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Ledvice in zvi{an krvni tlak
Povezava med zvi{anim krvnim tlakom in
boleznimi ledvic je e dolgo znana. Dolgotrajno
zvi{an krvni tlak lahko okvari ledvice, ledvi~ne
bolezni pa pogosto povzro~ijo zvi{anje krvnega
tlaka.
Zvi{an krvni tlak je najpomembnej{i dejavnik, ki
vpliva na hitrej{e napredovanje kroni~ne ledvi~ne
bolezni. Nekatere kroni~ne ledvi~ne bolezni lahko
povzro~ijo kon~no ledvi~no odpoved. Takrat je
potrebno ~i{~enje krvi z umetno ledvico
(hemodializa), trebu{no dializo (peritonealna
dializa) ali pa presaditev ledvice, sicer bolnik
zaradi zastrupitve telesa (uremije) umre v zelo
kratkem ~asu.
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Kako ledvice delujejo?
Ledvice iz telesa odstranjujejo {kodljive snovi, ki
nastanejo pri presnovi beljakovin, in odve~no
teko~ino. Vsak dan se v ledvicah pre~isti
180 litrov krvi, izlo~i pa se 1,5 do 2 litra se~a
in z njim {kodljivi presnovki. Ledvice opravljajo
v telesu tudi druge pomembne naloge, med njimi
so najpomembnej{e uravnavanje krvnega tlaka,
{tevila rde~ih krvnih telesc in koli~ine kalcija ter
vzdrevanje ustreznega kislo-bazi~nega
ravnovesja krvi.
Kako pogoste so ledvi~ne bolezni?
Ocenjujejo, da ima teave s se~ili eden od
20 ljudi. Pri enem od 20 do 30 ljudi s slab{im
delovanjem ledvic pride do kon~ne ledvi~ne
odpovedi.
V Sloveniji se zaradi kon~ne ledvi~ne odpovedi
z razli~nimi na~ini nadomestnega zdravljenja
zdravi 1000 bolnikov, priblino 400 bolnikov
pa ima presajeno ledvico.
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Kaj povzro~a kroni~no ledvi~no

bolezen?

Najpogostej{i vzroki kroni~ne ledvi~ne bolezni
so sladkorna bolezen, nezdravljena ali slabo
zdravljena arterijska hipertenzija in glomerulonefritisi. Glomerulonefritisi so skupina ledvi~nih
bolezni, pri katerih so okvarjena predvsem
ledvi~na telesca, torej del ledvic, kjer se kri filtrira.
Pri katerih bolnikih je tveganje za nastanek
kroni~ne ledvi~ne bolezni najve~je?
Tveganje za ledvi~no bolezen je najve~je pri
starej{ih, bolnikih s sladkorno boleznijo, mo{kih,
bolnikih z zvi{anim krvnim tlakom in osebah, ki
so imele ledvi~no bolezen v druini (star{i, bratje
in sestre).
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Znaki, ki opozarjajo na ledvi~no
bolezen

Otekanje okrog o~i, otekanje obraza in nog.
Rjav ali krvav se~.
Zvi{an krvni tlak.
Ledvena bole~ina, ki ni povezana s telesno
aktivnostjo.
Pogosto odvajanje se~a, predvsem pono~i, ali
zmanj{ano odvajanje se~a, ki ni sorazmerno
s popito teko~ino.
Peko~, drae~ ob~utek ali bole~ina med
odvajanjem se~a.
Kadar opazite katerega od na{tetih bolezenskih
znakov, ~imprej obi{~ite svojega zdravnika.
Z zgodnjim odkrivanjem bolezni se~il lahko
prepre~imo nastanek nekaterih kroni~nih ledvi~nih
bolezni ter prepre~imo ali mo~no upo~asnimo
slab{anje ledvi~nega delovanja do kon~ne
odpovedi, ko je potrebno zdravljenje z umetno
ledvico.
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Osnovni laboratorijski izvidi, ki

