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HHoommoottss¸̧sstteeiiiinn,,  tteemmaa
mmeettaabboolliissmm  jjaa  nnoorrmmii  ppiiiirriidd

Homotsüsteiin (Hcy) on väävlit sisaldav
aminohape, mida toodetakse peaaegu kõigis
inimese kudedes asendamatu aminohappe metio-
niini demetüülimisel. Ta võib metaboliseeruda
edasi tsüsteiiniks (see vajab vitamiini B6), kuid
oluline osa temast remetüülitakse tagasi me-
tioniiniks (see vajab vitamiinide: foolhappe ja
B12 osalust). Hcy mistahes metaboliseerumis-
rajaks vajalike vitamiinsete kofaktorite puudu-
mine võib viia veres Hcy taseme tõusule. Ho-
motsüsteiini tasemele veres omavad teatud mõju
vanus, sugu, suitsetamine, toitumine, kaasuvad
haigused ja mitmed ravimid, samuti homotsüs-
teiini metabolismiga seotud ensüümide genee-
tilised defektid (1, 2). 

Homotsüsteiini normväärtuse piirideks loe-
takse hetkel kokkuleppeliselt 5–15 µmol/l. Ar-
vame, et lähiajal tehakse selles korrektiive, sest
üha enam peetakse tervislikumaks olukorda, kus
Hcy tase ei ületaks 10 µmol/l. 

HH¸̧ppeerrhhoommoottss¸̧sstteeiinneeeemmiiaa
kkaahhjjuussttaavvaadd  ttooiimmeedd

Hüperhomotsüsteineemia veresoone seina kah-
justust soodustavate toimetena tulevad arvesse:

1) endoteeli düsfunktsioon,
2) endoteeli vigastus,
3) silelihase proliferatsiooni soodustumine,
4) trombotsüütide suurenenud agregatsioon,
5) lipoproteiin-a suurenenud seostumine fibrii-

niga, 
6) vabade radikaalide produktsioon,
7) LDL-C-kolesterooli oksüdatsiooni stimu-

leerimine,
8) prokoagulantne toime (hüübimisfaktorite V

ja XII suurenenud aktiivsus),
9) rakuvälise antioksüdantse superoksiidi dis-

mutaasi funktsioneerimise häirimine.
On leitud, et homotsüsteiini kõrgenenud ta-

se veres blokeerib endoteelis lämmastikoksiidi
produktsiooni, mis viib veresoone seina elastsu-
se vähenemisele ja soodustab aterosklerootilise
naastu teket (2, 3).

Hüperhomotsüsteineemia ja hüpertensiooni
omavahelistes seostes on oluline roll endoteelil.

Endoteelil on primaarne roll veresoone sei-
na toonuse reguleerimises üle lämmastikoksiidi
(NO) produktsiooni, mis kaitseb veresoone seina
ateroskleroosi ja tromboosi tekke eest. Endo-
teeli düsfunktsioon, mida põhjustab sügavast
oksüdatiivsest stressist tingitud NO patogenee-
tiline ärakulutamine, on ateroskleroosi patoge-
neesi varane etapp.

Eksperimentaalsetes uuringutes on leitud,
et hüperhomotsüsteineemia võib põhjustada
endoteeli vigastust. In vitro süvendab Hcy ok-
südatiivset stressi. Seega endoteeli düsfunkt-

Homotsüsteiin ja
hüpertensioon
Piibe Muda, Mihkel Zilmer, Rein Teesalu

Hüpertensioon on oluline kardiovaskulaarsete
haiguste riskifaktor. Paljudel kaasuvad veresoon-
te aterosklerootilised muutused, mis viivad trom-
bootiliste südame või aju veresoonte tüsistusteni.
Seda protsessi kiirendavad teised kaasuvad riski-
faktorid nagu diabeet, suitsetamine ja düslipidee-
mia. Hüperhomotsüsteineemiat peetakse paljude
uuringute andmetel  oluliseks ja sõltumatuks äge-
da müokardi infarkti, aju infarkti, perifeersete ve-
resoonte okluseerivate haiguste ja tromboosi ris-
kifaktoriks (1, 2). Seega on nii hüperhomotsüs-
teineemia kui hüpertensioon mõlemad paljude kar-
diovaskulaarsete haiguste riskifaktorid. 
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siooni tekitamine üle kestva sügava oksüdatiivse
stressi võiks olla üks potensiaalne füsiopa-
toloogiline mehhanism, mille kaudu hüperho-
motsüsteineemia viib aterosklerootilisele vere-
soonte kahjustusele (3). Endoteeli düsfunkt-
sioon, mis on tingitud oksüdatiivse stressi
põhjustatud vähenenud NO saadavusest, ise-
loomustab ka essentsiaalse hüpertensiooniga
patsiente. Hüperhomotsüsteineemia halvendab
endoteelist sõltuvat vasodilatatsiooni nii nor-
motensiivsetel kui ka hüpertensiivsetel isikutel.
Virdis et al poolt tehtud uuringus leiti hüperten-
siooni ja hüperhomotsüsteineemia sünergistlik
mõju endoteeli funktsioonile. Kui normotensiiv-
setel isikutel põhjustab hüperhomotsüsteineemia
endoteeli düsfunktsiooni üle oksüdatiivsest
stressist tingitud NO saadavuse vähenemise,
siis hüpertensiivsetel isikutel lisandub ka NO-st
sõltumatu endoteeli reaktsiooni halvenemine (4).

Hüperhomotsüsteineemia soodustab hüper-
tensiooni teket ka üle arteri seinte jäikuse suu-
renemise. 

