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Hüpertensioon:  
elustiili muutmine on ravi 
oluline komponent

K onverentsi avaettekanne keskendus 
renovaskulaarsele hüpertensioonile 
– renovaskulaarne hüpertensioon on 

üks sagedasemaid sekundaarse hüperten-
siooni vorme, mis esineb ligikaudu 1–5%-l 
hüpertensiooniga patsientidest, rääkis in-
vasiivradioloog Kaarel Kärmas. Kärmase 
sõnul on neeruarteri stenoosi tekke põhjus 
85–90%-l juhtudest ateroskleroos, muud 
põhjused esinevad harvem. „Aterokleroos 
ja renovaskulaarne hüpertensioon esinevad 
sagedamini üle 50-aastastel meestel, kus-
juures sageli avastatakse stenoos juhuleiuna 
– tavaliselt koronarograafia ja alajäsemete 
angiograafia käigus. Fibromuskulaarse 
düsplaasia kui renovaskulaarse hüperten-
siooni põhjustaja etioloogia on teadmata, 
sellesse haigestuvad noored naised,“ rääkis 
dr Kärmas renovaskulaarse hüpertensiooni 
algpõhjustest.

Neeruarteri stenoosi diagnostika 
Renovaskulaarse hüpertensiooni väi-

kese esinemissageduse tõttu võivad uu-
ringud olla sagedamini valepositiivsed, 
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seda eriti juhul, kui puuduvad kliinilised 
viited. Renovaskulaarsele hüpertensiooni-
le võib olla iseloomulik enne 30. eluaastat 
või äkki pärast 55. eluaastat ilmnenud ma-
liigne või ravimresistente hüpertensioon. 
Ravimresistentse hüpertensiooni korral 
on kasutatud vähemalt kolme erinevat 
antihüpertensiivset ravimit, millest üks 
on diureetikum, või esineb hüpertensioo-
ni kiire progresseerumine. Teisteks haiguse 
viideteks on dr Kärmase sõnul neerufunkt-
siooni halvenemine, seda väljendab 50%-
ne kreatiniinitaseme tõus ühe aasta jooksul 
või kui neerufunktsioon halveneb pärast 
ravi alustamist angiotensiini konverteeri-
va ensüümi (AKE) inhibiitorite või angio-
tensiini retseptorite blokaatoritega (ARB). 
Samuti peab mõtlema renovaskulaarsele 

hüpertensioonile, kui esinevad korduvad 
kongestiivse südamepuudulikkuse või 
kopsuturse episoodid hüpertensiooni ja 
vasaku vatsakese säilunud väljutusfrakt-
siooni foonil või tekib hüpertensioon koos 
„väikse neeruga“, mis tähendab, et neerude 
pikimõõdu diferents on > 1,5 cm.

Neeruarteri visualiseerimise eesmärk on 
neeruarteri ja lisaneeruarteri hindamine, 
neeru parenhüümi ja neeru suuruse määra-
mine ning neeruarteri valendiku oluline, st 
75% -line ahenemine, tutvustas dr Kärmas 
neeruarteri stenoosi diagnostilisi aspekte.

Renovaskulaarse hüpertensiooni pilt- 
diagnostikaks kasutatakse Doppleri sono- 
graafiat, neerude stsintigraafiat, kompuu- 
tertomograafilist angiograafiat, magnet- 
resonantsangiograafiat, konventsionaal- 

Eesti Hüpertensiooniühingu (EHÜ) traditsioonilisel aastakonverentsil  
pühenduti tänavu hüpertensiooni ja neeru probleemistikule, kusihappe  
mõjule hüpertensiooni korral, mittemedikamentoossele ravile,  
samuti räägiti farmakoteraapiast.  

„ Renovaskulaarsele hüpertensioonile  
võib olla iseloomulik enne 30. eluaastat  
või äkki pärast 55. eluaastat ilmnenud  
maliigne või ravimresistente 
hüpertensioon.

 Kaarel Kärmas
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set angiograafiat. Neist viimane on kuld- 
standard, millega võrreldakse teisi uurimis- 
meetodeid.  

Neeruarteri stentimine ja revaskulari-
seerimine on dr Kärmase sõnul näidusta-
tud fibromuskulaarse düsplaasia ja ravile 
allumatu hüpertensiooni korral, kui esi-
neb oluline stenoos, lisandub hüperten-
sioon, esinevad oluline neerufunktsiooni 
halvenemine ja kongestiivne südame-
puudulikkus. Revaskulariseermine ei 
ole näidustatud, kui neerufunktsioon on 
püsinud 6–12 kuud stabiilsena ja hüper-
tensioon allub medikamentoossele ravile, 
lisas Kärmas.

„Neeruarteri denervatsioon on en-
dovaskulaarne meetod, mille puhul raa-
diosagedusliku ablatsiooniga mõjutatakse 
neeruarterite sümpaatilisi närvilõpmeid. 
Protseduuri eesmärk on mõjutada vere-
rõhu kontrollmehhanisme ja langetada 
vererõhku ning selle näidustus on ravim-
resistentne hüpertensioon, kui on välis-
tatud muud sekundaarse hüpertensiooni 
vormid,“ rääkis dr Kärmas. 

