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A vérnyomás emelkedés eltérő pathomechanizmusa 
 fiatalabb korcsoportokban    <--->     idős korosztályban 
• Consequence Functionalis változás 

fokozott keringési ellenállás a 
kiserekben 

Szerkezeti változások 
Nagyérfalakban az elasztikus 

komponensek vesztése (=stiffness)   

Emelkedő diasztolés és szisztolés 
vérnyomás 

 később: morfológiai változások 

Csökkenő aorta „wind-kessel” funkció  
Növekvő  PWV, korai perifériás PW 
visszaverődés, 
Visszaverődött nyomás-plusz az aortában a 
szisztole során 
Megnövekedett szisztolés és csökkenő diasztolés 
vérnyomás  

 
  Progressizió: atherosclerosis 

Functionalis 
következmények: 
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Based on NHANES III (phase 1 and 2) 
Hypertension defined as blood pressure 140/90 mmHg or treatment 
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Age 

3 % 
9 % 

18 % 

38 % 

51 % 

66 % 
72 % 

JNC-VI. Arch Intern Med. 1997;157:2413-2446. 



A központi  
idegrendszer-agy  

öregedése 
(stratégiai areák!!) Érzőrendszerünk 

 hanyatlása 

(látás, hallás, 

 izérzés, 

 fájdalomérzet) 

  

izmok, csontok, 

 izületek, porcok  

káros módosulásai 

Szív-érrendszer 
 korosodása 

Tüdő-mellkas 
 kapacitás csökkenése Immunrendszer 

Gyengülése 

(fertőzés,daganat) Emésztőrendszer 

 működésromlása, 

anyagcsere 

következmények 

Korosodás---összervezeti „fiziológiás”változások 

Hormonrendszer 

 korfüggő változásai 

Fékezhetjük-e, kitolhatjuk-e időben magasabb életkor felé e hanyatlásokat?   

? ? 

Öregedő, sérülékeny szövetek, a kapacitások fokozódó beszűkülése, sokirányú kockázatok! 

Közvetlen és gyógyszerelésük által kiváltott hatásaik a CV rendszerre és annak therápiájára! 

Kültakaró 

 (rugalmasság vesztés,  

száradási hajlam, stb) 



megelőzendő CV 
történések, 

csapdák 

Romló kisér falvastagság/lumen arány miatt 
relatíve elégtelen perfúziós nyomás létrehozása 
és szervi szövödmények?        (optimális vérnyomásszint?) 

gyógyszerelés 

Pseudohypertonia? 

Agizmus vs. reális életkilátások felmérése (th, TAVI etc. vonatkozásokban) 

Merev gyógyszerelési 
javaslat vs.kritikus 
(gyors) állapotváltozások 

Sémás szemlélet, a  
„kisebbik rossz” elvének  
nem érvényesítése 

Idült társbetegségek,  
kezelési irányelvek ütközése 
 (gyógyszer,életmód) 

Elmaradhat a szöveti 
kisér állapot-romlást  
facilitáló rejtett faktorok 
kiiktatása-fékezése 
 

Labilisabb só-víz egyensúly 
következményei, korrekciós 
 csapdák (pl. szívelégt.+hyponatraemia) 

Fokozott fizikai 
aktivitás: 
fizikai tréning 
típusa,  
intenzitása, ritmusa,  
 

Célszervi károsodások 
 alul-/túldiagnosztizálása 

Egyes támadáspontok veszélyesek? 
Időskori optimális lipidszintek?  
Eliminációs interakciós problémák 

Érfaszakaszok 
vizsgálati (pl.PWV) 
eredményeinek  
lehetséges 
interpretálási hibái  

Beteg  
együttműködés 

Beck JD 2001; Najafipour H 2013; Dhadse P 2010 

Boshuizen 1998 
Denker  MG 2013 

Boyd CM 2005 

Spence JD 2012 
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A verőeres merevség  az érfali öregedést  fokozó  CV károsító 
faktorok befolyásának mintegy kumulatív mértéke  

Peter M. Nilsson et al. Hypertension. 2009;54:3-10 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 



Az EVA érvényesülésének időfüggő folyamata és az ADAM 
intervenció időpontjának jelentősége megnövekedett CV rizikójú 

betegeknél. 

