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czego, wpisujący się w obraz kliniczny 
CKD, jest często pomijany w praktyce 
lekarskiej (38).

Typy nadciśnienia 
Nadciśnienie tętnicze (BP) to utrzy-
mujące się podwyższone wartości 
tego ciśnienia (8). Klinicznie nadci-
śnienie można podzielić na 3 typy: 
pierwotne (gdzie nie jest widoczna 
choroba podstawowa), wtórne (spo-
wodowane inną chorobą bądź dzia-
łaniem leków) oraz nadciśnienie spo-
wodowane stresem (tzw. „syndrom 
białego fartucha”) (2, 10, 36). U ma-
łych zwierząt, po wykluczeniu nad-
ciśnienia spowodowanego stresem, 
należy skupić się na znalezieniu przy-
czyny nadciśnienia, gdyż w większo-
ści jest ono wtórne do szeregu jed-
nostek chorobowych (9). Wśród nich 
na pierwszy plan wysuwa się przewle-
kła choroba nerek, ponieważ często-
tliwość występowania nadciśnienia 
w jej przebiegu wynosi u psów 50-
93% (3) i u kotów – 19,4-61% (23, 35).

Białkomocz jest bezpośrednio 
związany z podwyższeniem ciśnie-
nia tętniczego krwi i odwrotnie pro-
porcjonalny do skuteczności terapii 
nadciśnienia u kotów (21, 28). Białko-
mocz jest również związany ze stop-
niem rozwoju BP i wskaźnikiem spad-
ku GFR u psów (16). Nadciśnienie 
może występować w każdym ze sta-
diów CKD, należy zauważyć, że po-

Przewlekła choroba nerek (CKD) 
jest nieodwracalnym, postępującym 
procesem chorobowym, w którym 
dochodzi do upośledzenia funkcji 
nerek oraz zmian w ich strukturze. 
Ze względu na dużą rezerwę czyn-
nościową nerki są w stanie prawidło-
wo pełnić swoje funkcje przy uszko-
dzeniu znacznej części nefronów, 
dlatego objawy kliniczne pojawiają 
się zazwyczaj po długim okresie roz-
woju choroby. Jeżeli więcej niż ¾ ne-
fronów ulegnie uszkodzeniu, rozwija 
się azotemia z obrazem klinicznym 
mocznicy (30).

Powszechnie stosowanym schema-
tem w określaniu etapu przewlekłej 
choroby nerek jest klasyfikacja stwo-
rzona przez grupę nefrologów wetery-
naryjnych należących do stowarzysze-
nia IRIS. Wyróżnia się cztery stadia 
– w zależności od stopnia zaawanso-
wania choroby. Zakwalifikowanie pa-
cjenta do danego etapu jest pomocne 
w ocenie dysfunkcji narządu, wyborze 
najbardziej efektywnego leczenia oraz 
prognostycznym ustaleniu prawdopo-
dobnego rozwoju wypadków. Stadium 
choroby oceniane jest na podstawie 
stężenia kreatyniny i symetrycznej 
dimetyloargininy w surowicy lub oso-
czu, stosunku białka do kreatyniny 
w moczu (UP/C) oraz wielkości ci-
śnienia tętniczego krwi (BP). Mimo 
że powyższe czynniki są powszech-
nie znane, pomiar nadciśnienia tętni-
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Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono praktycz-
ne zalecenia niezbędne do prawidłowego 
przeprowadzenia procedury pomiaru ci-
śnienia tętniczego krwi u małych zwierząt 
w przebiegu przewlekłej choroby nerek 
(CKD). Nadciśnienie tętnicze jest często 
diagnozowanym objawem, szczególnie 
u pacjentów geriatrycznych, wtórnie 
do przewlekłej choroby nerek i innych 
chorób endokrynologicznych. Pomiar 
ciśnienia można wykonywać metodami 
bezpośrednimi (inwazyjnymi) i metoda-
mi pośrednimi (zalecanymi w praktyce 
gabinetowej), tj. techniką dopplerowską 
i oscylometryczną (oscylometry HDO).
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Abstract
The article offers practical recommenda-
tions essential for proper blood pressu-
re measurements in small animals with 
a chronic kidney disease (CKD). Hyper-
tension is a common symptom, especially 
in geriatric patients, secondary to chronic 
kidney disease and other endocrine di-
sorders. Blood pressure can be measured 
directly (invasive method) and indirectly 
(recommended in clinical practice) using 
Doppler technique or oscillometry (High 
Definition Oscillometry).
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ziom kreatyniny w surowicy nie jest 
bezpośrednio związany z wartościa-
mi BP (2).

