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• Patří mezi léky 1. volby v léčbě hypertenze1

• Vhodný také pro léčbu hypertenze u dětí a dospívajících2,*

* 6–18 let

Reference: 1. Widimský J jr., Filipovský J, Ceral J et al. Doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze CHS 2017. Hypertenze a Kardiovaskulární prevence 2018;7(S):1-19. 
2. SPC přípravku Carzap, datum revize textu 25. 7. 2018.
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Vážené kolegyně a vážení kolegové,

po úspěchu Doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu infekcí močových cest u dětí nefrologické sekce České pediatrické společnosti, se kterým se tyto 

praktické postupy u pediatrů setkaly, se rozhodla naše sekce Pracovní skupina dětské nefrologie České pediatrické společnosti vydat i své oficiální stanovisko 

k diagnostice a léčbě arteriální hypertenze u dětí.

Hypertenze se vyskytuje u 1–2 % dětí v České republice, setká se s ní tedy každý pediatr, neboť jí trpí téměř každé 50. dítě. Arteriální hypertenze je hlavním 

rizikovým faktorem kardiovaskulární morbidity dospělých i dětí. Hypertenze je navíc společně s proteinurií hlavním rizikovým faktorem progrese jakéhokoliv 

chronického onemocnění ledvin. Nejčastější příčinou hypertenze jsou u dětí onemocnění ledvinného parenchymu nebo ledvinných tepen, u adolescentů je však 

nejčastější příčinou primární (esenciální) hypertenze tak, jak je to tomu poté i u dospělých.

Diagnostika hypertenze u dětí se soustřeďuje na odhalení příčiny hypertenze a hypertenzního poškození cílových orgánů.

Léčba arteriální hypertenze se odvíjí od příčiny, symptomů, přidružených onemocnění a přítomnosti hypertenzního poškození cílových orgánů a je nefar-

makologická a farmakologická.

V našich praktických postupech jsme se zaměřili na jednoduchá diagnostická a terapeutická schémata, která vycházejí ze současných evropských dopo-

ručení, a doufáme, že se stanou praktickou pomůckou pro odhalování, vyšetřování a léčbu arteriální hypertenze u dětí a dospívajících a pomohou tak všem 

pediatrům v praxi. 

Za autorský kolektiv

prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
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Arteriální hypertenze u dětí a dorostu
Oficiální stanovisko sekce Pracovní skupina dětské nefrologie  
České pediatrické společnosti ČLS JEP pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze

prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.1, MUDr. Alexandr Kolský, Ph.D.2, 
MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D.3 
1Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
2Klinika dětí a dorostu, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
3Klinika dětského lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské Univerzity

Arteriální hypertenze je jedním z nejdůležitějších hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních a renálních onemocnění v dos
pělém i dětském věku. Níže uvedený text je doporučením Pracovní skupiny dětské nefrologie České pediatrické společnosti 
a vychází ze současných doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi (1).
Hypertenze v dětském věku je definována jako opakovaně (alespoň 3×) naměřený krevní tlak ≥ 95. percentilu. Pro adolescenty 
od 16 let je doporučováno používat již kritéria pro dospělé. Výskyt hypertenze v dětském věku v posledním desetiletí významně 
stoupl na incidenci 1–4 %, a to zejména s ohledem na stoupající výskyt dětské obezity. Podle příčiny se hypertenze dělí na pri
mární (esenciální) a sekundární. U malých dětí převažují sekundární formy hypertenze, u starších primární. Nejčastější příčinou 
sekundární hypertenze u dětí jsou chronická onemocnění ledvin (nejčastěji renoparenchymatózní, vzácněji renovaskulární 
hypertenze), méně častá jsou onemocnění kardiální (koarktace aorty), endokrinopatie (např. primární hyperaldosteronismus), 
léze CNS, nebo užívání léků zvyšujících krevní tlak.
Každé dítě s hypertenzí musí být pečlivě vyšetřeno – bazální vyšetření, která musí být provedena u všech dětí s hypertenzí, 
jsou: moč chemicky a močový sediment, mikroalbuminurie, elektrolyty v séru, urea, kreatinin, kyselina močová, triglyceridy, 
cholesterol, ultrazvuk ledvin a echokardiografie. Hlavními cíli vyšetření je snaha odhalit možnou sekundární formu hypertenze 
a tím léčit kauzálně (např. angioplastika u stenózy renální arterie) a odhalit případné hypertenzní postižení cílových orgánů 
(např. hypetrofie levé komory srdeční, LVH).
Terapie hypertenze spočívá v léčbě základního onemocnění v případech sekundární hypertenze (kauzální), v nefarmakologic
kých opatřeních (redukce nadváhy/obezity, přiměřený příjem soli a dostatek pohybu) a farmakologické léčbě, která musí být 
zahájena vždy u symptomatické a sekundární hypertenze a při hypertenzi s hypertenzním postižením cílového orgánu. U dětí 
je povoleno 5 skupin antihypertenziv – inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI), beta blokátory, kalciové blokátory, 
diuretika a nejnověji i blokátory angiotenzinového receptoru (ARB). Lékem první volby u renální hypertenze jsou ACEI nebo 
ARB. Cílovým TK pro děti s chronickým onemocněním ledvin je TK < 75. pc, pokud nemají proteinurii nebo < 50. pc, pokud 
jsou proteinuričtí. Cílem antihypertenzní léčby je nejen znormalizovat TK, ale také navodit regresi případných hypertenzních 
postižení cílových orgánů (LVH, mikroalbuminurie).

Klíčová slova: hypertenze, krevní tlak, hypertenzní postižení cílových orgánů, ledviny.

Arterial hypertension in children and adolescents

Arterial hypertension is one the most important major risk factors of cardiovascular and renal diseases in both adults and children. 
The present text is a recommendation of the Pediatric Nephrology Working Group of the Czech Pediatric Society and is based on 
the current European Society of Hypertension guidelines (1). 
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Hypertension in childhood is defined as repeated (at least three times) measurements of blood pressure values ≥ 95th percentile. 
For adolescents aged 16 years and older, it is recommended to use adult criteria. In the last decade, the occurrence of hyperten
sion in children has risen significantly leading to an incidence of 1–4%, particularly with respect to increasing rates of childhood 
obesity. Depending on the cause, hypertension is classified as primary (essential) and secondary. Secondary forms of hypertension 
predominate in young children, with primary ones being more prevalent in older children. The most common cause of secondary 
hypertension in children is chronic kidney disease (most frequently renal parenchymal hypertension, rather rarely renovascular 
hypertension); less frequent causes include cardiac diseases (aortic coarctation), endocrinopathies (e.g., primary hyperaldostero
nism), CNS lesions, or the use of blood pressure–elevating drugs. 
Every child with hypertension must be evaluated carefully; the basic tests to be performed in all children with hypertension are: 
urine chemistry and urine sediment; microalbuminuria; serum electrolytes; urea; creatinine; uric acid; triglycerides; cholesterol; 
renal ultrasonography; and echocardiography. The testing is particularly aimed at identifying a possible secondary form of 
hypertension, thus allowing causal treatment (e.g., angioplasty for renal artery stenosis), and discovering possible hypertensive 
endorgan damage (e.g., left ventricular hypertrophy, LVH). 
The treatment of hypertension consists in treating the underlying disease in the case of secondary hypertension (causal), use of 
nonpharmacological measures (overweight/obesity reduction, control of salt intake, and enough exercise), and pharmacological 
therapy which must always be initiated in symptomatic and secondary hypertension as well as in hypertension with hyperten
sive endorgan damage. In children, five classes of antihypertensive agents have been approved for use: angiotensin converting 
enzyme (ACE) inhibitors; beta blockers; calcium blockers; diuretics; and, most recently, angiotensin receptor blockers (ARBs). ACE 
inhibitors or ARBs are the firstchoice drugs in renal hypertension. The target blood pressure in children with chronic kidney 
disease is a BP < 75th percentile in those with no proteinuria, or < 50th percentile in those with proteinuria. The goal of antihy
pertensive treatment is not only to normalize blood pressure, but also to induce regression of possible hypertensive endorgan 
damage (LVH, microalbuminuria). 

Key words: hypertension, blood pressure, hypertensive endorgan damage, kidneys.

Význam arteriální hypertenze
U dospělých patří hypertenze mezi nej-

důležitější rizikové faktory kardiovaskulárních 

onemocnění (infarkt myokardu, cévní mozková 

příhoda, srdeční selhání), která jsou na prvním 

místě v příčinách úmrtí u dospělých pacientů 

v rozvinutých státech (2, 3). Prevalence hyper-

tenze v ČR je značná, vyskytuje se u skoro 45 % 

dospělé populace, u mužů v 50 %, u žen činí 

prevalence hypertenze 37 % (4). Bohužel, stále 

velká část pacientů o své hypertenzi vůbec neví 

(30 %) a léčeno je pouze něco přes polovinu 

nemocných (58 %). Kontrola hypertenze se i přes 

dostupnost široké palety antihypertenzních léčiv 

zlepšuje jen velmi pozvolna a cílového krevního 

tlaku (TK < 140/90 mmHg) dosahuje pouze 42 % 

pacientů léčených farmakoterapií.

Také v dětském věku a adolescenci je hy-

pertenze spojena se zvýšenou kardiovaskulární 

morbiditou v obecné populaci i se zvýšenou 

kardiovaskulární mortalitou v populacích chronic-

ky nemocných dětí, např. s chronickým selháním 

ledvin. Hypertenze je také jedním z nejdůležitěj-

ších rizikových faktorů progrese chronických one-

mocnění ledvin, tj. hypertenzní děti dospějí do 

stadia chronického selhání ledvin s nutností léčby 

dialýzou a transplantací dříve než děti normo-

tenzní nebo s dobrou léčebnou kontrolou krev-

ního tlaku. Hypertenze může být jak projevem 

onemocnění ledvin, které zároveň zhoršuje jeho 

průběh, tak i primární příčinou poškození ledvin, 

jako je tomu u primární (esenciální) hypertenze.

Tato doporučení PSDN ČPS pro diagnostiku 

a léčbu hypertenze u dětí vycházejí zejména ze 

současných doporučení Evropské společnosti 

pro hypertenzi (1).

Definice a rozdělení hypertenze
Absolutní hodnoty TK se mění s růstem dětí, 

proto nelze pro definici hypertenze u dětí použít 

jednu fixní hodnotu jako u dospělých, je nutné 

používat percentilové grafy. Podle současných 

doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi 

(ESH) pro diagnostiku a léčbu hypertenze u dětí 

je hypertenze definována jako TK ≥ 95. percentilu 

pro dané pohlaví, věk a výšku dítěte změřený ales-

poň při 3 různých měřeních v určitém časovém 

odstupu v závislosti na závažnosti hypertenze. 

Hodnoty TK v pásmu mezi 90.–95. percentilem 

jsou definovány jako vysoký normální TK (v ame-

rické literatuře nazývaný dříve prehypertenze nebo 

nově zvýšený TK, angl. elevated blood pressure). 

U adolescentů od 16 let je doporučováno používat 

pro definici hypertenze již dospělé hranice 140/90. 

Americká směrnice z roku 2017 (5) doporučuje dia-

gnostikovat hypertenzi u dospělých již od hranice 

130/80, což však novými evropskými směrnicemi 

Obr. 1.  Způsob měření obvodu paže k určení šířky manžety
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z roku 2018 nebylo pro evropskou populaci přija-

to. Normální TK je hodnota pod 90. percentilem 

(tab. 1). Percentilové grafy, respektive tabulky pro 

interpretaci hodnot TK měřeného auskultační me-

todou jsou znázorněny v tabulkách č. 2 a 3 a jsou 

také součástí Zdravotního a očkovacího průkazu 

(ZOP) dítěte, které dostane každé dítě již v porod-

nici. Ke správnému posouzení TK u dítěte musíme 

brát v úvahu tyto 4 parametry:

	� pohlaví dítěte

	� věk dítěte

	� hodnotu naměřeného TK 

	� percentil tělesné výšky dítěte

Percentil tělesné výšky dítěte je nutné znát 

proto, že pro děti vyššího vzrůstu (vyšší percentil 

tělesné výšky) platí vyšší hodnoty 95. percentilu 

krevního tlaku (tab. 2 a 3).

Podle závažnosti se hypertenze dále dělí na 

hypertenzi 1. stupně (TK v rozmezí od 95. per-

centilu do 5 mmHg nad 99. percentil) a 2. stupně 

(TK přesahuje o více než 5 mmHg 99. percentil, 

pro orientaci podle 95. percentilu se jedná o TK 

přesahující o cca 12 mmHg 95. percentil) (tab. 2 a 3).

Pro skríninkové posouzení, zda je TK normál-

ní, může pomoci i skríninková tabulka absolut-

ních hodnot TK, které odpovídají normálním 

hodnotám TK u dětí nejnižších percentilů tělesné 

výšky a jejichž přesažení vyžaduje další zhodno-

cení absolutní hodnoty TK (tab. 4).

Abychom dítěti/dorostenci správně změ-

řili TK, je nutné při jeho měření dodržovat tyto 

standardní podmínky:

	� auskultace zůstává doporučovanou meto-

dou měření TK, standardním tlakoměrem 

buď tradiční rtuťový tonometr, nebo tono-

metry užívající jako médium jiné substance 

po zákazu užívání rtuti ve zdravotnických 

přístrojích, výjimku tvoří kojenci, u kterých 

se doporučují oscilometrické přístroje

	� výběr manžety se řídí podle obvodu pa-

že (měřeného v polovině vzdálenosti mezi 

acromiem a olecranonem, viz obr. 1), šířka 

manžety musí být přibližně 40 % obvodu 

paže (tab. 5)

	� TK má být měřen standardně na pravé horní 

končetině

	� TK se měří vsedě

	� po 3–5 minutách zklidnění dítěte

Za systolický TK je považován TK při 

I. Korotkovově fenoménu (první slyšitelné ozvy), 

za diastolický TK V. Korotkovův fenomén (úplné 

vymizení ozev). Odečtení systolického TK ne-

činí u klasického tonometru s auskultací tepny 

na horní končetině potíže, u určitého procenta 

pacientů jsou ale slyšitelné ozvy až do poklesu 

sloupce rtuti prakticky k nule. V těchto přípa-

dech je pak možné diastolický TK odečítat při 

prvním zřetelném oslabení ozev – angl. muffling 

(odpovídá IV. fázi Korotkovových fenoménů). Při 

použití užší než doporučené manžety dostává-

me hodnoty TK falešně zvýšené, při použití širší 

manžety spíše nižší (ale chyba není tak význam-

ná jako při použití užší manžety). Pokud zjistíme 

hypertenzi, měli bychom změřit TK i na dolní 

končetině k záchytu případné koarktace aorty. 

Manžeta se pak většinou přikládá na stehno nad 

kolenem a poslouchá se arteria poplitea. Pokud 

se použije stejná manžeta, jakou bylo měřeno 

na horní končetině, dostáváme běžně tlaky vyšší 

(falešně vyšší, protože obvod stehna je větší než 

paže a manžeta je tedy pro stehno úzká). V ta-

kovém případě stejný tlak na horní i dolní kon-

četině již vyvolává podezření na koarktaci aorty.

	� Pokud měříme TK oscilometrickými tla-

koměry, je třeba k vyhodnocení použít os-

cilometrické normy TK pro děti (6), protože 

hodnoty jsou mírně odlišné od auskultačně 

změřeného TK (viz tab. 6) (7). V případě, že 

měříme TK oscilometrickými tlakoměry a na-

měříme zvýšené hodnoty, je doporučována 

měření TK provést kontrolně i auskultační 

metodou.