Peter M. Nilsson et al. Hypertension. 2009;54:3-10 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 

The protective efficacy  
of ADAM-like 
interventions is time 
dependent,  it will be  
missed in time delay  

EVA=Early vascular aging 
EVA=enhanced vascular aging 

ADAM= aggressive decrease of 
 atherosclerosis modifiers 

elderly 
hypertension= EVA? 



Kellő figyelmet fordítunk az időskori rossz orális 
 állapot diagnosztizálására, megszüntetésére, 

 ami modellértékű lehet  
 az időskori rejtett érkárosító befolyásra? 

(Xiaojing Li et al., 2000  

Beck JD 2001;  
 Dhadse P 2010,   
  Najafipour H 2013)  



Orális infekció 

bacteraemia 

Hyperreactiv 
mononuclearis 

phagocyták 

Bacterialis 
termékek 

endotoxin (LPS) 
hőshock fehérje 

Gyulladásos 
termékek 

cytokinek, C-
reactiv prootein 

Hypercoagulaciós státusz 
fibrinogen   fvs   

S. Sanguis, P.gingivalis 
sec. vérlemezke aggregáció  

Fogveszteség 

Vascularis 
pathologiás 

módosulások 
(felgyorsuló éröregedés) 

Cardiovascularis 
betegségek 

 

Hyper- 
imflammatorikus 

monocyta 
phenotipus 

 
bacteraemia 

Xiaojing LI és mtsai alapján Clin. 
Microbiol Rev.2000 

Oralis infekció és gyulladás által kiváltott,  érkárosodáshoz, éröregedéshez vezető 
mechanizmus 

Kellő figyelmet fordítunk az 
időskori rossz orális 
 állapot diagnosztizálására, 
megszüntetésére, 

 ami modellértékű lehet  
 az időskori rejtett érkárosító 
befolyásra? 
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Igen idősekben  

(enyhe? közepes? erőteljes?) antihipertenzív kezelés: 

 

     egyensúly megtartására, elesésre 
gyakorolt  kockázat fokozó hatás? 
 

Igen idősekben  

(enyhe?erőteljes?) antihipertenzív kezelés: 

 

enyhe agyi károsodás (MCI), vagy 

demencia kialakulására, fokozódására gyakorolt 

hatás?   Alzheimer's Association International Conference, 

 Copenhagen, July 13-17, 2014 

 

Mary Tinetti et.al. 2014 

(Yale Univ.) JAMA Intern Med. 2014;174(4):588-595. 4961, 85 éves átlag életkorú, legalább 1 

vérnyomáscsökkentővel kezelt hipertóniás beteg 3 éves követése: 

a) 446 súlyos traumával járó, és részben halálhoz vezető elesés 

b) Az antihipertenzív kezelés megnövekedett kockázatot jelentett a fenti elesés 

típusra 

c) Korábban már bekövetkezett elesés esetén a súlyos traumával járó elesés 

kockázata 2x nagyobb volt a moderált, vagy az intenzív vérnyomáscsökkentő 

kezelésben részesülteknél, , mint az antihipertenziv kezelést már nem 

kapóknál   ////////// Az elesettek 25%-a, a nem elesettek 16%-a halt meg! 
 

 

 

M.Corrada et al. Univ.Calif,  

hypertension between the ages of 80 

and 89 years had a significantly lower 

risk of developing dementia than their 

peers without hypertension. Further, 

those with hypertension onset after 90 

years of age had an even lower risk, a 

55% reduction vs those without 

hypertension 



Mi legyen a terápiás célérték? 

