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A téma jelentősége
• Felnőttkori hypertonia gyakorisága, szerepe a 

morbiditásban és mortalitásban 

• Gyermekkori hypertonia
– Sokáig kizárólag szekunder, renalis és ritkán endokrin 

eredetűnek tartottuk

(prevalencia<0.5%)

– Új „epidemia” gyermekkorban:

a hypertonia az asthma és az obesitás után a harmadik 

leggyakoribb krónikus betegség gyermekkorban

(prevalencia 3-6% !)



• A vérnyomás vizsgálata, méréstechnika, 
normálértékek, ABPM helye 

• Hypertonia előfordulásának gyakorisága és 
okai gyermekkorban etiológia az életkor 
függvényében 

• Terápia terápiás elvek gyermekkorban használt 
gyógyszerek 



A vérnyomás vizsgálata,  méréstechnika, 
normálértékek,  ABPM helye 



Tisztázandó kérdések

• Fennáll-e valóban hypertonia? – ha igen, 
milyen mértékű  

• Mérése – Hagyományos, higanyos mérővel –
Oscillometriás elven – Vérnyomás monitorral 
(=ABPM-el)  

• Normálértékek – módszerfüggő– életkorfüggő 



Tisztázandó kérdések

• Vannak-e rizikó-faktorok – általános: 
familiaritás/obesitás/dohányzás/életmód 
(étkezési szokások, stressz) –

• ritkább egyéni: kis születési súly, egyéb (?) –
hyperlipidaemia – diabetes 

• van-e másodlagos célszerv károsodás? 

-szemfenéki eltérés  

-coronaria, cardiovasculáris

-renalis 



Normálértékek, technika

• Mandzsetta: szélessége a felkar kerületének 
40-44%-a, azaz a felkar szélességének mintegy 
2/3-át kell fedje. 

• Keskenyebb mandzsettával a valósnál 
magasabb, szélesebb mandzsettával 
alacsonyabb értékeket kapunk. 





Normálértékek, technika

Újszülött és kisdedkorban a hagyományos 
vérnyomásmérési technika nem alkalmazható 
biztonsággal, tehát – a mérőeszközt, valamint 
a – mérési technikát adaptálni kell a gyermek 
testméreteihez 

A vérnyomás normálértéke az életkorral (és a 
testméretekkel) párhuzamosan változik
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Mikor és hogyan mérjünk vérnyomást? 

• >3 évnél idősebb gyermekek vérnyomását a 
fizikális vizsgálat során meg kell mérni

U.S. Department of 

Health and Human 

Services

National Institutes 

of Health

National Heart, Lung, 

and Blood Institute

• Csak megfelelő méretű mandzsettával lehet 
valós eredményt mérni

• Emelkedett vérnyomást ismételt méréssel 
kell igazolni

• Az auscultációs módszer előnyben 
részesítendő 

• Oscillometriás úton mért >90 percentilis 
feletti vérnyomásértéket auscultációval kell 
megerősíteni
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Mikor kell <3 éves kor alatt 

vérnyomást mérni

• Volt koraszülött, kis súlyú gyermek, ill. aki 
perinatális intenzív ellátásban részesült

• Veleszületett (korrigált vagy korrigálatlan) szívhiba

• Visszatérő húgyúti fertőzés, hematuria és/vagy 
proteinuria

• Húgyúti fejlődési rendellenesség családi előfordulása

• Örökletes vesebetegség családi előfordulása
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A „FLUSH” módszer



SBP

DBP
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Csecsemők vérnyomása

*Task Force on Blood Pressure Control in Children. Report of the Second Task Force on Blood Pressure Control in Children—

1987.Pediatrics.1987;79:1–25(PR)
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The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure 

in children and adolescents. Pediatrics (2004) 114(2 Suppl 4th Report): 555–576.



Vascularis halálozás és vérnyomás
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Definiciók

• “Normális vérnyomás”: < 90th

percentile (kor, nem, magasság).

