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Kohonnut verenpaine on merkittävin terveitä elinvuosia vähentävä
tekijä maailmanlaajuisesti. Vain
joka viidennen suomalaisen verenpaine on ihanteellinen eli <120/80
mmHg. Noin kahden miljoonan
aikuisikäisen suomalaisen verenpaine on koholla. Miljoonasta
verenpainelääkkeitä käyttävästä
suomalaisesta vain noin 40 %:lla
verenpaine on hoitotavoitteessa.
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Kohonneen verenpaineen
hoito ja diagnostiikka
– suositukset uudistuneet

S

uurin osa kohonneen veren- dän- ja verisuonitautiriski kohonnut,
paineen kansainvälisistä hoito- satunnaistettiin systolisen verenpaisuosituksista on päivitetty vii- neen tavoitteisiin joko <120 mmHg tai
meisen kahden-kolmen vuoden <140 mmHg. Tehokkaamman hoidon
aikana (1-3), kuten myös kotimainen ryhmässä oli vähemmän kuolemaan
Kohonneen verenpaineen Käypä hoito johtavia ja muita sydän- ja verisuonita(4).
pahtumia sekä muita kuolemia huoliVerenpaine on normaali, kun se matta suuremmasta määrästä sivuvaion <130/85 mmHg, korkea normaali kutuksia.
130–139/85–89 ja kohonnut ≥140/90.
Verenpaineen nousun myötä saiOptimaalinen verenpaine on <120/80 rastuvuus ja kuolleisuus sydän- ja
mmHg (4). Eri suositusten mukainen verisuonitauteihin lisääntyvät ilman
kohonneen verenpaineen määrittely on selvää systolisen tai diastolisen verenesitetty taulukossa 1.
paineen kynnysarvoa (6). SepelvaltiErityisesti amerikkalainen ACC:n motauti- ja aivohalvauskuolleisuus 2–3
(American College of Cardiology)/ -kertaistuvat verenpaineen kohotessa
AHA:n (American Heart Associati- 20/10 mmHg. Eteisvärinän riskin koon) suositus määrittelee kohonneen honnut verenpaine kasvattaa lähes
verenpaineen rajan muita suosituk- kaksinkertaiseksi. Sydämen vajaatoisia alemmaksi. Siinä
minnan ilmaantuvuus
verenpaine luokitelVain joka viidennen suomalaisen on kohonneen verenlaan kohonneeksi, jos verenpaine on ihanteellinen.
paineen hoitotutkisystolinen paine on
muksissa keskimäärin
120–129 mmHg, mutta
8,5/1000 potilasvuotdiastolinen vielä <80 mmHg. Verenpai- ta, sepelvaltimotaudin 11,7 ja aivovenetaudiksi luokitellaan, jos systolinen renkierron häiriöiden 9,1.
paine >130–139 mmHg tai diastolinen
Kohonnut verenpaine lyhentää odo>80–89 mmHg. Suositus perustuu tettavissa olevaa elinaikaa 25–59-vuotiSPRINT-tutkimuksen (5) tulokseen, ailla suomalaismiehillä keskimäärin 2,7
missä 9361 kohonnutta verenpainetta vuotta ja naisilla 2,0 vuotta, jos diastolisairastavaa, lääkehoidettua potilas- nen paine on >104 mmHg, kun vertailuta (diabeetikot suljettu pois), joiden kohtana on <95 mmHg:n paine.
systolinen verenpaine oli ≥130 ja sy137
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paineesta on muun sairauden aiheuttamaa. Verenpainetta voivat nostaa
munuaissairaus, munuaisvaltimoiden
ahtautuminen sekä lisämunuaisen kuorikerroksen hormonien, kortisolin ja aldosteronin, liikatuotanto. Lisämunuaisen ydinosan feokromosytooma johtaa
ajoittaiseen verenpaineen nousuun ja
muihin oireisiin. Myös hoitamattomassa uniapneassa verenpaine saattaa olla
koholla. Joillakin potilailla saattaa olla
harvinainen geneettisestä muutoksesta
johtuva verenpaine. Tarvittaessa konsultoidaan erikoissairaanhoitoa (taulukko 2).