Homotsüsteiin seostub oluliselt ja sõltuma-
tult isoleeritud süstoolse hüpertensiooniga va-
nemaealistel (üle 60 a.) inimestel. Peamine
isoleeritud arteriaalse hüpertensiooni põhjus on
tsentraalsete arterite jäikus (5). On olemas
mitu patofüsioloogilist mehhanismi, mis võiksid
seletada seoseid homotsüsteiini ja veresoone
seina jäikuse vahel. Uuringute andmetel lisaks
Hcy mõjule NO-st tingitud veresoone seina lõõ-
gastumise häirete tekkel, soodustab Hcy sileli-
hasrakkude proliferatsiooni ja võib viia arteri
seina elastsete kiudude lüüsile. Rolland et al
poolt tehtud uuringus metioniinirikkal dieedil
minisigadel leiti arterite seinte histoloogilisel
uurimisel elastse kihi dislokatsiooni ja elastsete
kiudude lõhenemist ja fragmentatsiooni. Lisan-
dus silelihasrakkude hüpertroofia. Kliiniliselt
arenes ülemäära rikkal metioniini dieedil mini-
sigadel nii süstoolne kui diastoolne hüperten-
sioon (6). 

KKlliiiinniilliisseedd  uuuurriinngguudd
hh¸̧ppeerrtteennssiioooonnii  jjaa
hhoommoottss¸̧sstteeiiiinnii  sseeoosstteesstt

Homotsüsteiini ja hüpertensiooni seostest
on mitmeid uuringuid, kahes neist (7, 8) on lei-
tud sünergistlik toime kardiovaskulaarse riski
suhtes. 

Enamikus uuringutes on leitud (5, 7, 8,
11), et võrreldes normotensiivsete isikutega on
hüpertensiooniga patsientide homotsüsteiini
väärtused kõrgemad. Malinow et al leidsid, et
kõrgema homotsüsteiiniga patsientidel esines
sagedamini vererõhu kõrgenemist kui normaal-
sete homotsüsteiini väärtuste puhul (9). Samad
autorid leidsid ühes teises uuringus, et Hcy
seostub küll aju infarkti tekkega, aga mitte
hüpertensiooni olemasoluga (10). Tekib küsi-
mus, kas hüpertensiivsetel patsientidel, kellel
kaasub homotsüsteiini taseme kõrgenemine, on

suurem risk aterotrombootilise lõpporgani kah-
justuse suhtes ning kas neil kahel sõltumatul
riskifaktoril on sünergistlik toime. 

Sharabi et al leidsid, et varasemate atero-
trombootiliste sündmustega (aju- või südamein-
farkt anamneesis) hüpertooniatõvega patsien-
did ei erinenud Hcy taseme osas tüsistumata
hüpertoonikutest. Samas hüpertoonikute kesk-
mine Hcy oli 3,8 µmol kõrgem kontrollgrupi
keskmisest. On võimalik, et hüpertensiooni ja
plasma homotsüsteiini kõrgenemise vahel seo-
sed puuduvad, nad mõlemad on sõltumatud
riskifaktorid ilma sünergistliku või aditiivse mõ-
juta (11). Sellele vastupidise tulemuse said
Montalescot et al, kes leidsid ateroskleroosiga
patsientidel hüperhomotsüsteineemia ja hüper-
tensiooni koosesinemisel oluliselt enam väljen-
dunuma aterosklerootilise kahjustuse kui nende
kahe riskifaktori puudumisel (7).

Sutton-Tyrrelli uuringus seostus homotsüs-
teiin ateroskleroosiga ainult normotensiivsetel
uuritavatel. Isoleeritud süstoolne hüpertensioon
oli nii tugev ateroskleroosi riskifaktor, et Hcy
hüpertensiivses grupis täiendavaks ateroskle-
roosi riskifaktoriks ei osutunud. Kuna kõrgene-
nud homotsüsteiini tase on üheks põhjuslikuks
teguriks nii hüpertensiooni kui ka ateroskle-
roosi osas, on hüperhomotsüsteineemia sõltu-
matut efekti ateroskleroosiga hüpertensiivsetel
patsientidel keeruline hinnata (5).

Teise tüübi diabeediga patsientide uuringus
leiti kõrgemate Hcy väärtustega uuritavatel olu-
liselt kõrgemad keskmise vererõhu ja diastoolse
vererõhu väärtused. Kaasuvate tüsistustega dia-
beetikutel olid Hcy väärtused kõrgemad kui
tüsistumata juhtudel (12). 

Rasedusaegse hüpertensiooni ja preeklamp-
sia ning Hcy seoste uurimisel leiti, et plasma
homotsüsteiini tase seostub küll preeklampsia-
ga, aga mitte transitoorse rasedusaegse vererõ-
hu kõrgenemisega. Seega Hcy taseme tõus ei
ole üldine rasedusaegsest hüpertensioonist tin-
gitud probleemide marker (13). 

HHoommoottss¸̧sstteeiiiinn  jjaa
aannttiihh¸̧ppeerrtteennssiiiivvnnee  rraavvii

Seosed antihüpertensiivse ravi ja plasma
Hcy taseme vahel pole selged. On leitud nii
antihüpertensiivse ravi mõju puudumist Hcy
tasemele kui ka seoseid nii Hcy taseme kõrge-
nemise kui ka languse suhtes. Sharabi et al
uuringus esines tendents madalama Hcy suunas
nii AKE-inhibiitorite, diureetikumide, beeta-blo-
kaatorite kui ka nitraatide grupis, kuid erinevus
ei olnud statistiliselt usaldusväärne (11). Diu-
reetikumide osas on leitud ka vastupidist seost. 