• 65-80 év közötti 
életkor: 

<140/90 Hgmm 

• 80 éves, vagy a 
feletti életkor: 

<150 Hgmm 
szisztolés érték 
150-140 Hgmm 

(a bizonyíték alapú módszertanú,  

de következtetéseiben „behatároltsággal” 

 is bíró  HYVET tanulmány alapján…) 

[ESH-ESC 2013 ajánlás: IB]  

[ESH-ESC 2009-2013ajánlás: II.b C]  

2013 ESH/ESC: comorbidities 

should be carefully evaluated 

 before th. decision!   Frailty!!! 



Aronow W S et al.  
Circulation 2011;123:2434-2506 Vérnyomáscsökkentés kockázata 

mellékhatásra eltérő életkori 

szakaszokban Aronov et al. 2011 

Bangalore et al. 2010 On the base of   
(semi-selective) 
 clinical trials 

On the base of   
non-selective 
epidemiológical follow up 

BPsyst./hazard ratio 



Relative risks for all cause mortality by diastolic blood pressure among 

830 participants aged 85 and older (Boshuizen HC et al.1998) 

n=830 age=>85yrs 

Kritikus an alacsony 
diasztolés nyomás, amely 
alatt már növekszik az össz-
mortalitás: 65 Hgmm 



• …Sprint as  

SPRINT , mint az érvényes ESH  ajánlás „antitézise”? 

Tudta azt valóban bizonyítani a SPRINT hogy intenzív 
kezeléssel elért  120 Hgmm, vagy alacsonyabb szisztolés 
vérnyomás biztosítja a legelőnyösebb keringési célszerv és 
mortalitás védelmet időskorú hipertóniás betegekben?  

 

• … 

The primary answer on the base of the results of sprint is YES… 

However….”do not hurry to sprint on the base of SPRINT”!!! 



??? 
Kételyek!!! 

Módszertani problémák, belső 
ellentmondások, az intenzív kezeléssel 
kialakult mellékhatások hosszabb távú 

jelentősége jelenleg még nem teszi 
elfogadhatóvá azt, hogy a SPRINT valóban, 

kételyek nélkül hiteles értékelést és 
következtetéseket tett lehetővé  új 
optimális  terápiás célvérnyomás 

szintekre.   
Donzelli and & Schivalocchi 2017  Manchia2016: Caution! 

Ruzicska M 2017 
Jarraya F. 2016  
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Beck JD 2001; Najafipour H 2013; Dhadse P 2010 
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Denker  MG 2013 

Boyd CM 2005 

Spence JD 2012 
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• Idős multimorbid betegek esetén a klinikai szakmai irányelvekhez való 

teljesértékű ragaszkodás nemkívánatos következményekkel is járhat.  

 

• Idősek 4-6 idült társbetegsége esetén az egyes betegségekre 

vonatkozó therápiás ajánlások összetevői részben  egymásnak ellent 

is mondhatnak.  

 

• Nemkívánatos következmények lehetnek: polypharmacy és 

végrehajthatatlan életviteli és diétás szabályok.  

 

• Szükség lenne olyan idősekre vonatkozó irányelvekre-ajánlásokra is, 

amelyek nemcsak egy-egy, hanem 2-3 társbetegség egyidejű 
fennállásával is számolnának.   
 

 

 

 

Boyd et al. Clinical Practice Guidelines and Quality of Care for Older Patients 
With Multiple Comorbid Diseases   2005 JAMA                Conclusions 
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! 
small GTPase 

 signalling proteins  

Proliferation—migration--invasion 

FDA warning 2012: statin 

side  effects in elderly ! 

(cognitive, muscle, 

glycosylated HbA1c)! 

Decreased muscle power, injury  

(during stronger exercise), falling  
Thompson PD,1997,2003,2010 

Scott D.2009,Ferruci 2002,Giri2006 

Statin th.– elderly (65-82yrs) CHD 

5 years follow up 

 

Total mortality: 

15,6% versus placebo 18,7%   

(Afilalo J.et al.2008) 

Statin dózis csökkentendő (>75yrs) 

Statin nem ajánlott (>80-85 yrs) 

Inhibited?? 

