓGYSZERES KEZELÉSE

A C DKezdő terápia

Kettős kombináció
1 tabletta + vagy

A C D2. lépés

Hármas kombináció
1 tabletta + +

A = ACE-gátló vagy ARB C = calcium antagonista D = diuretikum

Hypertonia és Nephrologia, 2018:22(S5):S1-36.

(RAS gátlók)



HIPERTÓNIÁS BETEGEK GYÓGYSZERES KEZELÉSE

A C DKezdő terápia*

Kettős kombináció
1 tabletta + vagy

A C D2. lépés

Hármas kombináció
1 tabletta + +

Spironolakton, vagy más diuretikum
béta-blokkoló, alfa-blokkoló

3. lépés

+1 hatóanyag 
hozzáadása

2 tabletta

A = ACE-gátló vagy ARB C = calcium antagonista D = diuretikum

Hypertonia és Nephrologia, 2018:22(S5):S1-36.

Rezisztens hipertónia: további vizsgálatok 
(specialista)

Béta-blokkoló a kezelés bármely szintjén, ha a 
társbetegség indokolja (CHD, SCAD, PF, post-AMI)

Speciális esetben:
I-1 receptoragonista
Alfa-2 receptoragonista
Kombinálthatású szer



ACEIX

RAS blocker 

A CCB, a diureticum és a RAS-blocker additív hatása a vérnyomásra



Sever P S et al. European Heart Journal 2011

A CCB, a diureticum és a RAS-blocker kompenzatorikus
hatása a vascularis és renalis funkcióra, a sympathicus és a 

renin-angiotensin-aldosteron aktivitásra

Natriuresis

Vasodilatio

CCB     Diureticum RAS-blocker

RAS

SNS

RAS

SNS



CORONARIA BETEGSÉGGEL SZÖVŐDÖTT 
HIPERTÓNIA ESETÉN 

A = ACE-gátló vagy ARB C = calcium antagonista D = diuretikumB = béta-blokkoló

Hypertonia és Nephrologia, 2018:22(S5):S1-36.



CSÖKKENT EJEKCIÓS FRAKCIÓVAL (HFrEF) JÁRÓ 
SZÍVELÉGTELENSÉG ESETÉN 

A = ACE-gátló vagy ARB C = calcium antagonista D = diuretikumB = béta-blokkoló

Hypertonia és Nephrologia, 2018:22(S5):S1-36.

MRA = spironolakton v eplerenon

ARB/neprilizin inhibitor:sacubitril-valsartan (Entresto) megfontolható ACE-gátló/ARB helyett.

A diuretikum szükség esetén kacsdiuretikum (is) lehet.



PITVARFIBRILLÁCIÓ EGYIDEJŰ 
JELENLÉTE ESETÉN 

A = ACE-gátló vagy ARB C = calcium antagonista D = diuretikumB = béta-blokkoló

Hypertonia és Nephrologia, 2018:22(S5):S1-36.

non-DH C = nem dihidropiridin típusú calcium antagonista

A non-DHP C rutinszerű kombinálása béta-blokkolókkal nem javasolt a bradikardizáló hatás 
miatt. 

Orális antikoaguláns kezelés beállítása javasolt a legtöbb hipertóniás beteg esetén (CHA2DS2-
VASc alapján). 



NEM JAVASOLT KOMBINÁCIÓK

BBL+DIU: diabetes rizikóját fokozza

(kivételek: carvedilol / nebivolol és indapamid)

ACEi + ARB: vesefunkció romlását fokozza



ONTARGET

Mann et al Lancet. 2008;372:547-53

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiCaptionURL&_method=retrieve&_udi=B6T1B-4T6WPM7-11&_image=B6T1B-4T6WPM7-11-6&_ba=&_user=1647180&_coverDate=08/22/2008&_rdoc=31&_fmt=full&_orig=browse&_srch=doc-info(#toc#4886#2008#996270361#695977#FLA#display#Volume)&_cdi=4886&_isHiQual=Y&_acct=C000053935&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1647180&md5=4473ef9e9e69e8bcd0c70d68cecaf04e
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiCaptionURL&_method=retrieve&_udi=B6T1B-4T6WPM7-11&_image=B6T1B-4T6WPM7-11-6&_ba=&_user=1647180&_coverDate=08/22/2008&_rdoc=31&_fmt=full&_orig=browse&_srch=doc-info(#toc#4886#2008#996270361#695977#FLA#display#Volume)&_cdi=4886&_isHiQual=Y&_acct=C000053935&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1647180&md5=4473ef9e9e69e8bcd0c70d68cecaf04e


A hypertoniás betegek mintegy 30 %-a
≥3 vérnyomáscsökkentő szert kapott

Bramlage P et al, J Clin Hypertens 2010;12:666 

Alkalmazott vérnyomáscsökkentők száma 
30%



A hármas kombináció nagyobb mértékben csökkenti a vérnyomást, 
mint a monoterápia vagy a kettős kombináció, 

és a protektív hatása is jelentősebb

*Reductions in BP adjusted to a usual pretreatment BP of 150/90 mm Hg, the average BP in people 
aged 50-69 years who have a stroke or ischemic heart disease event

Kjeldsen et al. Curr Med Res Opin 2012;28:1685 



A hármas (fix) kombináció indikációi:

- Ha a hypertoniás beteg kettős kombinációval nem éri el a vérnyomás célértékét;

- Ha az adherencia csökken a három különböző vérnyomáscsökkentő szer 
alkalmazásakor  [Elijovich and Laffer, 2009; Gradman, 2010];

- A hármas fix kombináció olcsóbb lehet, mint három különböző szer, 
ez javítja a betegek terápiahűségét [Bangalore et al. 2007; Gradman et al. 2011; 
Gupta et al. 2010; Hess et al. 2008; Zeng et al. 2010].;

- Ha a nagy adagban adott kettős kombináció esetén mellékhatások 
jelentkeznek, a kis dózisú hármas kombináció csökkenti a mellékhatások 
intenzitását és gyakoriságát azonos, vagy jelentősebb antihypertensiv hatás 
mellett, következményesen a betegek adherenciája is javul [Panjabi et al. 2013].



Új cardiovascularis gyógyszer: 
ARB-neprilisin inhibitor (valsartan-sacubitril)

Indikáció:szívelégtelenség



Alexandre Persu1,2,
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