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∗ Arteriální hypertenze a současná doporučení 
∗ Jak se měnila léčba hypertenze v čase 
∗ Candesartan 
∗ Telmisartan

Agenda



∗ je hlavním rizikovým faktorem  
∗ ischemické choroby srdeční 
∗ mozkové mrtvice 
∗ srdečního selhání  
∗ onemocnění ledvin. 

∗ je hlavním modifikovatelným rizikovým faktorem 
nemocnosti a úmrtnosti na celém světě 

∗ Je dobře léčitelná

Arteriální hypertenze



- Pro diagnostiku hypertenze v ordinaci použijte průměrnou 
hranici 140/90 mm Hg, pro domácí monitorování 135/85 mm 
Hg a pro 24hodinové ambulantní monitorování 130/80 mm 
Hg. 

- Počáteční posouzení u pacienta s hypertenzí by mělo 
zhodnotit kardiovaskulární riziko a případné poškození 
orgánů způsobené hypertenzí. 

- U pacientů s hypertenzí 1. stupně a bez komorbidit zvažte 
intervenci životního stylu po dobu tří až šesti měsíců před 
zahájením medikace. 

- Po zahájení medikace je cílový krevní tlak nižší než 140/90 
mm Hg během tří měsíců a po třech měsících snížit cílový 
tlak na méně než 130/80 mm Hg u pacientů mladších 65 let.

Co říkají platná doporučení ESH/
ESC?

2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out-of-office blood pressure 
measurement



- Dosavadní klasifikace TK, stejně jako prahové a 
cílové hodnoty pro léčbu, jsou však stále založeny 
na konvenčním měření ordinačního TK 

- Současná doporučení doporučují široké využití 
ABPM (ambulantního měření TK) a HBPM (domácího 
měření) pro odhalení hypertenze bílého pláště 
(WCH), maskované hypertenze (MH), rezistentní 
hypertenze a dalších klinicky významných stavů.  

- Validovaný tonometr!

Jak a kde měřit TK?

2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out-of-office blood pressure 
measurement



Správné měření TK 

2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out-of-office blood pressure 
measurement



∗ Podle nových guidelines je doporučeno zahájit 
antihypertenzní terapii kombinací dvou léků, 
přednostně je-li dostupná v rámci jedné tablety.  

∗ Výjimkou jsou starší křehcí pacienti a jedinci s nízkým 
rizikem a hypertenzí 1. stupně.  

∗ V rámci terapie rezistentní hypertenze se nyní 
doporučuje přidání malé dávky spironolaktonu k 
dosavadní terapii (ACEi/ARB + blokátor kalciových 
kanálů nebo ACEi/ARB + diuretikum).  

∗ Pouze při intoleranci spironolaktonu lze zvolit jiné 
diuretikum nebo případně přidat bisoprolol či doxazosin.

Jak léčit hypertenzi?

Williams B, Mancia G, Spiering W et al. [ESC Scientific Document Group]. 2018 ESC/ESH Guidelines for the 
management of arterial hypertension. Eur Heart J  2018; 39(33): 3021–3104.  



Kdy zahájit léčbu?



∗ 19.století – rýžové odvary, neslaná dieta 
∗ Začátek 20. stol. – sedativa a špatně tolerované a 

toxické léky 
∗ Od 1950 – moderní diuretika, i díky nim zřejmě 

mezi 1972-1994 50% redukce CMP a ICHS 
∗ Od 60. let betablokátory 
∗ 1975 – captopril (ACEi) 
∗ Sartany od 90. let 20. století 

Jak se měnila léčba hypertenze v 
čase?



∗ Vysoká účinnost 
∗ Nepřítomnost metabolických účinků  
∗ Nezpůsobují akumulaci bradykininu 
∗ Nežádoucí účinky na úrovni placeba

Hypertenze a sartany



∗ Sartany patří do skupiny antagonistů receptoru AT1 (= 
receptoru angiotenzinu II podtypu 1) 

∗ Angiotenzin II je silný vazokonstriktor, který se váže na 
receptor AT1, čímž působí vazokonstrikci a uvolnění 
aldosteronu. Angiotenzin II rovněž stimuluje proliferaci 
hladkých svalových buněk.  