Kromě příležitostného neboli klinického 

měření TK v ordinaci lékaře existuje ještě ambu-

lantní 24hodinové monitorování TK (AMTK či 

ABPM – ambulatory blood pressure monitoring) 

(8, 9). Indikace pro ABPM v pediatrii jsou uvedeny 

v tabulce 7. V poslední dekádě se výrazně rozšíři-

ly, mj. na maskovanou hypertenzi (tj. normální TK 

v ordinaci, ale zvýšený při ABPM nebo domácím 

měření), obézní děti nebo děti s diabetem melli-

tem 1. i 2. typu. Vlastní měření ABPM není složité, 

ale interpretaci ABPM u dětí musí provádět lékař 

mající zkušenosti s dětskou hypertenzí. Je nutné 

používat dětské percentilové grafy, respektive 

tabulky pro metodu ABPM, které jsou jiné než 

percentilové grafy pro interpretaci hodnot TK 

v ordinaci nebo normy pro dospělé (tab. 8) (10). 

ABPM lze navíc využít nejen při evaluaci krev-

ního tlaku, ale i při hodnocení stavu cévního 

systému. Přístroje ABPM by měly být k dispozici 

na větších dětských lůžkových odděleních nebo 

poliklinikách.

Pro monitorování TK v domácích pod-

mínkách lze použít třetí metodu měření TK, 

tzv. domácí měření TK, kdy TK měří většinou 

někdo z rodičů nebo dětští pacienti/adoles-

centi sami. Metodicky má být domácí TK mě-

řen 1–2× denně po dobu 7 po sobě jdoucích 

dní. Domácí měření TK přispívá k lepší kontrole 

Tab. 1. Definice a klasifikace krevního tlaku u dětí a dospívajících 
Kategorie Systolický/diastolický tlak 

u dětí do 16 let
Systolický/diastolický tlak 

u dětí ≥ 16 let
Normální TK < 90. percentil < 130/85 

Vysoký normální TK (neboli 
prehypertenze neboli zvýšený TK)

90.–95. percentil 130–139/85–89

Hypertenze ≥ 95. percentil ≥ 140/90 

1. stupně (mírná) 95. percentil – 5 mmHg nad 
99. percentil

140–159/90–99

2. stupně (těžká) > 5 mmHg nad 99. percentil 160–179/100–109 

Hypertenze

Sekundární

Renoparenchymatózní Renovaskulární

Renální Endokrinní
Kardio- 
vaskulární 

Ostatní 

Primární 
(esenciální)

Obr. 2. Rozdělení hypertenze u dětí podle příčiny 
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Tab. 2. Hodnoty TK u chlapců podle věku a tělesné výšky
Systolický TK, mmHg Diastolický TK, mmHg

Percentil tělesné výšky Percentil tělesné výšky
Věk,
roky

Percen-
til TK 

5. 10. 25. 50. 75. 90. 95. 5. 10. 25. 50. 75. 90. 95.

1 50. 80 81 83 85 87 88 89 34 35 36 37 38 39 39

90. 94 95 97 99 100 102 103 49 50 51 52 53 53 54

95. 98 99 101 103 104 106 106 54 54 55 56 57 58 58

99. 105 106 108 110 112 113 114 61 62 63 64 65 66 66

2 50. 84 85 87 88 90 92 92 39 40 41 42 43 44 44

90. 97 99 100 102 104 105 106 54 55 56 57 58 58 59

95. 101 102 104 106 108 109 110 59 59 60 61 62 63 63

99. 109 110 111 113 115 117 117 66 67 68 69 70 71 71

3 50. 86 87 89 91 93 94 95 44 44 45 46 47 48 48

90. 100 101 103 105 107 108 109 59 59 60 61 62 63 63

95. 104 105 107 109 110 112 113 63 63 64 65 66 67 67

99. 111 112 114 116 118 119 120 71 71 72 73 74 75 75

4 50. 88 89 91 93 95 96 97 47 48 49 50 51 51 52

90. 102 103 105 107 109 110 111 62 63 64 65 66 66 67

95. 106 107 109 111 112 114 115 66 67 68 69 70 71 71

99. 113 114 116 118 120 121 122 74 75 76 77 78 78 79

5 50. 90 91 93 95 96 98 98 50 51 52 53 54 55 55

90. 104 105 106 108 110 111 112 65 66 67 68 69 69 70

95. 108 109 110 112 114 115 116 69 70 71 72 73 74 74

99. 115 116 118 120 121 123 123 77 78 79 80 81 81 82

6 50. 91 92 94 96 98 99 100 53 53 54 55 56 57 57

90. 105 106 108 110 111 113 113 68 68 69 70 71 72 72

95. 109 110 112 114 115 117 117 72 72 73 74 75 76 76

99. 116 117 119 121 123 124 125 80 80 81 82 83 84 84

7 50. 92 94 95 97 99 100 101 55 55 56 57 58 59 59

90. 106 107 109 111 113 114 115 70 70 71 72 73 74 74

95. 110 111 113 115 117 118 119 74 74 75 76 77 78 78

99. 117 118 120 122 124 125 126 82 82 83 84 85 86 86

8 50. 94 95 97 99 100 102 102 56 57 58 59 60 60 61

90. 107 109 110 112 114 115 116 71 72 72 73 74 75 76

95. 111 112 114 116 118 119 120 75 76 77 78 79 79 80

99. 119 120 122 123 125 127 127 83 84 85 86 87 87 88

9 50. 95 96 98 100 102 103 104 57 58 59 60 61 61 62

90. 109 110 112 114 115 117 118 72 73 74 75 76 76 77

95. 113 114 116 118 119 121 121 76 77 78 79 80 81 81

99. 120 121 123 125 127 128 129 84 85 86 87 88 88 89

10 50. 97 98 100 102 103 105 106 58 59 60 61 61 62 63

90. 111 112 114 115 117 119 119 73 73 74 75 76 77 78

95. 115 116 117 119 121 122 123 77 78 79 80 81 81 82

99. 122 123 125 127 128 130 130 85 86 86 88 88 89 90

11 50. 99 100 102 104 105 107 107 59 59 60 61 62 63 63

90. 113 114 115 117 119 120 121 74 74 75 76 77 78 78

95. 117 118 119 121 123 124 125 78 78 79 80 81 82 82

99. 124 125 127 129 130 132 132 86 86 87 88 89 90 90

12 50. 101 102 104 106 108 109 110 59 60 61 62 63 63 64

90. 115 116 118 120 121 123 123 74 75 75 76 77 78 79

95. 119 120 122 123 125 127 127 78 79 80 81 82 82 83

99. 126 127 120 131 133 134 135 86 87 88 89 90 90 91

13 50. 104 105 106 108 110 111 112 60 60 61 62 63 64 64

90. 117 118 120 122 124 125 126 75 75 76 77 78 79 79

95. 121 122 124 126 128 129 130 79 79 80 81 82 83 83

99. 128 130 131 133 135 136 137 87 87 88 89 90 91 91

14 50. 106 107 109 111 113 114 115 60 61 62 63 64 65 65

90. 120 121 123 125 126 128 128 75 76 77 78 79 79 80

95. 124 125 127 128 130 132 132 80 80 81 82 83 84 84

99. 131 132 134 136 138 139 140 87 88 89 90 91 92 92
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hypertenze i spolupráci dětí a jejich rodičů při 

léčbě (tzv. compliance). Pediatr pak musí být 

informován, jaký typ přístroje a jaká manžeta 

je k dispozici. Při domácím vyšetření je třeba 

vést rodiče/adolescenty k tomu, aby sami za-

znamenávali hodnoty TK, věděli hraniční hod-

noty (viz tab. 9), nosili záznamy ke kontrolám 

a měli instrukce, jak postupovat v případech 

náhlého významného zvýšení TK. Průměrné 

hodnoty a 95. percentil TK při domácím mo-

nitorování jsou uvedeny v tabulce 9.

Čtvrtou, nejnovější metodou měření TK, je 

automatické měření TK v ordinaci bez přítomnosti 

zdravotníka (unattended automatic office blood 

pressure), které bylo použito u přelomové studie 

SPRINT u dospělých (11), je významně nižší než 

TK v ordinaci měřený zdravotníkem, je možné ho 

použít pro skrínink hypertenze bílého plástě (12). 

U dětí je možné ho provádět jen u školních dětí, 

jeho význam v pediatrii je zatím nejasný.

Prevalence hypertenze
V dětském věku se výskyt arteriální hy-

pertenze pohybuje kolem 1 %. V posledních 

letech se objevují zejména v USA studie, které 

uvádějí prevalenci hypertenze 2–4 %, což je 

dáno zejména narůstajícím výskytem nadváhy 

a obezity a s nimi spojeným zvýšením TK. 

Vysoký normální TK (prehypertenze nebo zvý-

šený TK) u mladistvých představuje významný 

rizikový faktor, epidemiologické studie uka-

zují, že u adolescentů s prehypertenzí po 2 

letech již 14 % chlapců a 12 % děvčat vyvine 

skutečnou hypertenzi. U dospělých prehy-

pertenze (systola 120–139 mmHg a diastola 

80–89 mmHg) zvyšuje riziko infarktu cca 3×, 

zvyšuje i  riziko náhlých mozkových příhod, 

selhání ledvin a kongestivního srdečního se-

lhání. Existují již studie, kdy u prehypertenze 

jsou mimo nefarmakologické intervence po-

užita i antihypertenziva.

Klinické projevy hypertenze
Hypertenze u dětí může být asymptomatická 

(nejčastěji u starších dětí a adolescentů, pokud 

není těžká), kdy bývá většinou skríninkovým nále-

zem při preventivních prohlídkách u praktického 

lékaře pro děti a dorost (TK má být měřen při ka-

ždé preventivní prohlídce u všech dětí od tří let). 

U dětí s těžšími formami hypertenze jsou klinické 

projevy častější, jedná se zejména o bolesti hlavy, 

epistaxi, únavu, zvýšené pocení, parézu faciálního 

nervu, křeče, poruchy vědomí. Zvláštní kapitolou 

jsou novorozenci a kojenci, u nichž se hypertenze 

projevuje téměř vždy symptomaticky, příznaky 

jsou nespecifické, závažnější a někdy i život ohro-

žující (neklid, zvýšená iritabilita, problémy s krme-

ním, neprospívání, cyanóza, syndrom respirační 

tísně, křeče nebo srdeční selhání).

Příčiny hypertenze
Podle etiologie rozdělujeme hypertenzi na 

primární (esenciální) a sekundární (hypertenze 

je jen příznakem jiného základního onemocnění).

Primární hypertenze
Je prokázáno, že primární hypertenze nezačíná 

až v dospělosti, ale její počátek je již často v doros-

tovém a někdy i dětském věku. Prof. Lurbeová již 

v roce 2003 trefně pojmenovala dětský TK jako 

„okno do dospělé hypertenze“. Proto je nutné i děti 

s primární hypertenzí diagnostikovat a léčit, aby se 

předešlo vzniku hypertenzního poškození dětské-

ho organismu a také progresi primární hypertenze 

v dospělosti, která je druhou nejčastější příčinou 

chronického selhání ledvin u dospělých.

Diagnózu primární hypertenze můžeme 

u dítěte, na rozdíl od dospělých, stanovit až po 

vyloučení sekundární hypertenze (tedy diagnóza 

„per exclusionem“). U menších dětí převažují 

sekundární formy hypertenze, u adolescentů již 

převažuje hypertenze primární. Podíl primární 

hypertenze na celkovém výskytu hypertenze 

tedy stoupá s věkem dětí, obecně platí, že čím 

je dítě mladší a čím závažnější hypertenze je, tím 

pravděpodobnější je sekundární forma hyper-

tenze. U dětí nad 10 let tak již převažuje primární 

hypertenze nad sekundárními formami.

Primární hypertenze je považována za sa-

mostatné onemocnění, jejíž etiologie je multi-

faktoriální (endogenní – zejména genetické fak-

tory vč. pozitivní hypertenzní rodinné anamnézy 

a exogenní faktory zevního prostředí – zejména 

nevhodný životní styl s nadměrným příjmem 

příliš kalorické a příliš slané stravy v kombinaci 

s malou tělesnou aktivitou a nadváhou/obezi-

tou, zejména abdominální). Vlastní patofyziolo-

gické mechanismy primární hypertenze zahrnují 

zejména zvýšenou aktivitu sympatického ner-

vového systému, renální, vaskulární a hormo-

nální mechanismy (systém renin -angiotenzin-

-aldosteron), obezitu, obstrukční spánkovou 

apnoi, inzulinovou rezistenci, metabolický syn-

drom, kyselinu močovou a genetické faktory. 

Je pravděpodobné, že primární hypertenze je 

hlavně výsledkem složité souhry všech těchto 

faktorů (multifaktoriální etiologie). Ledviny se 

na vzniku primární hypertenze nejen podílí, ale 

hrají důležitou roli při jejím udržování a současně 

jsou jedním z postižených orgánů v důsledku 

hypertenzních procesů (cílové poškození orgá-

nů) – ledviny jsou tedy „viníkem i obětí“. Za klíčové 

pro elevaci TK u primární hypertenze se považují 

dva na sobě závislé renální mechanismy. Za prvé 

je to porušená schopnost ledviny vylučovat sodík 

– u normotenzních jedinců vzestup TK z jakých-

koliv důvodů je doprovázen vzestupem vylučo-

vání sodíku, dokud se TK nenormalizuje. Tento 

fenomén se označuje jako tlaková natriuréza. 

U primární hypertenze je práh pro exkreci sodíku 

resetován na vyšší úroveň krevního tlaku a tlako-

vá natriuretická křivka je posunuta doprava. Tato 

porušená schopnost ledviny vylučovat sodík je 

nejspíše vrozená. Druhým klíčovým renálním 

15 50. 109 110 112 113 115 117 117 61 62 63 64 65 66 66

90. 122 124 125 127 129 130 131 76 77 78 79 80 80 81

95. 126 127 129 131 133 134 135 81 81 82 83 84 85 85

99. 134 135 136 138 140 142 142 88 89 90 91 92 93 93

16 50. 111 112 114 116 118 119 120 63 63 64 65 66 67 67

90. 125 126 128 130 131 133 134 78 78 79 80 81 82 82

95. 129 130 132 134 135 137 137 82 83 83 84 85 86 87

99. 136 137 139 141 143 144 145 90 90 91 92 93 94 94

17 50. 114 115 116 118 120 121 122 65 66 66 67 68 69 70

90. 127 128 130 132 134 135 136 80 80 81 82 83 84 84

95. 131 132 134 136 138 139 140 84 85 86 87 87 88 89

99. 139 140 141 143 145 146 147 92 93 93 94 95 96 97
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Tab. 3. Hodnoty TK u dívek podle věku a tělesné výšky 
Systolický TK, mmHg Diastolický TK, mmHg

Percentil tělesné výšky Percentil tělesné výšky
Věk,
roky

Percen-
til TK 

5. 10. 25. 50. 75. 90. 95. 5. 10. 25. 50. 75. 90. 95.

