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Santrauka
Pirminė arterinė hipertenzija yra vienas pagrindinių širdies kraujagyslių ligų rizikos veiksnių, svarbi daugelio šalies gyventojų sveikatos problema, pasireiškianti vis jaunesniems žmonėms. Pasaulyje egzistuoja kelios kraujospūdžio lygmens
klasifikacijos (JNC7 ir Europos kardiologų draugijos), kurios skirtingai apibrėžia prehipertenzijos kategoriją. Straipsnyje
apžvelgiamų tyrimų duomenimis, jauni asmenys, kuriems nustatyta prehipertenzija, dažnai turi ir kitų kardiovaskulinės
rizikos veiksnių bei didesnę tikimybę susirgti hipertenzija ateityje, todėl jiems būtinas dėmesys ir atidumas. Prehipertenzijos lygmens kraujospūdžio padidėjimas ir hipertenzijos išsivystymo rizika būdingesnė vyrams nei moterims. Asmenims, kuriems būdinga izoliuota kabineto hipertenzija ir slapta hipertenzija, taip pat padidėja grėsmė susirgti pirmine
arterine hipertenzija. Būtina nuolat analizuoti savo šalies jaunų žmonių gyvenseną, tirti vaikų ir jaunimo kraujospūdžio
kitimo tendencijas, ieškoti populiacijoje savito ligos fenotipo, kurį lemia genotipo ir išorinės aplinkos veiksnių sąveika, bei
atliekant tyrimus stebėti hipertenzijos išsivystymo galimybę prehipertenziją turintiems jaunuoliams. Iš visų priemonių,
leidžiančių anksti nustatyti hipertenziją, kraujospūdžio matavimas yra paprasčiausias ir vertingiausias metodas, kuris,
atsižvelgiant į nustatytą kraujospūdžio lygmenį, skatintų taikyti deramas profilaktikos ar gydymo priemones, atrinkti
rizikos grupės žmones.
Raktažodžiai: kraujospūdis, prehipertenzija, jaunuoliai, izoliuota kabineto hipertenzija, slapta hipertenzija.

ĮVADAS

Širdies ir kraujagyslių ligos vis dar pirmauja mirčių
struktūroje. Lietuvos statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, kas
antras gyventojas Lietuvoje 2009 m. mirė nuo kraujotakos sistemos ligų, vyrų standartizuotas mirtingumo rodiklis buvo 1,7 karto didesnis nei moterų [1].
Abiejų lyčių mirtingumo nuo šių ligų rodikliai išlieka apie 2,5 karto didesni negu kitų Europos Sąjungos
šalių vidurkis. Baltijos šalyse ir Suomijoje vykdomas
FinBalt Health Monitor projektas, kurį įgyvendinant
periodiškai vertinama suaugusių žmonių gyvensena, rodo, kaip per 14 metų pakito kai kurie Lietuvos
žmonių sveikatos rodikliai: sumažėjo antsvorio, hipercholesterolemijos bei arterinės hipertenzijos paplitimas tarp moterų, tačiau Lietuvos gyventojų, ypač
vyrų, rizika sirgti širdies kraujagyslių ligomis išlieka
didelė [2, 3]. Mirštamumas nuo širdies kraujagyslių

