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W skrócie

U chorych na cukrzycę i nadciśnienie
tętnicze istnieje zwiększone ryzyko
chorobowości i umieralności z powodu
incydentów sercowo-naczyniowych.
Kontrola ciśnienia tętniczego
w podstawowej opiece zdrowotnej jest
jednak często suboptymalna. Duże próby
kliniczne potwierdzają przydatność
stosowania leków hipotensyjnych u tych
chorych w celu zmniejszenia ryzyka
chorób układu sercowo-naczyniowego
oraz zgonów przez nie powodowanych.

N

adciśnienie tętnicze jest najczęstszym rozpoznaniem u pacjentów
podstawowej opieki zdrowotnej.
W Seventh Report of the Joint National
Committee on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood
Pressure zdeﬁniowano nadciśnienie tętnicze u osób w wieku ≥18 lat jako ciśnienie
skurczowe ≥140 mm Hg lub rozkurczowe
≥90 mm Hg. U chorych na cukrzycę lub
chorobę nerek te wartości progowe są
zmniejszone do ≥130 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i ≥80 mm Hg dla rozkurczowego.1
Na podstawie badań populacyjnych
przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych oszacowano, że w 2006 roku podwyższone ciśnienie tętnicze występowało
u ponad 74 milionów dorosłych,2 z jednakową częstością wśród mężczyzn i kobiet.2
Największa chorobowość dotyczy Afroamerykanów, wśród których nadciśnienie
występuje u ponad 40% dorosłych.2 Co
więcej, częstość występowania nadciśnienia wzrasta z wiekiem i wśród osób w wieku ≥80 lat zbliża do 75%.3
Chorzy na cukrzycę są bardziej narażeni na ryzyko podwyższonego ciśnienia tętniczego. W niniejszej pracy podsumowano
najnowsze piśmiennictwo dotyczące częstości występowania nadciśnienia tętniczego i jego leczenia u dorosłych i dzieci
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chorych na cukrzycę, omówiono także kliniczne implikacje tych badań oraz zalecenia
dotyczące praktyki klinicznej, ważne dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Epidemiologia nadciśnienia
tętniczego u chorych
na cukrzycę
Ocenia się, że nadciśnienie tętnicze występuje u 20-60% chorych na cukrzycę i dotyczy 1,5-3 razy większej grupy niż wśród
dobranych pod względem wieku osób bez
cukrzycy.4,5 Początek nadciśnienia u chorych na cukrzycę typu 1 jest inny niż
u chorych na cukrzycę typu 2. W cukrzycy
typu 1 nadciśnienie rozwija się zwykle
z powodu nefropatii cukrzycowej i ostatecznie występuje u 30% chorych.6 Natomiast u chorych na cukrzycę typu 2
nadciśnienie może występować już w momencie rozpoznania lub też poprzedzać
wystąpienie hiperglikemii.6 Cukrzyca typu 2 występuje często u osób w zaawansowanym wieku lub otyłych, a oba te stany
zwiększają ryzyko nadciśnienia, trudno zatem przypisywać podwyższone ciśnienie
tętnicze wyłącznie cukrzycy.6
Obecność nadciśnienia u chorych
na cukrzycę powoduje podwojenie ryzyka
chorób układu sercowo-naczyniowego.6
W przypadku niekontrolowanego nadciśnienia obserwuje się zgodnie dodatnią
zależność między wzrostem ciśnienia
skurczowego a zwiększonym ryzykiem powikłań mikro- i makronaczyniowych.7
W rezultacie ponad 65% zgonów wśród
chorych na cukrzycę spowodowanych jest
chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Dowody z prób klinicznych
dotyczące kontroli ciśnienia
tętniczego
Kontrola ciśnienia tętniczego jest ważnym
sposobem zmniejszania ryzyka chorób
układu sercowo-naczyniowego u chorych
na cukrzycę. Dobra kontrola zmniejsza,

ale nie eliminuje ryzyka rozwoju powikłań makronaczyniowych związanych
z cukrzycą, takich jak zawał mięśnia sercowego oraz udar mózgu i choroba naczyń obwodowych. Kontrola ciśnienia
tętniczego jest również ściśle związana
z ograniczeniem występowania powikłań
mikronaczyniowych, w tym retinopatii,
nefropatii i neuropatii. W kilku dużych
próbach klinicznych wykazano znaczenie
kontroli ciśnienia tętniczego u chorych
na cukrzycę (tab. 1).

