Noe nytt om hypertensjon?
Tonje Aksnes, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

blodtrykksnivå og dokumentasjon for et
spesielt mål-blodtrykk, spesielt for enkelte
pasientgrupper slik som koronarsyke og
diabetikere. Der man i 2007 retningslinjene
anbefalte alle pasienter med høy kardiovaskulær risiko (slik som pasienter med koronarsykdom og diabetes) et mål-blodtrykk
under 130/80 mmHg, har på ny diskusjonen
om den såkalte ”J-kurven” dukket opp og at
man kanskje skal være forsiktig med å senke
blodtrykket for lavt hos pasienter med svært
høy risiko og særlig hos de med koronar
sykdom. Dokumentasjon for effekt av
blodtrykksbehandling hos eldre (>80 år) er
kommet med HYVET-studien og er tatt med
i diskusjonen i ESH Task Force-dokumentet
[3].
Grensen og definisjon for hypertensjon er fortsatt som i de fleste andre
retningslinjer, et systolisk og/eller diastolisk
blodtrykk på 140/90 mmHg (tabell 1), men
den grensen som definerer behovet for
behandling, skal oppfattes som fleksibel
basert på den totale kardiovaskulære risiko
hos den enkelte pasient. Man skal i tillegg
til den absolutte systolisk og diastoliske
blodtrykksverdien legge vekt på andre
risikofaktorer (f.eks. alder, familiær belast-