Uuringus, kus patsiendid said hüperten-
siooni raviks AKE-inhibiitorit või tiasiidi, oli
tiasiidigrupis 4–6 nädalase ravi järel Hcy tase
tõusnud võrreldes esialgse väätusega 28%,
kreatiniinil 12% ja foolhappe tase vähenenud
25,8%. AKE-inhibiitor ei mõjutanud ühtegi eel-
pooltoodud parameetri (2).
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Hüpertensiooniga patsientidel, kes tarvita-
sid pikaaegselt diureetikume, oli seerumi Hcy
tase oluliselt kõrgem ja erütrotsüütide foolhap-
pe sisaldus madalam kui neil hüertensiivsetel
patsientidel, kes ei tarvitanud diureetikume.
Vitamiinide B6 ja B12 taseme osas kaks grup-
pi omavahel ei erinenud (2).

Sutton-Tyrell et al leidsid, et ravi diureetiku-
mide, beeta-blokaatorite või mõlemaga ei mõju-
tanud homotsüsteiini taset. Loomkatsetest on
teada, et AKE-inhibiitori kombineerimine diu-
reetikumiga hoiab ära hüperhomotsüsteinee-
miast tingitud veresoone elastsuse häirumise
minisigadel (6). 

KKookkkkuuvvııttee
Kokkuvõtteks võib öelda, et homotsüsteii-

nil ja hüpertensioonil on mitmeid patofüsioloo-
gilisi kokkupuutepunkte, üle mille homotsüs-
teiini taseme kõrgenemine soodustab vererõhu
kõrgenemist. 

Kuna kõrgenenud homotsüsteiini tase on
üheks põhjuslikuks teguriks nii hüpertensiooni
kui ka ateroskleroosi osas, on hüperhomotsüs-
teineemia sõltumatut efekti ateroskleroosiga
hüpertensiivsetel patsientidel keeruline hinnata.

Antihüpertensiivse ravi osas pole veel kind-
lat seisukohta, kas erinevatel ravimgruppidel on
erinev toime Hcy tasemele ning kuidas võiks
mõnede vererõhku alandavate ravimrühmadega
seostuv Hcy taseme kõrgenemine mõjutada ate-
rotrombootiliste sündmuste tekke riski ja prog-
noosi. 
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Ravim  SORTIS
on  kıige  efektiivsem  statiin.

GREACE uuring näitas, et koronaartõ-
vega patsientide pikaajaline ravi ravimiga
SORTIS /atorvastatiin/ vähendab oluliselt
üldsuremust, koronaarsuremust, koronaar-
set haigestumust ja insuldi esinemist.

Ravim SORTIS on hästi talutav, efek-
tiivne ja majanduslikult põhjendatud ning
pikendab patsientide eluiga.

UUuurriinngguu  ppaattssiieennddiidd
GREACE uuring oli mitmekeskuseline, ran-

domiseeritud, avatud kliiniline uuring, kus osa-
les 1600 patsienti. Patsiendid jagati kahte
võrdsesse rühma. Mõlemas rühmas oli 800
patsienti. Patsiendid olid valitud vanuses alla
75 eluaasta ning neil oli anamneesis varasem
südamelihase infarkt (MI) või koronaarangio-
graafial tõestatud vähemalt ühe pärgarteri ste-
noos rohkem kui 70% ulatuses. Kõikidel uurin-
gusse lülitatud patsientidel oli LDL-C väärtus
üle 2,6 mmol/l ja nad olid läbinud 6 nädalat
kestva lipiidelangetava dieedi. Patsiente, kellel
oli hiljuti diagnoositud äge koronaarsündroom,
uuringust välja ei arvatud. 

GREACE uuringu üheks eesmärgiks oli
hinnata lipiidelangetava ravi efektiivsust kahe
erineva raviviisi puhul. Ühes rühmas (n = 800)
said patsiendid ranget statiinravi ravimiga
SORTIS. Selles rühmas oli eesmärgiks lange-
tada LDL-C tase alla 2,6 mmol/l. Ravim SOR-
TIS /atorvastatiin/ on väga efektiivne LDL-C
sisalduse langetamisel plasmas. Ravimi SORTIS
algannus on 10 mg üks kord ööpäevas. SORTIS
on ainus statiin, mida võib manustada mistahes
ajal ööpäeva jooksul koos toiduga või ilma.
Ravimi SORTIS annust võib vajadusel tõsta iga
4 nädala järel kuni maksimaalse annuseni 80
mg ööpäevas. Teises rühmas (n = 800) said
patsiendid igapäevast ehk haiglavälist tavaravi,
kus arstil paluti jätkata patsientide ravimist iga-
päevasel viisil oma parima äranägemise järgi,
see tähendab ravida patsiente nii, nagu ta tava-
liselt ravib.

Igapäevane ehk haiglaväline tavaravi hõlmas
elustiili muutusi, näiteks lipiide langetavat diee-
ti, kehakaalu vähendamist, liikumist ning vaja-
dusel ka lipiidelangetavaid ravimeid, kusjuures

selle rühma patsiendid võisid tarvitada kõiki
statiine, sealhulgas atorvastatiini.

UUuurriinngguu  mmeeeettooddiidd
Esmalt kõik patsiendid hospitaliseeriti ning

seejärel määrati juhuvaliku korras kahte rühma.
Kas ravimi SORTIS rühma või igapäevase ehk
haiglavälise tavaravi rühma. Ravimi SORTIS
algannus oli 10 mg ööpäevas. Vajadusel suu-
rendati annust kuni 80 mg ööpäevas, et saavu-
tada LDL-C tase alla 2,6 mmol/l.

Kõiki patsiente jälgiti keskmiselt 3-aasta
jooksul.