Badanie UKPDS
Do badania United Kingdom Prospective
Diabetes Study (UKPDS) włączono
5102 chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. Badanie prowadzono przez 20 lat
(1977–1997) w 23 ośrodkach klinicznych
i wykazano w nim jednoznacznie, że poprawa kontroli stężenia glukozy we krwi
oraz ciśnienia tętniczego może ograniczać występowanie powikłań cukrzycy typu 2. Chorych randomizowano do ścisłej
kontroli ciśnienia tętniczego (docelowo
<150/85 mm Hg) lub mniej ścisłej (docelowe ciśnienie tętnicze <180/105 mm Hg).
Wśród chorych w grupie ścisłej kontroli,
leczonych inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) – kaptoprylem
lub β-adrenolitykiem – atenololem,
stwierdzono mniejsze ryzyko zawału serca, nagłych zgonów, udarów mózgu i choroby naczyń obwodowych (względne
ryzyko [RR] złożonego sercowo-naczyniowego punktu końcowego 0,66).8 W grupie
ścisłej kontroli stwierdzono również istotne zmniejszenie częstości występowania
incydentów mikronaczyniowych, przede
wszystkim retinopatii (RR 0,63), natomiast nie zaobserwowano zmniejszenia
częstości występowania samych zawałów
serca. Istotne zmniejszenie ryzyka nie
utrzymało się po 10 latach od zakończenia próby klinicznej, ponieważ w ciągu
tego czasu u uczestników nie kontynuowano stosowanego wcześniej leczenia
hipotensyjnego.9
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Tabela 1. Próby kliniczne dotyczące stosowania leków hipotensyjnych u chorych na cukrzycę
Badanie

Liczba
Czas obserwacji
badanych (lata)

BP (mm Hg)

Badane leki

Wpływ na wyniki leczenia

UKPDS

502

20

Ścisła kontrola BP (<50/85)
vs mniej ścisła (<80/05)

Ścisła kontrola BP:
kaptopryl lub atenolol

Korzystniejsze wyniki leczenia
w grupie ścisłej kontroli BP:
zmniejszenie umieralności z powodu
cukrzycy oraz częstości występowania
udarów mózgu i powikłań mikronaczyniowych (retinopatia)

HOT

8 790

,8

Docelowe ciśnienie
rozkurczowe ≤80 vs ≤90

Antagonista wapnia
oraz inne leki

Grupa ≤80 mm Hg: zmniejszenie
częstości występowania poważnych
incydentów sercowo-naczyniowych

HOPE,
MICRO-HOPE

9297
,5 (4,5)
(577
z cukrzycą)

Średnie BP na początku
obserwacji 9/79 w obu
grupach

Ramipryl vs placebo

Grupa ramiprylu (uzyskane
BP 6/76 mm Hg): zmniejszenie
częstości MI, udarów mózgu, zgonów
z przyczyn sercowo-naczyniowych
i umieralności ogólnej, zmniejszenie
występowania nefropatii

ALLHAT

42 48
4,9
( 0
z cukrzycą)

Średnie BP początkowe 46/8

Porównanie amlodypiny, Grupa chlortalidonu: niższe ciśnienie
lizynoprylu
skurczowe niż w grupach amlodypiny
i chlortalidonu
lub lisinoprilu, bez różnicy w częstości
śmiertelnych i nieprowadzących
do zgonu MI, częstsze występowanie
niewydolności serca w grupach
amlodypiny i lizynoprylu niż w grupie
chlortalidonu

ABCD

470

5

Docelowe ciśnienie
rozkurczowe: ≤75 w grupie
intensywnego vs ≤80-89
w grupie umiarkowanego
leczenia

Nisoldypina vs
enalapryl

Grupa intensywnego leczenia:
zmniejszenie umieralności, bez różnicy
w częstości występowania retinopatii
lub neuropatii, częstsze MI w grupie
nisoldypiny niż enalaprylu, stabilizacja
czynności nerek pod wpływem obu
leków

4,7

Docelowe ciśnienie skurczowe
<20 vs <40

Stopniowa
intensyﬁkacja leczenia
aż do osiągnięcia
docelowego BP

Bez różnicy w częstości MI
nieprowadzących do zgonu, udarów
mózgu nieprowadzących do zgonu
oraz zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych

ACCORD 47
BP

BP – ciśnienie tętnicze, MI – zawał mięśnia sercowego. Akronimy nazw prób klinicznych w tekście.

Badanie HOT
Badanie Hypertension Optimal Treatment
(HOT) było randomizowaną próbą kliniczną, w której uczestniczyło 18 790 pacjentów w wieku 50-80 lat z nadciśnieniem
tętniczym. To badanie ułatwiło określenie
docelowego ciśnienia rozkurczowego. Jako lek pierwszego rzutu stosowano antagonistę wapnia – felodypinę, do której
kolejno dołączano inne leki, jeżeli wystąpiła potrzeba intensyfikacji leczenia.
W sumie w badaniu HOT wykazano kliniczne korzyści z obniżania ciśnienia
skurczowego poniżej 140 mm Hg oraz
rozkurczowego poniżej 85 mm Hg.10
Wśród chorych na cukrzycę w grupie
docelowego ciśnienia rozkurczowego
≤80 mm Hg stwierdzono zmniejszenie
4
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częstości poważnych incydentów sercowo-naczyniowych o 51% w porównaniu
z grupą docelowego ciśnienia rozkurczowego ≤90 mm Hg (p=0,005).