Kohonneen verenpaineen
diagnostiikka
Terveydenhuollon mittauksissa todettu kohonnut verenpaine varmistetaan
mahdollisuuksien mukaan aina elintapahoidon aikana kotona itse tehtyjen
verenpainemittausten tai verenpaineen
vuorokausirekisteröinnin avulla. Kaikki
verenpainesuositukset korostavat verenpainemittausten tekemistä oikein,
koska muuten hoitopäätökset ovat vääriä (7).
Ennen verenpainediagnoosin tekoa
tarvitaan todellisen verenpainetason
selvittämiseksi 4-7 päivänä aamuin illoin kotona tehtyjä verenpaineen kaksoismittauksia ja niistä laskettu keskiarvo (4). Verenpaineen kotimittausohje:
https://sydan.fi/fakta/verenpaineenomaseuranta/.
Perustutkimuksilla selvitetään muut
sairaudet, sekundaarisen hypertension
mahdollisuus, lääkkeiden käyttö, elintavat, kohde-elinvauriot ja sydän- ja verisuonitautien vaaratekijät.
Iäkkäiltä ja diabeetikoilta verenpaine mitataan myös makuulla sekä 1 ja 3
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minuutin kuluttua makuulta seisomaan
nousemisen jälkeen ortostaattisen hypotension toteamiseksi. Ortostaattisessa hypotensiossa systolinen verenpaine
alenee vähintään 20 mmHg tai diastolinen vähintään 10 mmHg ja potilaalla
esiintyy huimausoireita.
Valkotakkihypertensiossa verenpaine on lääkärin tai hoitajan mittaamana vastaanotolla kohonnut (≥140/90
mmHg), mutta kotona itse mitattu verenpaine tai pitkäaikaisrekisteröinnin
päivätaso on normaali (<135/85 mmHg).
45–74-vuotiaista suomalaisista 16 %:lla
ja hoitamattomista korkea verenpaineisista saman ikäisistä 38 %:lla on valkotakkihypertensio.
Piilevässä hypertensiossa kotona
itse mitattu verenpaine tai pitkäaikaisrekisteröinnin päivätaso on kohonnut
(≥135/85 mmHg), mutta vastaanotolla mitattu verenpaine on normaali
(<140/90 mmHg). Vastaanottomittauksella normaalipaineisiksi todetuista
45–74-vuotiaista suomalaisista 14 %:lla
on piilevä hypertensio.
Noin 5-10 % kohonneesta veren-

Kohonneen verenpaineen ehkäisy
ja hoito elintapamuutoksilla
Kohonneen verenpaineen tärkeimpiä
muutettavissa olevia elintapatekijöitä
ovat suolan (natriumin) liiallinen saanti, runsas alkoholin käyttö, vähäinen
fyysinen aktiviteetti ja ylipaino.
Kts. elintapamuutosten tavoitteet ja
toteuttaminen, https://www.kaypahoito.fi/hoi04010#readmore.
Koko väestöön varhaislapsuudesta asti kohdistuvien toimenpiteiden
avulla pyritään estämään verenpaineen
iänmukainen nousu. Verenpainetta
alentavat ja muita sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöitä vähentävät
elintapamuutokset ovat keskeinen
osa kohonneen verenpaineen hoitoa.
Kaikki edellä mainitut suositukset korostavat elintapamuutosten merkitystä
verenpaineen hoidon perustana (1-4).
Amerikkalainen (1) ja eurooppalainen
(2) suositus korostavat potilaalle annettavan elintapaohjekortin ja elintapaohjauksen merkitystä.
Suomalaisten miesten ja naisten
natriuminsaanti on 1970-luvun alusta
pienentynyt kolmanneksen ja kasvisten ja hedelmien käyttö on kolminkertaistunut. Ravinnon kovat rasvat ovat
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korvautuneet osin pehmeillä kasvisperäisillä rasvoilla ja öljyillä. Ruokavalion
edullinen kehitys on kuitenkin 2000-luvulla pysähtynyt. Suolan ja kovien
rasvojen saanti on edelleen runsasta.
Ylipainoisuus ja alkoholin käyttö ovat
lisääntyneet tasaisesti 1970-luvulta alkaen (4).