De første europeiske retningslinjer for
hypertensjon og hypertensjonsbehandling
fra den europeiske hypertensjonsforeningen
(ESH) og den europeiske hjerteforeningen
(ESC) ble publiserte i 2003, og artikkelen i
Journal of Hypertension [1] var verdens mest
siterte medisinsk artikkel både dette året
og året etter. Arbeidet kom som et resultat av at man ønsket retningslinjer bedre
egnet for europeiske forhold, og i 2007
kom en revidert utgave [2] som var bygget
over samme lest og som igjen la vekt på å
presentere dokumentasjon for leseren uten
at man valgte å klassifisere og gradere i
henhold til vitenskapelig styrke og bevisnivå
som vi kjenner fra amerikanske og andre
ESC-retningslinjer.
På bakgrunn av at nye viktige
studier er publisert de siste årene (bl.a.
ACCOMPLISH, ADVANCE, GISSIAF, HYVET, ONTARGET, PROFESS,
TRANSCEND), og i påvente av nye reviderte
retningslinjer, publiserte ESH i fjor høst sine
kommentarer til den nye kunnskapen i et
Task Force-dokument publisert i Journal
of Hypertension [3]. Et viktig diskusjonstema var særlig hva som er det optimale
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management” av hypertensjonsbehandling
sammenlignet med standard behandling
(f.eks. TASMINH2-studien). Normalverdien
for hjemmeblodtrykk er også lavere enn for
kontorblodtrykk (<130-135/85 mmHg). Et
annet nytt fenomen ved hypertensjon som
er fanget opp de siste år, er ”blood pressure
variability” som kalkuleres ut fra standarddeviasjonen av repeterte registreringer over
en bestemt periode. Det er vist økt kardiovaskulær risiko (hjerneslag og hjerteinfarkt)
ved økt visitt-til-visitt blodtrykks
Tabell 1. Definisjon og klassifikasjon av blodtrykksnivå (mmHg) variabilitet hos hypertonikere, og man
Kategori
Systolisk
Diastolisk mener at dette er annerledes enn hos
normotensive der blodtrykksvariasjon
blodtrykk
blodtrykk
er et normalt fysiologisk fenomen [4].
Optimal
<120
og
<80
Det er også vist at ulike blodtrykksNormal
120-129
og/eller
80-84
medikamenter påvirker fenomenet på
Høyt normal
130-139
og/eller
85-89
forskjellig måter [5]. I tillegg til selve
Grad 1 hypertensjon
140-159
og/eller
90-99
blodtrykksmålingen hører det med i
Grad 2 hypertensjon
160-179
og/eller
100-109
utredning av hypertensjonspasienter å
vurdere subklinisk målorganskade med
Grad 3 hypertensjon
≥180
og/eller
≥110
orienterende blodprøver, urinprøve,
Isolert systolisk
≥140
og
<90
EKG og evt. ekkokardiografi og IMThypertensjon*
måling (intima-media-tykkelse), for
Hvis systolisk og diastolisk verdi havner i ulike kategorier skal
å vurdere total kardiovaskulær risiko
den høyeste graderingen benyttes. *Isolert systolisk hypertensjon kan graderes i grad 1,2,3, i henhold til de angitte systoliske [2]. Asymptomatiske endringer i det
blodtrykksverdiene
kardiovaskulære systemet og nyrer
som
påvises
ved disse undersøkelsene, er
Måling av kontorblodtrykk er fortsatt
viktige da disse anses å være et viktig inter”gullstandard”, og det er dette blodtrykket
mediært stadium på vei mot evt. kardiovasman har hovedmengden av dokumentasjon
kulære hendelser og død hos hypertonikere
for når det gjelder hypertensjonsbehandling
[2].
og behandlingseffekt, men det kommer
stadig mer dokumentasjon for nytten av
Tabell 2. Grensen for hypertensjon ved kontor24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling
blodtrykk, 24-timers ambulatorisk blodtrykk og
hjemmeblodtrykk
og hjemmeblodtrykksmåling. Spesielt hos
pasienter der det er stor variabilitet i kontorSystolisk Diastolisk
blodtrykk, der man finner høyt kontorblodblodtrykk blodtrykk
trykk hos pasienter med for øvrig lav kardioKontorblodtrykk
140
90
vaskulær risiko eller der det er mistanke om
24-timers blodtrykk
125-130
80
behandlingsresistens, hypotensive episoder
Dag
130-135
85
eller søvnapné kan det være nyttig med
Natt
120
70
24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling.
Hjemmeblodtrykk
130-135
85
Normale gjennomsnittsverdier for 24-timers
blodtrykk er lavere enn verdier for kontorHos pasienter med hypertensjon
trykk (<130-135/80 mmHg), og det er også
er det primære behandlingsmålet å oppnå
egne grenser for dag- og natt, hhv. <130maksimal reduksjon av den totale kardio135/85 mmHg og <120/70 mmHg (tabell
vaskulære risiko på lang sikt, og dette krever
2) [2]. Egenmåling av blodtrykk hjemme har
både behandling av det økte blodtrykket i
klinisk verdi med tanke på å bedre pasienseg selv og alle assosierte reversible risikotens behandlingsetterlevelse, og det er det
faktorer [2]. Hos alle pasienter skal livsstils
siste året også presentert studier der det er
endringer som røykeslutt, vektreduksjon,
vist gunstig effekt av selvregulering/”selffysisk aktivitet og kostholdsomlegging (minning, røyking, abdominal fedme, metabolsk
syndrom, dyslipidemi, forhøyet fastende
blodsukker eller nedsatt glukosetoleranse),
subklinisk målorganskade (f.eks. venstre
ventrikkelhypertrofi, lav glomerulærfiltrasjonsrate, økt s-kreatinin, mikroalbuminuri,
redusert ankel-arm-indeks eller økt veggtykkelse i karotisarterien (IMT)) og etablert
diabetes mellitus, kardiovaskulær sykdom
eller nyresykdom når man vurdere oppstart
av antihypertensiv medikasjon [2].
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tes mellitus type 2 bli vurdert med tanke
på statinbehandling med målsetning om
et totalkolesterol og LDL-kolesterol under
henholdsvis 4,5 mmol/l og 2,5 mmol/l [2].
Også pasienter med høy kardiovaskulær
risiko (> 20 % risiko for hendelser i løpet av
10 år) uten etablert kardiovaskulær sykdom
bør bli vurdert med tanke på statinbehandling selv om deres total-kolesterol- og
LDL-kolesterolnivå ikke er spesielt forhøyet.
Platehemmende behandling (lavdose
aspirin) bør foreskrives til pasienter med
hypertensjon og tidligere kardiovaskulære
hendelser eller pasienter som er over 50 år
med moderat økt kreatinin-nivå eller høy
kardiovaskulær risiko, dersom det ikke er
økt risiko for blødning. For å redusere risiko
for hjerneblødning mest mulig, bør platehemmende behandling først startes etter at
blodtrykket er under kontroll. Det er også
viktig med effektiv glykemisk kontroll hos
pasienter med hypertensjon og diabetes
mellitus, og disse pasienten bør få dietetisk
og medikamentell behandling for god blodsukkerkontroll med et mål om HbA1c lavere
enn 6,5 % [2,3].