Nadciśnienie często towarzyszy 
też chorobom endokrynologicznym, 
takim jak: nadczynność tarczycy, hi-
peraldosteronizm, nadczynność kory 
nadnerczy, cukrzyca czy guz chromo-
chłonny.

Podobnie jak w medycynie ludz-
kiej, nadciśnienie tętnicze można 
również podzielić na: izolowane skur-
czowe, izolowane rozkurczowe oraz 
mieszane nadciśnienie. Konsekwen-
cją wszystkich wymienionych typów 
mogą być powikłania narządowe 
(TOD) (13).

Patofizjologia 
Ciśnienie krwi jest iloczynem czę-
stotliwości skurczów serca, objętości 
wyrzutowej i obwodowego oporu na-
czyniowego. Nerki wpływają na po-
szczególne elementy, regulując obję-
tość krwi krążącej głównie poprzez 
natriurezę ciśnieniową (zależność 
między wielkością ciśnienia tętnicze-
go a ilością wydalanego sodu w jed-

nostce czasu) oraz układ renina-an-
giotensyna-aldosteron (RAAS). Ten 
ostatni oddziałuje również na obwo-
dowy opór naczyniowy (34). 

W przebiegu przewlekłej choroby 
nerek dochodzi do obniżenia filtra-
cji kłębuszkowej, a więc zmniejsze-
nia ciśnienia perfuzyjnego w tętnicz-
kach doprowadzających nefronów. 
Uruchamia to jeden z mechani-
zmów kompensacyjnych, jakim jest 
układ renina-angiotensyna-aldoste-
ron. W następstwie pobudzenia re-
ceptora dla angiotensyny II docho-
dzi do wzrostu aktywności układu 
współczulnego, nasilenia działania 
noradrenaliny i wzmożenia wydzie-
lania aldosteronu. W rezultacie do-
chodzi do skurczu mięśni gładkich 
naczyń krwionośnych i wzrostu opo-
ru obwodowego. Uwalniany aldoste-
ron powoduje zwiększoną absorpcję 
wody i sodu w kanalikach wstępują-
cych nefronu. W konsekwencji roz-
wija się nadciśnienie obwodowe. 
Z drugiej strony, pomimo ogólnie ob-
niżonej filtracji w nerkach, w pozo-
stałych zdrowych nefronach rozwija 

się nadciśnienie kłębuszkowe. Znacz-
na ilość uszkodzonych nefronów 
oraz wzrost poziomu sodu we krwi 
wymuszają na nerkach zwiększoną 
filtrację (3, 20, 36).

Pomiar ciśnienia tętniczego 
Uzyskanie rzetelnych wartości ci-
śnienia krwi u psów i kotów podczas 
wizyty w gabinecie weterynaryjnym 
wymaga zachowania odpowiednich 
warunków oraz przestrzegania kilku 
prostych zasad, które zostały opubli-
kowane przez ACVIM (American Col-
lege of Veterinary Internal Medicine). 
Ciśnienie krwi jest parametrem mogą-
cym zmieniać się z minuty na minu-
tę, dlatego ważne jest, aby kolejne po-
miary wykonywane były przy pomocy 
tego samego aparatu i w podobnych 
okolicznościach.