1 50. 83 84 85 86 88 89 90 38 39 39 40 41 41 42

90. 97 97 98 100 101 102 103 52 53 53 54 55 55 56

95. 100 101 102 104 105 106 107 56 57 57 58 59 59 60

99. 108 108 109 111 112 113 114 64 64 65 65 66 67 67

2 50. 85 85 87 88 89 91 91 43 44 44 45 46 46 47

90. 98 99 100 101 103 104 105 57 58 58 59 60 61 61

95. 102 103 104 105 107 108 109 61 62 62 63 64 65 65

99. 109 110 111 112 114 115 116 69 69 70 70 71 72 72

3 50. 86 87 88 89 91 92 93 47 48 48 49 50 50 51

90. 100 100 102 103 104 106 106 61 62 62 63 64 64 65

95. 104 104 105 107 108 109 110 65 66 66 67 68 68 69

99. 111 111 113 114 115 116 117 73 73 74 74 75 76 76

4 50. 88 88 90 91 92 94 94 50 50 51 52 52 53 54

90. 101 102 103 104 106 107 108 64 64 65 66 67 67 68

95. 105 106 107 108 110 111 112 68 68 69 70 71 71 72

99. 112 113 114 115 117 118 119 76 76 76 77 78 79 79

5 50. 89 90 91 93 94 95 96 52 53 53 54 55 55 56

90. 103 103 105 106 107 109 109 66 67 67 68 69 69 70

95. 107 107 108 110 111 112 113 70 71 71 72 73 73 74

99. 114 114 116 117 118 120 120 78 78 79 79 80 81 81

6 50. 91 92 93 94 96 97 98 54 54 55 56 56 57 58

90. 104 105 106 108 109 110 111 68 68 69 70 70 71 72

95. 108 109 110 111 113 114 115 72 72 73 74 74 75 76

99. 115 116 117 119 120 121 122 80 80 80 81 82 83 83

7 50. 93 93 95 96 97 99 99 55 56 56 57 58 58 59

90. 106 107 108 109 111 112 113 69 70 70 71 72 72 73

95. 110 111 112 113 115 116 116 73 74 74 75 76 76 77

99. 117 118 119 120 122 123 124 81 81 82 82 83 84 84

8 50. 95 95 96 98 99 100 101 57 57 57 58 59 60 60

90. 108 109 110 111 113 114 114 71 71 71 72 73 74 74

95. 112 112 114 115 116 118 118 75 75 75 76 77 78 78

99. 119 120 121 122 123 125 125 82 82 83 83 84 85 86

9 50. 96 97 98 100 101 102 103 58 58 58 59 60 61 61

90. 110 110 112 113 114 116 116 72 72 72 73 74 75 75

95. 114 114 115 117 118 119 120 76 76 76 77 78 79 79

99. 121 121 123 124 125 127 127 83 83 84 84 85 86 87

10 50. 98 99 100 102 103 104 105 59 59 59 60 61 62 62

90. 112 112 114 115 116 118 118 73 73 73 74 75 76 76

95. 116 116 117 119 120 121 122 77 77 77 78 79 80 80

99. 123 123 125 126 127 129 129 84 84 85 86 86 87 88

11 50. 100 101 102 103 105 106 107 60 60 60 61 62 63 63

90. 114 114 116 117 118 119 120 74 74 74 75 76 77 77

95. 118 118 119 121 122 123 124 78 78 78 79 80 81 81

99. 125 125 126 128 129 130 131 85 85 86 87 87 88 89

12 50. 102 103 104 105 107 108 109 61 61 61 62 63 64 64

90. 116 116 117 119 120 121 122 75 75 75 76 77 78 78

95. 119 120 121 123 124 125 126 79 79 79 80 81 82 82

99. 127 127 128 130 131 132 133 86 86 87 88 88 89 90

13 50. 104 105 106 107 109 110 110 62 62 62 63 64 65 65

90. 117 118 119 121 122 123 124 76 76 76 77 78 79 79

95. 121 122 123 124 126 127 128 80 80 80 81 82 83 83

99. 128 129 130 132 133 134 135 87 87 88 89 89 90 91

14 50. 106 106 107 109 110 111 112 63 63 63 64 65 66 66

90. 119 120 121 122 124 125 125 77 77 77 78 79 80 80

95. 123 123 125 126 127 129 129 81 81 81 82 83 84 84

99. 130 131 132 133 135 136 136 88 88 89 90 90 91 92
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mechanismem je renální vazokonstrikce – zvý-

šená renální vaskulární rezistence a redukova-

ný průtok krve ledvinami. Nepřiměřená aktivita 

renin-angiotenzin -aldosteronového systému je 

spojnicí mezi oběma mechanismy.

Sekundární hypertenze

Sekundární hypertenze může být:

	� renoparenchymatózní (60–80 % sekun-

dárních forem, zejména refluxová nefropa-

tie, glomerulonefritidy, dysplastické nebo 

polycystické ledviny)

	� renovaskulární (cca  1–5  %, nejčastěji 

na podkladě fibromuskulární dysplazie, 

méně často při neurofibromatóze nebo 

mid -aortic syndromu nebo vaskulitidách, 

u  dětí se nevyskytuje aterosklerotická 

příčina)

	� kardiovaskulární (1–5 %, nejčastěji koarktace 

aorty)

	� endokrinní (1–5 %, zejména feochromocy-

tom, Cushingův syndrom, primární hyperal-

dosteronismus, hypertyreóza)

	� ostatní příčiny jsou méně časté (např. one-

mocnění CNS, hypertenze navozená léky, 

u adolescentů i drogami, např. amfetami-

nem, kokainem nebo tzv. extází, monogenní 

formy hypertenze).

Příčiny hypertenze podle etiologie znázor-

ňuje obrázek č. 2.

Výskyt jednotlivých forem hypertenze je dán 

zejména věkem dítěte, proto jsou v tabulce č. 10 

uvedeny nejčastější příčiny hypertenze podle 

jednotlivých věkových kategorií dětí.

Renoparenchymová hypertenze
Při renoparenchymové hypertenzi je pr-

votně postižena parenchymová tkáň ledvin. 

Renoparenchymová hypertenze tvoří 60–80 % 

sekundárních hypertenzí. Asi čtvrtina dětí 

s chronickým onemocněním ledvin má hyper-

tenzi, výskyt hypertenze u dětí s chronickým 

onemocněním ledvin se výrazně zvyšuje s kle-

sající glomerulární filtrací, takže až 80–90 % dětí 

s chronickým selháním ledvin léčených dialýzou 

nebo transplantací trpí hypertenzí.

Ledviny mají nezastupitelné místo mezi 

regulačními systémy krevního tlaku. Za fyziolo-

gických podmínek se účastní regulace krevního 

tlaku prostřednictvím vylučování sodíku, tvor-

by vazoaktivních působků a aferentní inervace. 

Porucha schopnosti ledvin vylučovat sodík je 

klíčový faktor při vzniku hypertenze – porucha 

mechanismu tlakové natriurézy, s tím souvisí 

i porucha vylučování vody.

Renoparenchymatózní hypertenze provází 

akutní i chronická, vrozená i získaná, oboustran-

ná i  jednostranná onemocnění parenchymu 

ledvin. Často bývá přítomna porucha cirkadi-

ánního rytmu krevního tlaku, kdy TK neklesá 

v nočních hodinách (tzv. „non -dipping“ feno-

mén). Zvýšení krevního tlaku může být akutní, 

kdy je hypertenze přechodná, přítomna je jen 

určitou dobu (např. u akutní glomerulonefritidy), 

nebo je hypertenze přítomna trvale, což bývá 

u chronického onemocnění ledvin.

Nejčastěji se hypertenze vyskytuje při vroze-

ných vývojových vadách uropoetického traktu, 

zejména refluxové nefropatii, akutní i chronické 

glomerulonefritidě, cystických chorobách ledvin 

(nejčastěji u autozomálně recesivní polycystické 

chorobě ledvin, ale i u autozomálně dominant-

ní formy nebo multicystické dysplazii ledviny). 

Výskyt hypertenze a její patogeneze se u růz-

ných nemocí ledvin liší.

U  glomerulonefritidy bývá hypertenze 

jedním z příznaků. Příčina bývá multifaktoriální 

(retence sodíku a vody, vazokonstrikce, uvolnění 

reninu). Nejvyšší prevalence hypertenze je u fo-

kálně segmentální glomerulosklerózy. Léčbou 

indukovaná hypertenze nejčastěji souvisí s po-

dáváním kortikoidů a cyklosporinu.

U vrozených vad ledvin, kam patří zejména 

refluxová nefropatie, obstruktivní nefropatie, 

hypoplastické a dysplastické ledviny a chro-

nická pyelonefritida, je hypertenze také častým 

příznakem. Hypertenze se vyskytuje i při jed-

nostranném postižení ledviny u chronické pye-

lonefritidy, refluxové nefropatie, hydronefrózy 

a po úrazu ledviny. Tato hypertenze může bo-

hužel při delším trvání poškodit druhostrannou, 

původně intaktní ledvinu (the kidney – both 

culprit and victim – ledvina může být viníkem, 

ale také obětí hypertenze). Např. hypertenzní 

nefropatie patří s diabetem mezi nejčastější 

příčiny chronického selhání ledvin u dospělých.

Zvláštní skupinu renální hypertenze tvoří 

tumory ledvin. U dětí je to zejména nefrob-

lastom (Wilmsův tumor). Asi u poloviny dětí 

s Wilmsovým tumorem je přítomna hyper-

tenze. Tumor sám produkuje renin, ale tento 

15 50. 107 108 109 110 111 113 113 64 64 64 65 66 67 67

90. 120 121 122 123 125 126 127 78 78 78 79 80 81 81

95. 124 125 126 127 129 130 131 82 82 82 83 84 85 85

99. 131 132 133 134 136 137 138 89 89 90 91 91 92 93

16 50. 108 108 110 111 112 114 114 64 64 65 66 66 67 68

90. 121 122 123 124 126 127 128 78 78 79 80 81 81 82

95. 125 126 127 128 130 131 132 82 82 83 84 85 85 86

99. 132 133 134 135 137 138 139 90 90 90 91 92 9š 93

17 50. 108 109 110 111 113 114 115 64 65 65 66 67 67 68

90. 122 122 123 125 126 127 128 78 79 79 80 81 81 82

95. 125 126 127 129 130 131 132 82 83 83 84 85 85 86

99. 133 133 134 136 137 138 139 90 90 91 91 92 93 93

Tab. 4. Skríninkové hodnoty TK u dětí, které vyža-
dují další zhodnocení (odpovídají 95. percentilu dětí 
na 5. percentilu tělesné výšky)
Věk

Chlapci Dívky
Systolický/diasto-

lický TK
Systolický/diasto-

lický TK
3 104/63 104/65

4 106/66 105/68

5 108/69 107/70

6 109/72 108/72

7 110/74 110/73

8 111/75 112/75

9 113/76 114/76

10 115/77 116/77

11 117/78 118/78

12 119/78 119/79

13 121/79 121/80

14 124/80 123/81

15 126/81 124/82

16 129/82 125/82

17 131/84 125/82
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nádor svým tlakem na cévy ledvin zřejmě ve-

de též ke zvýšené produkci reninu. Při pode-

zření na renoparenchymovou hypertenzi je 

mimo zobrazovacích metod nutné vyšetření 

renálních funkcí a samozřejmě moči. Kromě 

nádorů ledvin se velmi vzácně vyskytují ma-

lé nádory, juxtamedulární tumory (reninomy) 

a některé hamartomy, které jsou příčinou hy-

pertenze na podkladě zvýšené produkce reni-

nu. Diagnostika těchto nádorů je založena na 

zobrazovacích metodách (CT, MRI, izotopová 

vyšetření) a  laboratorních nálezech (zejména 

renin, aldosteron).

Hypertenze je velmi častou komplikací akut-

ního i chronického selhání (poškození) ledvin. 

Hypertenze u dialyzovaných je častá (80–90 %) 

a má původ zejména v retenci tekutin a sodíku 

(volumová hypertenze). Specifickým problémem 

je hypertenze po transplantaci ledviny, vyskytující 

se až u 90 % dětí. Její původ může být ve vlastních 

ledvinách, ve štěpu (rejekce, rekurence základní-

ho onemocnění, stenóza tepny štěpu) nebo je 

nežádoucím účinkem imunosupresivní terapie 

(kortikoidy, cyklosporin, takrolimus).

Hypertenze je také častá u dětí s diabetem 

2. typu (25–40 %) i 1. typu (4–7 %). Prevalence 

hypertenze u dětí s diabetem 1. typu je ještě 

vyšší, pokud je TK měřen 24hodinovým ABPM 

(25–30 %), současně se také při ABPM u těchto 

dětí prokazují ve větší míře i jiné abnormity TK 

(např. „non -dipping“) (13, 14). Spojení zvýšeného 

TK a abnormálních cirkadiánních známek TK s čas-

nými známkami poškození ledvin (albuminurie) 

(15) ukazují na účast obou renálních mechanismů 

i problémy s centrální regulací TK (dysbalance auto-

nomního nervového systému spojená s diabetem). 

Metabolické onemocnění, vyplývající z chronické 

hyperglykemie a vedoucí k časné ateroskleróze 

a zvýšené arteriální tuhosti, se rovněž podílí na 

vývoji hypertenze u diabetických pacientů.

Renovaskulární hypertenze
Renovaskulární hypertenze je jedna z forem 

sekundární hypertenze, kde existuje kauzální 

léčba. Vzniká v důsledku stenózy renální tepny 

nebo jejích větví, což vede k hypoperfuzi ledviny 

a sekundárně se zvyšuje produkce reninu a an-

giotenzinu II. Změny systému renin -angiotenzin-

-aldosteron jsou zde zřejmě hlavním faktorem 

způsobujícím hypertenzi. Stenóza může postih-

nout jednu či obě ledviny. Bilaterální postižení 

se udává u 53–78 % případů. Postižena může 

být kmenová renální arterie (centrální postižení) 

nebo intrarenální větev renální tepny nižšího 

řádu. Jako periferní postižení je označováno zú-

žení, které je distálně od větvení kmenové větve. 

Často bývá distálně za stenózou aneuryzma 

(neboli poststenotická dilatace). Často bývají 

stenotickým procesem postiženy též jiné ab-

dominální arterie (mezenterické, splenické, he-

patální), ale i abdominální aorta (tzv. mid aortic 

syndrom). Vzácně mohou být stenózy přítomny 

i na mozkových tepnách.

Příčinná souvislost mezi zúžením ledvin-

né tepny a hypertenzí není vždy prokázána. 

Hemodynamická významnost stenózy renální 

tepny je průkazná při 75% zúžení lumen cé-

vy, významná je i 50% stenóza s následnou 

poststenotickou dilatací. Při dosažení tohoto 

kritického zúžení se snižuje perfuzní tlak za 

stenózou, což vede k poklesu průtoku plazmy 

ledvinou a ke snížení glomerulární filtrace. 

Zároveň jsou aktivovány mechanismy mající za 

úkol obnovit normální průtok krve ledvinou. 

Vlivem renální ischemie stoupá hladina reninu 

a angiotenzinu II, což vede ke konstrikci vas ef-

ferens v glomerulech. Systémový arteriální tlak 

roste (vzniká systémová hypertenze), dokud 

není obnoven dostatečný průtok krve ledvi-

nou, přesto ale hypoperfuze ledviny přetrvává. 

Kromě aktivace renin -angiotenzinového systé-

mu se aktivuje i sympatický nervový systém, 

vzniká i retence natria a vody.

Nejčastější příčinou renovaskulární hy-

pertenze u dětí je fibromuskulární dysplazie 

(70–95 %), jejíž příčina není známa. Rozlišuje 

se forma mediální se ztluštěním médie stě-

ny arterie (80  % případů), méně časté jsou 

formy perimediální (10 %) a  intimální (10 %). 