dre salt/mettet fett/store mengder alkohol
og mer frukt/grønnsaker) ligge i bunnen,
men mange trenger medikamentell behandling for å oppnå blodtrykksmålet. Medikamentbehandling bør startes umiddelbart
ved hypertensjon grad 3, og også ved grad
1 og 2 når den totale kardiovaskulære risiko
er høy. Det er vist god blodtrykksenkende
effekt og reduksjon av kardiovaskulær risiko
ved behandling med både tiaziddiuretikum,
ß-blokker (BB), kalsiumblokker (CCB),
ACE-hemmer (ACEI) og angiotensin-II
reseptorblokker (ARB), og alle disse fem
medikamentgruppene anbefales som førstevalg ved hypertensjon [3]. Noen ventet
kanskje at ESH ikke lenger ville anbefale
ß-blokker som førstevalgs medikament og
heller følge etter de engelske anbefalingene
(NICE) der ß-blokker først kommer inn i ”4.
rekke” i behandlingsalgoritmen [6]. Da ESH
valgte å beholde ß-blokker som anbefalt
medikamentgruppe, skyldes nok dette god
dokumentasjon av ß-blokker og god nytte
hos enkelte pasientgrupper slik som hos
pasienter med koronarsykdom, hjertesvikt
og arytmi. Valg av et ”førstevalgs-medikament” kan på mange virke unødvendig, da
man som oftest likevel må bruke flere og
kombinasjoner av medikamenter for å nå
behandlingsmålet. De kjente kombinasjonene ACEI/diuretika, ARB/diuretika, ACEI/
CCB, ARB/CCB, CCB/BB og CCB/diuretika
anbefales fortsatt, mens det advares mot
de metabolske bivirkningene av kombinasjonen diuretika og ß-blokker hos spesielt
pasienter med metabolsk syndrom og risiko
for diabetesutvikling. Farmasøytisk industri lager også stadig flere kombinasjonsmedikamenter som kan være gunstig for
pasient-compliance. Direkte reninhemmere
er den eneste nye klassen antihypertensiva
som har blitt tilgjengelig i klinisk praksis de
senere årene, men flere andre nye klasser
er under utvikling og i utprøvningsfaser,
bl.a. endotelin-reseptor-antagonister. Ny
eksperimentelle metoder for behandling av
hypertensjon er også under utvikling, bl.a.
har radiofrekvensablasjon med denervering
av renale sympatiske nerver vist gunstige
effekter ved resistent hypertensjon i pågående humane studier.
I tillegg til blodtrykksbehandling bør
pasienter med hypertensjon og etablert
kardiovaskulær sykdom eller med diabe-

hjerteforum

N° 4 / 2010 / vol 23

”The lower, the better”?