ka`ejo na ledvi~no bolezen

Za oceno ledvi~nega delovanja izmerimo
koncentracijo serumskega kreatinina. Zvi{ana
koncentracija je lahko znak za resno kroni~no
ledvi~no bolezen.
V se~u opozarjajo na ledvi~no okvaro rde~e
krvni~ke (kri) in beljakovine. Ledvice delujejo kot
filter in ne prepu{~ajo beljakovin v se~. Ve~je kot
je izlo~anje beljakovin, huj{a je okvara in ledvi~no
delovanje se hitreje slab{a. Pri ve~ji koli~ini
beljakovin se se~ mo~no peni.
Preiskave za ugotavljanje ledvi~ne bolezni
Temeljna slikovna preiskava je ultrazvok se~il.
Z njo ocenjujemo poloaj in velikost ledvic,
spremenjenost ledvi~nega tkiva, morebitno
raz{iritev votlega sistema, prisotnost cist, tumorjev
ali ledvi~nih kamnov. S posebno metodo merimo
pretok krvi v ledvi~ni arteriji in tako ugotavljamo
zoitev ledvi~nih arterij, kar je lahko vzrok za
zvi{an krvni tlak. Najpomembnej{a preiskava
za diagnozo ledvi~ne bolezni je ledvi~na biopsija,
pri kateri pod ultrazvo~no kontrolo s posebno
iglo odvzamemo majhen ko{~ek ledvi~nega tkiva
in ga natan~no pregledamo pod mikroskopom.
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Zvi{an krvni tlak
Tveganje za okvaro ivljenjsko pomembnih
organov, to je srca in moganov, ki se kae kot
sr~ni infarkt, oslabljeno delovanje srca ali
moganska kap, je ve~je pri bolnikih z zvi{anim
krvnim tlakom in slab{im ledvi~nim delovanjem
kot pri bolnikih z zvi{anim krvnim tlakom in
normalnim ledvi~nim delovanjem.
Zvi{an krvni tlak tudi pri bolnikih z ledvi~no
boleznijo pogosto ne povzro~a posebnih
bolezenskih znamenj, vendar pa so posledice
hude in pogosto postanejo o~itne {ele v
napredovalem stadiju ledvi~ne bolezni.
Zelo pomembno je, da bolniki z ledvi~no boleznijo
dovolj zgodaj spoznajo nevarnosti nezdravljenega ali slabo zdravljenega zvi{anega
krvnega tlaka.
Huda arterijska hipertenzija (krvni tlak
180/110 mm Hg ali ve~) lahko e v kratkem
~asu povzro~i hitro poslab{anje ledvi~ne funkcije.
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Zdravljenje zvi{anega krvnega