Badanie HOPE
W badaniu Heart Outcomes Prevention
Evaluation (HOPE) oceniano wpływ inhibitora ACE na ciśnienie tętnicze i incydenty sercowo-naczyniowe wśród
pacjentów z chorobą układu sercowo-naczyniowego lub czynnikami ryzyka takiej
choroby. Randomizacją w tym badaniu
objęto 9297 pacjentów z grupy dużego
ryzyka, z których 4645 zostało losowo
przypisanych do podawania ramiprylu,
a 4652 do grupy placebo. Cukrzyca występowała u prawie 40% badanych. Głów-

nym ocenianym wynikiem leczenia była
łączna częstość występowania zawału serca, udarów mózgu i zgonów z przyczyn
sercowo-naczyniowych.
Główny punkt końcowy wystąpił
u łącznie 651 pacjentów przypisanych
do podawania ramiprylu (14,0%) oraz
u 826 otrzymujących placebo (17,8%,
RR 0,78, 95% przedział ufności [PU]
0,70-0,86, p<0,001). Wśród otrzymujących ramipryl stwierdzono istotne obniżenie ciśnienia tętniczego, a także
zmniejszenie ryzyka zawału serca o 22%,
udaru mózgu o 33%, zgonu z przyczyn
sercowo-naczyniowych o 37% i umieralności ogólnej o 24% w porównaniu z grupą placebo.11 W mniejszym badaniu,
przeprowadzonym w ramach programu
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badawczego HOPE, Microalbuminuria,
Cardiovascular, and Renal Outcomes in
the Heart Outcomes Prevention Evaluation Study (MICRO-HOPE), wśród leczonych ramiprylem wykazano zmniejszenie
ryzyka nefropatii o 22% w porównaniu
z placebo.12

Badanie ALLHAT
Antihypertensive and Lipid-Lowering
Treatment to Prevent Heart Attack Trial
(ALLHAT) było randomizowaną, podwójnie ślepą próbą kliniczną z trzema grupami leczenia, w której uczestniczyło 42 418
osób w wieku ≥55 lat. Celem tego badania
było porównanie skuteczności antagonisty
wapnia, inhibitora ACE i diuretyku tiazydowego w leczeniu chorych na nadciśnienie tętnicze i z innymi czynnikami ryzyka
chorób układu sercowo-naczyniowego
(u 36% występowała cukrzyca).13
Głównym ocenianym wynikiem leczenia była łączna częstość występowania zakończonych zgonem i nieprowadzących
do zgonu zawałów serca. Między badanymi lekami nie stwierdzono istotnej różnicy
redukcji ryzyka. Zaobserwowano większe
ryzyko niewydolności serca wśród leczonych amlodypiną (o około 40%) lub lizynoprylem (o 15%) w porównaniu z grupą
leczoną chlortalidonem. Ze względu na te
wyniki, a także mniejsze koszty leczenia
chlortalidonem, autorzy badania doszli
do wniosku, że diuretyki tiazydowe powinny być preferowanymi lekami w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
Badanie ABCD
Celem badania Appropriate Blood Pressure
Control in Diabetes była ocena występowania i progresji powikłań mikronaczyniowych u chorych na cukrzycę. W dwóch
ramionach badania randomizowano
470 chorych do intensywnej kontroli
ciśnienia tętniczego (docelowe ciśnienie
rozkurczowe ≤75 mm Hg) lub umiarkowanie intensywnej kontroli (docelowe
ciśnienie rozkurczowe ≤80-89 mm Hg).
W badaniu porównano również skuteczność antagonisty wapnia nisoldypiny i inhibitora ACE enalaprylu.
W momencie zakończenia badania,
które trwało blisko 5 lat, średnie ciśnienie
wynosiło 132/78 mm Hg w grupie intensywnej oraz 138/86 mm Hg w grupie
umiarkowanej kontroli ciśnienia tętniczego. Umieralność wśród uczestników
w grupie intensywnej kontroli była prawie
o połowę mniejsza niż wśród uczestników
w grupie umiarkowanej kontroli ciśnienia
tętniczego (zmniejszenie ryzyka zgonu
o 51%). Nie stwierdzono natomiast różnicy progresji retinopatii i neuropatii między
grupami. Wśród uczestników leczonych
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nisoldypiną ryzyko śmiertelnych i nieprowadzących do zgonu zawałów było istotnie większe niż wśród leczonych
enalaprylem.14,15