Pomiaru ciśnienia krwi można do-
konywać metodami bezpośrednimi 
i pośrednimi. Metoda bezpośrednia 
(inwazyjna) pomiaru ciśnienia krwi 
przez założenie cewnika do żyły uwa-
żana jest za „złoty standard”, pozwala 
na precyzyjny pomiar ciśnienia skur-
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czowego (SBP), ciśnienia rozkurczo-
wego (DBP) oraz średniego ciśnienia 
tętniczego krwi (MAP). Jest jednak 
wyzwaniem technicznym, trudnym 
do wykonania i niekomfortowym dla 
psów i kotów. Zdarza się, że ta meto-
da jest używana u pacjentów hospi-
talizowanych, jednak nie stosuje się 
jej w rutynowej praktyce.

W praktyce klinicznej stosuje się 
metody pośrednie (metodę dopple-
rowską oraz oscylometryczną). Pierw-
sza z nich jest techniką szeroko 
używaną w medycynie kotów, wyka-
zującą dobrą korelację i dokładność 
w porównaniu z bezpośrednią me-
todą pomiaru ciśnienia tętniczego. 
Metoda oscylometryczna natomiast 
zarezerwowana jest głównie dla śred-
nich i dużych psów (1, 17).

Na rynku pojawiły się oscylome-
try typu high-definition (HDO), któ-
re dzięki rejestracji fal pulsu na ekra-
nie komputera są znacznie czulsze 
i tym samym umożliwiają pomiar ci-
śnienia u kotów. Na monitorze HDO 
przedstawione są wartości pomiarów 
ciśnienia skurczowego, rozkurczowe-
go i średniego ciśnienia tętniczego, 
w przeciwieństwie do tradycyjnych 
oscylometrów, które mierzą wyłącz-
nie najsilniejszy sygnał (czyli średnie 
ciśnienie tętnicze), a ciśnienie skur-
czowe i rozkurczowe wyliczane jest 
za pomocą algorytmów (13, 36). Jed-
nak u kotów udowodniono, iż tylko 
wartości skurczowego ciśnienia tęt-

niczego cechują się satysfakcjonują-
cą dokładnością (27).

Przed rozpoczęciem pomiaru nale-
ży umożliwić zwierzęciu zaadaptowa-
nie się do pomieszczenia przez okres 
około 10 minut, najlepiej w obecno-
ści właściciela. Pozwala to zminimali-
zować ryzyko wzrostu ciśnienia krwi 
spowodowanego stresem. W przypad-
ku wyjątkowo lękliwych kotów powin-
no się pozostawić je w transporterze, 
odkrywając jedynie jego górną część 
(8, 36). W przypadku obu metod istot-
nymi kwestiami są: właściwy dobór 
mankietu oraz jego prawidłowa loka-
lizacja i pozycja zwierzęcia. Podczas 
pomiaru należy tak ułożyć kończynę, 
aby mankiet znajdował się na wyso-
kości podstawy serca/prawego przed-
sionka. Kolejnym istotnym elemen-
tem jest szerokość mankietu, która 
powinna wynosić 30-40% obwodu 
kończyny lub ogona w miejscu jego 
założenia (9). Pompowanie i spusz-
czanie powietrza w mankiecie kilka-
krotnie przed rozpoczęciem badania 
pozwala przyzwyczaić się zwierzęciu 
do tego uczucia (36). W odstępie oko-
ło 30 sekund należy wykonać 5-7 po-
miarów, z czego pierwszy powinien 
być odrzucony, natomiast kolejne na-
leży uśrednić. Jeżeli różnica między 
pomiarami jest istotna, proces należy 
powtórzyć (1, 8).

W technice Dopplera mankiet może 
być założony na kończynę piersiową 
na wysokości kości promieniowej. 

Wówczas preferowane jest ułożenie 
zwierzęcia w pozycji mostkowej, leżą-
cej bocznej bądź w pozycji siedzącej. 
W przypadku gdy mankiet zakładany 
jest na kończynę miedniczą na wyso-
kości kości piszczelowej, należy przy-
trzymać pacjenta w pozycji leżącej 
bocznej. Dopuszcza się również pozy-
cję mostkową przy delikatnie odwie-
dzionej kończynie miednicznej (15).