Druhou nejčastější příčinou je neurofibromató-

za (10–25 %). Ostatní příčiny renovaskulární 

hypertenze jsou méně časté, např. Marfanův 

či Klippelův -Trénaunayův -Weberův syndrom. 

U poúrazových stavů s postižením ledvinné 

tepny vzniká riziko stenózy, při úrazu může dojít 

i k disrupci renální tepny. Obdobně je tomu při 

zevní kompresi vlivem patologických procesů 

u tumorů (Wilmsův tumor, feochromocytom). 

Arteritidy (zejména Takayasuova) jsou u kavkaz-

ské rasy vzácné, vyskytují se zejména u Asiatů. 

Monogenní choroby jsou příčinou asi 10 % re-

novaskulární hypertenze (např. u autozomálně 

dominantní neurofibromatózy) (16).

Na možnost renovaskulární hypertenze je 

nutno pomýšlet zejména u těžkých forem hy-

pertenze (hypertenze 2. stupně a hypertenzní 

krize), zejména symptomatické, u hypertenze 

rezistentní na běžná antihypertenziva kromě 

ACE inhibitorů a u malých dětí. Charakteristická 

je negativní rodinná anamnéza hypertenze, 

náhlý začátek, často bývá jednostranná ma-

lá ledvina (ischemické poš kození), případně 

zhoršení glomerulární filtrace po aplikaci ACE 

inhibitorů u oboustranné stenózy. Šelest v epi- 

nebo mezogastriu bývá přítomen zřídka, spíše 

při současném zúžení břišní aorty. Hypertenze 

se může diagnostikovat náhodně při lékařském 

vyšetření, např. při preventivní prohlídce, avšak 

může se manifestovat i hypertenzní krizí (asi 

v 20 % případů). V těchto emergentních situ-

acích dominuje bezvědomí, generalizované 

křeče, může se objevit náhlá mozková příhoda, 

vzácněji i selhání srdce. V důsledku sekundár-

ního hyperaldosteronismu může být přítomna 

hypokalemie. Hladina plazmatické reninové 

aktivity v periferní krvi je většinou zvýšená, 

což však nemá výraznější prediktivní hodnotu, 

neboť neodliší jiné příčiny hypertenze spojené 

se zvýšenou plazmatickou reninovou aktivitou. 

Renální funkce nebývají obvykle sníženy, avšak 

při bilaterálním postižení renálních arterií či 

postižení renální arterie solitární ledviny může 

dojít k akutnímu selhání ledvin po zahájení 

léčby inhibitory angiotenzin konvertujícího 

enzymu či blokátory angiotenzinového recep-

toru. Ke zhoršení renální funkce dochází na 

podkladě změn renální hemodynamiky. Z toho 

důvodu je u všech pacientů po zahájení léčby 

ACE inhibitory a sartany po týdnu třeba zkon-

trolovat hladinu sérového kreatininu a kalia. 

Tab. 5. Výběr manžety pro měření TK u dětí  
Název manžety Obvod paže Šířka manžety (gumové nafukovací části) = 40 % obvodu paže
Novorozenecká 7–13 cm 4 cm

Kojenecká 12–20 cm 6 cm

Dětská 17–26 cm  9 cm 

Dospělá 24–32 cm 12 cm 

Široká dospělá 32–42 cm 15 cm 

Stehenní dospělá 41–45 cm 19 cm 
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Tab. 6. Percentily TK získané oscilometrickým měřením
Věk (roky) Percentil 

výšky 
Chlapci Dívky

Percentil STK (mmHg) Percentil DTK (mmHg) Percentil STK (mmHg) Percentil DTK (mmHg)
90th 95th 90th 95th 90th 95th 90th 95th

3 5. 106 109 66 69 105 108 67 70

10. 106 109 67 69 105 108 67 70

25. 106 109 67 69 106 109 68 70

50. 107 110 67 70 106 109 68 71

75. 107 110 68 70 107 110 69 71

90. 107 111 68 71 108 111 69 71

95. 108 111 68 71 108 111 69 72

4 5. 106 109 67 69 105 108 68 70

10. 106 109 67 69 106 109 68 70

25. 106 110 67 70 106 109 68 71

50. 107 110 68 70 107 110 69 71

75. 107 110 68 71 108 111 69 71

90. 108 111 69 71 108 111 69 72

95. 108 111 69 71 109 112 69 72

5 5. 106 109 67 70 106 109 68 70

10. 106 109 67 70 106 109 68 71

25. 107 110 68 70 107 110 69 71

50. 107 110 68 71 108 111 69 71

75. 108 111 69 71 109 112 69 72

90. 108 112 69 71 109 113 70 72

95. 109 112 69 72 110 113 70 72

6 5. 107 110 68 70 107 110 69 71

10. 107 110 68 70 107 110 69 71

25. 108 111 68 71 108 111 69 71

50. 108 111 69 71 109 112 69 72

75. 109 112 69 72 110 113 70 72

90. 109 113 70 72 111 114 70 73

95. 110 113 70 72 111 114 70 73

7 5. 108 111 69 71 108 111 69 71

10. 108 111 69 71 109 112 69 72

25 109 112 69 71 109 113 70 72

50. 110 113 70 72 110 114 70 72

75. 110 113 70 72 112 115 70 73

90. 111 114 70 73 112 116 71 73

95. 111 114 71 73 113 116 71 73

8 5. 109 112 69 72 109 113 70 72

10. 109 113 70 72 110 113 70 72

25. 110 113 70 72 111 114 70 73

50. 111 114 70 73 112 115 71 73

75. 112 115 71 73 113 116 71 73

90. 113 116 71 73 114 117 71 74

95. 113 116 71 74 115 118 72 74

9 5. 111 114 70 73 111 114 70 73

10. 111 114 70 73 112 115 71 73

25. 112 115 71 73 113 116 71 73

50. 113 116 71 74 114 117 71 74

75. 114 117 72 74 115 118 72 74

90. 114 118 72 74 116 120 72 75

95. 115 118 72 75 117 120 72 75

10 5. 112 115 71 74 113 116 71 74

10. 113 116 71 74 114 117 72 74

25. 114 117 72 74 115 118 72 74

50. 115 118 72 75 116 119 72 75

75. 116 119 73 75 117 121 73 75

90. 117 120 73 75 118 122 73 75

95 117 121 73 76 119 123 73 76
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V moči pacientů s renovaskulární hypertenzí 

může být i proteinurie. Bohužel dosud neexis-

tuje spolehlivý neinvazivní test pro diagnózu 

renovaskulární hypertenze. Neinvazivní dia-

gnostické metody (dopplerovská ultrasono-

grafie a metody nukleární medicíny) mají jen 

omezený význam a slouží spíše jako scree-

ningová vyšetření při detekci stenóz v hlavní 

ledvinné tepně. U stenóz v periferních větvích 

arterií ledvin, kterých je asi třetina, neinvazivní 

metody zpravidla selhávají. Magnetická rezo-

nance zobrazující renální arterie nemá dosud 

potřebnou rozlišovací schopnost a u malých 

dětí je mnohdy nutná celková anestezie. CT 

angiografie vyžaduje podání kontrastní látky, 

radiační zátěž není zanedbatelná. Větší rozdíl 

délky ledvin než je 1 cm může rovněž pod-

pořit podezření na renovaskulární hypertenzi. 

Zlatým standardem pro diagnózu renovas-

kulární hypertenze stále zůstává selektivní 

angiografie renálních arterií, užívá se intra-

arteriální digitální subtrakční angiografie (DSA) 

(17). Indikace angiografie u dětí musí být uváž-

livá, neboť se jedná o invazivní vyšetření s nut-

ností katetrizace arteriálního řečiště (zpravidla 

transfemorálně), které přináší radiační zátěž 

a riziko možné alergické reakce na kontrastní 

11 5. 114 117 72 75 115 119 72 74

10. 115 118 73 75 116 119 72 75

25. 116 119 73 75 117 120 73 75

50. 117 120 73 76 118 122 73 75

75. 118 122 74 76 120 123 73 76

90. 119 123 74 77 121 124 74 76

95. 120 123 74 77 121 125 74 76

12 5. 117 120 74 76 118 121 73 75

10. 117 121 74 76 118 122 73 76

25. 119 122 74 77 119 123 74 76

50. 120 123 75 77 121 124 74 76

75. 121 125 75 77 122 125 74 77

90. 123 126 75 78 123 126 75 77

95. 123 127 76 77 123 127 75 77

13 5. 120 123 75 77 120 123 74 76

10. 121 124 75 78 120 124 74 77

25. 122 126 75 78 121 125 75 77

50. 124 127 76 78 122 126 75 77

75. 125 129 76 79 123 127 75 78

90. 127 130 76 79 124 128 76 78

95. 127 131 77 79 125 128 76 78

14 5. 124 128 76 79 121 125 75 78

10. 125 128 76 79 122 125 75 78

25. 126 130 77 79 122 126 76 78

50. 128 132 77 80 123 127 76 79

75. 129 133 78 80 124 128 77 79

90. 131 135 78 81 125 129 77 79

95. 131 135 78 81 126 129 77 80

15 5. 128 132 78 80 122 126 76 79

10. 128 132 78 80 123 126 77 79

25. 130 134 78 81 123 127 77 79

50. 131 135 79 81 124 128 77 80

75. 133 137 79 82 125 129 78 80

90. 134 138 79 82 126 129 78 81

95. 135 139 80 82 126 130 78 81

16 5. 131 135 79 82 124 127 78 80

10. 132 136 79 82 124 127 78 80

25. 133 137 80 82 124 128 78 81

50. 134 139 80 83 125 129 79 81

75. 136 140 80 83 126 129 79 81

90. 137 142 81 84 126 130 79 82

95. 138 142 81 84 127 130 79 82

17 5. 134 138 80 83 125 128 79 81

10. 135 139 81 83 125 129 79 82

25. 136 141 81 84 125 129 79 82

50. 137 142 81 84 126 129 80 82

75. 139 144 82 85 126 130 80 83

90. 140 145 82 85 127 130 81 83

95. 141 146 82 85 127 131 81 83
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látku, třebaže se dnes užívají neionické kon-

trastní látky. U většiny dětí při tomto vyšetření 

je nutná celková anestezie. V případě nálezu 

stenózy následuje bezprostředně pokus pro-

vést perkutánní transluminální angioplastiku 

(PTA), která je dnes léčebnou metodou první 

volby u dětí s renovaskulární hypertenzí. Její 

úspěšnost je 80–90 %. Úspěšná angioplastika 

sníží krevní tlak, u některých dětí je možné 

vysadit i všechna antihypertenziva, dojde také 

ke zlepšení perfuze ledviny. U dospělých se 

v některých případech po dilataci do místa 

původní stenózy implantují stenty. Tyto výkony 

se u dětí provádějí zpravidla až po ukončení 

růstu u adolescentů.

Chirurgické řešení je dnes indikováno 

až po případném neúspěchu angioplastiky. 

Zpravidla je operace vhodná spíše až po ukon-

čení tělesného růstu, protože operované ar-

terie nerostou. V minulosti byly nutné i po 

úspěšném cévním zákroku reoperace v dů-

sledku růstového spurtu v dospívání. Podobná 

je situace v případě stentů.

Farmakoterapie dětí s renovaskulární hy-

pertenzí bývá obtížná, často ani kombinací 

antihypertenziv není dosaženo plné úpravy 

tlaku. Farmakoterapie může ovlivnit příznivě 

hypertenzi, ale neovlivní při hemodynamicky 

významné stenóze hypoperfuzi ledviny. I po 

úspěšné angioplastice bývá někdy farmakote-

rapie nutná, většinou se však sníží TK i počet 

a dávky antihypertenziv.

Diagnostika hypertenze
Vyšetřovací postup: při vyšetřování dítěte 

s hypertenzí, respektive s naměřeným zvýšeným 

TK, máme 4 hlavní cíle (obr. 3):

	� potvrdit nebo vyloučit trvalé zvýšení TK

	� odhalit nebo vyloučit sekundární formy 

hypertenze

	� zjistit případné hypertenzní postižení cí-

lových orgánů

	� hledat ostatní rizikové faktory kardiovasku-

lárních onemocnění a jiná závažná onemoc-

nění, která mají vztah k hypertenzi

1. cíl: potvrdit nebo vyloučit trvalé zvýšení 

TK lze:

	� opakovaným měřením příležitostného TK 

v ordinaci (alespoň 3×), nebo

	� provedením ABPM, které se indikuje zejména 

tehdy, pokud má lékař podezření na „hyper-

tenzi bílého pláště“ (tj. zvýšený TK v ordinaci 

lékaře, ale normální TK mimo zdravotnické 

prostředí). Tento fenomén se vyskytuje 

u 30–40 % dětí s hypertenzí při měření TK 

v ordinaci a ABPM by tedy mělo být prove-

deno u všech dětí, které mají hypertenzní 

hodnoty TK v ordinaci, ale nemají žádné ob-

tíže a žádné onemocnění srdce nebo ledvin.

Potvrzení zvýšených hodnot v ordinaci do-

mácím měřením se nedoporučuje.

2. cíl: odhalit nebo vyloučit sekundární for-

my hypertenze: rozsah vyšetření zaměřených 

na odhalení sekundárních forem hypertenze 

závisí kromě závažnosti hypertenze také na věku 

dítěte a předpokládané příčině. Avšak bazální 

vyšetření se musí provést u všech hypertenz-

ních dětí bez ohledu na závažnost hypertenze 

a věk dítěte (tab. 11). U vybraných dětí, u nichž 

je z výše TK, věku dítěte a bazálních vyšetření 

podezření na sekundární hypertenzi, se provádí 

ve 2. stupni některá ze speciálních vyšetření, 

Tab. 7. Indikace ambulantního 24hod. monitorování krevního tlaku (ABPM) u dětí 
Diagnostické 
Potvrzení skutečné hypertenze před zahájením antihypertenzní farmakologické léčby, resp. vyloučení 
„hypertenze“ bílého pláště
Děti s chronickým onemocněním ledvin
Děti s diabetem mellitem 1. i 2. typu
Děti po transplantaci ledviny, jater nebo srdce
Diagnostika maskované hypertenze
Hypertenzní reakce při zátěžovém testu
Diskrepance mezi klinickým a domácím TK

Léčebné 
Refrakterní hypertenze
Zhodnocení léčebné kontroly TK u dětí s hypertenzním poškozením cílových orgánů
Symptomy hypotenze při léčbě

Ostatní 
Vědecko-výzkumné účely
Autonomní dysfunkce
Podezření na katecholaminy produkující tumory

Tab. 8. 95. percentil pro systolický a diastolický TK při ambulantním 24hod. monitorování TK (ABPM) 
u dětí dle ESH 2016 (Lurbe et al. 2016)
Tělesná výška Chlapci Dívky

Denní TK Noční TK Denní TK Noční TK
120 cm 125/82 106/63 120/82 106/65

125 cm 125/82 108/63 121/82 107/66

130 cm 126/82 110/64 122/82 108/66

135 cm 126/82 111/65 123/82 109/66

140 cm 126/82 113/65 124/82 110/66

145 cm 127/81 114/66 125/82 112/66

150 cm 128/81 116/66 127/82 113/66

155 cm 130/81 117/66 128/82 114/66

160 cm 133/81 118/66 129/82 114/66

165 cm 135/82 119/66 130/82 114/66

170 cm 135/82 121/66 131/82 115/71

175 cm 135/83 122/66 131/82 115/66

180 cm 135/83 124/66 n.d. n.d.