Badanie ACCORD BP
Celem Action to Control Cardiovascular
Risk in Diabetes Blood Pressure Trial
była ocena wpływu, jaki na sercowo-naczyniowe wyniki leczenia miało obniżanie ciśnienia skurczowego do wartości
<120 mm Hg.16 W badaniu HOT wykazano kliniczne korzyści z obniżania ciśnienia
skurczowego poniżej 140 mm Hg, ale
w badaniach obserwacyjnych stwierdzano
związek między jeszcze niższymi wartościami ciśnienia skurczowego (≤120 mm Hg)
a mniejszą zapadalnością na choroby
układu sercowo-naczyniowego. Chorych
na nadciśnienie i cukrzycę (n=4733)
randomizowano do intensywnej (ciśnienie skurczowe <120 mm Hg) lub standardowej kontroli ciśnienia tętniczego
(<140 mm Hg).
Po blisko 5 latach obserwacji nie
stwierdzono różnic w częstości występowania głównego punktu końcowego
(obejmującego zawały serca nieprowadzące do zgonu, udary mózgu nieprowadzące do zgonu oraz zgony z przyczyn
sercowo-naczyniowych) między grupami
intensywnej i standardowej kontroli ciśnienia tętniczego.17 Liczba incydentów
sercowo-naczyniowych była mniejsza
w grupie intensywnej kontroli (n=208)
niż standardowej (n=237), podobnie jak
liczba udarów mózgu (36 vs 62). W grupie
intensywnej kontroli wystąpiło jednak
więcej zdarzeń niepożądanych, takich jak
nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze,
niż w grupie standardowej kontroli
(77 vs 30 incydentów).
W wyżej opisanych próbach klinicznych uzyskano silne dowody wskazujące
na celowość odpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę. Często występuje jednak znaczna
rozbieżność między wynikami prób klinicznych a wykorzystywaniem nowych
danych w praktyce klinicznej. W warunkach ambulatoryjnych BP mierzy się podczas niemal każdej wizyty (>98% wizyt),
natomiast dobrą kontrolę stwierdza się
znacznie rzadziej (około 40%).3 Jak
wynika z ogólnokrajowego badania przekrojowego, obejmującego chorych leczonych w ramach programu Medicare
w latach 1999-2006, częstość dobrej kontroli ciśnienia tętniczego skorygowana
względem wieku i płci była alarmująco
mała i wynosiła 46-56%.3,18,19 Ta rozbieżność między dowodami z prób klinicznych a osiąganiem docelowych wartości
ciśnienia tętniczego jest przedmiotem

badań dotyczących praktycznego wykorzystywania dowodów z badań naukowych, w których ocenia się przeszkody
utrudniające skuteczne leczenie nadciśnienia.