Wymieniona technika pozwala 
przede wszystkim na uzyskanie war-
tości ciśnienia skurczowego krwi. 
Poziom ciśnienia systolicznego jest 
wystarczający do stwierdzenia nad-
ciśnienia tętniczego (37). W aparacie 
Dopplera wykorzystywane jest zjawi-
sko wysyłania, odbijania i odbierania 
zmian w zakresie wielkości i często-
tliwości powracającej fali ultrasono-
graficznej przez sondę USG oraz 
przetwarzanie odbieranego sygnału 
na słyszalną falę akustyczną. Gdy wy-
syłane fale USG odbijane są od poru-
szających się w tętnicy komórek krwi, 
dochodzi do zmian w częstotliwości 
powracającej fali. Różnica w często-
tliwości drgania fali jest wzmacniana 
przez aparat i słyszalna w odbiorniku 
jako zmiana dźwięku w postaci cha-
rakterystycznego szumu (1).

Podczas badania mankiet ciasno 
owija się wokół kończyny i podłą-
cza do sfigmomanometru. Delikatnie 
przykłada się sondę, pokrytą żelem 
ultrasonograficznym, poniżej miejsca 
założenia mankietu do tętnicy, na któ-

Ryc. 1. Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi u pacjenta hospitalizowanego Ryc. 2. Aparat używany do oscylometrycznego pomiaru 
ciśnienia krwi (HDO)
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rej dokonujemy pomiaru, tj. śródrę-
cza i śródstopia. Miejsce przyłożenia 
sondy dobrze jest wcześniej wystrzyc, 
aby zapewnić dokładne jej przylega-
nie do ciała zwierzęcia i zapobiec ar-
tefaktom w odbiorze. Potwierdzeniem 
właściwego umiejscowienia sondy 
jest słyszalny pulsacyjny dźwięk prze-
pływającej krwi. Dźwięki ciche, odle-
głe lub przytłumione wskazują na ko-
nieczność zmiany ułożenia. Warto 
podłączyć do urządzenia słuchawki, 
aby powstające dźwięki nie rozprasza-
ły dodatkowo pacjenta. Za pomocą 
manometru wypełnia się mankiet po-
wietrzem do wartości wyższej o oko-
ło 20-40 mmHg od wartości ciśnienia, 
przy którym następuje zatrzymanie 
odgłosu przepływającej w naczyniu 
krwi. Następnie stopniowo upuszcza 
się powietrze z mankietu i odczytuje 
wartość ciśnienia, przy której powró-
cił pulsacyjny dźwięk przepływającej 
krwi tętniczej. Jest to wartość ciśnie-
nia skurczowego krwi. Usuwanie po-
wietrza z mankietu należy wykonywać 
możliwie wolno z orientacyjną szyb-
kością nie większą nić 1-3 mmHg/s. 
Często przy kontynuacji powolnego 
usuwania powietrza z mankietu moż-
liwe jest zarejestrowanie drugiego 
dźwięku, który odpowiada ciśnieniu 
rozkurczowemu (1, 15, 36).

W przypadku metody oscylome-
trycznej HDO mankiet może być 
umieszczony na kończynie piersio-
wej na wysokości kości promieniowej 
lub na kończynie miednicznej na wy-
sokości kości śródstopia. W obu sy-
tuacjach zalecana jest pozycja leżąca 
mostkowa lub boczna. W przypad-
ku wyboru tej metody pomiaru u ko-
tów mankiet powinien być założony 
na bliższym odcinku nasady ogona, 
co umożliwia pomiar na zwierzęciu 
stojącym (8, 36, 37).

Oscylometria to w pełni zautoma-
tyzowana metoda pomiaru. Mankiet 
jest pompowany do momentu usta-
nia przepływu krwi w badanej tętni-
cy, a następnie powietrze jest powoli 
wypuszczane do momentu zarejestro-
wania wibracji przepływającej krwi 
spowodowanych oscylacją ścian na-
czynia krwionośnego. Taki sposób 
pomiaru pozwala uzyskać wartość ci-
śnienia skurczowego, rozkurczowego 
i średniego ciśnienia krwi, a także re-
jestrację częstotliwości akcji serca (4).