• “Prehypertónia” (borderline):

SBP és/vagy DBP 90th- 95th percentile (kor, nem 
magasság). 

For age >12years, BP >120/80 regardless of 90th percentile considered pre-
hypertension



Definiciók

• “Hypertónia”: SBP és/vagy DBP >95th pc

(kor, nem magasság)

Stage 1: 95th – 99th percentile + 5 mmHg

Stage 2: > 99th percentile + 5 mmHg

*Confirmed on 3 or more occasions



Definíciók

• “White Coat Hypertension”: RR> 95th pc, 
a rendelőben, de otthon normális

• “Masked Hypertension”: Normális RR a 
rendelőben, de otthon magas



ABPM





24 órás vérnyomásmérés (ABPM) 
indikációja gyermekkorban

• A hypertonia diagnózisának igazolása

• A „rendelői hypertonia” ill. a „fehérköpeny 
effektus” kiszűrése; 

• Vérnyomás napszaki ritmusának megítélése 
(mind hypertoniás, mind normotóniás 
vesebetegekben indokolt)

• A gyógyszeres kezelés hatásának ellenőrzése 



Etiológia

• “Primer” (essential) 

-rising impact of  obesity (~30% of  obese with HTN)

• “Szekunder”
-represents ~ 5% of  pediatric HTN



Primer hypertónia 

gyermekkorban 

• Általában enyhe vagy stage 1 hypertónia

• Gyakran túlsúlyos gyermekeknél

• Gyakran társul „+” családi anamnézissel



Szekunder hypertónia 

gyermekkorban
• Gyermekekben gyakoribb, mint felnőttekben

• Bármely hypertóniás gyermeknél felmerülhet

• A betegek jelentős részének renoparenchymás vagy 
rensovascularis betegsége van

• Gyakran már a kórtörténet és a fizikális vizsgálat is utal 
a háttérben álló etiológiára



Renoparenchymás mechanizmusok

• A vérnyomásszabályozás mindkét alapvető 
komponense (volumen, érellenállás) érintett.



Generation of  HTN in CKD 



Renoparenchymás mechanizmusok

• Glomerulonephritis

(akut GN esetén – csökkenő GFR- víz- és Na 
retentio- volumenterhelés)



Renoparenchymás mechanizmusok

• HUS

(endothelkárosodás,  haemolízis

D+: Glomerularis károsodás – volumenterhelés

D-: arteriolakárosodás



ARPKD

• AR

• Csecsemőkorban manifesztálódhat

• Hypertonia vezető tünet



ARPKD

Normal ARPKD



ADPKD

• AD

• -gyakran  csak a 4. évtized után okoz 
hypertóniát

• Mechanizmusábana cysták környezetében, 
nyomásnak kitett parenchymából felszabaduló 
renin játszik szerepet



ADPKD



Obstruktív uropathiák

• Általában renin mediálta hypertóniához vezet



Obstrukció

Normal
Obstructed



Krónikus veseelégtelenség

• Csökkenő GFR- volumenexpansio

• RAS és sympatoadrenerg rendszerek 
aktivációja- megnövekedett perctérfogat, 
csökkent ér compliance, Na retentio



Generation of  HTN in CKD 



Vesetumor

• Wilms tumor 

- okozhat parencymadestrukciót és vascularis 
kompressziót is



compression of  renal 

artery

L



Renovascularis hypertonia

• RAS aktiválódás

• -só- és vízretentio



Renovascularis hypertonia

• Fibromuscularis dysplasia

-nem atherosclerotikus és nem gyulladásos 
érelváltozás

-közepes és kisméretű arteriákban

-fiatal nőkben a leggyakoribb

-érintheti: reno-, cerebro-vascularis, 
mesenterica, subcalvia, iliaca, multiplex



Renovascular disease



Renovascularis hypertonia

• Vasculitisek

-polyarteritis, 

-scleroderma (Blau sy), 

-SLE

-Takayasu



Primer endokrin hypertonia

• Korikosteroid indukálta (Cushing, ACTH 
termelő tumor, iatrogen!)