∗ Sartany selektivně blokují receptor AT1, a tím se 
zaměřují na konec kaskády RAAS (systém renin-
angiotenzin-aldosteron). To má za následek 
antihypertenzní účinek a pokles plazmatických 
koncentrací aldosteronu.

Mechanismus účinku



Mechanismus účinku



∗ K noninferioritě sartanů vůči ACE-I máme solidní 
data 

∗ Např. ve velké metaanalýze devíti studií s více než 
11 000 pacienty nebyl zjištěn statisticky významný 
rozdíl mezi pacienty léčenými ACE-I a sartany v 
celkové mortalitě ani v incidenci 
kardiovaskulárních příhod.

Sartany nebo ACEi?



∗ Sartany nebo ACEi u nemocných s komorbiditami jako: 
∗ Mikroalbuminurie 
∗ Renální dysfunkce/chronické onemocnění ledvin 
∗ metabolický syndrom 
∗ diabetes mellitus  
∗ Ateroskleróza 
∗ ICHS - stabilní angina pectoris a prodělaný IM 
∗ Fibrilace síní 
∗ Srdeční selhání 

∗ Podávání sartanů snižuje incidenci a progresi Alzheimerovy 
choroby a jejich užívání je doporučováno také pacientům 
s hypertenzí a rizikem demence.

Sartany nebo ACEi?
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Sartany nebo ACEi?



∗ Jde o snížení KV rizika u vysoce rizikových 
pacientů? 
∗ telmisartan, eventuálně losartan 

∗ Srdeční selhání? 
∗ losartan, candesartan nebo valsartan 

∗ s hypertenzí a vysokým rizikem iktu?  
∗ losartan, dle studií i telmisartan a candesartan

Který sartan komu?

Dézsi C. A. The different therapeutic choices with ARBs. Which one to give? When? Why? Am J Cardiovasc 
Drugs 2016 Aug; 16 (4): 255−266; doi: 10.1007/s40256-016-0165-4



∗ Snížení proteinurie?  
∗ dle posledních metaanalýz ze všech ARBs nejpřínosnější 

telmisartan 
∗ Fibrilace síní? 
∗ Telmisartan 

∗ Riziko rozvoje DM?  
∗ losartan, telmisartan, irbesartan, kandesartan a valsartan 

∗ u obézních hypertoniků se známkami metabolického 
syndromu 
∗ telmisartan

Který sartan komu?

Dézsi C. A. The different therapeutic choices with ARBs. Which one to give? When? Why? Am J Cardiovasc 
Drugs 2016 Aug; 16 (4): 255−266; doi: 10.1007/s40256-016-0165-4



∗ je indikován k léčbě esenciální hypertenze u dospělých 
pacientů 

∗ Jeho další indikaci představuje srdeční selhání se 
zhoršenou systolickou funkcí levé komory (HFrEF) 

∗ K dispozici je v širokém dávkovacím rozpětí 4 - 32 mg/
d. 

∗ Candesartan je kromě arteriální hypertenze 
indikován k léčbě srdečního selhání se sníženou 
ejekční frakcí, kde prokázal účinnost jak ve snížení 
morbidity na tato onemocnění, tak i mortality.