ligų yra didžiausias Lietuvoje, mažesnis Latvijoje ir mažiausias Estijoje. Pirminė arterinė hipertenzija (PAH) yra vienas pagrindinių kardiovaskulinės
rizikos veiksnių, ši liga yra svarbi daugelio šalių gyventojų sveikatos problema. Išsivysčiusiose šalyse ji
diagnozuojama 15–25 proc. suaugusių gyventojų, o
besivystančiose šalyse ja sergama du kartus dažniau
[4]. Lietuvoje 1999 m. atlikto epidemiologinio tyrimo
duomenimis, padidėjusį kraujospūdį turi 59,3 proc.
vyrų ir 42,1 proc. moterų [5]. Šio straipsnio tikslas –
apžvelgti, koks hipertenzijos aktualumas tarp jaunų
žmonių, kokios Lietuvos vaikų kraujospūdžio tendencijos, kaip apibūdinami kraujospūdžio lygmenys,
kokią kardiovaskulinę riziką, remiantis įvairių šalių
tyrimais, lemia prehipertenzija, ypač jai pasireiškus
dar paauglystėje ar jaunuolystėje, taip pat paanalizuoti, kokią grėsmę hipertenzijai išsivystyti turi izoliuota
kabineto hipertenzija ir slapta hipertenzija.
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Arterinė hipertenzija (AH) yra diagnozuota 28,7 proc.
(daugiau nei 72 milijonams) vyresnių nei 18 metų
amžiaus Amerikos gyventojų, o 45–50 milijonams
nustatyta prehipertenzija [6]. AH sergančiųjų daugėja
su amžiumi, vyresnės moterys serga dažniau nei vyrai, tačiau jie linkę susirgti jaunesni. Tarp ištirtų AH
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sergančių 3–18 metų Amerikos vaikų tik 26 proc. liga
yra diagnozuota, dokumentuota ir gydoma, o tarp turinčiųjų prehipertenziją yra žinoma tik 11 proc. [7].
Tarp širdies kraujagyslių ligų rizikos ir kraujospūdžio
egzistuoja teigiamas ryšys, rizika dvigubėja su kiekvienu 20/10-mmHg padidėjimu, pradedant kraujospūdžio (AKS) lygmeniu 115/75 mmHg [8]. Pastaruoju
metu itin domimasi jaunų žmonių sergamumu padidėjusio kraujospūdžio liga. Pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, nepakanka duomenų, koks tikrasis vaikų AH
paplitimas, kokią dalį sudaro PAH. Daugiausia mokslinių darbų, kuriuose nagrinėjamas vaikų ir paauglių
padidėjęs kraujospūdis, yra atlikta JAV. Bendras hipertenzijos paplitimas šioje amžiaus grupėje JAV yra
1–5 proc., antrinė arterinė hipertenzija (AAH) sudaro 70–80 proc., AH serga net apie 10 proc. paauglių
[9, 10]. Panašius paplitimo duomenis skelbia ir Europos tyrėjai: Portugalijoje padidėjęs kraujospūdis
rastas 5,2 proc. 5–18 metų amžiaus vaikų, Vokietijoje – 2,9 proc. 4–18 metų amžiaus vaikų, ši liga taip pat
nustatyta 4,4 proc. 14–18 metų amžiaus turkų [11, 12,
13]. Lenkijos Lodzės miesto mokyklose tirti 9–14 metų
amžiaus vaikai (n = 637): pirmojo AKS matavimo
metu padidėjęs kraujospūdis rastas 13,2 proc., atlikus trečią matavimą – 3,3 proc. (2,9 proc. mergaičių
ir 3,8 proc. berniukų) [14]. Analizuojant Respublikinės Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Pediatrijos
klinikoje (RVUVL) ir Vilniaus miesto universitetinės
ligoninės (VMUL) Antakalnio vaikų ligų klinikoje
1999–2000 m. ir 2004–2006 m. dėl AH tirtų ir gydytų vaikų duomenis, matyti, kad PAH sergančių jaunų

žmonių, paauglių daugėja [15, 16]. Besivystančiose šalyse PAH didėjimas pasireiškia ne tik tarp suaugusiųjų, bet ir tarp vaikų [17, 18, 19]. Progresuojančią lėtinę ligą, tokią kaip hipertenzija, svarbu laiku pastebėti,
atpažinti, teisingai vertinti ir imtis reikiamų profilaktikos veiksmų dar esant priešligės stadijai. Pirmasis
padidėjusios PAH rizikos simptomas yra prehipertenzijos lygmens kraujospūdis.