UUuurriinngguu  ttuulleemmuusseedd
Võrreldes varem teostatud statiinravi käsit-

levate elulemusuuringutega on käesoleva
GREACE uuringu andmetel ravim SORTIS
oluliselt efektiivsem kui teised statiinid: 

• ravimiga SORTIS vähenes üldsuremus
43% (võrdluseks 4S-uuringus simvastatii-
niga 30% ja LIPID-uuringus pravastatiini-
ga 23%);

• ravimiga SORTIS vähenes koronaarsu-
remus 47% (võrdluseks 4S-uuringus sim-
vastatiiniga 42%, CARE uuringus pravas-
tatiiniga 20% ja LIPID-uuringus pravasta-
tiiniga 24%);

• ravimiga SORTIS vähenes koronaarne
haigestumus 54% (võrdluseks 4S-uurin-
gus simvastatiiniga 37%, CARE uuringus
pravastatiiniga 23% ja LIPID-uuringus
pravastatiiniga 23%);

• ravimiga SORTIS vähenes insuldi esine-
mine 47% (võrdluseks 4S-uuringus simva-
statiiniga 28% (sh transitoorsed isheemili-
sed atakid), CARE uuringus pravastatiini-
ga 30% ja LIPID-uuringus pravastatiiniga
20%).

Ravimi SORTIS väga kõrget efektiivsust rõ-
hutab fakt, et kõik eelnevad, teiste statiinidega
teostatud elulemusuuringud olid läbi viidud
võrdluses platseeborühmaga, see tähendab, et
võrdlusrühma patsiendid ei saanud toimivat ra-
vimit. GREACE uuringus aga olid tulemused
ravimiga SORTIS väga head võrreldes igapäe-
vase ehk haiglavälise tavaraviga, kus arst ravis
patsienti tavapärasel viisil oma parima äranä-
gemise järgi.
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GREACE uuring
(The GREek Atorvastatin and Coronary Heart Disease Evaluation Study – GREACE)

Koostas: dr. Oliver Pullisaar, Pfizer Eesti
Allikas: Vasilios G et al. Treatment with Atorvastatin to the National Cholesterol
Educational Program Goal Versus Usual Care in Secondary Coronary Heart
Disease Prevention (GREACE Study). Current Medical Research and Opinion.
Vol. 18; No. 4, 2002: 220-228



I
nsuliinresistentsus kujutab endast or-
ganismi normaalse bioloogilise reakt-
siooni vähenemist või resistentsust
insuliini toimele. Insuliini bioloogiliste
funktsioonide hulka ei kuulu mitte ainult
glükoosi salvestamine eesmärk-kudedes
vaid ka lipiidide-, valkude- ja elektrolüütide

ainevahetuse regulatsioon ning toime endoteeli
funktsioonile (joonis 1).

Insuliinresistentsus on aluseks ka sündroomi-
le, mis erinevates populatsioonides haarab en-
dasse ligi kolmandiku tsiviliseeritud ühiskonna
elanikest, nimelt metaboolsele sündroomile e.
insuliinresistentsus-sündroomile. Insuliinresis-
tentsuse progresseerudes kurnatakse pankrease
insuliini produtseerivad rakud välja ning tule-
museks on II tüübi diabeet – haigus, mis on
omandanud pandeemia mõõtmed ning on aastal
2010 eeldatavasti 220 miljoni inimese haigus.

Kirjavalgust nägi antud sündroom 1923. a.,
mil Rootsi arst Eskil Kylin kirjeldas „Das Hy-
pertonie-Hyperglykämie-Hyperurikämiesynd-
rom". Sündroomi tänapäevast käsitlust ja
patofüsioloogilisi mehhanisme tutvustas aga
prof. Gerald Reaven, kes nimetas sündroomi
kui „Sündroom X” aastal 19881. Metaboolset
sündroomi iseloomustab kliinilise sümptomaati-
ka ja laboratoorsete leidude kompleks, kuhu
kuuluvad langenud glükoositaluvus ja diabeet,
abdominaalne rasvumine, düslipideemia (TG↑,
HDL-C↓, väikesed, tihedad LDL-C↑), hüper-
tensioon, protrombootiliste faktorite suurenemine
ning soodumus aterosklerootilisteks haigus-
teks2. Insuliinresistentsuse üheks esmaseks
väljendusvormiks on hüperinsulineemia. Insuliin-
resistentsuse määramiseks kasutatavaid indekseid

on mitmeid, kuid rahvastikupõhiste uurimuste
kohaselt on rahvusvaheliselt kokku lepitud em-
piiriliseks hüperinsulineemia piirväärtuseks tüh-
ja kõhu plasma insuliini väärtus üle 15 µU/ml3.
Käesoleva kirjutise eesmärk on tutvustada üht
väga aktuaalset metaboolse sündroomi osa, nimelt
insuliinresistentsuse ja hüpertensiooni vahelist
seost.

Ulatuslikest hüpertensiooni-alastest rahvas-
tiku-uuringutest on teada, et rohkem kui pooled
kõrge vererõhuga inimestest on insuliinresistent-
sed. Neljal hüpertoonikul viiest võib hüperten-
siooniga samaaegselt leida ka teisi metaboolse
sündroomi koostisosi. Framingham Heart Study
andmeil esines II tüübi diabeeti 15%-l, seerumi
HDL-C-kolesterooli sisaldust < 1,0 mmol/l
25%-l ning keha massi indeksit > 30 kg/m2 üle
40%-l uuritavatest4.