Candesartan

Dézsi C. A. The different therapeutic choices with ARBs. Which one to give? When? Why? Am J Cardiovasc 
Drugs 2016 Aug; 16 (4): 255−266; doi: 10.1007/s40256-016-0165-4



∗ Užívání originálu (Atacand ®) si většina lékařů 
neosvojila 

∗ Candesartan v ČR populární až od druhé dekády 
21. století  

∗ Výborně tolerované antihypertenzívum, benefity 
z hlediska kardiologů/internistů 

∗ Samostatně či v kombinaci +HCT, +amlodipin

Candesartan na českém trhu

Dézsi C. A. The different therapeutic choices with ARBs. Which one to give? When? Why? Am J Cardiovasc 
Drugs 2016 Aug; 16 (4): 255−266; doi: 10.1007/s40256-016-0165-4



∗ Telmisartan je indikován k léčbě esenciální hypertenze 
u dospělých pacientů. 

∗ Jeho další indikaci představuje kardiovaskulární 
prevence - snížení KV morbidity u dospělých s 
manifestním aterotrombotickým kardiovaskulárním 
onemocněním  
∗ anamnéza ischemické choroby srdeční 
∗ nebo cévní mozkové příhody nebo onemocnění periferních 

tepen) nebo s DM typu 2 s prokázaným orgánovým 
postižením. 

Telmisartan

Dézsi C. A. The different therapeutic choices with ARBs. Which one to give? When? Why? Am J Cardiovasc 
Drugs 2016 Aug; 16 (4): 255−266; doi: 10.1007/s40256-016-0165-4



∗ velmi vhodný u pacientů s metabolickým 
syndromem díky svému parciálnímu agonismu na 
receptorech PPAR-γ (jde o cílové receptory 
například pro glitazony - thiazolidindiony) 

∗ Užívání telmisartanu vede ke zlepšení parametrů 
glukózového metabolismu a triglyceridémie.  

∗ Kromě toho snižuje celkový i LDL cholesterol.

Telmisartan



∗ Originál je spojen s vysokým doplatkem 
∗ Telmisartan je obecně oblíbený u PL, mezi 

internisty, diabetology, nefrology, doporučován 
např. po Tx ledviny 

∗ Intiuitivně považován za silný (80 mg) 
∗ Populární jsou kombinace s amlodipinem

Telmisartan v ČR



∗ Sartany patří mezi účinná antihypertenzíva s dobrým efektem na snížení TK a 
dalšími benefity (snížení rizika diabetu, rizika CMP).  

∗ Máme k dispozici údaje o snížení rizika úmrtí u nemocných s hypertenzí (např. ze 
studie ONTARGET, kde byla potvrzena i noninferiorita telmisartanu vůči ACE-I).  

∗ Při výběru konkrétního preparátu je třeba respektovat schválené indikace a 
zohlednit komorbidity konkrétního nemocného.  

∗ Telmisartan je indikován kromě hypertenze také ke snížení kardiovaskulární 
morbidity (snížení rizika IM a CMP) u pacientů s manifestním KV onemocněním 
nebo DM 2. typu. 

∗ Candesartan je kromě arteriální hypertenze indikován k léčbě srdečního selhání 
se sníženou ejekční frakcí, kde prokázal účinnost jak ve snížení morbidity na tato 
onemocnění, tak i mortality. 

∗ Již neplatí často dosud rozšířené přesvědčení, že sartany představují pouhou 
alternativu ACE-I - existuje dostatek důkazů o jejich noninferioritě.

Závěrem



∗ Je třeba zdůraznit i mimořádně dobrou toleranci sartanů, 
která je na úrovni placeba (absence výskytu suchého kašle, 
absence nebo často spíše i zlepšení erektilní dysfunkce).  

∗ Ke zlepšení compliance může přispět i existence četných 
lékových kombinací (s amlodipinem i hydrochlorothiazidem).  

∗ To usnadňuje situaci u pacientů s hypertenzí, u nichž v 
souladu s aktuálními guidelines často zahajujeme terapii již 
dvoukombinaci léčiv.  

∗ V neposlední řadě je často jedním z kritériem úspěchu léčby 
absence doplatku ze strany pacienta, což je díky existenci 
kvalitních generických přípravků u sartanů též splněno.

Závěrem



Děkuji za pozornost!