De fleste retningslinjer anbefaler et
mål-blodtrykk under 140/90 mmHg hos
hypertonikere generelt, men mange anbefaler ytterligere blodtrykkssenkning hos
høyrisiko-pasienter slik som diabetikere.
Disse anbefalingsgrensene baserer seg på
observasjonelle data, post hoc-analyser
av blodtrykkstudier og effekter sett av
blodtrykksreduksjon på subklinisk målorganskade (VVH, mikroalbuminuri etc.), og
det er få randomiserte studier. Kun noen
få studier har vist en gunstig effekt av å
senke systolisk blodtrykket ytterligere enn
standard blodtrykksmål (140/90 mmHg)
hos pasienter med koronar hjertesykdom
(HOPE, EUROPA), og trolig skal man være
forsiktig med å senke blodtrykk for lavt (<
120/70 mmHg?) hos koronarsyke. Årsakene til den ugunstige effekten som er sett
ved for lave blodtrykksverdier, kan både
være redusert koronar diastolisk blodstrøm
og at det lave blodtrykket kan representere
annen underliggende alvorlig sykdom. Task
force-dokumentet fra ESH fra 2009 anbefaler derfor et blodtrykk hos pasienter med
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lom 130 -139 mmHg og i tillegg fokusere på
vektreduksjon, diett og reduksjon av andre
kardiovaskulære risikofaktorer. Ved valg av
antihypertensiva hos diabetikere må man
ofte bruke kombinasjoner av medikamenter
for å nå behandlingsmålet, og regimet bør
da inneholde en blokker av renin-angiotensin systemet (ACEI eller ARB). Nylig ble det
også vist i en substudie av ACCOMPLISHstudien at hos diabetikere med hypertensjon var kombinasjonsbehandling med ACEI
og CCB mer effektiv enn kombinasjonen
ACEI og diuretika i å redusere kardiovaskulære hendelser [9].

kardiovaskulær sykdom i nivå 130-139/8085 mmHg (kanskje nærmeste den laveste
verdien), samtidig som det vises til behovet
for flere randomiserte studier [3].
Inntil nylig var det kun én studie
(ABCD, subgruppe med ”normotensive”)
som hadde undersøkt effekten av å senke
systolisk blodtrykk til under 130 mmHg hos
diabetiker, slik flere retningslinjer anbefaler.
ACCORD, ADVANCE, DREAM, INVEST og
NAVIGATOR er alle studier som har vist at
for streng blodtrykkskontroll hos pasienter
med diabetes eller nedsatt glukosetoleranse
kanskje ikke har noen gunstig effekt. Task
force-dokumentet fra ESH valgte derfor å
formulere seg på følgende måte når det
gjaldt systolisk blodtrykksmål: ”recommend
systolic blood pressure well below 140,
without mentioning specific targets that are
unproven”[3].
Den amerikanske ACCORD-studien
inkluderte diabetikere med HbA1c >7,5
% med høy kardiolvaskulær risiko (≥ 40
år og tidligere kardiovaskulær hendelse
eller ≥ 55år med subklinisk kardiovaskulær sykdom, albuminuri, venstre ventrikkelhypertrofi eller minst to kardiovaskulære tilleggsrisikofaktorer (dyslipidemi,
hypertensjon, røyking eller overvekt)) [7].
Pasientene ble randomisert til standard
eller intensiv behandling av glukose-, lipidog blodtrykksverdier. Hovedarmen med
intensiv glukosesenkende behandling ble
stanset prematurt etter 3,7 år etter funn av
økt dødelighet [7]. I blodtrykksarmen av
studien ble pasientene randomisert til et
mål-blodtrykk < 120 mmHg eller konvensjonelt behandlingsmål < 140 mmHg, og man
fant ingen signifikant effekt på det primære
kombinerte kardiovaskulære endepunkt
(HR 0,88 (0,73-1,06)) [8]. Det ble riktignok
funnet signifikant reduksjon i hjerneslag,
både totalt (0,59 (0,39-0,89) og ikke-fatalt
hjerneslag (0,63 (0,41-0,96), i den intensiv
behandlede gruppen, men ingen effekt på
bl.a. hjerteinfarkt. ”Lower is better for the
brain, kidney, and retina but not for the
heart” har Frans Messerli kommentert, og
vi har i flere år visst at hjerneslag er et mer
blodtrykksavhengig endepunkt enn hjerte
infarkt. Det kan derfor virke som fokus
på å senke systolisk blodtrykk under 130
mmHg ikke er riktig, men at man heller bør
forsøke og nå et systolisk blodtrykk mel-

Økt kreftrisiko ved
behandling med ARB?