Võiks arvata, et insuliinresistentsus ja hü-
pertensioon on lihtsalt paralleelsed riskifaktorid,
kuna eluea tõustes halveneb ju nii glükoositaluvus
kui süveneb hüpertensiooni problemaatika,
tuues kaasa vaskulaarseid tüsistusi. On ju tea-
da, et suhkruhaigete hulgas on hüpertensiooni
esinemissagedus 2 korda kõrgem, võrreldes tava-
rahvastikuga. Nii diabeedi kui hüpertensiooni
ühiseks nimetajaks on kindlasti abdominaalne
rasvumine, mis põhjustab hemodünaamilise
koormuse tõusu seoses väljutusmahu ja perifeerse
resistentsuse tõusuga. 1 kg kehakaalu tõusu
tõstab vererõhku kuni 0,5 mmHg. Kliinilis-
test ja eksperimentaalsetest uuringutest on aga
selgunud, et insuliinresistentsuse ja hüperten-
siooni juured on palju sügavamal, kui pealispinnalt
paistab.

Hüperinsulineemiat peetakse oluliseks ise-
seisvaks kardiovaskulaarseks riskifaktoriks tänu
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tema otsesele seosele südame isheemiatõve su-
remusega, mis on paljudes epidemioloogilistes
uuringutes korduvat kinnitust leidnud (joonis 2).

Hüperinsulineemia iseloomustab nii rasvtõbe
kui II tüübi diabeeti, kuid kõrgeid insuliini väär-
tusi esineb essentsiaalse hüpertensiooni puhul
ka sõltumata kehakaalust ja diabeedist. Meta-
analüüs 6000 mittediabeetiku hulgas, kellel esi-
nes äsja diagnoositud ja veel ravimata hüper-
tensioon, näitas vererõhu ja plasma insuliini
otsest ja positiivset seost, mis ei sõltunud elueast,
rasvumisastmest ega veresuhkrust5. Hüperinsu-
lineemia on iseloomulik ka hüpertoonikute
järeltulijail, kellel on veel täiesti normaalne
vererõhk ning suhkru ainevahetus6. Insuliini
primaarset vererõhku tõstvat rolli tõestab ka fakt,
et sekundaarse hüpertensiooni erinevate vormide
puhul hüperinsulineemiat ei esine.

Üks olulisemaid insuliini vererõhku tõstvaid
mehhanisme tuleneb insuliini toimest sümpaa-
tilise närvisüsteemi (SNS) aktiivsusele. Insuliin
on SNS aktivaator ning tema toime vererõhule,
pulsisagedusele ja noradrenaliini sisaldusele on
doosist sõltuva iseloomuga. Retrospektiivsed
uuringud on näidanud, et hüpertoonikutel on
juba 5-aastaselt kiirem südametegevus ja suu-
rem väljutusmaht võrreldes nendega, kellel hü-
pertensiooni täiskasvanueas ei kujunenud7, 8.

Teine oluline insuliini vererõhku reguleeriv
mehhanism on seotud insuliini toimega endotee-
lile. Insuliin on vasodilateeriv hormoon ning see
efekt on endoteelist sõltuv, s.t vasodilatatsioon
saab toimuda tänu insuliini stimulatsioonile
produtseerida lämmastikoksiidi9. Seega on
insuliini vasodilatatiivseks toimeks vajalik funkt-
sioneeriv ehk „terve" endoteel. Hüperinsulinee-
mia korral aga prevaleerub insuliini SNS aktiiv-
sust stimuleeriv toime, põhjustades vasokonst-
riktsiooni. Vastupidiselt vasodilatatsioonile võib
insuliin hoopis vasokonstriktsiooni põhjustada
ka endoteeli kahjustuse puhul lämmastikoksiidi
puuduliku produktsiooni tõttu.

Insuliin on ka võimas elektrolüütide
tasakaalu kontrollija, reguleerides K+, Na+ ning
Ca++ ainevahetust. Hüperinsulineemia indutseerib
plasma K+-sisalduse langust. Neerud reageerivad
sellele 70%-lise kaaliumi ekskretsiooni langusega
ning toimub kaaliumi liikumine ekstratsellulaar-
sest ruumist raku sisse. Rakusisese K+ tõus aga
aktiveerib reniini ja see omakorda angiotensiin
II, mis on organismi tugevaim vasokonstriktor.
Insuliin soodustab ka Na+ ja vee tagasiresorpt-
siooni neerus, põhjustades hüpervoleemiat ning
vererõhu tõusu üle suurenenud väljutusmahu.
See mehhanism on eriti väljendunud soolatundliku
hüpertensiooni puhul. Insuliini toimel aktivisee-
rub ka Na+–H+ ioonivahetus, mis omakorda
põhjustab rakusisese Ca++ tõusu ning aktivee-
runud vasokonstriktsiooni ja trombotsüütide
liigse agregatsiooni.

Selline hüperinsulineemia poolt soodustatud
krooniline vasokonstriktsioon põhjustab prekapil-
laaride kroonilist spasmi, mille tulemusena kaob
osa vajalikest kapillaaridest, luues soodsa olu-
korra nii perifeerse resistentsuse tõusuks kui
glükoosi salvestamise vähenemiseks.