185 cm 135/84 125/66 n.d. n.d. 

Tab. 9. Percentily pro domácí měření TK (dle Lurbe et al. ESH Guidelines 2016)
Tělesná výška Chlapci Dívky

50. percentil
(mmHg) STK/DTK

95. percentil 
(mmHg) STK/DTK

50. percentil
(mmHg) STK/DTK

95. percentil
(mmHg) STK/DTK

120–129 105/64 119/76 101/64 119/74

130–139 108/64 121/77 103/64 120/76

140–149 110/65 125/77 105/65 122/77

150–159 112/65 126/78 108/66 123/77

160–169 115/65 128/78 110/66 124/78

170–179 117/66 132/78 112/66 125/79

180–189 121/67 134/79 114/67 128/80
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např. scintigrafie ledvin, mikční cystouretrografie, 

dopplerovské vyšetření renálních arterií, plazma-

tická reninová aktivita/renin, sérový aldosteron, 

hormony štítné žlázy a nadledvin, angiografie 

renálních arterií aj. (tab. 12).

3. cíl: zjistit případné hypertenzní posti-

žení cílových orgánů: detekce hypertonických 

postižení cílových orgánů se zaměřuje přede-

vším na:

	� srdce (hypertrofie levé komory srdeční, systo-

lická funkce – vyšetření echokardiografií)

	� ledviny – (mikro)albuminurie

	� Vyšetření očního pozadí ke zjištění eventuální 

hypertenzní angiopatie/retinopatie sítnice je 

indikováno pouze u dětí se symptomatickou 

hypertenzí nebo hypertenzní krizí (viz níže).

	� Vyšetření cév (cIMT = carotid Intima Media 

Thickness = šíře intimy a medie v karotidě; 

PWV = Pulse Wave Velocity = rychlost pulsní 

vlny zjišťující tuhost arterií) se v dětském věku 

nevyužívají rutinně, jsou určeny zejména pro 

výzkum a vyšetřování dětí s vysokým rizikem 

kardiovaskulárního postižení (např. diabetici, 

děti s chronickou ledvinnou nedostatečností) 

ve specializovaných centrech.

4. cíl: hledat ostatní rizikové faktory kar-

diovaskulárních onemocnění a jiná závažná 

onemocnění, která mají vztah k hypertenzi: 

Mezi ostatní rizikové faktory kardiovaskulárních 

onemocnění patří zejména:

	� rodinná anamnéza hypertenze nebo kardio-

vaskulární morbidity/mortality

	� nadváha/obezita

	� zvýšený příjem soli

	� hyperlipidemie

	� nízká pohybová aktivita

	� kouření

Ke splnění těchto 4 cílů je nezbytné u kaž-

dého dítěte s hypertenzí odebrat pečlivě anam-

nézu a provést fyzikální, laboratorní a přístro-

jová vyšetření.

Anamnéza

Rodinná anamnéza
Zjišťujeme výskyt hypertenze u rodičů, praro-

dičů a sourozenců, výskyt kardiovaskulární mor-

bidity, mortality, cukrovky a onemocnění, která 

mají vztah k hypertenzi (např. onemocnění ledvin, 

endokrinopatie, neurofibromatóza). Rizikové jsou 

rodiny, kde se závažné orgánové komplikace vy-

skytly u rodičů/prarodičů brzy – před 55. rokem 

života u mužů a před 65. rokem u žen.

Osobní anamnéza
Ptáme se na údaje perinatální (zejména 

termín porodu a porodní hmotnost, perina-

tální asfyxie), uvádí se výskyt onemocnění 

ledvin, srdce, endokrinopatií, pátráme po 

možných subjektivních obtížích potenciálně 

způsobených hypertenzí (epistaxe, bolesti 

hlavy ap.).

Tab. 10. Nejčastější příčiny hypertenze v jednotlivých věkových skupinách dětí
Věková skupina dítěte Nejčastější příčiny hypertenze
Novorozenci a kojenci trombóza renální arterie nebo vény 

kongenitální onemocnění ledvin 

koarktace aorty 

Předškolní děti (1–6 let) renoparenchymatózní 

renovaskulární 

koarktace aorty

Mladší školní děti (6–10 let) renoparenchymatózní 

renovaskulární 

primární 

Starší školní děti a adolescenti (10–18 let) primární 

renoparenchymatózní 

léky indukovaná 

Tab. 11. Bazální vyšetření u dítěte s hypertenzí 
(vyšetření 1. stupně) musí být provedena u všech 
dětí s hypertenzí bez ohledu na věk dítěte a závaž-
nost hypertenze 
Moč
Moč chemicky a močový sediment
Mikroalbuminurie 

Krev
Krevní obraz
Elektrolyty v séru, urea, kreatinin, kyselina močová
Triglyceridy, celkový cholesterol, LDL-cholesterol, 
HDL-cholesterol
Glykemie 

Zobrazovací metody
Ultrazvuk ledvin
Echokardiografie

Tab. 12. Dodatečná laboratorní vyšetření (2. stup-
ně) u dětí, u nichž je podezření na určitou formu 
sekundární hypertenze
Moč
Metanefriny a katecholaminy (event. v plazmě)
Kortizol  
Steroidní profil 

Krev 
Renin/plazmatická reninová aktivita a aldosteron
Kortizol
TSH, fT4
Steroidní profil 
DNA analýza genů způsobujících monogenní 
formy hypertenze  

Zobrazovací metody
Doppler renálních arterií, event. CT-angiografie 
nebo MR-angio., DSA
Mikční cystouretrografie
DMSA-scintigrafie
MIBG-scintigrafie

DSA –  digitální subtrakční angiografie

1. Potvrdit trvalé zvýšení TK = perzistentní hypertenzi  (3× příležitostný TK, event. ABPM) a zjistit 
závažnost hypertenze 

2. Odhalit nebo vyloučit sekundární formy hypertenze (anamnéza, fyzikální vyšetření, laboratorní 
a přístrojová vyšetření)

3. Zjistit hypertenzní postižení cílových orgánů (ECHO, mikroalbuminurie, event. oční pozadí)

4. Hledat ostatní rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění (anamnéza, fyzikální a  laboratorní 
vyšetření) 

TK

vysoký normální
TK

hypertenze
1. stupně

hypertenze
2. stupně

Obr. 3. Algoritmus vyšetřovacího postupu u dítěte s naměřeným zvýšeným TK
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Farmakologická anamnéza
Zjišťuje zejména užívání hormonální anti-

koncepce u dívek, anabolických steroidů, drog 

a dopingových látek.

Sociální anamnéza
Ptáme se především na kouření, pití al-

koholu, trávení volného času (sedavé akti-

vity – televize, počítač, tablety, mobilní te-

lefony), stravovací návyky (převážně solení 

a konzumace potravin s vysokým obsahem 

soli – např. jídla typu fast food či uzeniny).

Souhrn hlavních anamnestických údajů, kte-

ré se cíleně zjišťují při vyšetřování dítěte s hyper-

tenzí, uvádí tabulka 13.

Fyzikální vyšetření
Při fyzikálním vyšetření (tab. 14) je třeba se za-

měřit zejména na odhalení příznaků onemocnění, 

která způsobují sekundární hypertenzi. Jedná se 

o příznaky onemocnění ledvin (např. zvětšené 

hmatné ledviny, otoky víček nebo končetin aj.), srd-

ce (šelesty), endokrinopatie (struma, cushingoidní 

habitus ap.). Všímáme si také příznaků svědčících 

spíše pro primární hypertenzi, zvláště nadváhy, 

respektive obezity nebo klidové tachykardie.

Laboratorní a přístrojová 
vyšetření

Rozsah vyšetření je individuální a závisí zejmé-

na na věku dítěte a závažnosti hypertenze a dále 

pak na přítomnosti příznaků svědčících pro primár-

ní nebo sekundární hypertenzi. Při indikaci vyšetřo-

vacích metod používáme tzv. stupňovitý postup. 

V prvním stupni provádíme bazální vyšetření, 

která však musí být provedena u všech dětských 

pacientů s trvalou hypertenzí bez ohledu na její 

tíži a věk dítěte (tab. 11). U vybraných pacientů, 

u nichž máme z výše TK, věku dítěte, anamnézy, 

fyzikálního vyšetření nebo z výsledků bazálních vy-

šetření podezření na sekundární formu hypertenze, 

provádíme ve 2. stupni některá ze doplňujících 

vyšetření (tab. 12).

Léčba
U dospělých bylo v mnoha studiích prokázá-

no, že léčbou navozený pokles TK i jen o několik 

málo mmHg vede k signifikantnímu snížení po-

čtu cévních mozkových příhod, ischemické cho-

roby srdeční a úmrtí na kardiovaskulární příhody 

o několik desítek procent (studie na dospělých 

prokázaly, že pokles TK jen o 5–10 mmHg snižuje 

Tab. 13. Anamnestické údaje při vyšetřování dítěte s hypertenzí 
Rodinná anamnéza
hypertenze, kardiovaskulární onemocnění (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, srdeční selhání), DM, 
dyslipidemie, dědičná onemocnění ledvin 

Osobní anamnéza
perinatální anamnéza (termín porodu, porodní váha, oligohydramnion, asfyxie, katetrizace pupku,  …)
prodělaná onemocnění (hypertenze v minulosti, infekce močových cest, onemocnění ledvin, urologické 
onemocnění, kardiální, endokrinní onemocnění, …)

Nynější onemocnění
symptomy svědčící pro sekundární hypertenzi (dysurie, žízeň/polyurie, noční pití a močení, hematurie, 
edémy, váhový úbytek)
symptomy svědčící pro hypertenzní poškození cílových orgánů (bolesti hlavy, epistaxe, vertigo, 
zhoršení zraku, …)
poruchy spánku (chrápání, apnoické pauzy, resp. sleep-apnea syndrom, denní somnolence)
kardiovaskulární rizikové faktory (nedostatek fyzických aktivit, nesprávné stravovací návyky, kouření, 
alkohol)  
Farmakologická anamnéza (např. kortikosteroidy, cyklosporin, takrolimus, antidepresiva, hormonální 
antikoncepce, drogy) 

Tab. 14. Fyzikální vyšetření u dítěte s hypertenzí
Výška, hmotnost, BMI – vše také v percentilech (nadváha?, obezita?)

Zevní známky syndromů a jiných onemocnění souvisejících s hypertenzí (neurofibromatóza, von 
Hippel Lindau syndrom, mnohočetná endokrinní neoplazie, Turnerův syndrom, William-Beuren syndrom, 
Marfanův syndrom, Cushingův syndrom, hyperthyroidism, lupus, kongenitální adrenální hyperplazie, …)

Kardiovaskulární systém (puls a TK na rukách a nohách, šelesty – srdce, břicho, třísla, …) 

Břicho (organomegalie – Wilmsův tumor, neuroblastom, pheochromocytom,  cystická onemocnění 
ledvin, hepatosplenomegalie, …)

Neurologické vyšetření (oční pozadí – hypertenzní změny, hamartomy, paréza faciálního nervu, známky 
cévní mozkové příhody)

Tab. 15. Cílové hodnoty TK pro léčbu hypertenze u dětí a dorostu 
Forma hypertenze Cílový systolický/diastolický tlak 
Primární hypertenze < 95. percentil (zvážit < 90. perc.)

Renoparenchymatózní hypertenze u dětí 
s chronickým onemocněním ledvin nebo 
s diabetem 1. a 2. typu bez proteinurie

< 75. percentil 

Renoparenchymatózní hypertenze u dětí 
s chronickým onemocněním ledvin nebo 
s diabetem 1. a 2. typu s proteinurií  

< 50. percentil

TK

vysoký normální
TK

A) Nefarmakologická léčba B) Farmakologická léčba Kauzální léčba 
léčba základního 

onemocnění 
u sekundární 
hypertenze

hypertenze

NE ANO

symptomatická hypertenze a/nebo
sekundární hypertenze a/nebo 

postižení cílových orgánů

Předání na pracoviště
specializující se na 

dětskou hypertenzi  

Obr. 4. Algoritmus léčebného postupu u dítěte s hypertenzí
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riziko koronární ischemie o 14 % a riziko náhlé 

mozkové příhody dokonce o 33–42 %, morta-

lita hypertoniků klesá o 40 %). V metaanalýze 

intervenčních studií se ukázalo, že každý mmHg, 

o který u dospělých hypertoniků snížíme léčbou 

TK, vede k poklesu kardiovaskulárních příhod 

včetně mortality o 2 %. Z uvedeného vyplývá, že 

i malý pokles TK má pro dospělé pacienty velký 

prognostický význam a snižuje riziko kardiovas-

kulárních příhod i úmrtí. To představuje rovněž 

argument pro přesný záznam změřených hod-

not (např. TK 122/74 – tedy bez zaokrouhlování).

I v pediatrických studiích bylo prokázáno, že 

snížení TK u hypertenzních dětí vede ke snížení 

mortality a hypertenzních následků u život ohro-

žujících hypertenzních stavů, k redukci hypertro-

fie levé komory srdeční a mikroalbuminurie a ke 

zpomalení progrese chronického onemocnění 

ledvin do nezvratného chronického selhání 

ledvin vyžadujícího léčbu dialýzou a transplan-

tací. Léčba hypertenze tak má tedy podobně 

pozitivní efekty jako u dospělých, jen je výskyt 

hypertenze a kardiovaskulárních příhod a tedy 

i jejich redukce tudíž ekvivalentně menší.

Cíl léčby hypertenze u dětí
	� Normalizace výšky krevního tlaku, tj. sní-

žení krevního tlaku do normálních hodnot, 

tj. pod 95. (nebo 90.) percentil u dětí bez chro-

nického onemocnění ledvin. U dětí s chronic-

kým onemocněním ledvin bez proteinurie je 

doporučováno snížení TK pod 75. percentil 

a u dětí s proteinurickým chronickým one-

mocněním ledvin dokonce pod 50. percentil, 

protože studie ESCAPE v roce 2009 prokázala, 

že snížením TK pod 50., respektive 75. percen-

til lze u dětí s chronickým onemocněním led-

vin stadií 2.–4. zpomalit progresi ledvinného 

onemocnění do stadia chronického selhání 

ledvin a tím oddálit i o několik let nutnost za-

hájení léčby dialýzou nebo transplantací (18). 

Stejné cílové hodnoty platí i pro diabetické 

děti. Cílové hodnoty TK pro léčbu hypertenze 

u dětí jsou shrnuty v tabulce 15.

	� Prevence vzniku nebo normalizace (regre-

se) již vzniklého hypertenzního poškození 

cílových orgánů (jako jsou zejména hypert-

rofie levé komory srdeční, mikroalbuminurie 

nebo hypertenzní angiopatie sítnice) a tím 

snížení kardiovaskulární morbidity a mortality 

spojené s hypertenzí. Účinnou léčbou hyper-

tenze lze dosáhnout regrese hypertrofie levé 

komory nebo mikroalbuminurie u většiny dětí 

již po šesti měsících (19, 20).

Pokud se jedná o sekundární hypertenzi, 

snažíme se vždy o léčbu kauzální (např. an-

gioplastiku u stenózy renální arterie, nefrek-

tomie hypo- až afunkční dysplastické ledviny, 

odstranění tumoru produkujícího katechola-

miny, aldosteron, renin nebo hormony štítné 

žlázy).