Protseduuri tõenduspõhisus tugineb 
kolmele suurele publitseeritud kliinilise-
le uuringule Symplicity HTN 1-3. ESC/
ESH 2013. a ravijuhises on märgitud, 
et neeruarterite denervatsioon on loo-
tustandev ravimeetod, kuid vajalik on 
pikaajaliste võrdlevate uuringute korral-
damine meetodi ohutuse ja efektiivsuse 
kindlakstegemiseks. Radioloog pidas 
seega väga oluliseks kliiniliste partnerite 
koostööd ja klinitsistide tagasiside and-
mist radioloogidele.

Hüpertensiooni mitte- 
medikamentoosne ravi

Hüpertensiooni mittemedikamentoos-
sest ravist tegi põhjaliku ülevaate Tartu 
Ülikooli Kliinikumi resident dr Erik Sa-
lum, nentides, et eluviiside muutmise tee-
ma võib nii arstidele kui patsiendile olla 
igav ja väheoluline, kuid see on personaal-
meditsiini lahutamatu osa. 

„Kardiovaskulaarse riski määramine on 
ravijuhistes olnud aastaid, sellest tulenevad 
ka ravisoovitused. On teada, et arstid pi-
gem keskenduvad ravimitele ja eluviisidest 
rääkimine on tagaplaanil,“ lausus Salum. 
Tema sõnul on ESC/ESH ravijuhise järgi 
eluviiside muutmine normaalse vererõ-
huga inimestel hüpertensiooni ennetuse 
alus ja oluline komponent hüpertensiooni 
ravis. 

Ravijuhistes on I klassi tõendusega 
järgmised elustiilisoovitused: piirata soola 
tarbimist 5–6 grammini päevas, lubatud 
alkoholihulk meestel on maksimaalselt 
2 alkoholiühikut, naistel 1 alkoholiühik 
päevas, tuleb tarbida rohkem puu- ja köö-
givilja ning vähese rasvarasisaldusega pii-

matooteid, kehamassiindeks (KMI) peab 
olema soovituslikult alla 25 kg/m2 ning 
vööümbermõõt meestel < 102 cm ja nais-
tel < 88 cm. Samuti on oluline vähemalt 30 
minutit päevas mõõdukat füüsilist aktiiv-
sust 5–7 päeval nädalas ja tuleb loobuda 
suitsetamisest, tutvustas dr Salum raviju-
histe elustiilisoovitusi.

Dr Salum andis praktilisi näpunäi-
teid soola vähendamiseks toidus. Samuti 

rääkis ta põhjalikult kehakaalust ja selle 
langetamisest: „Teadaolevalt defineeri-
takse ülekaaluks seda, kui KMI on 25–30 
kg/m2,  ja rasvumuseks, kui KMI on üle 
30 kg/m2. Vööümbermõõdu kohta kehtib 
tõik, et abdominaalne rasvumus on sõltu-
matu riskitegur ja suur risk on meestel, kui 
vööümbermõõt on üle 102 cm, ja naistel 
üle 88 cm. Ta tõi välja uuringu NHANES 
III, kus on näidatud, et mida suurem KMI, 
seda suurem on hüpertensiooni levimus 
ühiskonnas. Ajakirjas JAMA 2013. aastal 
avaldatud metaanalüüs näitas, et KMI > 30 
on seotud suurema suremusega. Üllatavalt 
on selgunud, et väiksem suremus on ini-
mestel, kelle KMI jääb vahemikku 25–30, 
kuid lõplikku järeldust, miks just sellise ke-
hamassiindeksiga on parimad tulemused, 
veel ei ole. Arvatakse siiski, et KMI ei näita 
inimese suremuse riski.“ Kaalu vähenda-
mise puhul tõi arst välja, et realistlik kaa-
lulangus on 5–7% kehakaalust, 10–15%-ne 
kaalulangus on väga hea tulemus ja > 15% 
langus on suurepärane. Eesmärk on teki-
tada energia defitsiit, see tähendab piirata 
kaloreid ja suurendada füüsilist aktiivsust. 

Samas on leitud, et füüsilise aktiivsuse suu-
rendamine on oluliselt väiksema mõjuga. 
Teada on, et energia piiramine 500 kcal 
päevas langetab kaalu ca 0,5 kg nädalas. 
Probleem on aga selles, et 3–6 kuud hil-
jem ainevahetus kohaneb ja kaalulanguse 
tempo väheneb.

Dr Salum soovitab tarbida rohkem 
värskeid köögivilju, puuvilju, vähese ras-
vasisaldusega piimatooteid, kiudaineid, 

„ Abdominaalne 
rasvumus on  
sõltumatu riski- 
tegur ja suur risk 
on meestel, kui 
vööümbermõõt 
on üle 102 cm, ja 
naistel üle 88 cm.

 Erik Salum

„ DASH-dieedi puhul soovitatakse  
tarbida rohkelt puu- ja köögivilju ning 
väikese rasvasisaldusega piimatooteid. 
Uuringute tulemused on näidanud  
olulist vererõhku langetavat toimet 
kõrgenenud normaalse ja I astme  
hüpertensiooniga patsientidel.