• Mineralokortikoidok

(CAH-11β OH-áz, és 17 α OH-áz, primer 
hyperaldoszteronizmus, FHA, Liddle, AME)



Primer endokrin hypertonia

• Katekolaminok
(phaeocrocytoma, neuroblastoma, ganglineuroma )

• Pajzsmirigyhormonok

(hyperthyreosis)

Egyebek: Inzulin, hypophysishormonok

(GH, IGF-1)



Központi idegrendszeri eltérésen 
alapuló hypertónia 

-Convulsio, poliomyelitis, Guillan-Barré

Jellemző: fokoztt sympatoadrenerg rendszer)

-Fokozott intracraniális nyomás

Jellemző: IV. agykamrában lokalizálódó pressor 
központok izgalma fokozódik



Gyógyszer okozta magas vérnyomás

• Kokain, sympatomimetikumok , Epo, NSAID, 
oralis contraceptívumok, vasocontriktor 
orrcseppek, ADH, CyA



Kardiális eredetű hypertónia

• Coarctatio aortae

• Aortitis

• Hyperkinetikus keringés

• Takayasu aortitis







Etiology of Hypertension

Newborn Early Childhood 
(Infant-6 yo)

School Age 

(6-12 yo)

Adolescence

•Renal vein 
thrombosis

•Coarctation

•Renal artery 
stenosis

•Congenital renal 
anomalies

•Renal parenchymal 
disease

•Renovascular 
disease

•Coarctation

•Renal parenchymal 
disease

•Renovascular 
disease

•Essential 
hypertension

•Essential 
hypertension

•Renal parenchymal 
disease

•Renovascular 
disease

Constantine and Linakis, Pediatric Emergency Care, 2005



A gyermekkori hypertonia oka az 
életkor függvényében (gyakorisági 

sorrendben)

Újszülött:

-arteria vagy vena renalis thrombosis

- arteria renalis szűkület

- vesefejlődési rendellenességek

- corarctatio aortae

- bronchopulmonaris dysplasia 



A gyermekkori hypertonia oka az 
életkor függvény ében

• 1 -10 év

- renoparenchymás ok 

- renovascularis ok

- coarctatio 

- iatrogén (gy ógyszer: steroid, β -mimeticum)

- essentialis hypertonia

- endocrin, tumor (ritka )



A gyermekkori hypertonia oka az 
életkor függvény ében

12 -18 év:

- essentialis hypertonia

- obesitas 

- iatrogén (gyógyszer: steroid, β -mimeticum, 
anticoncipiens, drog, coffein )

- renoparenchymás ok (ritkább)

- endocrin (ritka)

- coarctatio (ritka ) 



A hypertonia kivizsgálása



A hypertonia kivizsgálása: anamnézis

• a családban előforduló magasvérnyomás, 
szívbetegség, gyógyszerszedés

• Perinatalis ellátás (köldök-artéria kanülálás),

• hasi vagy fejet ért trauma 

• korábbi betegségek vesebetegség, endocrin 
betegség, súlygyarapodás, súlyvesztés 
diabetes mellitus, hyperlipoproteinaemia, 
immunbetegség 



A hypertonia kivizsgálása, fizikális 
vizsgálat

• Obesitas

• Anaemia

• Rachitis

• Fokozott virilizáció

• Café au lait foltok, neurofibromák 

• Cushingoid küllem 

• Pulzus különbség a felső és az alsóvégtag 
között 



A hypertonia kivizsgálása
Első lépcsőben végzendő vizsgálatok

• vizelet: vizeletvizsgálat, pH, bakteriológia, 

• 24 órás elektrolit kiválasztás, GFR

• szérum: CN, kreatinin, Na, K, Cl, húgysav, pH, 
pCO2, éhezéses vércukor, koleszterin, 
trigliceridek,