Lääkehoidon aloitus
Lääkehoitoa suositellaan, jos vastaanotolla mitattu systolinen painetaso
on elintapahoidoista huolimatta ≥ 140
mmHg tai diastolinen ≥90 mmHg ja kotona itse mitattu systolinen painetaso
on ≥135 mmHg tai diastolinen painetaso ≥85 mmHg tai verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinnissä systolisen paineen
päivätaso on ≥135 mmHg tai diastolinen
päivätaso ≥85 mmHg (taulukko 3) (4).
Eurooppalaisessa (2) ja ISH:n (3)
(International Society of Hypertension)
suosituksessa lääkehoidon aloitusrajat
myötäilevät suomalaista suositusta,
mutta amerikkalaisessa suosituksessa
raja on matalampi 130/80 mmHg (1), jos
potilaan 10 vuoden kokonaisriski on yli
10 %.
Sydän- ja verisuonitautien kokonaisvaaraa on aina pyrittävä pienentämään
tehokkaan elintapaohjauksen ja tarvittaessa lääkehoidon (erityisesti statiinit)
avulla. Kokonaisriskin arviointiin suositellaan suomalaisessa suosituksessa
FINRISKI-laskuria (https://thl.fi/fi/web/
kansantaudit/sydan-ja-verisuonitaudit/
finriski-laskuri), amerikkalaisessa (1)
ASCVD (atherosclerotic cardiovascular disease)- laskuria ja eurooppalaisessa (2) SCORE (Systemic COronary
Risk Evaluation)- laskuria, kuten myös
ISH:n (3) suosituksessa.
Kohonneen verenpaineen
lääkehoito
Kohonneen verenpaineen hoidossa käyErikoislääkäri 4/2020 • 30 vsk

tettävät ensisijaiset lääkeryhmät ovat taan tarvitaan kolme lääkettä, noiden
angiotensiinikonvertaasientsyymin kolmen yhdistelmä on mielekäs.
estäjät (ACE:n estäjät), angiotensiiniHoitoresistentissä hypertensiossa
reseptorin (ATR-salpaaja) salpaajat, mineralokortikoidireseptorin salpaajan
diureetit ja kalsiumkanavan salpaajat. (spironolaktoni 12,5–25 mg/vrk) lisääBeeta-adrenergisten reseptorien sal- minen voi olla tehokasta.
paajia (beetasalpaaVerenpainepotilaijat) voidaan käyttää
Kohonneen verenpaineen tärkeim- den hoidossa ei tule
silloin, kun niille on piä muutettavissa olevia elintapateki- käyttää ACE:n estäjän
muukin käyttöaihe jöitä ovat suolan (natriumin) liiallinen ja ATR- salpaajan yhtai jos potilaan puls- saanti, runsas alkoholin käyttö, vähäi- distelmiä, koska monositaso on koholla nen fyysinen aktiviteetti ja ylipaino.
terapiaan verrattuna ne
muiden verenpailisäävät haittavaikutuknelääkkeiden käytön
sia, mutta eivät vähennä
aikana. Kukin kyseisistä lääkkeistä alen- tautitapahtumia.
taa kohonnutta verenpainetta keskiLääkkeet voidaan ottaa yhdessä tai
määräisellä annoksella noin 9/6 mmHg. kahdessa erässä aamulla ja/tai illalla.
Diureettien, beetasalpaajien ja kal- Hermidan ym. (8) tutkimuksessa 19
siumkanavan salpaajien haittavaiku- 084 lääkehoidettua verenpainepotilastukset lisääntyvät annosta nostettaessa. ta satunnaistettiin ottamaan verenpaiPieninä annoksina kaikki ensisijaislääk- nelääkkeensä joko aamulla tai illalla.
keet ovat hyvin siedettyjä.
Potilaiden, jotka ottivat lääkkeensä ilLääkehoito räätälöidään yksilöllises- lalla, verenpaine oli matalampi ja heillä
ti. Lääkevalintoihin vaikuttavat kohon- oli vähemmän sydän- ja verisuonitapahneen verenpaineen vaikeusaste, siihen tumia.
liittyvät elinvauriot ja muut samanaikaiEurooppalainen suositus (2) suositset riskitekijät, sairaudet ja lääkitykset. telee pienten annosten yhdistelmähoiUseimmat potilaat tarvitsevat yhdis- toa ja korostaa useaa eri lääkeainetta
telmähoitoa tavoitteen saavuttamiseksi. sisältävien yhdistelmätablettien käytKahden verenpainelääkkeen yhdistel- töä, jolloin hoitomyönteisyys paranee.
mä alentaa kohonnutta verenpainetta Amerikkalaisessa suosituksessa lääkeenemmän kuin yhden lääkkeen an- hoidon aloitusta kahdella lääkkeellä
noksen kaksinkertaistaminen. Pienten ( joko yhdistelmätabletti tai kaksi erilannosten yhdistelmällä tavoitteet voi- listä lääkettä) suositellaan, jos potilaalla
daan saavuttaa nopeammin ilman mer- on joko verenpaine ≥140/90 mmHg tai
kittäviä haittavaikutuksia. Useimpia eri keskimääräinen verenpaine on >20/10
ryhmiin kuuluvia verenpainelääkkeitä mmHg tavoitteen yläpuolella. Molemvoidaan yhdistää.
mat suosittavat samoja ensisijaislääkJos verenpaineen lähtötaso on keitä kuin suomalainen suositus. ISH:n
>160/100 mmHg (kotimittauksissa suositus (3), joka on tarkoitettu myös
>145/90 mmHg), lääkehoito on syytä kehittyville maille, suosittelee kahden
aloittaa suoraan yhdistelmällä. Suosi- lääkkeen yhdistelmää yhtenä tablettiteltavia kahden lääkkeen yhdistelmiä na, mutta korostaa, että voidaan käyttää
ovat ACE:n estäjä tai ATR-salpaaja yh- niitä lääkeryhmiä, mitä on saatavilla.
distettynä kalsiumkanavan salpaajaan
Mineralokortikoidireseptorisalpaatai diureettiin. Jos verenpaineen hallin- jat, alfasalpaaja pratsosiini ja sentraali139