På 1990-tallet ble det reist mistanke om økt
kreftrisiko ved bruk av kalsiumblokkere. I en
meta-analyse av mer enn 90 000 pasienter
publisert i Lancet Oncology denne våren fant
forfatterne en signifikant økt risiko for nye
krefttilfeller (8-11 %), spesielt lungekreft,
ved behandling med ARB [10]. Det har i
ettertid vært en rekke kritiske kommentarer
til analysen, og siste ord er nok neppe sagt.
Blant annet er det en del studier som ikke er
inkludert i analysen (f.eks. VALUE-studien),
og det kan være vanskelig å se en patofysiologisk forklaring på økt kreftrisiko i løpet av
2-4 års studietid, når man vet det forventes
mye lengre tid å utvikle lungekreft pga. f.eks.
røyking. ARB har også vært på markedet i
en rekke land i mange år uten at det er sett
noe klinisk økt kreftrisiko, og ingen karsinogene effekter ble påvist i prekliniske dyreforsøk, men med bakgrunn i meta-analysen
har FDA bestemt seg for å gå nærmere inn i
datamaterialet.

ESH meeting on
Hypertension 2010 i Oslo

Årets høydepunkt for Norsk hypertensjonsforening og hypertensjonsmiljøet i Norge
har uten tvil vært 20th European Society of
Hypertension (ESH) Meeting on Hypertension
som i år ble holdt i Oslo og på Norges varemesse på Lillestrøm. Dette er den største
medisinske kongressen noen gang avholdt
i Norge med 6000 deltakere, og primus
motor og leder for organisasjonskomiteen,
professor Sverre E. Kjeldsen, hadde svært
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travle dager under de siste forberedelsene.
Oslo og Norge ble allerede i november
2004 tildelt arrangementet, og hotellrom
for mer enn 4000 deltakere har siden vært
reservert i hovedstaden. 1890 vitenskaplige
abstrakt ble mottatt, og de fleste vurdert og
”scoret” av 5 fagfeller. Dette resulterte i 12
daglige orale sesjoner og 12 daglige postersesjoner på de 3 hoveddagene av kongressen. I tillegg var det en rekke inviterte
foredrag, ”workshops” og ”teaching sessions” (“meet the expert”, ”how-to”, ”case
presentations” etc.), samt industristøttede
og forskerorganiserte satellittsymposier.
Etter en stilfull åpningsseremoni
med velkomsthilsen av bl.a. Sverre Kjeldsen
og Eva Gerdts som leder av Norsk hypertensjonsforening, ble det servert norgesreklame og musikalsk underholdning av bl.a.
Frikar og Henning Kraggerud. Vi må heller
ikke glemme innsatsen til Norsk Cardiologisk Selskaps orkester under mottakelsen
senere samme kveld. Deretter gikk det slag i
slag med faglige innlegg og diskusjoner i tre
hele dager til ende. Det var en stor dugnadsinnsats fra det norske hypertensjonsmiljøet
(for anledningen et noe utvidet sådan) med
både vitenskapelige presentasjoner (tabell
3), foredrag og innsats som møteledere i de
mange sesjonene, som gjorde at det tjuende
ESH-møtet ble en stor suksess.