Aby uzyskać miarodajne wyniki po-
miaru ciśnienia u pacjentów, ocena 
kolejnych pomiarów powinna być do-
konywana w miarę możliwości przez 
tę samą osobę, za pomocą tego sa-
mego sprzętu i zgodnie z przyjętymi 
procedurami. Pomocne jest prowa-
dzenie formularzy pomiaru ciśnienia 
dla pacjentów określających pozycję 
zwierzęcia w momencie badania, lo-
kalizację mankietu, jego rozmiar oraz 
rodzaj użytego sprzętu (36).

Klasyfikacja nadciśnienia 
U małych zwierząt istotną kwestią 
jest ustalenie prawidłowych wartości 
ciśnienia krwi, aby móc stwierdzić 
ewentualne odchylenia. Na przestrze-
ni lat przeprowadzono wiele badań 
na zdrowych psach i kotach, mają-
cych na celu określenie norm właści-
wych dla gatunku. U psów pomiary 
dokonane metodą bezpośrednią su-
gerują wartości ciśnienia skurczo-
wego w przedziale 144-145 mmHg, 
a rozkurczowego – w granicach 81-
96 mmHg. Wartości uzyskane metodą 
oscylometryczną wynoszą odpowied-
nio 131-150 dla ciśnienia skurczowe-
go i 71-91 mmHg dla ciśnienia roz-
kurczowego. Natomiast pomiary przy 
użyciu dopplera kształtują się na po-
ziomie 145-151 mmHg dla ciśnienia 
rozkurczowego (1). Należy pamiętać, 
że u chartów wartości ciśnienia tętni-
czego są o 10-20 mmHg wyższe niż 
u innych ras psów (5, 12).

U kotów z kolei, wykonując pomiary 
ciśnienia krwi metodą bezpośrednią, 
uzyskiwano wartości ciśnienia skur-
czowego w przedziale 117-132 mmHg, 
a ciśnienia rozkurczowego – w grani-
cach 78-91 mmHg. Metodą oscylome-
tryczną uzyskiwano ciśnienie skur-
czowe 115-139 mmHg i rozkurczowe 
w granicach 74-77 mmHg. Badania, 
w których zastosowano pomiar tech-
niką Dopplera, przedstawiały war-
tości ciśnienia skurczowego 118-
162 mmHg (1, 36).

Tak duża różnorodność wyników 
wskazuje na potrzebę ujednolicenia 
technik pomiaru w medycynie wete-
rynaryjnej (8).

International Renal Interest Socie-
ty zaproponowała schemat podkla-
syfikacji stopnia CKD na podstawie 
ciśnienia skurczowego krwi. Za zwie-
rzęta z normalnym ciśnieniem krwi 
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uznaje się te, u których wartości ci-
śnienia skurczowego są niższe niż 
150 mmHg. Wyższe wartości klasyfi-
kuje się odpowiednio jako podprogo-
we nadciśnienie, nadciśnienie i cięż-
kie nadciśnienie (tab. 1).

Niezwykle ważne jest monitorowa-
nie ciśnienia tętniczego skurczowego 
w praktyce lekarsko-weterynaryjnej, 
jednak nie jest zalecane przesiewowe 
badanie pacjentów w młodym i śred-
nim wieku, ponieważ wyniki fałszywie 
dodatnie powodowane stresem („syn-
drom białego fartucha”) są dużo częst-
sze niż prawidłowo zdiagnozowane 
nadciśnienie u pacjentów (tab. 2). 
Głównym celem pomiarów ciśnienia 
w grupie zwierząt od 3. do 6. roku ży-
cia jest uzyskanie wartości ciśnienia 
krwi dla danego zwierzęcia (36).

Nadciśnienie jest znacznie bar-
dziej powszechne u kotów starszych 
(> 10 lat) (11, 21, 26), ale było rów-
nież stwierdzone u kotów młod-
szych, 5-7-letnich (7, 18, 24, 26, 29, 
32, 35). Wzrost ciśnienia tętnicze-
go o 1-3 mmHg rocznie wraz z wie-
kiem był również odnotowany u psów 
(5, 6), jednak nie we wszystkich bada-
niach odnotowano tę prawidłowość. 

