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Santrauka
Rezistentiška hipertenzija – tai sunki arterinės hiperten-
zijos forma, kuri nepasiduoda įprastiniam gydymui. Dia-
gnozuojant rezistentišką hipertenziją, svarbu ekskliuduoti 
pseudorezistencijos priežastis ir įsitikinti, ar laikomasi 
gydymo režimo, kadangi nemaža klaidingos diagnozės 
tikimybė. Pradinis rezistentiškos hipertenzijos gydymas 
pradedamas nuo esamų vaistų vartojimo adaptacijos, o 
tik vėliau svarstoma pridėti papildomų.
Tyrimo tikslas – remiantis naujausių publikacijų duome-
nimis, apžvelgti rezistentiškos hipertenzijos diagnostiką 
ir medikamentio gydymo būdus. 

Įvadas
Rezistentiška hipertenzija (RH) apibūdinama kaip hi-

pertenzija sergančio paciento aukštas arterinis kraujospū-
dis (AKS), kuris išlieka padidėjusio tikslinio kraujospūdžio 
atveju naudojant ≥3 skirtingų klasių antihipertenzinius vais-
tus, įskaitant ilgo veikimo kalcio kanalų blokatorius (KKB), 
angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorius (AKFI) 
ar angiotenzino II receptorių blokatorius (ARB). Klinikiniai 
AH gydymo tyrimai parodė, kad pacientų su RH didesnė 
kardiovaskulinių įvykių rizika, lyginant su pacientais, kurių 
AKS lengviau koreguojamas, nepaisant to, kad pritaikius 
tinkamą gydymą, pasiekiamas tikslinis AKS [4]. 

Tyrimo tikslas – remiantis naujausių publikacijų duo-
menimis, apžvelgti rezistentiškos hipertenzijos diagnostiką 
ir medikamentio gydymo būdus. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Mokslinių publikacijų paieška ir atranka atlikta anglų 

kalba, naudojantis PubMed ir Google Scholar mokslinių 
duomenų bazėmis. Viso teksto publikacijos buvo atrinktos, 
jei jų pavadinimas, santrauka ar reikšminiai žodžiai nurodė, 
kad mokslinis darbas yra tinkamas šiai apžvalgai. Naudoti 

raktažodžiai: resistant hypertension, diagnostics, manage-
ment, treatment.

Tyrimo rezultatai
Diagnostika. Nustatant RH diagnozę, svarbu ekskliu-

duoti antrinę arterinę hipertenziją (AH) ir svarbiausias pseu-
dorezistencijos priežastis, kurios gali būti dėl netaisyklingo 
AKS matavimo, netaisyklingo gydymo ar paskirtų vaistų 
vartojimo, balto chalato RH, kai gydymo įstaigoje matuoja-
mas AKS būna aukštesnis, nei pacientui įprastinėje aplinkoje. 
Europos kardiologų draugija ir Europos hipertenzijos drau-
gija yra nustačiusios RH diagnostinius kriterijus (1 lentelė).  

Gydymas. Pradinis RH medikamentinis gydymas pa-
remtas efektyvia ≥3 antihipertenzinių vaistų kombinacija, 
skiriant juos maksimaliai toleruotinomis dozėmis ir yra nu-
taikytas į renino-angiotenzino sistemos (RAS) slopinimą, 
kurį sudaro KKB, diuretikas ir ARB arba AKFI [5]. Prieš 
pridedant papildomą vaistą, rekomenduojama jo vartojimo 
adaptacija: vartojamų vaistų derinys vienoje tabletėje, var-
tojamų vaistų laiko keitimas, kad bent vienas vaistas būtų 
vartojamas nakčiai arba pakeisti diuretiką [5, 6]. Tiazidiniai 
diuretikai, tokie kaip hidrochlorotiazidas, chlortalidonas arba 
indapamidas yra pirmos eiles diuretikai, skirti AH gydymui. 
Atlikti tyrimai parodė, kad ilgo veikimo tiazidinis diuretikas 
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1 lentelė. RH diagnostiniai kriterijai (pagal ESH/ESC 2018 gaires).
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chlortalidonas turi pranašumą, lyginant jį su hidrochlorotia-
zidu (HCTZ)[7]. Literatūroje aprašyta atvejų, kai pakeitus 
HCTZ į chlortalidoną pasiekiama geresnė AKS kontrolė, 
tačiau pastarasis sukelia nepageidaujamų metabolinių reak-
cijų, tokių kaip hipokalemija ir hiponatremija, todėl vartojant 
chlortalidoną reikalinga nuolatinė elektrolitų stebėsena [8]. 
Literatūroje daugėja įrodymų apie spironolaktono 50mg/d 
kaip 4 eilės vaisto efektyvumą, gydant RH. Skysčių perte-
klius organizme ir natrio susilaikymas nurodytas kaip pa-
grindinis patofiziologinis mechanizmas esant RH, o diuretikų 
kombinacija parodė efektyvesnį AKS kontrolės rezultatą, 
lyginant su RAS blokatorių kombinacija [9]. Spironolak-
tonas nerekomenduojamas pacientams, kurių eGFR<45ml/
min/1,73 m2 ir kalis > 4.5 mmol/l, kadangi galima sukelti 
tolesnį inkstų funkcijos blogėjimą ir hiperkalemiją, tokiu 
atveju amiloridas galėtų būti alternatyva spironolaktonui, 
kadangi literatūroje nurodytas efektyvumas labai panašus [5, 
6]. Lyginant su spironolaktonu, amiloridas nesukelia tokių 
šalutinių reiškinių kaip ginekomastija, erekcijos sutrikimai 
ir mėnesinių ciklo sutrikimai. 

Išvados
1. Nustatant RH diagnozę, svarbu atmesti pseudorezis-

tencijos priežastis.
2. Prieš pridedant papildomą medikamentą RH gydymui, 

rekomenduojama modifikuoti pradinį gydymą.
3. Gydant RH, diuretikų kombinacija efektyvesnė už 

RAS blokatorių kombinaciją. 
4. Amiloridas galėtų būti alternatyva spironolaktonui 

dėl mažesnės šalutinių reiškinių rizikos. 
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Summary
 Resistant hypertension is a particularly severe form of hyper-

tension that doesn’t respond to standard treatment. Before diagno-
sing resistant hypertension, it is important to exclude the causes of 
pseudo-resistance and to ensure that the treatment regimen is fol-
lowed, as there is a risk of misdiagnosis. Initial treatment of resi-
stant hypertension begins with adaptation of existing medications 
and only after additional medications are considered. The aim of 
this study was to review the latest scientific publications on resis-
tant arterial hypertension diagnostics and medical treatment.

Conclusions. 1. It’s important to exclude pseudo-resistance be-
fore diagnosing resistant hypertension. 2. The initial treatment of 
resistant hypertension should be modified before considering addi-
tional medication. 3. The combination of diuretics is more effective 
than combination of RAS blockers. 4. Amiloride could be an al-
ternative to spironolactone due to the lower risk of side effects.
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