V případě léčby hypertenze primární se za-

měřujeme kromě normalizace krevního tlaku i na 

ovlivnění rizikových faktorů, které mají vliv na výši 

krevního tlaku, ale i na celkovou kardiovaskulární 

morbiditu dětí (nadváha/obezita, nedostatek po-

hybové aktivity a nesprávné stravovací návyky – 

vysoký příjem soli a kalorií, dyslipidemie, kouření).

Léčba hypertenze zahrnuje nefarmakologic-

kou a farmakologickou léčbu.

Nefarmakologická léčba
Nefarmakologická léčba musí být zahájena 

nejen u všech  dětí s hypertenzí, tj. TK ≥ 95. per-

centilem, ale také u všech dětí s vysokým nor-

málním TK (prehypertenzí – zvýšeným TK, tj. me-

zi 90.–95. percentilem).

V nefarmakologických opatřeních by se mě-

lo pokračovat i v době, kdy musí být zahájena 

farmakologická léčba, neboť pozitivně ovlivňují 

ostatní rizikové faktory (nadváha/obezita, dys-

lipidemie). Nefarmakologická léčba zahrnuje:

	� redukci nadváhy/obezity nebo prevenci 

jejich vzniku

	� redukci nadměrného příjmu soli (sodíku) 

ve stravě

	� dostatek pravidelné fyzické aktivity

Snížení nadváhy
Tělesná váha koreluje pozitivně s hodnotami 

TK a je jedním z hlavních determinantů hyperten-

ze u dětí. Těsnou korelaci s TK vykazuje zejména 

abdominální obezita vyjádřená obvodem pasu. 

Děti/adolescenti s nadváhou/obezitou mají vý-

znamně vyšší TK než jedinci s normálním BMI, 

tedy i vyšší výskyt hypertenze. Redukcí nadváhy 

je možné docílit poklesu systolického i diasto-

lického TK u dospělých i dětí s hypertenzí (21). 

Každý kilogram redukce váhy vede ke snížení TK 

Tab. 16. Indikace farmakologické léčby hyper-
tenze u dětí 
Farmakologickou léčbu je nutné zahájit vždy u:  
symptomatické hypertenze 
sekundární hypertenze (dětí s chronickým 
onemocněním ledvin atd.) 
dětí s diabetem mellitem 1. a 2. typu
dětí s hypertenzním postižením cílových orgánů 
(vč. dětí s vysokým normálním TK)

Pokud nelze delší dobu (cca 1 rok) dosáhnout 
normálního TK nefarmakologickou léčbou.

Tab. 17. Přehled základních skupin antihypertenziv
Skupina léku Hlavní indikace Kontraindikace Nežádoucí účinky
ACE-inhibitory  a blo-
kátory angiotenzino-
vého receptoru 

renoparenchymatózní HT
zejména s proteinurií

renovaskulární hypertenze 
(jen unilaterální 

a hemodynamicky 
nevýznamná) 

diabetická nefropatie 
hypertrofie levé komory 

nebo srdeční selhání 
vysokoreninová primární

bilaterální stenóza 
renální arterie nebo 

stenóza renální arterie 
solitární ledviny
hyperkalemie

suchý dráždivý kašel
hyperkalemie

funkční akutní selhání 
ledvin 

Beta-blokátory hyperkinetická forma 
primární hypertenze 

vysokoreninová forma 
primární hypertenze

hyperthyreóza
feochromocytom 

astma bronchiální 
převodní poruchy 

srdce
jedinci s vysokou 
fyzickou aktivitou

bronchokonstrikce
bradykardie

snížení fyzické výkonnosti
poruchy sexuálních funkcí

dyslipidemie
hypoglykemie 

chladné končetiny

Kalciové blokátory volumová hypertenze, 
zejména v kombinaci 

s diuretiky
renoparenchymatózní 

hypertenze
nízkoreninová primární

známky srdeční 
ischemie (krátkodobé 

preparáty)

flush – zrudnutí
periferní edémy, zejm.

kolem kotníků
bolesti hlavy

excesivní hypotenze 
tachykardie

Diuretika hypertenze citlivá na sůl
volumová hypertenze
hyperaldosteronismus 

(antagonisté aldosteronu)

volumová deplece
hypokalemie

hypokalemie (thiazidová, 
kličková diuretika)

hyperkalemie (antagonisté 
aldosteronu)

hyperglykemie
hyperurikemie 
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o cca 2 mmHg (22). Cílem léčby je dosáhnout 

normální BMI odpovídajícího věku (nejméně pod 

85. percentil).

Snížení nadměrného  
příjmu soli ve stravě

V  naprosté většině civilizovaných zemí 

dospělí i děti konzumují 2–3× více soli než je 

doporučeno. Většina studií prokázala přízni-

vý účinek redukce nadměrného příjmu soli 

na pokles TK, přičemž nebyly prokázány žád-

né nežádoucí účinky mírného omezení so-

li. Nejnovější doporučení doporučují omezit 

příjem sodíku na 1,2 g/den (tj. 3 g soli/den), 

tj. 50 mmol/den u dětí 4–8letých a na 1,5 g/

den (tj. 3,7 g soli/den), tj. 62 mmol/den u dětí 

starších 8  let. U dos pělých je doporučováno 

snížit příjem soli pod 100 mmol sodíku/den 

(tj. 6 g soli/den). S ohledem na to, že většinu soli 

(až 80 %) přijmeme ve formě již připravených 

pokrmů, je třeba se zaměřit zejména na omeze-

ní konzumace již hotových potravin s vysokým 

obsahem soli (např. šunka, sýry, bramborové 

lupínky, slané tyčinky, mandle, jídla typu fast 

food, uzeniny, konzervované potraviny, koření, 

polévky v prášku). Příjem soli lze orientačně 

posoudit podle denního odpadu sodíku v moči 

sbírané za 24 hodin (mmol/den).

Zvýšená pohybová aktivita
Zvýšení pohybové aktivity a  tím fyzické 

zdatnosti koreluje nepřímo úměrně s hod-

notami krevního tlaku u  dospělé i  dětské 

populace (23). Zlepšením fyzické zdatnosti 

tedy dochází k poklesu TK (24, 25). Doporučují 

se aktivity dynamického charakteru (rychlá 

chůze, běh, jízda na kole, plavání), alespoň 3× 

týdně 45 minut.

Farmakologická léčba
Farmakologická léčba musí být zahájena 

hned u všech dětských hypertoniků se symp-

tomatickou hypertenzí, sekundární hypertenzí, 

hypertenzí provázenou již postižením cílo-

vých orgánů, diabetem 1. i 2. typu a  jakou-

koliv hypertenzí přetrvávající i přes nefarma-

kologickou léčbu (cca 1 rok). Farmakologická 

léčba může být zahájena i u dětí s vysokým 

normálním TK, které vykazují již hypertenzní 

poškození cílových orgánů. Souhrn indika-

cí k  farmakologické léčbě u dětí je uveden 

v tabulce 16.

Souhrn rozhodovacího postupu při indikaci 

farmakologické a nefarmakologické léčby HT je 

uveden na obrázku 3.

U dětí je v současné době možné 

v prvotní léčbě hypertenze použít 

5 skupin antihypertenziv:

	� diuretika

	� betablokátory

	� inhibitory angiotenzin -konvertujícího enzy-

mu (ACE inhibitory)

	� blokátory kalciových kanálů

	� blokátory angiotenzinového receptoru 

(tzv. sartany nebo ARB)

Výběr léku pro dítě s hypertenzí
Lékem první volby u dětí s chronickým 

onemocněním ledvin (renoparenchymatóz-

ní hypertenze) jsou ACE inhibitory nebo blo-

kátory angiotenzinového receptoru (ARB neboli 

sartany), neboť tato skupina antihypertenziv má 

kromě svého antihypertenzního účinku i účinky 

antiproteinurické a renoprotektivní (zpoma-

lují progresi chronické renální insuficience). 

Tab. 18. Přehled zástupců jednotlivých skupin antihypertenziv (s léky označenými * jsou zkušenosti 
z publikovaných klinických studií u dětí)
Skupina léku Podskupina 

a generický název léku
Doporučená dávka 

mg/kg/den, pokud ne-
ní uvedeno jinak)

Počet denních 
dávek

ACE-inhibitory I. generace
Captopril* 0,5–2 3×

II. generace
Enalapril* 0,1–0,6 2×

III. generace
Ramipril* 1,5–6 (mg/m2/den) 1×

Lisinopril 0,1–0,6   1×

Trandolapril 1–4 (mg/den) 1×

Fosinopril 0,1–0,6

Blokátory angiotenzinového 
receptoru (ARB, „sartany“)

Losartan* 0,7–1,4 1×

Irbesartan* 6–12 let: 75–150 mg/den
≥ 13 let: 150–300 mg/den

1×

Valsartan 0,4–2 1×

Candesartan*  0,16–0,5 1×

Beta-blokátory A) neselektivní bez ISA
Metipranol 0,5–1 2–3× 

Propranolol* 0,5–4  2–3×

B) neselektivní s ISA
Pindolol 2,5–10 (mg/den) 2×

C) selektivní bez ISA
Atenolol 0,5–2 1×

Metoprolol* 0,5–2 2×

Betaxolol 5–20 (mg/den) 1×

D) selektivní s ISA
Acebutolol 200–800 (mg/den) 1×

Celiprolol 100–400 (mg/den) 1×

Kalciové blokátory I. generace
Nifedipin* 0,25–1 3× 

II. generace
Nifedipin SR, GITS 0,5–3 1–2× 

Amlodipin* 0,1–0,3 1× 

Nitrendipin* 1–2 1×

Felodipin* 0,5–1 1×

Isradipin* 0,5–1 1×

Diuretika A) thiazidová
Hydrochlorothiazid* 0,5–1 1–2×  

B) kličková
Furosemid 0,5–2 1–2×  

C) antagonisté aldosteronu
Spironolakton 1–3 1–2× 

Amilorid 0,4–0,6 1× 
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ACE inhibitory představují také lék první volby 

u pacientů s diabetem, neboť snižují kromě TK 

i mikroalbuminurii a proteinurii.

U dětských pacientů s primární hypertenzí 

neexistují žádné srovnávací studie mezi různými 

skupinami léků, není tedy prokázáno, že by jedna 

skupina léků byla lepší než jiná. Výběr léku pro 

iniciální léčbu je tedy empirický a ponechává se 

na ošetřujícím lékaři – je možné použít antihy-

pertenzivum z kterékoliv z pěti povolených 

skupin s přihlédnutím k různým nežádoucím 

účinkům a kontraindikacím jednotlivých skupin 

léků (tab. 17).

K dosažení cílových hodnot TK (tab. 17) je 

často nutné použít více než jeden antihyper-

tenzní lék (kombinovaná léčba) (26, 27). K nej-

častěji používaným kombinacím v pediatrii patří 

ACE inhibitory s diuretiky nebo kalciovými blo-

kátory u dětí s renoparenchymatózní hypertenzí.

Strategie léčby
Z pohledu strategie léčby se dříve preferoval 

tzv. krokový – stupňovitý postup, kdy zahajuje-

me nízkou dávkou jednoho léku, poté dávku 

zvyšujeme až do maximální dávky a až poté 

přidáváme druhý lék, eventuálně třetí (28).

V posledním desetiletí se často používá jiná, 

tzv. kombinační strategie léčby, kdy v případě 

nedostatečného účinku nízké dávky prvního 

léku, přidáváme druhý lék již v druhém kroku. 

Tato strategie kombinované léčby již od druhého 

kroku má výhodu v možnosti využití různých 

mechanismů různých druhů léků, přičemž při 

kombinaci léků v nízkých dávkách je i nízký výskyt 

nežádoucích účinků. Současná doporučení pro 

léčbu dospělých hypertoniků povolují dokonce již 

při zahájení léčby užít dvojkombinaci antihyper-

tenziv, ideálně ve fixní kombinaci v jedné tabletě.

Přehled základních skupin antihypertenziv 

a jejich hlavních indikací, kontraindikací a nežá-

doucích účinků uvádí tabulka 17.

Přehled zástupců jednotlivých skupin anti-

hypertenziv shrnuje tabulka 18.

Specifické formy hypertenze

Rezistentní hypertenze
Rezistentní hypertenze je definována jako 

hypertenze, která přetrvává i přes nefarmako-

logickou a  farmakologickou léčbu nejméně 

třemi antihypertenzivy včetně diuretika, která 

jsou podávána v adekvátních dávkách. Příčinami 

rezistentní hypertenze, pokud je verifikována 

pomocí ABPM („hypertenze“ bílého pláště může 

být jednou z příčin nepravé – falešné rezistentní 

hypertenze), jsou nejčastěji:

	� sekundární hypertenze

	� non -compliance s léčbou

	� přetrvávající hyperhydratace pacienta (ne-

dostatečná diuretická léčba, vysoký příjem 

soli, progresivní chronická renální insufici-

ence, nedostatečná „suchá“ váha dialyzo-

vaného dítěte)

	� váhový přírůstek, nadváha, obezita

	� pokračující užívání léků zvyšujících TK

	� těžký syndrom spánkové apnoe

Diagnosticky je nutné tyto příčiny vyloučit 

nebo prokázat, aby mohla být rezistentní hyper-

tenze účinně léčena.

Hypertenzní krize
Hypertenzní krize (náhlý závažný vzestup 

TK) je u dětí relativně vzácný stav, avšak pokud 

zůstane neléčena, může ohrožovat život dítě-

te nebo vést k ireverzibilním změnám životně 

důležitých orgánů (srdce, CNS, ledviny) (29). 

Hypertenzní krize je u adolescentů definována 

jako u dospělých (TK ≥ 180/120 mmHg), u dětí 

není hypertenzní krize jednotně definována, 

považuje se za ni TK přesahující o cca 20 % 

99. percentil nebo o cca 30 mmHg 95. percentil.

Klinické příznaky hypertenzní krize se mo-

hou lišit od velmi lehkých symptomů (hyper-

tenzní urgence) až po těžké, resp. život ohrožující 

stavy se selháváním životně důležitých orgánů 

(hypertenzní emergence), a to i přes podobné 

hodnoty TK. Nejčastější příznaky hypertenzní 

krize jsou neurologické (křeče, poruchy vědo-

mí, PRES – posterior reversible encephalopathy 

syndrome, bolesti hlavy, paréza faciálního nervu, 

poruchy vizu), oční (poruchy vizu až slepota), 

kardiovaskulární (srdeční selhání, edém plic) 

a renální (akutní poškození ledvin, hematurie, 

proteinurie) projevy, proto se má při posuzo-

vání závažnosti stavu přihlížet u individuálního 

pacienta mnohem více na klinický stav dítěte 

než na hodnoty TK.

Vyšetření dítěte s hypertenzní krizí zahrnují 

základní vyšetření renální, kardiální a neurologické 

(odběry moče, krve, ECHO, SONO ledvin, vždy také 

oční pozadí, event. i zobrazení CNS pomocí CT či 

MRI) k určení rozsahuje hypertenzního poškození 

cílových orgánů a patomechanismu hypertenze.