KKookkkkuuvvııttee
Seega on insuliinresistentsuse ja hüpertensioo-

ni vaheline seos ühene ja põhjuslik. Rohkelt on
fakte nende omavahelise seose geneetilisest taga-
põhjast. Kui aga geneetilist tausta provotseerida
mittesoovitatavate elustiililiste muutustega, siis
on haiguse avaldumine tõenäoline ja mööda-
pääsmatu. Loodan, et eelnev kirjeldus andis ette-
kujutuse ühe metaboolse hormooni – insuliini
toimest kardiovaskulaarsetele teguritele. Mõned
neist toimetest (struktuursed kapillaaride muutu-
sed, vee ja soola retentsioon) on pikemaajalised
kui teised (SNS aktivatsioon, vasokonstriktsioon,
muutused elektrolüütide tasakaalus) ning oma-
vad seega tähtsust hüpertensiooni loomuliku
kulu erinevates faasides.
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Joonis 2.
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Loomulikult vajab iga metaboolse sündroomi
komponent omaette medikamentoosset lähenemist.
Eelkõige seetõttu, et metaboolse sündroomi iga
liige on iseseisev kardiovaskulaarne riskitegur.
Vaadeldes insuliinresistentsuse ja hüpertensioo-
ni omavahelist seost on arusaadav, miks insuliin-
resistentsuse vähendamise abil on erinevate
uuringute põhjal saadud märkimisväärne vere-
rõhu langus. Siinkohal on eriti illustratiivsed
uuringud mittemedikamentoossete vahendite
insuliini ja vererõhku langetavast toimest10–12.

Seega võimaldab insuliinresistentsuse ole-
masolu kindakstegemine hüpertoonikul temale
võimalikult ainevahetuse-sõbralikuma ehk meta-
boolselt neutraalseima raviskeemi koostamist,
et kompleksselt mõjutada olemasolevat negatiiv-
set kardiovaskulaarset profiili.
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Uuringu eesmärk oli võrrelda tiasiidilaadse diureetikumi /Tertensif SR 1,5 mg/ ja AKE
inhibiitori /enalapriil 10 mg/ mikroalbuminuuriat vähendavat toimet II tüübi diabeetikutel 1 aasta
vältel.

Uuring oli multitsentriline (20-s riigis 231 keskust), randomiseeritud, topeltpime, paral-
leelgruppides 570-l patsiendil mikroalbuminuuria (20–200 µg/min) ja hüpertensiooniga
(140 <  SBP < 180 ja DBP < 110 mmHg). Patsiendid jaotati – Tertensif SR (n = 284) ja
Enalapriil (n = 286).

Uuringu tulemused näitasid, et diureetikumi – Tertensif SR-i mikroalbubinuuriat vähendav
toime oli sama, mis AKE inhibiitoril. Albumiin/kreatiniini suhe vähenes 35% (Tertensif SR) ja
39% enalapriili-grupis. Ka keskmine vererõhu langus oli võrdne mõlemas grupis – Tertensif SR
–16,6; –9,0 ja Enalapriil –15,0; –9,1. Ravimite taluvus oli hea. Kõrvaltoimetena märgiti
köha, asteeniat ja peavalu vastavalt 2,5%; 0,4%; 1,1% (Tertensif SR) ja 2,8%; 0,3%; 2,1%
(Enalapriil).

Kokkuvõtteks: NESTOR oli esimene rahvusvaheline uurimus, mis tõestas diureetikumide
mikroalbuminuuriat vähendavat toimet II tüübi diabeetikutel.

2/3 diabeetikutest vajab enam kui ühte antihüpertensiivset ravimit. NESTOR uuringu tule-
mused tõestasid, et Tertensif SR-i lisamisel raviskeemi on võimalik ennetada ja pidurdada
kroonilise neerupuudulikkuse arenemist.

NESTOR uuringu tulemused avaldati läinud suvel
Prahas toimunud 19. Euroopa Hüpertensiooni kongressil.

NESTOR* uuring
(Natrilix SR** vs Enalapril Study in Type 2 Diabetic Hypertensives with MicrOalbuminuRia)

* NESTOR – tark mees Homerose eeposest „Ilias”, kelle nõuanded aitasid võita Trooja sõja.
** Natrilix SR on Eestis registreeritud kui Tertensif SR



P
olikliinikus ja patsiendi enese
poolt ühekordselt mõõdetud
arteriaalne vererõhk (BP)
võib osutuda ravikorralduse
suhtes eksitavaks, kuna ei
võimalda hinnata arteriaalse
BP näitajaid päevase aktiiv-

suse, öise une ja varahommikuse suurenenud
kardiovaskulaarse riskiga perioodil.

Ambulatoorse vererõhu monitooringu
(ABPM) metoodika võeti kasutusele 30 aasta
eest. Võrdlevad uuringud näitavad, et patsiendi
enda poolt mõõdetud BP on madalam poliklii-
nikus mõõdetust ja kõrgem ABPM andmetest.
Statsionaari tingimustes ühekordsed BP mõõt-
mised ja ka statsionaaris teostatud ABPM
andmed ei saa olla orientiiriks ravi määramisel
patsiendile igapäevase olme tingimustes.

BP ööpäevase kõikumise oluline määraja on
meie füüsiline ja psüühiline aktiivsus. Päevase
BP regulatsioonis domineerib sümpaatiline
närvisüsteem (SNS), öises parasümpaatiline
(PNS).

Normotoonikul on 24 tunnine ABPM kõver
bifaasiline: päevase aktiivsuse perioodil kõrge-
mate ja öösel madalamate BP väärtustega. On
raske eristada ühe füsioloogilise näitaja ööpäe-
vast rütmi inimese kõigi eluliste funktsioonide
ööpäevasest rütmist. Analoogse tõusu ja langu-
sega on südame löögisagedus, EKG parameet-
rid, glomerulaarne filtratsioon, venoosne
toonus, plasma reniini ja aldosterooni tase,
kortisool jne. Enne ärkamist aktiveeruvad
neurohormoonid väga varakult. Seetõttu on ärka-
mise järgsed BP väärtused tihti päeva kõrgemad
(vt joonis).