• vérkép obesitásban: vércukor terhelés, inzulin, 
húgysav 

• hasi ultrahang 



A hypertonia kivizsgálása
Második lépcsőben ajánlott vizsgálatok

• renalis Doppler UH,

• Dinamikus és statikus vesescintigrafia, 
pharmacoscintigraphia – mictios cystourethrografia 

• EKG, echo-kardiográfia

• Szemészeti vizsgálat 

• Speciális vizsgálatok – Renin meghatározás 

• CT-MR angiografia – Angiografia 

• vesebiopszia

• Endocrin és monogénes hypertoniák vizsgálata 



Mikor merül fel szekunder 

hypertónia gyermekkorban?

• Fiatal gyermek (<10 év)

• Kifejezett hypertónia

• Negatív családi anamnézis

• Nem megfelelő terápiás válasz
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Céleszervkárosodás



Szemfenék

Papilledema, blurred optic disk, hemorrhages





LVH



LVH



Proteinuria



Szövődmények



Complications of Severe HTN

Retinopathy 27%

Encephalopathy 25%

LVH 13%

Facial palsy 12%

Visual changes 9%

Hemiplegia 8%

Deal, et al. Arch Dis Child, 1992



Clinical Signs of Malignant HTN

• Eyes
– Retinal hemorrhages, exudates and papilledema

• Malignant Nephrosclerosis
– ARF, Hematuria, Proteinuria

• Hypertensive Encephalopathy
– Headache, nausea, vomiting
– Restlessness, confusion  seizures, coma
– MRI (T2-weighted images) ;

• Edema of the white matter of the parieto-occipital regions: posterior 
leukoencephalopathy



Hypertensive Encephalopathia

• Failure of autoregulation

Flynn, Ped Neph 2009; 24, 1101-1112

Shifted

baseline



Posterior Leukoencephalopathia

T1 weighted 

images – normal 

appearing

T2 weighted 

images – occipital 

hyperintensity 



• Hypertónia és állományvérzés oka és 
következménye is lehet

• Hypertónia és ischaemiás stroke



Hypertónia terápiája



NEM GYÓGYSZERES KEZELÉS



Nem farmakológiai terápia

• Sóbevitel

• testsúly

• stressz

• Ca, Mg, K bevitel

2/1/2016 Reusz: hypertonia 84



Yanomamo indiánok, Venezuela

2/1/2016 Reusz: hypertonia 85(Na bevitel 1 mmol/nap, K bevitel 2-300 mmol/nap, Hypertonia = 0,0)



Sóbevitel (mmol/die)

Sóbevitel és hypertonia összefüggése - populációs 
tanulmányok



A vérnyomás korfüggő változása felnőttekben 
- a sóbevitel hatása

2/1/2016 Reusz: hypertonia 87

=130 mmol Na

= 60 mmol Na 



Evidencia 

szintje

A kezelés elemei Ajánlás Szisztolés 

vérnyomás 

csökkentése

A Testsúlycsökkentés Optimális BMI (< 25 kg/tm2) elérése vagy 

fenntartása

-5 – -20 Hgmm 

/10 kg fogyás

A Sófogyasztás 

csökkentése

Sófogyasztás (NaCl) csökkentése < 6 g/nap -2 – -8 Hgmm

B Mediterrán* étrend 

alapelveinek 

alkalmazása

Zöldség, gyümölcs, zsírszegény tejtermékek 

fogyasztása, telített zsírok fogyasztásának 

csökkentése, K, Ca-dús étrend

-8 – -14 Hgmm

A Rendszeres fizikai 

aktivitás

Rendszeres fizikai aktivitás (30-60 perc/nap), 

lehetőleg minden nap az életkornak megfelelő 

submaximalis** frekvencián

-4 – -9 Hgmm

B Alkoholfogyasztás 

moderálása

Nem több mint 2 ital/nap/férfi (25g alkohol), 

vagy 1 ital/nap/nő (12,5g alkohol)

-2 – -10 Hgmm

A nem-gyógyszeres kezeléstől várható eredmények

* gyümölcsökben, zöldségekben, alacsony zsírtartalmú tejtermékekben gazdag étrend

** Submaximalis szívfrekvencia = 220-életkor (év) x 0,7

A HYPERTONIABETEGSÉG FELNÕTTKORI ÉS GYERMEKKORI KEZELÉSÉNEK SZAKMAI ÉS SZERVEZETI IRÁNYELVE

Hypertonia és Nephrologia: 2009; 13 (S2):81–168.