Skuteczność kontroli ciśnienia
tętniczego: rzeczywista
praktyka kliniczna
Istnieje wiele przeszkód utrudniających
osiąganie docelowych wartości ciśnienia
tętniczego w podstawowej opiece zdrowotnej. Należą do nich czynniki związane
z pacjentem (społeczne, ekonomiczne,
fizjologiczne oraz związane z leczeniem),
czynniki związane z lekarzem (bezwładność kliniczna, polipragmazja i ograniczenia czasowe) oraz czynniki związane
z systemem opieki zdrowotnej.20 Problemem dla chorych są ponadto zalecane
zmiany sposobu odżywiania i stylu życia,
a przeszkodą w leczeniu może być również brak wiedzy na temat zdrowotnych
następstw źle kontrolowanego nadciśnienia.21 Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą nie wykorzystywać
wytycznych lub nie znać różnych możliwości leczenia, mogą nie zgadzać się z zaleceniami, nie wiedzieć, jak pomóc
chorym w kwestii ich udziału w leczeniu,
a także nie dostrzegać potrzeby intensyfikacji leczenia, kiedy ciśnienie tętnicze
nie jest odpowiednio kontrolowane.22-26
Do czynników systemowych, które wpływają na uzyskiwanie wysokiej jakości
opieki zdrowotnej, mogą należeć kwestie
związane z zakresem ochrony ubezpieczeniowej, dopłatami do leków, dostępem do podstawowej opieki zdrowotnej,
programami aktywnego udziału chorych
w leczeniu oraz schematami refundacji
kosztów leczenia.23,27 Na kontrolę ciśnienia tętniczego może również wpływać
sposób komunikowania się chorych i lekarzy. Wspólne podejmowanie decyzji
i dążenie do poprawy komunikacji wiążą
się z lepszą kontrolą nadciśnienia.28
W licznych badaniach oceniano wpływ
wieloczynnikowych interwencji na kontrolę ciśnienia tętniczego w różnych populacjach chorych i warunkach praktyki
klinicznej. Pojedyncze badania dotyczące
interwencji ukierunkowanych zarówno
na pacjentów, jak i lekarzy przyniosły mieszane wyniki odnoszące się do poprawy
kontroli ciśnienia tętniczego u chorych
na cukrzycę.29-34 W przeglądach systematycznych i metaanalizach wykazano jednak
obniżenie ciśnienia tętniczego dzięki grupowej lub indywidualnej edukacji chorych, a także leczeniu zespołowemu
prowadzonemu z udziałem pielęgniarek
i farmaceutów.35-37
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Początkowa ocena chorego
na nadciśnienie
U chorych na cukrzycę należy mierzyć
i odnotowywać wartości ciśnienia tętniczego podczas każdej wizyty, posługując się
urządzeniem, które było niedawno kalibrowane.38 Przed pomiarem chory powinien przebywać w pozycji siedzącej
przez 5 minut, a podczas pomiaru siedzieć
ze stopami opartymi na podłodze i podpartym odsłoniętym ramieniem znajdującym się na wysokości serca. Mankiet
aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego
powinien obejmować 80% obwodu ramienia. Jeżeli dokonuje się manualnego pomiaru, ciśnieniu skurczowemu odpowiada
pojawienie się tonów Korotkowa, a rozkurczowemu ich zanik. Należy odnotować
średnią z dwóch pomiarów przeprowadzonych w odstępie 2 minut. Chorzy powinni wiedzieć, jakie jest prawidłowe oraz
ich własne docelowe ciśnienie tętnicze,
ponieważ może to zwiększać ich świadomy udział w leczeniu nadciśnienia.
U chorych na cukrzycę nadciśnienie
rozpoznaje się wtedy, gdy średnie ciśnienie tętnicze zmierzone dwukrotnie podczas co najmniej dwóch wizyt wynosi
≥130/80 mm Hg.1 Zmierzone wartości należy potwierdzić na drugim ramieniu. Dokładne badanie przedmiotowe chorych
na nadciśnienie tętnicze powinno obejmować ocenę dna oczu, badanie tarczycy, serca i płuc, osłuchiwanie szyi, brzucha
i pachwin w poszukiwaniu szmerów naczyniowych, badanie palpacyjne jamy
brzusznej w poszukiwaniu tętniaka aorty
brzusznej, ocenę tętna na tętnicach obwodowych i obrzęków na kończynach dolnych, a także badanie neurologiczne.1
Początkowa diagnostyka u chorych na
nadciśnienie obejmuje również elektrokardiogram, badanie ogólne moczu, ocenę hematokrytu oraz oznaczenie stężenia
elektrolitów (w tym wapnia i potasu), glukozy, kreatyniny i lipidów we krwi.
Wykazano, że ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego oraz okresowe
domowe pomiary są szczególnie pomocne
u chorych na nadciśnienie białego fartucha, z wątpliwościami dotyczącymi przyjmowania przez chorego przepisanych
leków lub działaniami niepożądanymi leków. Banegas i wsp.39 wykazali, że u 23-60%
kohorty z nadciśnieniem tętniczym ciśnienie tętnicze w pomiarach domowych było
w rzeczywistości prawidłowe lub prawie
prawidłowe (BP <130/80 mm Hg). Często
obserwuje się wyższe ciśnienie tętnicze
mierzone w warunkach klinicznych.39
W dwóch niedawnych badaniach kohortowych wykazano, że ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego pozwala
lepiej przewidywać incydenty sercowo-na6
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czyniowe niż pomiary w warunkach klinicznych.40,41 Jeżeli chorzy sami mierzą
ciśnienie tętnicze w domu, stosowany
przez nich aparat powinien być kalibrowany względem urządzenia stosowanego w przychodni.

Leczenie nadciśnienia
tętniczego
U chorych na cukrzycę docelowe ciśnienie
skurczowe wynosi <130 mm Hg, a rozkurczowe <80 mm Hg.38 Dla osiągnięcia tych
celów można podjąć próbę wprowadzenia
samych zmian w stylu życia przez okres
nie dłuższy niż 3 miesiące u chorych z ciśnieniem skurczowym 130-139 mm Hg lub
rozkurczowym 80-89 mm Hg. Jeżeli ciśnienie tętnicze wynosi ≥140/90 mm Hg,
razem ze zmianami stylu życia należy
u chorego zastosować farmakoterapię.
Do zmian stylu życia, które umożliwiają
obniżenie ciśnienia tętniczego, należą:
zmniejszenie masy ciała, jeżeli wskaźnik
masy ciała (BMI) wynosi ≥25 kg/m2 (przeciętne obniżenie ciśnienia skurczowego
o 5-20 mm Hg/10 kg ubytku masy ciała),
zastosowanie diety Dietary Approaches
to Stop Hypertension (DASH) (powodującej obniżenie ciśnienia skurczowego
o 8-14 mm Hg), ograniczenie spożycia
sodu (obniżenie o 2-8 mm Hg), zwiększenie aktywności ﬁzycznej (obniżenie
o 4-9 mm Hg), umiarkowane spożycie alkoholu (obniżenie o 2-4 mm Hg), zaprzestanie palenia tytoniu oraz ograniczenie
stresu.38 Dieta DASH obejmuje owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste i mleczne
o małej zawartości tłuszczu, a także zakłada ograniczenie spożycia tłuszczów nasyconych, łącznego spożycia tłuszczów oraz
spożycia cholesterolu. Zaleca się również
docelowe spożycie 1500-2300 mg sodu
na dobę.1,42
U chorych z ciśnieniem tętniczym wyższym od wartości docelowych, u których
wprowadzenie zmian w stylu życia nie
spowodowało jego dostatecznego obniżenia, wskazane jest stosowanie leków hipotensyjnych. Chorzy na cukrzycę, u których
konieczna jest farmakoterapia, wymagają
często co najmniej dwóch leków do osiągnięcia docelowego ciśnienia tętniczego.38
Często stosowane klasy leków i ich potencjalne działania niepożądane omówiono
poniżej i podsumowano w tabeli 2.
Farmakoterapia u chorych na cukrzycę
powinna obejmować inhibitor ACE lub antagonistę receptora angiotensynowego
(ARB), w zależności od tego, która z tych
klas leków jest lepiej tolerowana.1 Te dwie
klasy uważa się za leki pierwszego rzutu.
W razie potrzeby można jednocześnie stosować leki z obu klas w celu większego