Hüpertoonikul jälgib ABPM kõver enam-
vähem sama rütmi, kuid kõrgematel väärtustel.
BP ööpäevane rütm ei ole kõigil hüpertoonikuil
ühesugune. Kirjanduse andmetel eristatakse 3
erinevat BP ööpäevast profiili:

1. BP langus öise une ajal üle 10% ja alla
20% päevastest väärtustest – dipperid.

2. BP langus öötundidel alla 10% võrreldes
päevaste väärtustega – nondipperid.

3. BP langus üle 20% päevastest näitajatest –
overdipperid ehk ekstreemsed dipperid.

Analüüsil on selgunud nendel gruppidel eel-
kõige kardiovaskulaarsete muutuste erinevus.

Dipperid. Kirjanduse andmetel on neid
hüpertoonikutest kõige rohkem, kuni 70%. Siia
gruppi kuuluvad enamasti kerge ja mõõduka
hüpertensiooniga patsiendid, raskeid hüpertoo-
nikuid on vähe. Sihtorganite kahjustused on vä-
he väljendunud või puuduvad. Vasaku vatsakese
hüpertroofia puudub või on tagasihoidlik. Va-
saku koja maht on normis või veidi suurenenud.
Vasaku vatsakese süstoolne funktsioon on hea.
Sageli, eriti noorematel patsientidel, esineb
müokardi hüperkinees. Enamikul patsientidest
esineb vasaku vatsakese diastoolse lõõgastu-
mise häire. Võivad esineda vähesed muutused
silmapõhja arterites. Enamasti puudub neeru-
kahjustus.

Nondipperid. See on raskem haigete kon-
tingent. Siia gruppi kuulub kirjanduse andmetel
10–30% kõigist hüpertoonikuist. Võrreldes dip-
peritega on BP väärtused kõrgemad. BP ei
lange une ajal üldse või langus on redutseeritud.
On kindlaks tehtud, et päevase SNS ja öise
PNS tasakaal on nendel haigetel kadunud. Esi-
neb SNS hüperaktiivsus kogu ööpäeva vältel.
Nondipperitel puudub varahommikune järsk
BP tõus. Vasoaktiivsete hormoonide väärtused
on nendel haigetel kõrgemad – ka une ajal.
Müokardi suurenenud hapniku tarbimise tõttu
esineb neil sageli öist stenokardiat ja EKG-
monitooringul leitakse öist ja varahommikust
transitoorset isheemiat. Selle grupi haigetel esi-
neb dilateerunud vasaku koja muutunud elekt-
rilise aktiivsuse foonil sagedamini südame rüt-
mihäireid. Ehhokardiograafilisest muutustest on
iseloomulik suurenenud vasaku vatsakese müo-
kardi mass, vatsake on remodelleeritud kont-
sentrilisest hüpertroofiast. Vatsakese diastoolse
funktsiooni häire on raskem. Süstoolne funkt-
sioon võib ka selle grupi haigetel säilida kaua
normi piirides. Kahjustusi esineb ka teistes siht-
organites.

Siinkohal tuleks sisse tuua ka mõiste vere-
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rõhu koormus (blood pressure load). Ter-
minit kasutatakse hüpertensioloogias 1989. aas-
tast W. B. White ja kaasautorite poolt erista-
maks raskemaid haigusjuhte kergematest. Selle
termini all mõistetakse ABPM-l saadud kõrge-
mate (päeval üle 140/90 ja öösel üle 120/80
mmHg) BP väärtuste arvu suhet mõõtmiste
koguarvu. Ravimata hüpertoonikutel osutus see
suhe tundlikuks vasaku vatsakese hüpertroofia
markeriks. Süstoolse ja diastoolse BP rõhu-
koormusel alla 30% peavad autorid vasaku vat-
sakese hüpertroofia tekke tõenäosust mittear-
vestatavaks. Süstoolsel rõhukoormusel üle 50%
oli vasaku vatsakese hüpertroofiat 90% juhtu-
dest. Diastoolsel vererõhukoormusel üle 40%
oli vasaku vatsakese hüpertroofiat 70% hüper-
toonikutest.

Overdipperid e. ekstreemsed dipperid.
Päevane hüpertensioon ja öine BP langus on
suurem kui dipperitel, eriti öö esimesel poolel.
Öö teisel poolel algab BP järkjärguline tõus.
Ärkamisel on BP tõus veelgi suurem. Vanuritel
täheldatakse juhte, kus esineb päevane hüper-
tensioon ja öine hüpotensioon, mis sunnib ravi
korrigeerimisel erilisele valvsusele. Siia gruppi
kuuluvadki enamasti eakad hüpertoonikud.
Iseloomulik on veresoonte ateroskleroos ja
madal vasoaktiivsete hormoonide toime. Järsk
hommikune BP tõus võib olla tserebrovasku-
laarse ataki põhjustajaks. Overdipperitel on lei-
tud müokardi öist isheemiat ravi foonil, kui ravimi
toime maksimum langes öisele madalaimale
BP perioodile. Seda eeskätt vähenenud koro-
naarreserviga patsientidel, eriti peale õhtust
ravimiannust.

Kui ööpäevase BP rütmi kõver on kindlaks
tehtud, s.t on sedastatud kronobioloogiliste muu-
tuste iseloom, peab järgnema õige kronoteraa-
pia. Eesmärgiks on langetada konkreetsel pat-
siendil BP piisaval määral, õigel kellaajal ja nii,
et ravimite toime maksimum ei langeks ris-

kantsele ajaperioodile. Siinjuures tuleb märki-
da, et paljudest ravimuuringutest on väga harva
olnud uuringu sihteesmärgiks ravimi määramise
kronoterapeutiline aspekt.