Nie odnotowano, aby otyłość u psów 
i kotów wpływała na znaczące pod-
wyższenie wartości ciśnienia tętni-
czego (5, 8, 31).

Konsekwencje nadciśnienia 
Uszkodzenia wielu narządów orga-
nizmu wynikające z utrzymującego 
się wysokiego ciśnienia krwi określa 
się jako powikłania narządowe (ang. 
target-organ damage – TOD) (30). 
W przypadku przewlekłej choroby 
nerek nadciśnienie jest ponadto nie-
korzystnym czynnikiem prognostycz-
nym ze względu na zwiększone tem-
po spadku ich czynności. Stopień 
nadciśnienia jest również bezpo-
średnio skorelowany z wielkością 
proteinurii oraz ze spadkiem filtracji 
kłębuszkowej. Skurcz tętniczek od-
prowadzających i wzrost ciśnienia hy-
drostatycznego wewnątrz naczyń wło-
sowatych kłębuszków są przyczynami 
rozwijającego się białkomoczu. Nad-
mierne ciśnienie powoduje zwyrod-
nienie kanalików nerkowych, włók-
nienie tkanki śródmiąższowej oraz 
uszkodzenie kłębuszków nerkowych 
obejmujące twardnienie/sklerozę 
kłębuszków, atrofię i postępujące ich 

zapalenie. W badaniach przeprowa-
dzonych przez R.E. Jepson, J. Elliott 
i wsp. na grupie 141 kotów z nadci-
śnieniem wynika, że białkomocz jest 
wyjątkowo istotnym wskaźnikiem cza-
su przeżycia (21).

Oprócz nerek TOD dotyczy rów-
nież: oczu, serca, naczyń oraz mó-
zgu. Według badań ponad 50% kotów 
z nadciśnieniem to pacjenci okuli-
styczni (11, 35). Podobnie sytuacja 
przedstawia się u psów (19). Duża 
liczba mikroskopijnych naczyń krwio-
nośnych występujących w błonie na-
czyniowej i siatkówce jest przyczyną 
szybkiego pojawiania się zmian okuli-
stycznych podczas nadciśnienia. Ob-
serwuje się m.in.: wybroczyny w ob-
rębie siatkówki, obrzęk siatkówki, 
wylewy krwawe do przedniej komo-
ry oka, a nawet wtórną jaskrę. Skraj-
ną konsekwencją jest odwarstwienie 
siatkówki, co prowadzi do nagłej utra-
ty wzroku (8, 25, 36).

Podczas badania klinicznego pa-
cjentów z CKD należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na układ sercowo-naczy-
niowy. Osłuchowo można stwierdzić: 
szmery sercowe, arytmię lub rytm ga-
lopujący. U kotów dochodzi do prze-

SBP (mmHg) Kategoria Ryzyko rozwoju TOD

< 150 Normalne ciśnienie krwi Minimalne

150-159 Podprogowe nadciśnienie Niskie

160-179 Nadciśnienie Średnie

≥ 180 Ciężkie nadciśnienie Wysokie

Tab. 1. Podział zaawansowania nadciśnienia tętniczego i ryzyka uszkodzenia narządów wg International Renal Interest Society

Kategoria Częstotliwość monitorowania SBP

Zdrowe dorosłe koty (3-6 lat) Rozważyć co 12 miesięcy

Zdrowe koty w wieku starszym (7-10 lat) Minimum co 12 miesięcy

Zdrowe koty geriatryczne Minimum co 6-12 miesięcy

Koty z rozpoznanymi czynnikami ryzyka:
– choroby pierwotne: CKD, nadczynność tarczycy, pierwotny hiperaldo-

steronizm, hiperadrenokortycyzm, guz chromochłonny itp.,
– terapia lekami (m.in. erytropoetyna),

– obecność TOD

Natychmiastowy pomiar, pomiary kontrolne co najmniej co 3-6 miesięcy

Tab. 2. Rekomendacje dotyczące monitorowania ciśnienia tętniczego skurczowego (SBP) u kotów
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rostu lewej komory, podczas gdy 
u psów częściej obserwuje się ścień-
czenie przegrody międzykomorowej 
i ściany lewej komory, a także nie-
domykalność zastawki dwudzielnej 
(8, 36).