Taulukko 1. Verenpaineen raja-arvot eri suosituksissa (1-4)
Suositus

ACC/AHA suositus (1)

ESC/ESH suositus (2)

ISH suositus (3)

Käypä hoito (4)

Kohonnut
verenpaine

Syst

Diast

Syst

Diast

Syst

Diast

Syst

Diast

Vastaanotto

≥130

≥80

≥140

≥90

≥140

≥90

≥140

≥90

24-t, päivä

≥130

≥80

≥135

≥85

≥135

≥85

≥135

≥85

24-t, yö

≥110

≥65

≥120

≥70

≥120

≥70

≥120

≥70

24 t keskiarvo

≥125

≥75

≥130

≥80

≥130

≥80

≥130

≥80

Koti

≥130

≥80

≥135

≥85

≥135

≥85

≥135

≥85

Hoidon aloitus

>130

>80

≥140

≥90

≥140

≥90

≥140

≥90

Hoitotavoite

<130

<80

130-139

70-79

<130-140

<80-90

<140

<90

ACC=American College of Cardiology, AHA=American Heart Association
ESC=European Society of Cardiology, ESH=European Society of Hypertension
ISH=International Society of Hypertension

sesti sympaattista järjestelmää estävät
lääkkeet klonidiini ja moksonidiini alentavat kohonnutta verenpainetta, mutta
niiden vaikutuksista verenpainepotilaiden sydän- ja verisuonitapahtumiin ei
ole tutkimusnäyttöä. Spironolaktonin
ennusteellinen hyöty on osoitettu sydämen vajaatoimintapotilailla.

Kohonneen verenpaineen hoidon
tavoite
Kohonneen verenpaineen vähimmäishoitotavoite on vastaanottomittausten perusteella <140/90 mmHg,
korkea ikä ei vaikuta hoitotavoitteisiin
(taulukko 4). Jos potilaan tautiriski
on suuri tai potilaalla on krooninen
munuaistauti tai diabetes, tavoite on
tiukempi, jos tavoite voidaan haitoitta
saavuttaa.
Amerikkalaisen suosituksen (1) mukaan hoitotavoite on <130/80 mmHg,
eurooppalaisen suosituksen (2) mukaan vähimmäistavoite on <140/90
mmHg, mieluiten kuitenkin ≤130/80
mmHg, jos se on mahdollista, ISH:n (3)
140

suosituksessa <140/90 mmHg, ainakin
20/10 mmHg:n alenema.
Systolisen verenpaineen alentaminen 10 mmHg ja diastolisen 5 mmHg
lääkkein vähentää 5 vuodessa aivohalvauksia 30–40 % ja vakavia sepelvaltimotautitapahtumia 16 % kaikissa
ikäryhmissä. Isoloituneen systolisen
hypertension lääkehoito vähentää 4
vuodessa sepelvaltimotapahtumia keskimäärin 23 % ja aivohalvauksia 30 %.