Tavaliselt võtavad haiged oma antihüper-
tensiivsed ravimid sisse hommikupoolikul ja
sageli ühekordse annusena. Enamiku ravimite
(sealhulgas ka AKE-I) võtmisel ühekordses
päevaannuses jääb ööpäeva viimasest osast 4–6
tundi ravimi toime katteta. See perood langeb
aga enamasti varahommikule, mis on suurima
kardiovaskulaarse riskiga ööpäeva osa.

On oluline öelda haigele ravimi võtmise täp-
ne kellaaeg, arvestades seejuures ravimi toime
graafikut ja kaasnevate haiguste puhul ravimi
eliminatsiooni muutumist.

Eesti Vererõhukeskuses – Tallinna Kesk-
haigla – on teostatud viimaste aastatel keskmi-
selt 800 ABPM-i aastas. Järgnevalt toome meie
poolt uuritud 1902 haigusjuhu andmed. 1902
patsiendist olid:

• dipperid 1134 – 60%,
• nondipperid 255 – 14% 
• overdipperid 513 – 27%
Dipperite grupi haigetel esines nii kerge kui

ka mõõdukas hüpertensioon. Mehi oli 47%,
naisi 53%. Ealine diapasoon 16 kuni 80 elu-
aastani.

Nondipperid – mehi 33%, naisi 67%. Eali-
selt prevaleerus 35–55 aastaste kontingent, kus-
juures 60% naistest olid postmenopausaalses
eas.

Overdipperid – mehi 51%, naisi 49 %. Ea-
line diapasoon 18 kuni 86 eluaastani. Selle
grupi enamuse – 64% – moodustasid eakad
patsiendid. Esines aga ka kõrge päevase süm-
paatilise hüperaktiivsuse ja öise normotensioo-
niga noorukeid ja keskealisi. Viimaste seas pre-
valeerusid pingelise tööprotsessi ja rohkete päe-
vaste stresssituatsioonidega meespatsiendid.
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Täpsemalt analüüsiti esimesed läbivaada-
tud 550 haigusjuhtu. 280 meest ja 270 nais-
patsienti. Kõigil oli vasaku vatsakese süstoolne
funktsioon ehhokardiograafia andmetel normis,
puudusid kaasnevad haigused – diabeet, neeru-
ja kilpnäärmehaigused.

550 patsiendist olid:
• dipperid 293 – 53%
• nondipperid 87 – 16%
• overdipperid 170 – 31%
Süstoolne rõhukoormus ületas 50% 11%-l

dipperitest, 24%-l overdipperitest ja 100%-l
nondipperitest. Kui hüpertensiivne retinopaatia
esines dipperite grupis 27%-l juhtudest, siis
overdipperitel 47%-l juhtudest, nondipperitel
aga 79%-l. Mikroalbuminuuria dipperite grupis
puudus. Overdipperitel esines mikroalbuminuu-
riat 18%-l ja nondipperitel 44%-l juhtudest.
Kreatiniini väärtused seerumis oli tõusnud
ainult nondipperite grupis 17% haigetest.

Ülaltoodust selgub ABPM diferentsiaal-
diagnostiline tähtsus eristamaks raskemaid ja
rohkem tähelepanu nõudvamaid haigusjuhte.
Essentsiaalse hüpertensiooniga patsientide
rühmasisene diferentsiaaldiagnostika aitab vali-
da neile sobivaimat kronoterapeutilist ravi.
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Kolmas Rahvusliku Tervise ja Toitumise Jälgimise Uuring (National Healt and Nutritional
Examination Survery, NHANES III) näitas, et kõikidest ohjamata hüpertensiooni juhtudest
USA-s moodustavad umbes 80% üle 50-aastased patsiendid, kellel esineb isoleeritud süstoolne
hüpertensioon (ISH).

Praegu USA-s kehtivate juhiste alusel loetakse isoleeritud süstoolseks hüpertensiooniks süs-
toolse vererõhu väärtuseid ≥ 140 mmHg ja diastoolse vererõhu väärtuseid < 90 mmHg.

Uurides Lõuna-Californias retrospektiivselt 50-aastaste ja vanemate patsientide ISH ravi, leiti, et:
1) märkimisväärselt hulgal esines ISH (45%) ja
2) suurel osal neist ei olnud ISH leidnud dokumenteerimist hüpertensiooni diagnoosina

rahvusvaheliste koodide alusel (58%);
3) uuritavatest alla pooled said antihüpertensiivset ravi (48%).
Diagnoos ja ravi olid omavahel sedavõrd seotud, et valdav osa nendest, kellel ISH alusel diag-

noositi hüpertensiooni, said ka spetsiifilist ravi.
Enamus ISH-ga ravitutest sai monoteraapiat (60%) ja vähemalt ravi 2 preparaadiga (40%).
Üle 50-aastaste hulgas on ISH kõige sagedasem ohjamata hüpertensiooni vorm (76%).
Süstoolse vererõhu keskmised väärtused olid käesolevas uuringus 148,1 ± 9,2 (SD) mmHg

ja NHANES III-s 152,3 mmHg.
Uuring näitas seega, et:

1. ISH on jätkuvalt aladiagnoositud ja alaravitud.
2. Paljud arstid ei soovita alustada antihüpertensiivset ravi enne, kui süstoolse vererõhu väärtu-

sed ületavad 150 mmHg.
3. Vanemate inimeste puhul aksepteeritakse ravi mittevajavatena kõrgemaid süstoolse vererõhu

väärtuseid kui noorematel.

J Clin Hypertens, 2002; 4(2):93-100

Isoleeritud süstoolne hüpertensioon –
aladiagnoositud ja alaravitud