Hlavním cílem léčby hypertenzní krize je pre-

vence nebo již léčba život ohrožujících komplikací 

hypertenzní krize, resp. hypertenzních dysfunkcí 

cílových orgánů vč. neurologických, očních, renální 

a kardiálních. Léčebná strategie musí být cílena na 

okamžité snížení TK ke snížení hypertenzního poš-

kození cílových orgánů, avšak snížení TK nesmí být 

příliš rychlé, aby nezpůsobilo hypoperfuzi životně 

Tab. 19. Přehled antihypertenzních léků pro léčbu hypertenzní krize  
Skupina léku Generický název Způsob podání Doporučená 

dávka 
(mg/kg/dávka, 

pokud není uve-
deno jinak)

Rychlost nástupu

ACE-inhibitory
(susp. bilaterální 
stenóza 
renální arterie, 
hyperkalemie)

Captopril p.o. 0,5–2 10–20 min

0,01-0,1 
u novorozenců

Enalapril i.v. bolus 0,005–0,01 15 min

Přímé 
vazodilatátory

Minoxidil p.o. 0,1–0,2 5–10 min

Diazoxid i.v. bolus 0,2–0,6 5–20 min

Hydralazin i.v. bolus 1–3, à 5–15 min minuty

Nitroglycerin i.v. infuze 0,1–0,2 μg/kg/min 1–2 min

Nitroprusid i.v. infuze 0,5–8 μg/kg/min sekundy

Beta-blokátory Esmolol i.v. infuze 0,1–0,5 mg/kg/hod sekundy

Alfa- 
a beta-blokátory

Labetalol i.v. infuze 0,25–3 mg/kg/hod 50–10 min

Periferní 
alfa-blokátor 
a centrální agonista 
5-HT-IA receptorů

Urapidil i.v. infuze úvodní dávka 
0,4–4 mg/kg/hod
udržovací dávka 

0,2–2

1–5 min

Kalciové blokátory Nifedipin p.o. 0,25 20–30 min

Isradipin p.o. 0,05–0,1 60 min

Nicardipin i.v. infuze 1–3 μg/kg/min minuty

Diuretika Furosemid i.v. infuze 0,5–5 minuty
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důležitých orgánů (zejm. mozková příhoda, srdeční 

selhání, ztráta zraku) při příliš rychlé redukci TK. Příliš 

agresivní léčba hypertenzní krize totiž může být 

škodlivější než hypertenzní krize samotná. Krevní 

tlak proto nemá být v prvních 6 hodinách (1/4 dne) 

snížen o více než 1/4 vypočtené celkové redukce 

TK (tzv. princip dvou čtvrtin). Intravenózní konti-

nuální infuze jsou jednoznačně preferovány před 

intravenózními bolusy z důvodu lepší titrace dáv-

ky a tedy nižšího rizika příliš rychlého poklesu TK 

a s ním spojeného iatrogenního poškození orgánů 

(viz výše). V případě nepřiměřeného poklesu TK je 

nutné okamžité zastavení infuze antihypertenziva 

a rychlé podání rychlé infuze krystaloidů, aby se 

zabránilo hypoperfuzi životně důležitých orgánů. 

Přímé vazodilatátory (nitroprusid, nitroglycerin, 

diazoxid, minoxidil), alfa- a beta -blokátory, diuretika 

a ACE -inhibitory jsou nejčastěji používaná anti-

hypertenziva pro léčbu hypertenzní krize u dětí. 

Jednotlivé léky a dávkování pro léčbu hypertenzní 

krize jsou uvedeny v tabulce č. 19.

U dialyzovaných oligo -anurických pacientů, 

u kterých je nejčastější příčinou hypertenzní 

krize volumová hypertenze při převodnění, je 

nutné v léčbě zvážit akutní dialýzu s ultrafiltrací 

nadměrné intravaskulární tekutiny.

Neonatální hypertenze
Specifickou věkovou skupinou jsou novoro-

zenci, u kterých existuje mnoho specifik, mezi 

které patří zejména velice rychle se fyziologicky 

měnící TK, specifické nejčastější příčiny hyperten-

ze nebo specifické metody měření TK. Prevalence 

hypertenze v novorozeneckém věku je nižší než 

v dětském věku a činí kolem 0,2 % (30).

Zlatým standardem pro měření TK u novo-

rozenců je invazivní intra -arteriální měření, které 

se však samozřejmě používá pouze na novoro-

zeneckých JIP. Z neinvazivních metod měření TK 

je, na rozdil od dětského věku, doporučovaným 

měřením oscilometrické měření.

Za hypertenzi se u novorozenců považuje 

také TK ≥ 95. percentil. Percentilové grafy musí 

brát, na rozdíl od starších dětí, v potaz gestační 

věk a porodní váhu (pohlaví a tělesné výška/dél-

ka naproti tomu u novorozenců nerozhoduje), 

např. 95. percentil pro 2 týdny starého novorozen-

ce gestačního stáří 40. týdnů činí 98/65 mmHg, 

pro nedonošeného novorozence gestačního stáří 

28 týdnů pak již jen 75/50 mmHg.

Nejčastější příčiny hypertenze u novorozenců 

(viz Tab. 10) jsou renovaskulární (trombembolismus, 

stenóza renální arterie izolovaná nebo s rámci mid-

-aortic syndromu, trombóza renální žíly nebo arte-

rie), renoparenchymatózní (zejm. AR -polycystické 

onemocnění ledvin, obstrukční nebo refluxové 

uropatie, hemolyticko -uremický syndrom), kardi-

ální (koarktace hrudní aorty), polékové (kortikoidy, 

theofyliny, adrenergní látky, intoxikace vit. D) a pul-

monální (bronchopulmonální dysplazie), méně 

často endokrinní, neurogenní nebo onkologické. 

V novorozeneckém věku se nevyskytuje primární – 

esenciální hypertenze, je tedy nutné vždy podrob-

ně pátrat po příčině sekundární hypertenze.

Diagnosticky je u hypertenzních novorozen-

ců nutné kromě bazálních vyšetření (viz Tab. 11) 

provést i Doppler renálních arterií, event. i břišní 

aorty, UZ mozku nebo další dodatečná vyšetření 

(viz Tab. 12) ke zjištění příčiny hypertenze a roz-

sahu event. hypertenzního poškození orgánů. 

Vždy je nutné odebrat také farmakologickou 

anamnézu, neboť mnoho příčin neonatální hy-

pertenze tkví v podávaných lécích (viz výše).

Léčba novorozenecké hypertenze musí být 

vždy kauzální (odstranění vyvolávající příčiny), 

neboť je vždy sekundární (např. koarktace aorty, 

stenóza renální arterie, steroidní hypertenze). 

Pokud není možná kauzální léčba, nebo do doby 

než je možná účinná kauzální léčba, je nutné 

podávání antihypertenziv (tab. 20).

Prognóza hypertenze
Prognóza hypertenze u dětí závisí na její pří-

čině, závažnosti a léčbě. Děti s primární hyper-

tenzí, méně závažnou a dobře léčenou mají lepší 

prognózu (méně hypertenzního postižení cílových 

Tab. 20. Přehled antihypertenzních léků pro léčbu novorozenecké hypertenze 
Léková skupina Generický název Způsob podání Doporučená 

dávka 
 (mg/kg/dávka, 

pokud není uve-
deno jinak)

Poznámky

ACE-inhibitory Captopril p.o. 0,01–0,05 Reninová aktivita 
novorozenců je 
vysoká, proto je 
dávka výrazně 

nižší nebo u dětí. 
První dávka 

může způsobit 
nečekaně rychlý 

pokles TK.

Přímé vazodilatátory Hydralazin i.v. infuze úvodní dávka 
0,2 mg/kg/min

Cave! retence 
tekutin, 

tachykardieNitroprusid i.v. infuze 0,25–2 μg/kg/
min

Beta-blokátory Esmolol i.v. infuze úvodní dávka 
0,05 mg/kg/min

Propranolol* p.o. maximální 
1 mg/kg/min

0,25–1 
max. 8 mg/kg/

den, 3–4× d.

Alfa- a beta-blokátory Labetalol + i.v. bolus

p.o.  

0,2–1

0,5–1,5
max. 10 mg/kg/

den

kontraindikován 
u srdečního 

selhávání nebo 
bradykardie

ne u dětí s BPD

Centrální alfa-anta-
gonisté

Clonidin p.o. úvodní dávka 
0,5–1 μg/kg

udržovací dávka 
5–10 μg/kg/den 

Cave! sedace

Kalciové blokátory Isradipin p.o 0,05–0,15 Cave! reflexní 
tachykardieNicardipin i.v. infuze 0,5–4 μg/kg/min

Amlodipin p.o 0,1–0,4

Diuretika Furosemid i.v. bolus 5–2 Cave! 
hypokalemie

Hydrochlorothiazid p.o. 1–4 mg/kg/den

Spironolakton p.o. 0,5–1 Cave! 
hypokalemie

*Preparát Hemangiol je dostupný v ČR pouze pro léčbu hemangiomů, propranolol však lze připravit jako magistraliter
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orgánů i úmrtí). Rizikovou skupinou je také popula-

ce dětí s vysokým normálním TK – prehypertenzí, 

neboť až 15 % adolescentů s prehypertenzí má již 

po dvou letech hypertenzi, tato data jasně ukazují, 

že prehypertenze u dětí je spojena často se vzni-

kem hypertenze v pozdějším věku. Tito jedinci 

mohou profitovat z časné intervence – zejména 

z nefarmakologických opatření, která mohou vést 

k normalizaci vysokého normálního TK a zabránění 

vzniku hypertenze v pozdějším věku (31).

Léčba hypertenze jednoznačně snižu-

je kardiovaskulární a  renální morbiditu dětí 

s primární a renální hypertenzí (např. regrese 

hypertenzní hypertrofie levé komory srdeční 

nebo mikroalbuminurie) a  zpomaluje také 

rychlost progrese chronické renální insuficien-

ce u dětí s chronickým onemocněním ledvin, 

čímž je možné oddálit (nebo i zabránit) vzniku 

chronického selhání ledvin s nutností léčby 

dialýzou a transplantací. Léčbou hypertenze 

se proto může výrazně zlepšit dlouhodobá 

životní prognóza jak dospělých, tak i dětí.

Prognóza tzv. hypertenze bílého pláště není 

dosud zcela objasněna, některé studie ukazují, 

že tito jedinci mohou za několik let vyvinout 

skutečnou hypertenzi nebo že mají vyšší kardio-

vaskulární morbiditu v budoucnu.

Maskovaná hypertenze je u dětí a adolescentů 

považována za prokázaný rizikový faktor kardiovas-

kulárních komplikací v dětském i dospělém věku 

a má tedy prognózu srovnatelnou s hypertenzí.

Dispenzarizace dětí 
s hypertenzí

Děti a dospívající s primární hypertenzí bez 

komplikací (zejména bez hypertenzního poško-

zení srdce nebo ledvin) mohou být sledováni 

u praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD), 

a to v intervalu 6–12 měsíců. V případě, že se u dí-

těte jedná o komplikovanou primární hypertenzi, 

je vhodné, aby takové dítěte sledoval v odborné 

ambulanci dětský kardiolog nebo nefrolog, a to 

v intervalech 3–6 měsíců.

U dětí s renální, kardiální nebo endokrinní 

hypertenzí musí být dětský pacient sledován 

u dětského nefrologa, kardiologa nebo endo-

krinologa.

Dlouhodobou péči o dospívajícího pacienta 

může mezi 15.–18. rokem života převzít praktický 

lékař nebo specialista pro dospělé, avšak primár-

ní vyšetření a diagnostiku všech dětí do 18 let 

by měl provést pediatr nebo dětský specialista 

a velké rozdíly v příčinách, diagnostice i  léčbě 

hypertenze mezi dětmi a dospělými nutí k od-

lišnému diagnostickému i léčebnému přístupu 

u dítěte oproti dospělému.

Stojí za zapamatování
	� Arteriální hypertenze je jedním z nejdůležitěj-

ších hlavních rizikových faktorů kardiovasku-

lárních a renálních onemocnění v dospělém 

i dětském věku.

	� Hypertenze u  dětí je definována jako 

opakovaně naměřený TK ≥ 95. percenti-

lu. Hypertenze se vyskytuje u 1–4 % dětí. 

Hypertenze může být primární nebo sekun-

dární, nejčastější příčinou sekundární hyper-

tenze je onemocnění ledvin.

	� Každé dítě s hypertenzí musí být pečlivě vy-

šetřeno (moč, krev, ultrazvuk ledvin a echo-

kardiografie).

	� Léčba spočívá v kauzální a symptomatické 

léčbě (nefarmakologická a farmakologická). 

Farmakologickou léčbu musíme zahájit vždy 

u symptomatické a sekundární hypertenze 

a při hypertenzi s hypertenzním postižením 

cílového orgánu.

Podpořeno grantem MZ ČR 15RVO-

FNOs/2019. Supported by MH CZ 15DRO – 

FNOs/2019.

LITERATURA
1. Lurbe E, Agabiti-Rosei E, Cruickshank JK, et al. European So-
ciety of Hypertension guidelines for the management of high 
blood pressure in children and adolescents. Journal of Hyper-
tension [online]. 2016; 34(10): 1887-1920 [cit. 2019-02-18]. ISSN 
0263-6352. Dostupné z: doi:10.1097/HJH.0000000000001039
2. Whelton PK, Paul K, Carey RM, Aronow WS, et al. ACC/
AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA 
Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and 
Management of High Blood Pressure in Adults: Executi-
ve Summary. Hypertension [online]. 2018; 71(6): 1269–1324 
[cit. 2019-02-18]. ISSN 0194-911X. Dostupné z: doi:10.1161/
HYP.0000000000000066
3. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. ESC/ESH Guide-
lines for the management of arterial hypertension. Jour-
nal of Hypertension [online]. 2018; 36(10): 1953–2041 [cit. 
2019-05-27]. ISSN 0263-6352. Dostupné z: doi:10.1097/
HJH.0000000000001940
4. Ettehad D, Emdin CA, Kiran A, et al. Blood pressure lowe-
ring for prevention of cardiovascular disease and death: a sys-
tematic review and meta-analysis. The Lancet [online]. 2016; 
387(10022): 957–967 [cit. 2021-01-05]. ISSN 01406736. Dostup-
né z: doi:10.1016/S0140-6736(15)01225-8
5. Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al. Clinical Prac-
tice Guideline for Screening and Management of High Blo-
od Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics [online]. 
2017; 140(3) [cit. 2019-02-18]. ISSN 0031-4005. Dostupné z: 
doi:10.1542/peds.2017-1904
6. Neuhauser HK, Thamm M, Ellert U, Hense HW, Rosario AS. 
Blood Pressure Percentiles by Age and Height From Nono-
verweight Children and Adolescents in Germany. Pediatrics 
[online]. 2011; 127(4): 978-988 [cit. 2019-02-18]. ISSN 0031-4005. 
Dostupné z: doi:10.1542/peds.2010-1290