Muut riskitekijät
Kaikkien riskitekijöiden hyvä hoito on
verenpainepotilailla tärkeä.
Hyperlipidemiassa (https://www.
kaypahoito.fi/hoi50025#readmore)
valtimotaudin kokonaisriski arvioidaan
aikuisilla joko aikaisemmin todetun
valtimotaudin tai vastaavan riskin aiheuttavan sairauden (diabetes, krooninen
munuaissairaus, familiaalinen hyperkolesterolemia) perusteella tai terveillä
henkilöillä suomalaiseen väestöaineistoon perustuvalla FINRISKI-laskurilla
(https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/sy-

Taulukko 2. Milloin konsultoida
erikoissairaanhoitoa (4)

Hypertensiivinen kriisi.
Epäillään sekundaarista hypertensiota.
Raskaudenajan hypertensio.
Hoitoresistentti hypertensio: verenpainetavoitetta
ei omahoidosta ja vähintään kolmen lääkkeen
yhdistelmähoidosta (yksi lääkkeistä diureetti)
huolimatta ole saavutettu.
Vaikea löytää sopivaa lääkitystä.
Laskennallinen GFR pienenee seurannassa 25 % tai
<30 ml/min, albuminuria lisääntyy (U-Alb/Krea >
30 mg/mmol tai dU-Prot >500 mg) ACE:n estäjän
tai AT2- salpaajan käyttämisestä huolimatta,
tai kehittyy erotusdiagnostinen tai merkittävä
hoito-ongelma.

dan-ja-verisuonitaudit/finriski-laskuri).
Suuren riskin rajana käytetään vähintään 10 %:n riskiä kuolla tai sairastua sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen
seuraavien 10 vuoden aikana. Väestötasolla tärkeimmät terveyttä edistävät
lipidiarvot ovat plasman kokonaiskolesterolipitoisuus <5,0 mmol/l ja
Erikoislääkäri 4/2020 • 30 vsk

LDL-kolesterolipitoisuus <3,0 mmol/l.
Dyslipidemioiden hoidon tavoitteet
määritellään valtimotaudin kokonaisriskiarvion perusteella: kohtalainen
riski LDL-kolesterolipitoisuustavoite
<2,6 mmol/l, suuri riski <1,8 mmol/l ja
erityisen suuri riski <1,4 mmol/l.

jos verenpaine on lievässä komplisoitumattomassa hypertensiossa elintapamuutosten ja lääkehoidon vaikutuksesta optimaalinen (<120/80 mmHg)
ainakin yhden vuoden ajan.