 Hassellund S, Flaa A, Kjeldsen S, Rostrup M.
No effect of concentrated anthocyanins with
high anti-oxidant properties on BP in patients
with mild hypertension; a randomized
placebo-controlled cross-over study.
 Storhaug H, Toft I, Melsom T, Mathisen UD,
Solbu MD, Eriksen BO, Jenssen TG. Serum
uric acid, cardiovascular disease, and all cause
mortality; Impact of gender, blood pressure,
renal function and cardiovascular risk factors.
The Tromsø study 1995/95.
 Schmieder R, Fellström B, Holdaas H, Gottlow
M, Johnsson E, Zannad F, Jardine AG. Risk
factor analysis of cardiovascular events in
patients on haemodialysis (The AURORA
study)
 Mathisen U, Melsom T, Ingebretsen OC, Jenssen TG, Njølstad I, Solbu MD, Toft I, Eriksen
BO. The relationship between glomerular
filtration rate measured as iohexol-clearance
and ambulatory blood pressure in the general
population.
 Provan S, Angel K, Semb AG, Agewall S, Atar
D, Kvien TK. Early predictors of cardiovascular
disease (CVD) risk: A 15 year follow-up study
of 108 patients with rheumatoid arthritis
(RA).
 Angel K, Provan SA, Kvien TK, Atar D. Tumor
necrosis factor-alpha antagonists improve
aortic stiffness in patients with inflammatory
arthropathies: a one year controlled study.
 Angel K, Provan SA, Fagerhol M, Kvien TK,
Atar D. Improvement in aortic stiffness during
anti-tumor necrosis factor alpha therapy in
patients with inflammatory arthropaties is
associated with reduction in calprotectin.
 Gerdts E, Okin P, Wachtell K, Boman K, Nieminen MS, Dahlöf B, Devereux RB. Combined
use of electrocardiogram and echocardiogram
to better identify hypertensive patients at
high risk for heart failure.
 Aksnes TA, Rostrup M, Kjeldsen SE,
Holzhauer B, Hua TA, Julius S. Predictors of
cardiac morbidity in diabetic, new diabetic
and non-diabetic high-risk hypertensive
patients: The VALUE Trial.
 Berge H, Steine K, Andersen TE, Solberg EE.
Prevalence of hypertension in elite football
players.
 Sandset E, Boysen G, Jatuzis D, Kõrv J, Lueders S, Richter P, Roine RO, Terént A, Thijs V,
Berge E. Angiotensin receptor blockade in
acute stroke: an update on Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial (SCAST)
 Chillo P, Lwakatare J, Lutale J, Gerdts E.
Increased relative wall thickness – a frequent
marker of subclinical cardiac target organ
damage in african diabetic patients.
 Julius S, Palatini P, Kjeldsen SE, Zanchetti A,
Weber M, McInnes G, Brunner H, Hua A,
Holzhauer B, Zappe D. Tachycardia is a strong
predictor of cardiovascular events in the
VALUE Trial.
 Henriksson M, Russell D, Kjeldsen SE, Bodegard J, Hasvold P, Levin LA. Health care costs

Tabell 3
Norske abstract presentert på ESH-kongressen i
Oslo19.-21. juni 2010:
 Larstorp A, Olsen MH, Okin PM, Devereux
RB, Ibsen H, Dahlöf B, Kjeldsen SE, Wachtell
K. Reduced ECG-LVH during antihypertensive
therapy is associated with less hospitalization for heart failure in patients with isolated
systolic hypertension The LIFE Study.
 Grundvold I, Skretteberg T, Liestøl K, Kjeldsen
SE, Arnesen H, Erikssen J, Bodegard J. Systolic
blood pressure above 128 mmHg predicts
atrial firbrillation in apparently healthy men; a
35-year follow-up study.
 Njølstad I, Mathiesen EB, Jacobsen BK, Eggen
AE, Løchen ML, Bønaa KH, Wilsgaard T.
Secular and life-time trends in blood pressure
in general population. The Tromsø study.
 Provan S, Angel K, Semb AG, Atar D, Kvien
TK. Remission is the mission: A population
controlled study of CVD risk markers in rheumatoid arthritis (RA).
 Sandset E, Krarup LH, Berge E, Kjeldsen SE,
Julius S, Holzhauer B, Hua TA. Predictors of
stroke recurrence in high-risk, hypertensive
patients.
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