7. Šuláková T, Šuláková A, Strnadel J, Pavlíček J, Oberman-
nová B, Feber J. Can auscultatory blood pressure normative 
values be used for evaluation of oscillometric blood pressu-
re in children?. The Journal of Clinical Hypertension [online]. 
2017; 19(4): 381–387 [cit. 2019-02-19]. ISSN 15246175. Dostup-
né z: doi:10.1111/jch.12943.
8. Seeman T, Jnada J. Praktické využití ambulantního 24ho-
dinového monitorování krevního tlaku (ABPM) v diagnosti-
ce a léčbě hypertenze u dětí. Čes-slov Pediat [online]. 1998; 
(10): 628–632 [cit. 2021-01-05].
9. Seeman T, Palyzová D, Dušek J, Janda J. Reduced Nocturnal 
Blood Pressure dip and Sustained Nighttime Hypertension 
are Specific Markers of Secondary Hypertension. The Journal 
of Pediatrics [online]. 2005; 147(3): 366–371 [cit. 2021-01-05]. 
ISSN 00223476. Dostupné z: doi:10.1016/j.jpeds.2005.04.042
10. Soergel M, Kirschstein M, Busch C, et al. Oscillometric 
twenty-four-hour ambulatory blood pressure values in he-
althy children and adolescents: a multicenter trial inclu-
ding 1141 subjects. J Pediatr. [online]. 1997; 130(2): 178–184 
[cit. 2019-02-19].
11. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-
-Pressure Control. New England Journal of Medicine [online]. 
2015; 373(22): 2103–2116 [cit. 2021-01-05]. ISSN 0028-4793. Do-
stupné z: doi:10.1056/NEJMoa1511939
12. Myers MG. A meta-analysis that helps clarify the use of au-
tomated office blood pressure in clinical practice. The Jour-
nal of Clinical Hypertension [online]. 2019; 21(4): 460–462 [cit. 
2021-01-05]. ISSN 1524-6175. Dostupné z: doi:10.1111/jch.13511
13. Šuláková T, Janda J, Janda T. Ambulatory blood pressu-
re in children with diabetes 1. Pediatric Nephrology [online]. 
2008; 23(12): 2285–2286 [cit. 2019-11-14]. ISSN 0931-041X. Do-
stupné z: doi:10.1007/s00467-008-0905-z

14. Šuláková T, Janda J, Černá J, Janštová V, Šuláková A, Sla-
ný J, Feber J. Arterial HTN in children with T1DM-frequent 
and not easy to diagnose. Pediatric Diabetes [online]. 2009; 
10(7): 441–448 [cit. 2019-02-21]. ISSN 1399543X. Dostupné z: 
doi:10.1111/j.1399-5448.2009.00514.x
15. Lurbe E, Redon J, Kesani A, Pascual JM, Tacons J, Alvarez 
V, Battle D. Increase in Nocturnal Blood Pressure and Pro-
gression to Microalbuminuria in Type 1 Diabetes. New En-
gland Journal of Medicine [online]. 2002; 347(11): 797–805 
[cit. 2019-02-21]. ISSN 0028-4793. Dostupné z: doi:10.1056/
NEJMoa013410
16. Viering Daan HHM, Chan MMY, Hoogenboom L, Iancu D, 
De Baaij JHF, Tullus K,  Kleta R, Bockenhauer D. Genetics of 
renovascular hypertension in children. Journal of Hyperten-
sion [online]. 2020; 38(10): 1964–1970 [cit. 2021-01-05]. ISSN 
0263-6352. Dostupné z: doi:10.1097/HJH.0000000000002491
17. Trautmann A, Roebuck DJ, Mclaren CA, Brennan E, Marks 
SD,  Tullues K. Non-invasive imaging cannot replace for-
mal angiography in the diagnosis of renovascular hyper-
tension. Pediatric Nephrology [online]. 2017; 32(3): 495–502 
[cit. 2021-01-05]. ISSN 0931-041X. Dostupné z: doi:10.1007/
s00467-016-3501-7
18. Wühl E, Trivelli A, Picca S, et al. Strict Blood-Pressure Con-
trol and Progression of Renal Failure in Children. New En-
gland Journal of Medicine [online]. 2009; 361(17): 1639–1650 
[cit. 2019-11-14]. ISSN 0028-4793. Dostupné z: doi:10.1056/
NEJMoa0902066
19. Seeman T, Gilik J, Vondrak K,Simkova E, Flogelova H, Hla-
dikova M, Janda J. Regression of Left-Ventricular Hypertro-
phy in Children and Adolescents With Hypertension During 
Ramipril Monotherapy. American Journal of Hypertension 
[online]. 2007; 20(9): 990–996 [cit. 2019-02-23]. ISSN 08957061. 



22

ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE U DĚTÍ A DOROSTU

PEDIATRIE PRO PRAXI www.pediatriepropraxi.cz

Dostupné z: doi:10.1016/j.amjhyper.2007.03.009
20. Assadi F. Effect of Microalbuminuria Lowering on Regre-
ssion of Left Ventricular Hypertrophy in Children and Ado-
lescents with Essential Hypertension. Pediatric Cardiology 
[online]. 2007; 28(1): 27–33 [cit. 2019-02-23]. ISSN 0172-0643. 
Dostupné z: doi:10.1007/s00246-006-1390-4
21. Rocchini AP, Katch V, Anderson J, Hinderliter J, Beque D, Mar-
tin M, Marks Ch. Blood Pressure in Obese Adolescents: Effect 
of Weight Loss. Pediatrics. 1988; 82(1): 16–23. ISSN 1098-4275.
22. Rajjo T, Almasri J, Al Nofal A, et al. The Association of 
Weight Loss and Cardiometabolic Outcomes in Obese Chil-
dren: Systematic Review and Meta-regression [online]. 2016; 
101(12): 4764–4768 [cit. 2021-01-05]. ISSN 0021-972X. Dostup-
né z: doi:10.1210/jc.2016-2575
23. Andersen LB, Riddoch C, Kriemler S, Hills A. Physical activi-
ty and cardiovascular risk factors in children. British Journal of 
Sports Medicine [online]. 2011; 45(11): 871–876 [cit. 2021-01-05]. 
ISSN 0306-3674. Dostupné z: doi:10.1136/bjsports-2011-090333

24. Gutin B. Blood Pressure, Fitness, and Fatness in 5- and 6-Ye-
ar-Old Children. JAMA: The Journal of the American Medical 
Association [online]. 1990; 264(9): [cit. 2021-01-05]. ISSN 0098-
7484. Dostupné z: doi:10.1001/jama.1990.03450090059025
25. Hansen HS, Froberg K, Hyldebrandt T, Nielsen JR. A con-
trolled study of eight months of physical training and redu-
ction of blood pressure in children: the Odense schoolchild 
study. BMJ [online]. 1991; 303(6804): 682–685 [cit. 2021-01-05]. 
ISSN 0959-8138. Dostupné z: doi:10.1136/bmj.303.6804.682
26. Seeman T, Dostalek L, Gilik J. Control of Hypertension 
in Treated Children and Its Association With Target Organ 
Damage. American Journal of Hypertension [online]. 2012; 
25(3): 389–395 [cit. 2019-07-10]. ISSN 0895-7061. Dostupné z: 
doi:10.1038/ajh.2011.218
27. Seeman T, Gilik J. Long-Term Control of Ambulatory Hyper-
tension in Children: Improving With Time But Still Not Achie-
ving New Blood Pressure Goals. American Journal of Hyper-
tension [online]. 2013; 26(7): 939–945 [cit. 2021-01-05]. ISSN 

0895-7061. Dostupné z: doi:10.1093/ajh/hpt048
28. Flynn JT. Management of Hypertension in the Young: 
Role of Antihypertensive Medications. Journal of Cardio-
vascular Pharmacology [online]. 2011; 58(2): 111–120 [cit. 
2021-01-05]. ISSN 0160-2446. Dostupné z: doi:10.1097/
FJC.0b013e31820d1b89
29. Seeman T, Hamdani G, Mitsnefes M. Hypertensive crisis 
in children and adolescents. Pediatric Nephrology [online]. 
2019; 34(12): 2523–2537 [cit. 2021-01-05]. ISSN 0931-041X. Do-
stupné z: doi:10.1007/s00467-018-4092-2
30. Harer MW, Kent AL. Neonatal hypertension: an educational 
review. Pediatric Nephrology [online]. 2019; 34(6): 1009–1018 
[cit. 2021-01-05]. ISSN 0931-041X. Dostupné z: doi:10.1007/
s00467-018-3996-1
31. LurbeE. Childhood blood pressure: a window to adult 
hypertension. Journal of Hypertension [online]. 2003; 21(11): 
2001–2003 [cit. 2021-01-05]. Dostupné z: doi:10.1097/01.
hjh.0000084791.15238.cc



Vydáváme publikace oceňované odbornými společnostmi

Vydáme knihu i vám 
EKG v klinické praxi Variabilita EKG nález

ve vnit ním léka ství a pediatrii
estmír íhalík, Eva Klásková, Miloš Táborský

Multimodální 
p ístup k nádor m 
mo ového m chý e 
a prostaty

Michaela Matoušková,
Tomáš Svoboda a kol. 

PRO VÍCE INFORMACÍ PIŠTE A VOLEJTE: dokoupilova@solen.cz, 585 209 206
SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc, www.solen.cz

Kniha EKG v klinické praxi autorského kolektivu Číhalík Č., Táborský M. získala v kategorii monografi e Cenu děkana LF UP
za významnou publikační činnost za rok 2013 a 2. místo v literární soutěži České internistické společnosti.

Kniha Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty Matouškové M., Svobody T. a kolektivu získala Cenu České 
onkologické společnosti za nejlepší knižní publikaci 2017 a také 1. místo v soutěži České urologické společnosti o nejlepší 
vědeckou publikaci za rok 2017 v kategorii „Monografi e nebo postgraduální učební text“ (v rozsahu min. 50 stran, s ISBN).
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• Patří mezi léky 1. volby v léčbě hypertenze1

• Vhodný také pro léčbu hypertenze u dětí a dospívajících2,*

* 6–18 let

Reference: 1. Widimský J jr., Filipovský J, Ceral J et al. Doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze CHS 2017. Hypertenze a Kardiovaskulární prevence 2018;7(S):1-19. 
2. SPC přípravku Carzap, datum revize textu 25. 7. 2018.

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVCÍCH CARZAP 8 mg tablety, CARZAP 16 mg tablety, CARZAP 32 mg tablety 
Léčivá látka: Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 8 mg, 16 mg nebo 32 mg. Indikace: Léčba esenciální hypertenze u dospělých. Léčba dospělých pacientů se srdečním selháním 
a poruchou funkce levé komory (ejekční frakce levé komory < 40 %), pokud léčba ACE inhibitory není tolerována nebo jako přídatná léčba k inhibitorům ACE u pacientů se symptomatickým 
srdečním selháním, i přes optimální terapii, pokud antagonisté mineralokortikoidních receptorů nejsou tolerovány. Léčba hypertenze u dětí a dospívajících ve věku od 6 do 18 let. Dávkování: 
Hypertenze – doporučená počáteční dávka a obvyklé dávkování je 8 mg jednou denně. Dávka může být zvýšena až do maxima 32 mg denně. Deplece intravaskulárního objemu, porucha funkce 
ledvin a mírná až středně závažní poruchou funkce jater: počáteční dávka 4 mg 1x denně. Antihypertenzní účinek kandesartanu je u pacientů černé barvy pleti v porovnání s ostatními pacienty 
nižší. Pediatrická populace (6–18 let): počáteční dávka 4 mg/den. Pacienti pod 50 kg – max. dávka 8 mg/den, pacienti nad 50 kg – max. dávka 16 mg/den. U pediatrických pacientů s možnou 
deplecí intravaskulárního objemu – léčbu zvážit a zahájit pod lékařským dohledem a s nižší počáteční dávkou než je obvyklé. Srdeční selhání: doporučená počáteční dávka je 4 mg 1x denně. 
Postupné zvyšování na dávku 32 mg 1x denně (maximální dávka) nebo na nejvyšší tolerovanou dávku se provádí zdvojnásobením dávky v minimálně dvoutýdenních intervalech. U starších 
pacientů, pacientů s deplecí intravaskulárního objemu, s poškozením ledvin nebo s mírným až středně závažným poškozením jater není nutná žádná úprava počáteční dávky. Bezpečnost a účinnost 
přípravku CARZAP u dětí a dospívajících ve věku do 18 let při léčbě hypertenze a srdečního selhání, nebyla dosud stanovena. Způsob podání: perorálně, nezávisle na jídle. Kontraindikace: 
hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku, 2. a 3. trimestr těhotenství, těžká porucha funkce jater a/anebo cholestáza. Děti ve věku do 1 roku. Současné 
užívání s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m2). Zvláštní upozornění: Duální blokáda 
RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu se nedoporučuje. Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má 
k ní docházet pouze pod dohledem specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku. Kandesartan-cilexetil nebyl studován u dětí s úrovní 
glomerulární fi ltrace nižší než 30 ml/min/1,73 m2. Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s diabetickou nefropatií. U hypertenzních 
pacientů s poruchou funkce ledvin se doporučuje pravidelně sledovat sérové hladiny kreatininu a draslíku. Hodnocení pacientů se srdečním selháním musí zahrnovat pravidelné hodnocení 
funkce ledvin, především u pacientů ve věku 75 let a starších a u pacientů s poruchou funkce ledvin. Trojkombinace inhibitoru ACE, antagonisty mineralokortikoidních receptorů a kandesartanu 
se také nedoporučuje. Použití těchto kombinací má probíhat pod dohledem specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování renálních funkcí, elektrolytů a krevního tlaku. Inhibitory 
ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být užívány současně u pacientů s diabetickou nefropatií. U pediatrických pacientů s možnou deplecí intravaskulárního objemu by léčba 
přípravkem Carzap měla být zvážena, zahájena pod lékařským dohledem a měla by být zvážena nižší počáteční dávka, než je obvyklé. Antihypertenzní účinek kandesartanu může být zvýšen 
jinými léčivými přípravky snižujícími krevní tlak. Pacienti s primárním hyperaldosteronismem obecně nebudou reagovat na podávání antihypertenziv, která působí prostřednictvím inhibice systému 
renin-angiotenzin-aldosteron. Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s  intolerancí galaktosy, s úplným nedostatkem laktázy nebo s malabsorpcí 
glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat. Post-menarchální pacientky by měly být pravidelně vyšetřeny z důvodu možného těhotenství. Interakce: Duální blokáda systému RAAS pomocí 
kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích účinků. Při souběžném podávání draslík šetřících diuretik, 
léků obsahujících draslík, náhrad solí obsahujících draslík či jiných léků, které mohou zvyšovat koncentraci draslíku (např. heparin), může dojít ke zvyšování hodnot draslíku v séru. Kombinace 
s lithiem se nedoporučuje. Při současném podávání s nesteroidními antirevmatiky může docházet k oslabení antihypertenzního účinku a ke zvýšenému riziku zhoršení funkce ledvin. Těhotenství 
a kojení: Podávání přípravku se v 1. trimestru těhotenství a během kojení nedoporučuje, během 2. a 3. trimestru těhotenství je kontraindikováno. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat 
stroje: Je nutno brát v úvahu, že se v průběhu léčby mohou dostavit závratě nebo únava. Nežádoucí účinky: Časté: bolesti hlavy, závraě/vertigo, hyperkalemie, hypotenze, poškození ledvin, 
Pediatrická populace: Velmi časté nežádoucí účinky: bolest hlavy, závrať, infekce horních cest dýchacích, kašel, oropharyngeální bolest. Časté NÚ: vyrážka, sinusová arytmie, nasopharyngitida 
a abnormální jaterní funkce. Druh obalu a dostupné velikosti balení: blistr, 28 tablet. Podmínky uchovávání: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Registrační číslo: 58/745/11-C, 
58/746/11-C, 58/747/11-C. Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika. Datum poslední revize textu: 25.7.2018.
Výdej přípravků je vázán na lékařský předpis a jsou plně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravků se seznamte s úplnou informací o přípravcích.

Určeno pro odbornou veřejnost

Zentiva, k.s., marketingové oddělení
U Kabelovny 130, 102 37  Praha 10, tel.: (+420) 267 241 111, www.zentiva.cz
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