Verenpainepotilaan seuranta
Verenpainelääkkeen aloituksen tai
Antitromboottinen lääkitys
muutoksen jälkeen suositellaan 1–2
Verihiutale-estäjä on aiheellinen ve- kuukauden välein tehtäviä yhteydenrenpainepotilaille, joilla on todettu ottoja, kunnes verenpaineen hoitotavaltimosairaus (sepelvaltimotauti, muu sapaino on saavutettu.
kuin eteisvärinään liittyvä iskeeminen
Kun verenpaine on tavoitetasolla,
aivoverenkierron häiseurantakäynnit suunLääkevalintoihin vaikuttavat
riö tai perifeerinen
nitellaan lääkityksen,
kohonneen
verenpaineen
vaikeusvaltimotauti). Ilman
kohde-elinvaurioiden
aste, siihen liittyvät elinvauriot ja ja muiden sairauksien
kliinisesti todettua
muut samanaikaiset riskitekijät,
valtimosairautta vemukaan. Sairaanhoitasairaudet ja lääkitykset.
rihiutale-eston iskeeja tai terveydenhoitaja
misiä tautitapahtumia
voivat vastata osasta
ehkäisevä vaikutus on
yhteydenottoja, jos
vähäinen, 2000-luvulla tehdyissä tut- työnjaosta on niin sovittu. Myös pukimuksissa jopa kyseenalainen.
helinkontakteja ja sähköistä asiointia
Antitromboottista hoitoa käyttävien voidaan hyödyntää hoitotavoitteessa
potilaiden osalta on erityisen tärkeää, olevien potilaiden seurannassa.
että verenpaine on suositusten mukaiKohonneen verenpaineen kohdesesti hallinnassa.
elinvaurioiden ja valtimotautien riskitekijöiden kartoitus on suositeltavaa
Renaalinen denervaatio
tehdä ainakin kahden vuoden välein.
Tutkimustulokset renaalisen dener- Huonon hoitovasteen syyt on selvitetvaation verenpainetta alentavasta vai- tävä.
kutuksesta vaikeahoitoisen hypertension hoidossa eivät nykyisin puolla sen Kohonnut verenpaine ja SARS-CoVkäyttöä potilashoidossa. Ennustenäyttö 2-virus (9)
ja tieto hoidon pitkäaikaisvaikutuksesta Uusi SARS-CoV-2-virus pääsee soluihin
verenpaineeseen puuttuvat.
sitoutumalla solukalvon ACE2-entsyyKehitetyt, uudet denervaatiomene- miin. ACE2 muodostaa angiotensiini
telmät näyttävät alkuperäisiä tehok- II:sta angiotensiini-1–7:ää, mikä näyttää
kaammilta ja renaalinen denervaatio laajentavan verisuonia ja estävän elinsaattaakin niiden myötä tulla uudelleen vaurioita. ACE2 ei vaikuta angiotensiini
käyttöön.
I:n muuttumiseen angiotensiini II:ksi.
ACE ja ACE2 ovat kaksi erillistä entsyyLääkityksen vähentäminen ja
miä ja jos ACE:n estäjillä on vaikutusta
lopettaminen
ACE2- aktiviteettiin, se on epäsuoraa.
Lääkityksen asteittaista vähentämistä Enemmän näyttöä on siitä, että ATRtai jopa lopettamista voidaan harkita, salpaajat lisäävät ACE2:n ekspressioErikoislääkäri 4/2020 • 30 vsk

Taulukko 3. Tarvittavat toimenpiteet
eri verenpaineen tasoilla
(vastaanottomittaus) (4).

<120/80: optimaalinen verenpaine. Uusintamittaus
viimeistään 5 vuoden kuluttua.
<130/85: normaali. Uusintamittaus 2 vuoden kuluttua.
130–139/85–89: korkea normaali. Elintapahoito.
Jos potilaalla piilevä hypertensio, harkitaan
verenpainelääkitystä.
140–159 tai 90–99: Lievä. Elintapahoito. Jos 3-6
kuukaudessa hoitotavoitetta ei saavuteta,
lääkehoito. Jos munuaissairaus, sydän- ja
verisuonitauti tai verenpaineeseen liittyvä
elinvaurio, välitön lääkehoito.
160–179 tai 100–109: Kohtalainen. Elintapahoito.
Hoitotavoite syytä saavuttaa ≤3 kuukaudessa.
Jos munuaissairaus, sydän- ja verisuonitauti
tai verenpaineeseen liittyvä elinvaurio, välitön
lääkehoito.
≥180 tai ≥110. Huomattava. Elintapahoito. Välitön
lääkehoito. Hoitotavoitteeseen syytä päästä 3
kk:ssa.
Taulukko 4. Kohonneen verenpaineen
hoitotavoite (4)