KRAUJOSPŪDŽIO LYGMENS
APIBRĖŽIMAI
Egzistuoja kelios suaugusių asmenų kraujospūdžio
lygmens klasifikacijos: viena parengta Europos kardiologų draugijos ir yra naudojama Europoje, kita –
JNC 7 (Joint National Committee septintoji) klasifikacija, taikoma Amerikoje (1 lentelė). Skirtingas
prehipertenzijos apibrėžimas gali sukelti keblumų,
norint vertinti ar lyginti tarpusavyje įvairių tyrimų
duomenis. Prehipertenzijos lygmens kraujospūdis
apima gana didelį ir palyginti sveiką populiacijos segmentą. Tačiau, kaip rodo tyrimai, palyginti su turinčiaisiais normalų kraujospūdį, asmenys, kuriems
nustatyta prehipertenzija, dažniau turi antsvorį arba
būna nutukę, jiems dažniau nustatomi kiti kradiovaskulinės rizikos rodikliai – dislipidemija, hiperinsulinemija bei padidėjęs uždegimo markerių kiekis kraujyje [22, 23, 24]. Prehipertenzija (kaip ir prediabetas)
yra tarsi raudona vėliava, įspėjanti, kad būtina keisti
gyvenimo būdą. Remiantis studijos TOHP2 (Trials
of Hypertension Prevention, Phase II) duomenimis,

1 lentelė. Suaugusiųjų kraujospūdžio lygmens klasifikacijos [20, 21]
Optimalus
Normalus

Europos kardiologų draugija
< 120/80 mmHg
120–129/80–84 mmHg

Aukštas normalus (prehipertenzija)

130–139/85–89 mmHg

Hipertenzija:
Pirmo laipsnio
Antro laipsnio
Trečio laipsnio

140–159/90–99
160–179/100–109
≥ 180/110

JNC 7
Normalus
Prehipertenzija:
Pirmo laipsnio
Antrojo laipsnio
Hipertenzija:
Pirmo laipsnio
Antro laipsnio

< 120/80
120–129/80–84 mmHg
130–139/85–89 mmHg
140–159/90–99
≥ 160/100

2 lentelė. Vaikų ir paauglių kraujospūdžio lygmens klasifikacija
Normalus

Kraujospūdžio lygmenys
Sistolinis ir / ar diastolinis kraujospūdis < 90 ‰

Aukštas normalus (prehipertenzija)
Arterinė hipertenzija:
I stadija
II stadija

Sistolinis ir / ar diastolinis kraujospūdis ≥ 90 ‰, bet < 95 ‰
Kraujospūdžio vidurkis, nustatytas trimis matavimo atvejais, ≥ 95 ‰
95–99 ‰ + 5 mmHg
Nuo 5 mmHg daugiau kaip 99 ‰
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intensyvus gyvenimo būdo keitimas 6,7 proc. sumažina absoliučią ir 13,15 proc. santykinę hipertenzijos išsivystymo riziką [25, 26]. Pastebėta, kad prehipertenziją dažniau turi vyrai nei moterys [27]. Labai
svarbu atpažinti ir vaikų bei paauglių prehipertenziją. Paskutinį dešimtmetį šios amžiaus grupės bendras
kraujospūdžio lygis padidėjo, tiesa, labiau kito diastolinis nei sistolinis kraujospūdis [28].
Norint vertinti vaikų kraujospūdį, patariama remtis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) patvirtinta
ketvirtąja ataskaita (The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure
in Children and Adolescents) [29]. Joje pateikta kraujospūdžio lygmens klasifikacija, AKS vertinimo standartai, kurie sudaryti pagal lytį, amžių ir ūgio procentiles (2 lentelė). Tačiau paauglių AKS ≥ 120/80 mmHg,
neatsižvelgiant į šį dydį atitinkančias kraujospūdžio
lygmens vertinimo procentiles, turi būti įvardijamas
kaip prehipertenzijos lygmens kraujospūdis. Dažniausiai minėto dydžio sistolinis AKS būdingas nuo
12 metų, o diastolinis – nuo 16 metų. Nors ir egzistuoja visuotinis sutarimas, vaiko arba paauglio kraujospūdis turėtų būti vertinamas ir lyginamas pagal
savo šalies kraujospūdžio normas.