Ciśnienie krwi przewyższające 
możliwości mechanizmów autore-
gulacyjnych naczyń mózgu prowa-
dzi do wystąpienia zaburzeń neu-
rologicznych. Najczęściej pojawiają 
się one przy nagłym wzroście ciśnie-
nia krwi oraz wartościach powyżej 
180 mmHg. Obserwuje się: otępienie, 
drgawki, gwałtowne zmiany zachowa-
nia, dezorientację, ataksję, objawy 
przedsionkowe, przechylanie głowy, 
oczopląs (1, 8, 36).

Ciśnienie skurczowe krwi jest 
istotnym czynnikiem prognostycz-
nym w przebiegu przewlekłej cho-
roby nerek. Jak wynika z badań 
przeprowadzonych przez F. Jacob, 
D.J. Polzin i wsp., w grupie psów 
z wysokim ciśnieniem skurczowym 
(161-201 mmHg) ryzyko wystąpienia 
tzw. kryzysu mocznicowego i śmierci 
jest 3-krotnie wyższe w porównaniu 
do grupy psów z niskim ciśnieniem 
krwi (107-143 mmHg) (19).

Stwierdzenie objawów klinicznych 
nadciśnienia w wymienionych narzą-
dach jest wskazaniem do rozpoczęcia 
leczenia hipotensyjnego.

Leczenie 
Decyzję o rozpoczęciu leczenia nad-
ciśnienia należy podjąć przy wy-
stępowaniu objawów świadczących 
o rozwoju TOD oraz przy warto-
ściach ciśnienia skurczowego od 160 
do 179 mmHg utrzymujących się 
1-2 miesiące bądź przekraczających 
180 mmHg przy pomiarach na prze-
strzeni 1-2 tygodni. Celem leczenia 
powinno być zminimalizowanie ry-
zyka uszkodzenia narządów poprzez 
utrzymanie ciśnienia krwi na pozio-
mie niższym niż 150 mmHg. W ni-
niejszym artykule autorzy skupili się 

na długoterminowym leczeniu nad-
ciśnienia. Jak wynika z danych litera-
turowych, najczęściej u psów i kotów 
mamy do czynienia z nadciśnieniem 
wtórnym, dlatego ważną rolę odgrywa 
prawidłowe zdiagnozowanie i lecze-
nie choroby pierwotnej. Terapia obni-
żająca ciśnienie u pacjentów z CKD 
powinna być prowadzona stopniowo, 
a docelowy efekt – osiągany na prze-
strzeni kilku tygodni.

Lekami z wyboru u psów są in-
hibitory konwertazy angiotensyny 
(ACEI), a przede wszystkim enalapril. 
Stosowane dawki mieszczą się w gra-
nicach 0,5-2 mg/kg m.c. co 12 go-
dzin. Wyjściowa dawka powinna być 
uzależniona od początkowego stę-
żenia kreatyniny w surowicy. U pa-
cjentów z zaawansowaną azotemią 
(kreatynina > 3 mg/dl) powinna ona 
wynosić 0,25 mg/kg m.c. co 12 go-
dzin. Do osiągnięcia kontroli nad 
ciśnieniem krwi często potrzebne 
jest zwiększenie dawki stosowanego 
leku. W przypadku braku odpowied-
niej reakcji na monoterapię inhibito-
rem ACEI konieczne może okazać się 
wprowadzenie leków z innych grup. 
Korzystne wydaje się zastosowanie 
terapii łączonej z wykorzystaniem 
antagonistów receptora AT1 dla an-
giotensyny II. Najczęściej stosowa-
ny telmisartan poza działaniem hi-
potensyjnym odznacza się również 
działaniem wazoprotekcyjnym i anty-
diabetogennym. Zalecana dawka wy-
nosi 0,5-1,0 mg/kg m.c. Jeśli terapia 
nie przynosi oczekiwanych efektów, 
następnym krokiem jest dołączenie 
leku z grupy blokerów kanałów wap-
niowych, tj. amlodypiny w dawce 0,25-
0,75 mg/kg m.c. co 24 godziny.