tlaka

Z zdravljenjem zvi{anega krvnega tlaka
upo~asnimo slab{anje ledvi~ne funkcije in
zmanj{amo tveganje za smrt zaradi sr~no-ilnih
bolezni. Zdravljenje mora biti intenzivno in
vztrajno.
Z raziskavami na velikem {tevilu bolnikov z
ledvi~no boleznijo so ugotovili vrednost krvnega
tlaka, ki deluje za{~itno na ledvice, kar pomeni,
da ustavi oziroma upo~asni napredovanje
ledvi~ne bolezni. Tak krvni tlak imenujemo ciljni
krvni tlak.
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Ciljni krvni tlak pri zdravljenju bolnikov z
zvi{anim krvnim tlakom in normalnim ledvi~nim
delovanjem je 130/85 mm Hg ali manj.
Ciljni krvni tlak pri bolnikih z okvarjenim
ledvi~nim delovanjem je {e niji in je odvisen
od stopnje izlo~anja beljakovin:
ciljni krvni tlak pri kroni~ni ledvi~ni bolezni z
manj{im izgubljanjem beljakovin s se~em
(< 1 g/dan) je 130/80 mm Hg ali manj.
ciljni krvni tlak pri kroni~ni ledvi~ni bolezni z
ve~jim izgubljanjem beljakovin s se~em
(> 1 g/dan) je 125/75 mm Hg ali manj.
Pri zdravljenju arterijske hipertenzije so tudi pri
ledvi~ni bolezni na prvem mestu tako imenovani
nefarmakolo{ki ukrepi, kar pomeni zdravljenje
zvi{anega krvnega tlaka brez zdravil.
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Vsa zdravila, ki zniujejo krvni tlak, zmanj{ajo
tudi izgubljanje beljakovin s se~em. Za
zdravljenje zvi{anega krvnega tlaka pri bolnikih
s kroni~no ledvi~no boleznijo uporabljamo
posebno vrsto zdravil, ki zniajo krvni tlak in
dodatno zmanj{ajo izgubljanje beljakovin s
se~em.
Ta zdravila so zaviralci posebnega sistema (renin-angiotenzin), ki vpliva na nastanek zvi{anega
krvnega tlaka in na potek ledvi~nih bolezni.
Delovanje tega sistema na razli~nih mestih zavreta
dve skupini zdravil, ki jih imenujemo zaviralci
angiotenzinske konvertaze (ACE) in blokatorji
prijemali{~ (sartani).
Ta zdravila so zelo pomembna pri prepre~evanju
ledvi~ne bolezni, ki nastane zaradi sladkorne
bolezni, uporabljamo pa jih tudi za zdravljenje
sr~nega popu{~anja, ki pogosto spremlja kroni~ne
ledvi~ne bolezni.
Zvi{an krvni tlak je pri bolnikih s kroni~no ledvi~no
boleznijo teje zdraviti kot pri bolnikih brez
ledvi~ne bolezni. Za zdravljenje oziroma
doseganje ciljnega krvnega tlaka je ve~krat
potrebna kombinacija najmanj dveh, pogosto
tudi treh in ve~ zdravil.
Zmanj{anje izgubljanja beljakovin s se~em je
kazalec uspe{nega zdravljenja ledvi~ne bolezni,
ki omogo~i upo~asnitev napredovanja ledvi~ne
bolezni ali prepre~i slab{anje ledvi~nega
delovanja.
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Kako lahko pomagate ohraniti

zdrave ledvice?
Jejte zdravo

Zdrave prehranske navade pomenijo, da jeste
~im ve~ zelenjave in sadja, malo mesa, namesto
ivalskih ma{~ob uporabljate olj~no olje in zmerno
omejite beljakovine. ^e upo{tevamo {e zmanj{ano
soljenje hrane, je to sestavni del »ledvi~ne diete«.
Sol povzro~i zadrevanje vode v telesu, zato se
lahko pojavijo otekline, zvi{a se krvni tlak in za
njegovo uravnavanje je potrebno ve~ zdravil.
Namesto soli uporabljajte razli~ne di{ave in
za~imbe. Zavedati se morate, da ne jeste dietne
prehrane, ampak se zdravo prehranjujete. Pri
napredovali ledvi~ni bolezni pa je treba upo{tevati
dietna navodila, ki jih predpi{e zdravnik na
podlagi laboratorijskih izvidov.

10

Pijte dovolj teko~ine
Pijte toliko teko~ine, da boste odvajali od 1,5 do
2 litra se~a na dan. O koli~ini dnevno potrebne
teko~ine se posvetujte s svojim zdravnikom, saj
je treba pri nekaterih ledvi~nih boleznih, boleznih
jeter ali srca pitje teko~in omejiti. Najbolj{a
teko~ina je voda, izogibajte se pretiranemu pitju
mineralnih vod (prevelik vnos soli), pija~, ki
vsebujejo ogljikov dioksid (pija~e z mehur~ki),
in sokov z dodanim sladkorjem (tako imenovani
nektar). Pretirano pitje alkohola odsvetujemo,
ker vpliva na zvi{evanje krvnega tlaka.
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^e ste prete`ki, shuj{ajte
Huj{anje naj poteka pod zdravni{kim nadzorom.
Z zdravnikom se dogovorite za primerno telesno
teo in skupaj naredita na~rt za huj{anje. Shuj{ajte
z ustreznim na~inom prehranjevanja in redno
telesno dejavnostjo, ki naj postane sestavni del
va{ega ivljenja. Telesno dejavni bodite vsak dan
ali vsaj trikrat na teden od pol ure do eno uro.
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Prenehajte kaditi
Kajenje povzro~i poslab{anje ledvi~ne bolezni,
{e izraziteje pri bolnikih s sladkorno boleznijo,
okvari ile po vsem telesu, pospe{i staranje in
ateroskleroti~ne procese v telesu.

