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UVOD

Bolniki s kronično ledvično boleznijo 
(KLB) imajo pogosto zvišan krvni tlak (KT) ≥ 
140/90 mmHg, izmerjenim v ambulanti, ali 
≥ 130/80 mmHg, pridobljen s pomočjo 
celodnevnega sledenja KT (CSKT). Ta 
metoda predstavlja 24-urno, dnevno in 
nočno neprekinjeno merjenje krvnega 
tlaka, zato je najbolj zanesljiva za oceno KT 
predvsem pri ledvičnih bolnikih. V tem 
prispevku predstavljamo urejenost KT 
bolnikov v nefrološki ambulanti UKC 

METODE 

V nefrološki ambulanti smo za CSKT 
uporabili napravo Mobile-O-Graph 24 h 
PWA (I.E.M. GmbH Nemčija). Bolniku smo 
najprej v ambulanti izmerili sedeči KT. Nato 
smo mu navezali napravo za CSKT. 
Naslednji dan smo posnete podatke 
prenesli v računalniški program. Zabeležili 
smo zdravila, ki jih je bolnik prejemal za 
znižanje KT in opravili laboratorijske 
preiskave za oceno ledvičnega delovanja 
(serumsko koncentracijo kretinina in OGF 
po EPI-CKD). 

REZULTATI

CSKT smo opravili pri 31 bolnikih. Stari so
bili od 20 do 86 let, povprečno 59±18 let.
Moških je bilo 55%. Sedem bolnikov je
imelo normalno ledvično delovanje z
glomerulno filtracijo nad 90 ml/min/1,73
m2. Ostali so imeli KLB stopnje 2-5. Med
njimi jih je bilo 39% s KLB 3 in 16% s KLB 4-
5. Povprečna koncentracija kreatinina je
znašala 139±130 μmol/L. Najpogostejša
ledvična bolezen je bila hipertenzijska
okvara v 55% (renovaskularna pri dveh).
Ostale ledvične bolezni so bile diabetična
ledvična bolezen, glomerulonefritis,
avtosomno dominantna policistična
bolezen ledvic, KLB po akutni ledvični
odpovedi ali neopredeljene. Dnevni
povprečni sistolični KT je znašal 134±17,
diastolični pa 82±13 mmHg. Nočni sistolični
KT je bil 128±17 in diastolični KT 74±12
mmHg. Vendar je bilo nočno znižanje
sistoličnega KT le 6 mmHg (4,5%) in
diastoličnega KT 8 mmHg (9,8%).
Pomembno višje vrednosti KT so imeli
bolniki izmerjenega v ambulanti, kjer je bil
sistolični KT 150±22 in diastolični 85±16
mmHg. Povprečno so prejemali
2±1,6antihipertenzijskih zdravil.

ZAKLJUČEK

Naša raziskava je pokazala, da je KT 
pomembno višji v nefrološki ambulanti kot 
je KT, pridobljen s CSKT. Dobro bi bilo 
pogosteje spremljati urejenost KT s 24-
urno metodo. Glede na slednjega je 
hipertenzija pri naših bolnikih kar dobro 
urejena, le nočni upad je nezadosten. 