obniżenia ciśnienia tętniczego [zalecenie
dyskusyjne, biorąc pod uwagę niezbyt duży dodatkowy rezultat hipotensyjny i brak
dowodów korzystnego wpływu na sercowo-naczyniowe wyniki leczenia, zwłaszcza
w zestawieniu z innymi możliwymi połączeniami leków hipotensyjnych – przyp.
tłum.]. Inhibitory ACE i ARB zmniejszają
ryzyko powikłań makronaczyniowych
i zapobiegają progresji nefropatii cukrzycowej.43 Chorym z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie lub obustronnym
zwężeniem tętnic nerkowych nie należy
przepisywać inhibitorów ACE, a przepisując ARB choremu z obrzękiem naczynioruchowym wywołanym przez inhibitor ACE
w wywiadzie, należy zachować ostrożność.
Inną klasą leków hipotensyjnych, która
jest przydatna u chorych na cukrzycę, są
diuretyki. U chorych z minimalnymi cechami przewlekłej choroby nerek (oszacowana ﬁltracja kłębuszkowa [eGFR]
≥30 ml/min/1,73 m2) za leki drugiego rzutu po rozpoczęciu leczenia inhibitorem
ACE lub ARB uważa się diuretyki tiazydowe. Połączenia inhibitorów ACE lub ARB
z tiazydami mogą być skuteczniejsze niż
monoterapia każdą z tych klas leków.
Chorzy z dną moczanową lub hiponatremią w wywiadzie wymagają ścisłej obserwacji, ponieważ tiazydy mogą nasilać te
stany.1 Jeżeli eGFR u chorego wynosi
<30 ml/min/1,73 m2 (co zwykle odpowiada stężeniu kreatyniny w surowicy
2,5-3 mg/dl), jako dodatkowy lek hipotensyjny wskazany jest diuretyk pętlowy.38
Antagoniści wapnia, jako klasa, również skutecznie obniżają ciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę. Jeżeli jednak
chodzi o wpływ na występowanie incydentów sercowo-naczyniowych, w porównaniu z inhibitorami ACE antagoniści
wapnia nie chronią skutecznie przed świeżym zawałem serca, udarem mózgu lub
dławicą piersiową wymagającą hospitalizacji. Te leki zajmują więc dalsze miejsce
w schematach leczenia hipotensyjnego
w tej populacji.44 Co więcej, antagoniści
wapnia nie chronią przed progresją choroby nerek.
Inną klasą leków hipotensyjnych, które
można stosować, są β-adrenolityki.
W przypadku dławicy piersiowej, przebytego zawału serca lub niewydolności serca
u chorego na cukrzycę β-adrenolityki
przynoszą niewątpliwe korzyści w prewencji wtórnej,45 mogą one jednak nasilać astmę oskrzelową lub inną reaktywną
chorobę dróg oddechowych, a także wywoływać blok przedsionkowo-komorowy
drugiego lub trzeciego stopnia.1 Należy
pamiętać, że u chorych na cukrzycę β-adrenolityki mogą powodować przyrost masy ciała, zwiększać zapotrzebowanie na
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

Tabela 2. Doustne leki hipotensyjne u chorych na cukrzycę i wskazania do ich stosowania*
Klasa
leków

Przykładowe leki

Częste działania
niepożądane

Choroby współistniejące, Informacje dotyczące
w których stosowanie
stosowania w pediatrii
danej klasy jest właściwe

Inhibitory ACE

Benazepryl, kaptopryl,
enalapryl, fozynopryl,
lizynopryl, moeksypryl,
peryndopryl, chinapryl,
ramipryl i trandolapryl

Suchy kaszel, nadmierny
spadek BP, hiperkalemia, bóle
i zawroty głowy, męczliwość,
nudności i upośledzenie
czynności nerek