Omejite uporabo zdravil proti bole~inam
Zdravila proti bole~inam lahko okvarijo ledvice,
~e jih jemljemo zelo pogosto, e pri najmanj{i
bole~ini, v neustreznih odmerkih in kombinacijah
ve~ vrst analgetikov hkrati. Na voljo je dovolj
protibole~inskih zdravil, ki nimajo {kodljivega
u~inka na ledvice, zato se posvetujte s svojim
zdravnikom.
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Sladkorna bolezen
Sladkorna bolezen je najpogostej{i vzrok kon~ne
ledvi~ne odpovedi. Ledvice so ob~utljivej{e za
nastanek ledvi~ne bolezni in za~nejo prepu{~ati
majhno koli~ino albumina. To je sicer beljakovina
v telesu, ki se izlo~i v se~u v zelo majhni koli~ini,
dolo~imo pa jo lahko s posebnimi metodami.
Mikroalbuminurija naznanja razvoj ledvi~ne
okvare zaradi sladkorne bolezni. Na voljo so
zdravila, ki u~inkovito zniajo krvni tlak in
prepre~ijo izgubljanje albumina prek ledvic in
tako v zgodnjem obdobju prepre~ijo nastanek
ledvi~ne okvare zaradi sladkorne bolezni.
Vzdrevanje normalne koncentracije sladkorja
v krvi je klju~nega pomena tudi za prepre~itev
ledvi~ne bolezni.

14

Pogovorite se s svojim zdravnikom
Vpra{ajte, ~e ~esa ne veste ali ne razumete.
Posvetujte se o teavah, ki jih imate pri jemanju
zdravil. Nekatere so le prehodne, druge pa se
da odpraviti z zamenjavo zdravil.
U~inkovito zdravljenje kroni~ne ledvi~ne bolezni
je mono le ob dobrem sodelovanju bolnika, ki
upo{teva navodila in aktivno skrbi za svoje
zdravje, in zdravnika, ki bolnika zdravi,
vzpodbuja in ima posluh za njegove teave, tudi
tiste, ki so lahko povezane z zdravili.
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Beleka
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Knji`ice iz zbirke V skrbi za va{e zdravje so na voljo
tudi na spletni strani www.krka.si/zdravje.
Ve~ informacij o nevarnostih za srce in ilje in sr~nem
popu{~anju dobite na spletni strani
www.ezdravje.com/krvnitlak.

Izdala in zalo`ila
Krka, d. d., Novo mesto
Nastalo v sodelovanju s
Slovenskim nefrolo{kim dru{tvom pri Slovenskem
zdravni{kem dru{tvu in s Sekcijo za arterijsko
hipertenzijo pri Slovenskem zdravni{kem dru{tvu.
Ilustracije
Bojan Sumrak
Tisk
Ko~evski tisk, 2005

V okviru dolo~il zakona o avtorskih pravicah je to
knji`ico in njene dele brez pisnega dovoljenja
izdajatelja in avtorja prepovedano razmno`evati,
predelovati in javno objavljati.

OPOZORILNI ZNAKI LEDVI^NIH BOLEZNI

Otekanje okrog o~i, otekanje obraza in nog.

Zvi{an krvni tlak.

Ledvena bole~ina, ki ni povezana
s telesno dejavnostjo.

Pogosto odvajanje se~a, predvsem pono~i, ali
zmanj{ano odvajanje se~a, ki ni sorazmerno
s popito teko~ino.
Peko~, drae~ ob~utek ali bole~ina
med odvajanjem se~a.
Rjav ali krvav se~.
CILJNI KRVNI TLAK
pri bolnikih z visokim krvnim tlakom
in brez ledvi~nih okvar
130/85 mm Hg ali manj

Ko~evski tisk, 7/2005, Slovenija, 726-2004, SM/D[.

pri bolnikih s kroni~no ledvi~no boleznijo z manj{im
izgubljanjem beljakovin s se~em
130/80 mm Hg ali manj
pri bolnikih s kroni~no ledvi~no boleznijo z ve~jim
izgubljanjem beljakovin s se~em
125/75 mm Hg ali manj