U kotów z CKD lekiem I rzutu przy 
leczeniu potwierdzonego nadciśnie-
nia jest amlodypina, która należy 
do antagonistów wapnia; oddziału-
je ona bezpośrednio na mięśniówkę 
gładką obwodowych naczyń krwio-
nośnych, powodując ich rozszerze-

nie, przy minimalnym oddziaływaniu 
na mięsień sercowy, i jest skuteczna 
u większości kotów jako pojedynczy 
lek. Dawka powinna być dobrana 
indywidualnie do potrzeb każde-
go pacjenta. U niektórych pacjen-
tów, szczególnie przy nadciśnieniu 
zagrażającym życiu, niezbędne jest 
wprowadzenie dodatkowych leków 
(2, 14, 37). Zwyczajowo stosowa-
na dawka amlodypiny p.o. wynosi 
0,125 mg/kg m.c. (w przybliżeniu 
0,625 mg na kota) co 24 godziny. 
Może zostać ona podwojona w przy-
padku braku adekwatnej odpowiedzi 
na leczenie w ciągu 1-3 tygodni. Roz-
poczęcie leczenia od wyższej daw-
ki należy rozważyć u pacjentów z ci-
śnieniem skurczowym krwi powyżej 
200 mmHg. Wspomagająco u wielu 
kocich pacjentów stosuje się ACEI 
lub telmisartan, które przy CKD sku-
tecznie ograniczają białkomocz (22). 
Zalecana dawka dla benazeprilu wy-
nosi 0,5-1,0 mg/kg m.c. co 24 godziny, 
dla enalaprilu natomiast – 0,5 mg/kg 
m.c. co 12-24 godziny. Telmisartan na-
leży podawać 1 mg/kg m.c. raz dzien-
nie. Cele terapii to: zminimalizowanie 
ryzyka rozwoju uszkodzeń narządo-
wych (TOD) oraz wydłużenie i po-
lepszenie jakości życia pacjentów. 
Dane literaturowe podają, że można 
ten cel osiągnąć, obniżając skurczo-
we ciśnienie tętnicze < 160 mmHg (8). 
Jak zauważyła grupa IRIS, żeby zmi-
nimalizować ryzyko TOD, długoter-
minowym celem terapeutycznym po-
winno być utrzymywanie ciśnienia 
skurczowego poniżej 150 mmHg. Mi-
nimalna wartość ciśnienia skurczo-
wego bezpieczna dla kotów nie jest 
znana, ale eksperci podają, że nie po-
winna wynosić mniej niż 110 mmHg. 
Nadciśnienie tętnicze najczęściej pro-
wadzi do powolnego i zdradliwego 
niszczenia tkanek.

W leczeniu stanów nagłych wyko-
rzystuje się leki podawane parenteral-
nie, tj.: hydralazynę, acepromazynę, 

r e k l a m a
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nitroprusydek, labetolol czy esmolol 
(30, 33, 36).

Ustabilizowanie nadciśnienia tęt-
niczego nie tylko ogranicza białko-
mocz i zabezpiecza przed dalszym 
uszkadzaniem nerek, ale także po-
zwala zapobiegać ciężkim powikła-
niom okulistycznym, neurologicznym 
i kardiologicznym (30).

Niestety, pomiar ciśnienia krwi jest 
nadal rzadko wykonywanym bada-
niem przez lekarzy praktyków, przy-
czyną może być brak odpowiedniego 
sprzętu czy też brak wiedzy dotyczą-
cej korelacji nadciśnienia tętniczego 
z innymi jednostkami chorobowymi. 
U wszystkich pacjentów ze zdiagno-
zowaną CKD pomiary te winny być 
jednak wykonywane. q
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