Przewlekła choroba nerek,
niewydolność serca
i choroby układu sercowo-naczyniowego

ARB

Kandesartan, eprosartan, Zawroty i bóle głowy, bóle
Przewlekła choroba nerek
irbesartan, losartan,
mięśniowe, bolesne kurcze
i niewydolność serca
olmesartan, telmisartan mięśni, hiperkalemia
i walsartan
i upośledzenie czynności nerek

Diuretyki

Tiazydy i diuretyki
tiazydopodobne:
chlorotiazyd,
chlortalidon,
hydrochlorotiazyd,
metolazon, indapamid
i politiazyd

Hipokalemia, hiponatremia,
hipertriglicerydemia,
hipercholesterolemia
i zaburzenia wzwodu

www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

Kobiety w wieku rozrodczym
powinny stosować wiarygodną
metodę antykoncepcji. Rejestracja
FDA dotycząca stosowania ARB
w pediatrii jest ograniczona do dzieci
w wieku ≥6 lat i z klirensem kreatyniny
≥0 ml/min/,7 m2

Choroby układu sercowo- Hydrochlorotiazyd zarejestrowany
-naczyniowego
jest przez FDA do stosowania
u dzieci. Można go stosować
u pacjentów od 6 miesiąca życia

Diuretyki pętlowe:
furosemid, torasemid,
bumetanid

insulinę i maskować objawy hipoglikemii.46
Połączenia leków hipotensyjnych mogą
działać synergicznie, powodując większe
obniżenie ciśnienia tętniczego niż w przypadku stosowania każdego z leków oddzielnie.47 Mimo że wiele preparatów
złożonych jest droższych niż pojedyncze
leki, obecnie niektóre są dostępne ze zniżką w głównych sieciach aptek w Stanach
Zjednoczonych [w Polsce mogą być objęte
podobną refundacją jak pojedyncze leki –
przyp. tłum.]. Należy zachowywać ostrożność w przypadku jednoczesnego przepisywania antagonistów wapnia nienależących
do grupy pochodnych dihydropirydyny
(werapamil lub diltiazem) i β-adrenolityków, ponieważ takie połączenie może być
przyczyną bradykardii i bloku przedsionkowo-komorowego.
Chorzy ze źle kontrolowanym nadciśnieniem powinni zgłaszać się na wizyty
kontrolne co miesiąc, do czasu uzyskania
wartości ciśnienia tętniczego
<130/80 mm Hg.1 Stężenie potasu i kreatyniny w surowicy należy kontrolować
co najmniej dwa razy w roku, a także

Kobiety w wieku rozrodczym
powinny stosować wiarygodną
metodę antykoncepcji. Rejestracja
FDA dotycząca stosowania
inhibitorów ACE w pediatrii jest
ograniczona do dzieci w wieku ≥6 lat
i z klirensem kreatyniny
≥0 ml/min/,7 m2

Furosemid zarejestrowany jest
u dzieci tylko do leczenia obrzęków,
ale może być przydatny jako kolejny
lek u dzieci z nadciśnieniem opornym
na leczenie, zwłaszcza w przypadku
występowania choroby nerek

w ciągu 1-2 tygodni po rozpoczęciu podawania diuretyku tiazydowego, inhibitora
ACE lub ARB. Kiedy ciśnienie tętnicze się
ustabilizuje, chorzy mogą zgłaszać się na
wizyty kontrolne co 3-6 miesięcy.1

Nadciśnienie tętnicze u dzieci
i młodzieży
Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży
deﬁniuje się jako ciśnienie skurczowe i/lub
rozkurczowe ≥95 centyla dla danego wieku, płci i wzrostu podczas trzech lub więcej pomiarów.48 Ogólnokrajowe badania
przekrojowe, prowadzone w Stanach Zjednoczonych w latach 1988-2002, wskazują
na zwiększanie się liczby dzieci i nastolatków w wieku 8-17 lat z podwyższonym ciśnieniem tętniczym, ale częstość
występowania nadciśnienia tętniczego
wśród dzieci chorych na cukrzycę jest nieznana.49-51
U wszystkich dzieci w wieku >3 lat należy mierzyć ciśnienie tętnicze podczas badań kontrolnych (bilansowych). U dzieci
i nastolatków chorych na cukrzycę leczenie należy rozpoczynać, początkowo