PREHIPERTENZIJOS KELIAMA RIZIKA

2003–2006 m. JAV duomenimis, abiejų laipsnių
prehipertenzijos lygmens kraujospūdį, remiantis
JNC 7 klasifikacija, turėjo 13,6 proc. 8–17 metų amžiaus berniukų, 5,7 proc. to paties amžiaus mergaičių ir 31–37 proc. tirtų suaugusiųjų [30, 27, 31]. Antro
laipsnio prehipertenzija (130–139/85–89 mmHg) nustatyta 12–14 proc. vyresnių nei 18 metų amžiaus asmenų [6]. Nuolatinio kraujospūdžio lygmens sąsajas
su AH išsivystymo galimybe ateityje parodė Framingham Heart Study tyrimas [32]. Iki 65 metų amžiaus
esant optimaliam kraujospūdžiui (< 120/80 mmHg)
per 4 metus hipertenzija išsivysto 5 proc., tačiau esant
prehipertenzijai (130–139/85–80 mmHg, pagal Europos kardiologų draugijos klasifikaciją) ligos dažnis
padidėja net iki 37 proc., o vyresniems – dar daugiau
(iki 50 proc.). Suaugusiųjų prehipertenzija, palyginti
su optimaliu kraujospūdžiu, sudaro 3 kartus didesnę tikimybę vystytis PAH (Framingham Heart Study, 1991; British Health and Lifestyle Survey, 2004),
tokius asmenis beveik 2 kartus dažniau ištinka kardiovaskuliniai įvykiai (Strong Heart Study, 2006) [32,
33, 34]. Be to, antrojo laipsnio prehipertenzija susijusi su du kartus didesne rizika nei pirmojo laipsnio. 63 proc. asmenų, turinčių antro laipsnio prehipertenziją (remiantis JNC 7 klasifikacija), per 4 metus
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suserga nuolatine hipertenzija, tai sudaro maždaug
po 20 proc. kasmet. Multifaktorinės analizės metu
lyginant normalaus kraujospūdžio ir prehipertenzijos sudaromą riziką širdies kraujagyslių ligoms išsivystyti 35–64 metų asmenims buvo nustatytas šansų santykis (OR) moterims 2,5 (95 proc. PI 17–34),
o vyrams mažesnis – 1,6 (95 proc. PI 1,1–2,2), tačiau skirtumas tarp lyčių nebuvo statistiškai patikimas (p = 0,10) [35]. Remiantis JAV tyrimų duomenimis, didesnį nei 120/80 mmHg kraujospūdį turi net
21 proc. 13–15 metų berniukų ir 13 proc. šio amžiaus
mergaičių. Juos stebint 2–4 metus (iki 17 metų amžiaus) PAH susirgo 14 proc. berniukų ir 12 proc. mergaičių. Teigiama, kad tarp turinčių prehipertenziją
paauglių 7 proc. per metus tampa sergančiaisiais PAH
[36]. Siekiant nustatyti hipertenzijos paplitimą tarp
17–25 ir 25–42 metų amžiaus asmenų ir ryšį su paauglystės kraujospūdžio lygmeniu, buvo atliktas longitudinis tyrimas (n = 23 191 berniukas, n = 3789 mergaitės) (Metabolic Lifestyle and Nutrition Assessment
in Young Adults study). Nustatyta, kad hipertenzijos
išsivystymo rizika yra 3–4 kartus didesnė vyrams
nei moterims (vyrų OR = 2,50; 95 proc. PI 1,75–3,57;
moterų OR = 2,31; 95 proc. PI 0,71–7,60), jeigu paauglystės kraujospūdis būna 130–139/85–89 mmHg intervale. Taikytas Cox regresijos modelis, kuris leidžia
atsižvelgti į amžių, kūno masės indeksą (KMI), pradinį kraujospūdį [37]. Lietuvoje 1977–1997 m. buvo tirti
Kauno miesto gyventojai (n = 1082, 12 metų amžiaus).
Per 20 metų vyrų arterinis kraujospūdis taip pat padidėjo labiau (sistolinis – 16,2 mmHg, diastolinis –
29,8 mmHg) negu moterų (sistolinis nekito, diastolinis padidėjo 19,5 mmHg). Nustatytas reikšmingas
koreliacinis ryšys tarp tiriamųjų vaikystės, jaunystės
ir jauno brandaus amžiaus arterinio kraujospūdžio.
32–33 metų amžiaus asmenų arterinį kraujospūdį geriausiai prognozavo 12–13 ir 25–26 metų tarpsniais
nustatytas arterinis kraujospūdis, esama KMI reikšmė bei KMI didėjimas stebėjimo laikotarpiu [38].