Kohonneen verenpaineen vähimmäishoitotavoite on
vastaanottomittausten perusteella <140/90 mmHg
(kotona mitattuna <135/85 mmHg).
Hoitotavoite on <130/80 mmHg (kotona <125/80), jos
tautiriski on suuri (kardiovaskulaarisairaus tai
oireettomilla >10 %:n riski FINRISKI-laskurilla) ja
tiukempi tavoite voidaan haitoitta saavuttaa.
Korkea ikä ei vaikuta hoitotavoitteisiin, joskin
>80-vuotiailla käytännön tavoite voi potilaan
kokonaistilanteen perusteella olla <150/90 mmHg
(kotona <140/85).
Verenpaineen vähimmäishoitotavoite diabeetikoilla
on <140/80 mmHg (kotona <135/80).
Hoitotavoitteeseen <130/80 mmHg (kotona
<125/80) pääseminen voi pienentää diabeetikon
aivohalvausriskiä. Tiukempaan tavoitteeseen
pyritään, jos se voidaan haitoitta saavuttaa.
Hoitotavoite on <130/80 (kotona <125/80) mmHg
kroonista munuaistautia sairastavalla potilaalla
(eGFR <60 ml/min/1,73 m2 ) ja tapauksissa, joissa
diabeettiseen tai ei-diabeettiseen munuaistautiin
liittyy albuminuria (U-Alb >300 mg/vrk tai U-Alb/
Krea >30 mg/mmol) ja tavoite voidaan haitoitta
saavuttaa.
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ta. Näyttäisi kuitenkin, että siihen
tarvitaan suuria annoksia ja että eri
elimet reagoivat toisistaan poikkeavasti. Tulokset ovat enimmäkseen
peräisin eläinkokeista. Selvää näyttöä ei ole siitä, että ACE:n estäjät tai
ATR-salpaajat helpottaisivat SARSCoV-2-viruksen pääsyä soluun ja sitä
kautta aiheuttaisivat Covid-19-tautia.
Ei ole mitään näyttöä siitä, että
reniini-angiotensiiniryhmään kuuluvien lääkkeiden käyttöä pitäisi Covid19-taudin takia rajoittaa tai tilapäisesti keskeyttää. Näiden lääkkeiden
keskeytyksellä saattaa olla enemmän
haitallisia sydän- ja munuaisvaikutuksia kuin hyötyä Covid-19-taudin
suhteen, koska SARS-CoV-2-virus
saattaa angiotensiini 1-7:ää estämällä
aiheuttaa sinänsä epäedullisia verenpaine-, sydän- ja munuaisvaikutuksia.
Reniini-angiotensiiniryhmään kuuluvien lääkkeiden käytön ei ole osoitettu lisäävän kuolleisuutta Covid19-tautiin.
Alustavaa näyttöä on siitä, että
ACE:n estäjät ja ATR-salpaajat saattaisivat estää vaikean tautimuodon
kehittymistä ja jopa kuolemia. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan.

Tiivistelmä
Aikuisikäisistä suomalaista noin
kahdella miljoonalla on kohonnut
verenpaine. Noin miljoona suomalaista käyttää verenpainetta alentavia
lääkkeitä. Heistä vain noin 40 %:lla
verenpaine on hoitotavoitteessa.
Terveydenhuollon mittauksissa
todettu kohonnut verenpaine varmistetaan elintapahoidon aikana kotona
itse tehtyjen verenpainemittausten
tai verenpaineen vuorokausirekisteröinnin avulla.
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Kohonneen verenpaineen ehkäisyn tulisi alkaa jo varhaislapsuudessa
ja kohdistua koko väestöön. Merkittävintä on suolansaannin vähentäminen ravitsemussuositusten mukaisesti. Elintapaohjeet annetaan aina,
kun verenpainetaso ylittää 120/80
mmHg.
Lääkehoito aloitetaan, jos elintapahoidosta huolimatta vastaanottomittauksissa systolinen verenpaine
on ≥140 mmHg tai diastolinen ≥90
mmHg ja kotona itse mitattu systolinen painetaso on ≥135 mmHg tai diastolinen painetaso ≥85 mmHg.
Kohonneen verenpaineen vähimmäishoitotavoite on vastaanottomittausten perusteella <140/90 mmHg.
Hoitotavoite on <130/80 mmHg, jos
tautiriski on suuri ja tiukempi tavoite
voidaan haitoitta saavuttaa. Vähimmäishoitotavoite diabeetikoilla on
<140/80 mmHg ja munuaistaudin
yhteydessä <130/80 mmHg.
Lääkehoidon valintaan vaikuttavat
hypertension vaikeusaste ja siihen
liittyvät elinvauriot ja muut samanaikaiset sairaudet. Yleensä tarvitaan
yhdistelmähoitoa. Jos tarvitaan
kahta tai kolmea lääkettä, mielekäs
yhdistelmä on ACE:n estäjä tai ATRsalpaaja yhdistettynä diureettiin ja
kalsiumkanavan salpaajaan. Beetasalpaajien käyttöä suositellaan, jos se
on muiden sairauksien vuoksi aiheellista. Kiinteän yhdistelmän sisältävä
tabletti parantaa hoitomyönteisyyttä.
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