wprowadzając zmiany w stylu życia, jeżeli
ciśnienie tętnicze mieści się w zakresie
wartości wysokich prawidłowych (ciśnienie skurczowe lub rozkurczowe ≥90 centyla dla danego wieku, płci i wzrostu) lub
gdy wynosi >120/80 mm Hg podczas
trzech pomiarów u dzieci z nadwagą bądź
otyłością.38,51 W ramach początkowej diagnostyki nadciśnienia tętniczego u dzieci
należy wykonywać badanie echokardiograﬁczne w celu oceny przerostu lewej
komory.48
Podobnie jak u dorosłych, zmiany stylu życia obejmują dietę i wysiłek fizyczny,
a także redukcję masy ciała, jeżeli jest taka
potrzeba. U dzieci, u których po 3-6 miesiącach nie osiągnięto docelowego ciśnienia tętniczego, a także z wtórnymi
postaciami nadciśnienia, należy rozpocząć farmakoterapię jednym lekiem
hipotensyjnym (tab. 2). Celem leczenia
u dzieci i nastolatków chorych na cukrzycę jest obniżenie ciśnienia tętniczego
poniżej 90 centyla.48 Intensyfikacja farmakoterapii powinna następować podobnie
jak u dorosłych. Należy brać pod uwagę
potencjalne teratogenne działanie inhibiTom 7 Nr 4, 2010 Diabetologia po Dyplomie
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Tabela 2. Doustne leki hipotensyjne u chorych na cukrzycę i wskazania do ich stosowania* (cd)
Klasa
leków

Przykładowe leki

Częste działania
niepożądane

Choroby współistniejące, Informacje dotyczące
w których stosowanie
stosowania w pediatrii
danej klasy jest właściwe

Antagoniści
wapnia

Pochodne
dihydropirydyny:
amlodypina, felodypina,
isradypina, nikardypina,
nifedypina i nisoldypina

Zawroty i bóle głowy, obrzęki, Choroby układu sercowo- FDA zarejestrowała tylko amlodypinę
zmiany częstości rytmu serca, -naczyniowego
do stosowania u dzieci >6 roku życia
zaczerwienienie skóry
i zaparcia

Leki nienależące do
grupy pochodnych
dihydropirydyny:
diltiazem i werapamil
β-adrenolityki

Atenolol, betaksolol,
bisoprolol, metoprolol,
nadolol, propranolol,
tymolol, karwedilol,†
labetalol,† acebutolol,‡
penbutolol‡ i pindolol‡

Skurcz oskrzeli, blok
Niewydolność serca
przedsionkowo-komorowy
i choroby układu sercowoII lub III stopnia,
-naczyniowego
bradykardia, nudności,
biegunka, męczliwość,
zawroty głowy, depresja,
omamy, koszmary senne,
zaburzenia wzwodu, przyrost
masy ciała, obrzęki
i nadmierny spadek BP

Mogą ograniczać wydolność ﬁzyczną.
Labetalol i atenolol nie powinny być
stosowane u chorych na cukrzycę
insulinozależną. Przeprowadzono
dwa badania dotyczące stosowania
w pediatrii metoprololu
o przedłużonym uwalnianiu oraz
bisoprololu w połączeniu
z hydrochlorotiazydem

ACE – enzym konwertujący angiotensynę, ARB – antagonista receptora angiotensynowego, BP – ciśnienie tętnicze, FDA – Food and Drug Administration.
*Zestawienie nie obejmuje innych klas leków hipotensyjnych, takich jak diuretyki oszczędzające potas, antagoniści receptora aldosteronu, α-adrenolityki,
agoniści receptorów α-adrenergicznych o działaniu ośrodkowym oraz leki bezpośrednio rozszerzające naczynia krwionośne.
†
Te leki blokują również receptory α-adrenergiczne.
‡
Te leki wykazują również aktywność sympatykomimetyczną.

torów ACE i ARB, jeśli przepisuje się te leki nastolatkom i młodym kobietom.

Clinical Diabetes, Vol. 28, No. 3, 2010, p. 107.
Blood Pressure Management in Patients With
Diabetes.

Podsumowanie

Podziękowania

Zarówno nadciśnienie tętnicze, jak i cukrzyca są częstymi chorobami. Zaawansowany wiek, otyłość oraz pogarszanie
się czynności nerek przyczyniają się
do zwiększenia prawdopodobieństwa
występowania nadciśnienia u chorych
na cukrzycę. Ze względu na coraz większe rozpowszechnienie otyłości, brak
aktywności fizycznej oraz starzenie się
populacji ogólnej cukrzyca i nadciśnienie tętnicze są niezwykle poważnymi
problemami zdrowia publicznego
w XXI wieku. Dobra kontrola ciśnienia
tętniczego u chorych na cukrzycę może
wpływać na ważne sercowo-naczyniowe
wyniki leczenia, ponieważ zależność
między ciśnieniem tętniczym a ryzykiem
incydentów sercowo-naczyniowych
jest ciągła, zgodnie obserwowana i niezależna od innych czynników ryzyka.
Potrzebne są dalsze dane z badań naukowych, aby wykazać zasadność obniżania
ciśnienia tętniczego do niższych wartości docelowych niż jest to obecnie
zalecane.

Dr Salanitro otrzymuje fundusze w ramach Veterans Affairs National Quality
Scholars Fellowship, a dr Roumie otrzymała Veterans Affairs Health Services Research & Development (HSR&D) Career
Development Award (nr 04-342-2).
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