 Erik Salum
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täisteratooteid, taimseid valke, mõõdu-
kalt kasutada küllastatud rasvu ja vältida 
transrasvhappeid.

„ESH/ESC soovitus on anda kehale 30 
minutit päevas mõõduka intensiivsusega 
aeroobset koormust (jalutada, ujuda, rat-
taga sõita) 5–7 päeval nädalas ning teha 
dünaamilisi jõuharjutusi 2-3 korda nä-
dalas. Ning kindlasti kehtib suitsetamise 
osas täielik nulltolerants,“ on dr Salum 
resoluutne.

Dr Salum peatus lühidalt DASH- (Di-
etary Approaches to Stop Hypertension) 
dieedil. Selle dieedi puhul soovitatakse tar-
bida rohkelt puu- ja köögivilju ning väikese 
rasvasisaldusega piimatooteid. Uuringute 
tulemused on näidanud olulist vererõhku 
langetavat toimet kõrgenenud normaalse 
ja I astme hüpertensiooniga patsientidel. 
Selle dieedi kestus on 30 päeva.

Ettekande lõpetuseks pani dr Salum 
kõik mittemedikamentoossed soovitused 
numbritesse: kehakaalu vähendamine 
annab süstoolse vererõhu langust 5–20 
mmHg 10 kg kohta, soola vähendamine 
langetab süstoolset rõhku 2–8 mmHg, 
DASH dieet 8–14 mmHg, kehaline aktiiv-
sus 4–9 mmHg ja alkoholi piiramine lan-
getab süstoolset rõhku 2–4 mmHg.

Dr Salumi ettekandele järgnes saalist 
küsimus, et kui kõike seda teame, miks 

me siis vastavalt ei käitu, ning kuidas saaks 
patsienti motiveerida soovitusi järgima. 
Dr Salumi arvates peaks arst ise olema 
oma patsientidele eeskujuks. Samas peab 
patsient saama aru, et probleem on tema, 
mitte arsti oma.

Hüpertensioon ja farmakoteraapia
Eesti viimaste aastate südameveresoon-

konna ravimistatistikat vaadates on näha, 
et juba neli aastat on kestnud ravimitarbi-
mise tõus ja ning kasvanud on kombinat-
sioonpreparaatide kasutamine. See annab 
põhjust rahuloluks, kuna kasutame võrrel-
des Skandinaavia-maadega sama palju ra-
vimeid, selgitas dr Alar Irs oma ettekandes. 
Erinevus võrreldes Skandinaaviaga seis-
neb Irsi sõnul selles, et kasutame vähem 
diureetikume. 

Ravisoostumust mõjutab Irsi sõnul 
patsiendi haigusteadlikkus, tema motivat-
sioon, kontakt tervishoiutöötajaga, ravi 
maksumus, võetavate tablettide ja manus-
tamiskordade arv ning meenutamist toeta-
vad interventsioonid. Samas on uuringutes 
näidatud, et patsientidel, kellele oli määra-
tud palju ravimeid ja kes neid korralikult 
võtsid, vähenes ravisoostumus, kui nende 
ravi vahetati kolmikkombinatsiooni vastu. 
Taolist trendi on näidatud nii hüperten-
siooni kui teiste diagnooside korral. 

Kusihape ja hüpertensioon
Kardioloog dr Priit Pauklin tõi oma et-

tekandes välja, et kuigi hüperurikeemiat 
seostatakse eelkõige podagra kujunemi-
sega, siis järjest rohkem on infot hüper-
urikeemia seostest hüpertensiooni ja kar-
diovaskulaarhaiguste riski suurenemisega. 

Hüperurikeemia definitsioon ei ole 
tema sõnul universaalne – enamasti ka-
sutatakse hüperurikeemia füsiokeemilist 
definitsiooni. Füsikokeemilise definit-
siooni järgi on hüperurikeemia juhul, kui 
kusihappe sisaldus on > 416 μmol/l (7 mg/
dl). Neist kõrgemates kontsentratsioonides 
toimub kusihappesoolade ladestumine ja 
väljasadestumine verest. Kardiovaskulaar-
haiguste seisukohast on definitsioon sega-
sem, kuna riski suurenemist on leitud enne 
kusihappesoolade ladestumist. Väljapaku-
tud kusihappesisaldus > 357 μmol/l (> 6 
mg/dl) vastab ka podagra ravi sihtmärk-
väärtustele, selgitas dr Pauklin.

Ta mainis, et ksantiin-oksügenaasi ak-
tivatsioon ja rakusisene kusihappe kont-
sentratsioon võivad olla seotud vererõhu 
tõusuga ja põhjustada oksüdatiivset stressi. 
Hüperurikeemia ravi on näidanud mõnes 
kliinilises uuringus positiivset efekti vererõ-
hu ja kardiovaskulaarhaiguse osas. Siiski on 
vajalikud lisauuringuid, et muuta kliinilist 
praktikat laiapõhjaliselt, tõdes dr Pauklin.

Eesti Hüpertensiooniühingu aastakoosolek toimus 16. märtsil 2016 Tallinnas.