30 cohort 

68000 
elderly 
patient! 

but 

? 
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javaslat vs.kritikus 
(gyors) állapotváltozások 

Sémás szemlélet, a  
„kisebbik rossz” elvének  
nem érvényesítése 

Idült társbetegségek,  
kezelési irányelvek ütközése 
 (gyógyszer,életmód) 

Elmaradhat a szöveti 
kisér állapot-romlást  
facilitáló rejtett faktorok 
kiiktatása-fékezése 
 

Labilisabb só-víz egyensúly 
következményei, korrekciós 
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aktivitás: 
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Célszervi károsodások 
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Egyes támadáspontok veszélyesek? 
Időskori optimális lipidszintek?  
Eliminációs interakciós problémák 

Érfaszakaszok 
vizsgálati (pl.PWV) 
eredményeinek  
lehetséges 
interpretálási hibái  

Beteg  
együttműködés 

Beck JD 2001; Najafipour H 2013; Dhadse P 2010 

Boshuizen 1998 
Denker  MG 2013 

Boyd CM 2005 

Spence JD 2012 



Ajánlottak, elkerülendők a programban  

• Feszítő és aerobic típusú izomgyakorlatok kombinációja, 

•  csak közepes intenzitás, 

•  lépcsőzetes dinamika az egész programban és az egyedi 
alkalmakkor is, rövid szünetekkel,   

• A tréning program túl intenzív kezdése balkamrai túlterhelést, 
extraszisztóliát és rövid időre jelentékeny, akár veszélyes  szisztolés 
vérnyomásemelkedést okozhat…   

• és generalizált gyulladásos közeget eredményezhet a szervezetben, 
a keringésben (EVA szerű szituáció) a hipertóniás és idült 
többszörös osteoarthrosisban/osteorthritisben szenvedő 
betegekben.    
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Érfaszakaszok vizsgálati 
(pl.PWV) redményeinek  
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Beteg  
együttműködés 

Beck JD 2001; Najafipour H 2013; Dhadse P 2010 

Boshuizen 1998 
Denker  MG 2013 

Boyd CM 2005 

Spence JD 2012 
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A hibák elkerülésére: 
*betegállapot komplex 

felmérése  (jelen státusz, 
jövőbeli életkilátás) 

*Individualized lépcsőzetes 
kezelési terv 

*a CV és egyéb válaszok 
gondos monitorozása 

Insufficient perfusion pressure to tissue small arteries 
 with critically increased wall /lumen ratio 
(optimal pressure?) 

Drug treatment 

Pseudohypertension? 

Agizmus vs. Missing evaluation of realistic life prospects (related to Th, TAVI etc.) 

Rigid, not controlled medication 
proposals versus quick changes 
in the patient’s condition 

Non accepting  
compromises, 
 the „less bad”  

Treatment guidelines of  
common chronic diseases of 
polymorbid elderly sometimes 
contradict to each others 
  

Missed elimination of 
vascular deteriorating risk 
factors (bad oral hygienic 
state, etc.)  

Consequences of more labile 
 salt-water balances, traps of 
therapeutic corrections  (for example 

HF+hyponatraemia) 

Increased 
physical activity 
Type, intensity, 
dynamics,rythm 
of training ? 
 

Under/overdiagnosed target  
organ deteriorations 

Some points of actions are unwanted? 
Severe bradycardia? Lipid levels?  
Problems of interactions/eliminations? 

Examining mechanical 
characteristics of large 
vessel walls (example:PWV) 
we can falsely interpret the 
results  

Patient’s 
nonadherence to 
therapy 

Beck JD 2001; Najafipour H 2013; Dhadse P 2010 

Spence JD 2012 

Boyd CM 2005 

Boshuizen 1998 
Denker  MG 2013 



Köszönöm 
 a figyelmet 
 

 



Köszönöm 
 a figyelmet 
 

 



Az izolált szisztolés hypertonia (ISH)       arányának módosulása a 
különböző hipertónia kórformákon belül az életkor előrehaladásával  

Meghatározó: a nagy és középerek rugalmasságvesztése! 