GYÓGYSZERES KEZELÉS



Az antihipertenzív terápia sajátosságai 
gyermekkorban

• Gyermekkorban relatíve ritka betegség, ezért
– kevés a rövidtávú farmakológiai hatásvizsgálat

– nincsenek nagy populáción végzett, “kemény
végpontokat” felmutató vizsgálatok (kivéve: ESCAPE)

– főleg a korszerű gyógyszekkel nincs/kevés tapasztalat
(slow release, GITS, tartós hatású gyógyszerek)

– nincs megfelelő a kiszerelés (túl nagy egyszeri dózis, 
nincs szirup/suspensió formájában)

• gyakoribb a súlyos vesebetegség - extrem dosisok
és kombinációk szükségességével



Az antihipertenzív terápia sajátosságai 
gyermekkorban

• Relatíve nagyobb testfelszín, magasabb alapanyagcsere

• Magasabb víz, alacsonyabb zsírtartalom

• Relatíve rosszabb vesefunkció, éretlen májfunctió, 
csökkent receptor-szám/érzékenység

• Nagyobb vagy éppen alacsonyabb dózisok szükségesek

• Egyes gyógyszerekre a felnőttkortól eltérő eltérő
(fokozott vagy éppen csökkent) reakció

• Fenti paraméterek az életkorral fokozatosan változnak
(érés)



A test összetételének változása 
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Farmakológiai terápia

• Vérnyomáscsökkentés mértéke

– Céltartomány? <90 pc (50 pc?)

– Kísérő betegség (vesebetegség - proteinuria)

– Súlyos hypertónia

– Hypertóniás sürgősségi állapot



Farmakológiai terápia elvei

• A kezelés felépítése lépcsőzetes legyen 
• Szekvenciálisan adhatunk első vonalbeli szereket -

speciális indikációk figyelembe vétele
• A legkevésbé toxicus szerrel kezdjük a terápiát 
• Két kisebb adagú kombináció hatásosabb lehet, és 

kevesebb mellékhatással bír, mint a nagyadagú 
monoterápia 

• Kombinációban adott gyógyszerek támadáspontja 
különbözı legyen

• A kezelés "individualizálása" a beteg szociális 
hátterének felmérését is jelenti 



H&N: 2009; 13 (S2):81–168. 
A HYPERTONIABETEGSÉG FELNÕTTKORI ÉS GYERMEKKORI KEZELÉSÉNEK SZAKMAI ÉS SZERVEZETI IRÁNYELVE



Saját gyakorlatban alkalmazott 
gyógyszerek

– Hiperkinézis, fokozott szimpatikotónus
• Béta blokkoló  - metoprolol, (nebivolol, carvedilol)

– Vesebetegség:
• Proteinuria esetén

– ACE gátló (enalapril, ramipril)

– ARB (valsartan)

• Diureticum: 
– indapamid (metabolikusan neutralis)

– hypothiazid, furosemid

• Harmadik szerként
– Calcium antagonista, béta blokkoló

– Transplantált betegben speciális szempont:
• Calcium csatorna blokkoló (amlodipin)



Flynn, Ped Neph 2009; 24, 1101-1112



Kezelés monitorozása

• Vérnyomás ellenőrzése – napló,

• ABPM 

• Együttműködés ellenőrzése 

• Szövődmények időszakos felmérése

• Átadás felnőtt gondozásba… 



Köszönöm a figyelmet!