Analizuojant Lietuvos vaikų kraujospūdžio raidos
ypatumus, pastebėta, kad sistolinis AKS paauglystės laikotarpiu didėja netolygiai: berniukų sistolinio
AKS augimo greitis didžiausias yra 13–15 metų, mergaičių – 12–14 metų amžiuje, tai sutampa su pubertetiniu augimo šuoliu. Brendimo pabaigoje berniukų
kraujospūdžio procentilinei kreivei būdinga dešinioji
asimetrija, todėl vaikinų sistolinis kraujospūdis dažniau nei merginų esti padidėjęs. Brendimo pradžioje
ir viduryje būdinga silpna arba vidutinė sistolinio ir
diastolinio kraujospūdžio koreliacija su kūno dydžio
ir stambumo rodikliais [39]. Remiantis Lietuvos vaikų
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ir paauglių kraujospūdžio įvairovės tyrimais, pagal
prof. J. Tutkuvienės sudarytas bei Lietuvoje naudojamas procentilių diagramas 15–18 metų amžiaus berniukų ir mergaičių sistolinis kraujospūdis 130 mmHg
atitinka 75–90 procentilių intervalą, o diastolinis
kraujospūdis – 85 mmHg 75–90 procentilių intervalą
mergaitėms ir 50–75-tąjį berniukams [40]. Ar šių jaunų asmenų kraujospūdį reikėtų vertinti kaip populiacijos normą? Epidemiologiniai tyrimai rodo akivaizdžią padidėjusią riziką tokiems asmenims tapti nuolat
sergančiais PAH [38, 41]. Kokios galimos pasekmės,
turint tokį kraujospūdį dar jaunystėje, patikslintų
Lietuvoje atlikti longitudiniai tyrimai. Taip pat svarbu aiškintis mūsų šalies jaunų žmonių padidėjusio
kraujospūdžio fenotipą – nustatyti AH sergančiam
asmeniui labiausiai būdingų požymių visumą, kurią
lemia su šia liga susiję genetiniai ir aplinkos veiksniai.
Tokio pobūdžio tyrimai įvairiose populiacijose yra
nevienalyčiai, prieštaringi. PAH fenotipas priklauso nuo individualių ir šeimos veiksnių kombinacijos [42]. Padidėjusio kraujospūdžio rizika nulemiama
dviem būdais – aukštu pačio asmens kraujospūdžiu
ir tokiu jo rodiklio tęstinumu ateityje (tracking) arba
aukštu tėvų kraujospūžiu ir tam tikros elgsenos ar
aplinkos veiksnių sąveikos šeimoje [43]. Matome, kad
keičiasi Lietuvos vaikų sveikatos elgsena, tą patvirtina periodiškai Lietuvoje atliekami „Moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrimai“ 1994–2002 m. Lietuva
priskirtina prie šalių, kur moksleiviai per daug laiko
praleidžia žiūrėdami televizijos laidas, retai valgo vaisių, yra didelis rūkančių berniukų procentas. Visgi
mūsų šalies moksleiviams būdingas mažiausias antsvorio paplitimas [44]. Kurie rizikos veiksniai labiausiai lemia mūsų populiacijos jaunimo kraujospūdžio
raidą, nėra aišku.
Žinant PAH paplitimą, ligos komplikacijas, praktiškai svarbu rasti būdus, kuriais galima kuo anksčiau identifikuoti PAH rizikos grupėje esančius asmenis. Bandoma naudoti dozuoto fizinio krūvio
testą, įvairius biocheminius kraujo žymenis, arterijų ir kitus tyrimus [45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57]. Fizinio krūvio metodas nėra standartizuotas, atitinka C įrodymų lygmenį ir negali būti
taikomas praktikoje. Kai kurių kraujo žymenų reikšmė yra abejotina, trūksta įrodymų, kuriais remiantis būtų galima rekomenduoti juos naudoti širdies
kraujagyslių ligų rizikos atrankai tarp simptomų neturinčių suaugusių asmenų, dalis jų pasirodė labiau
tinkami ne hipertenzijai, o aterosklerozės, ūmių koronarinių sindromų ar nutukimo rizikai vertinti [58,
59, 60, 61, 62, 57].
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IZOLIUOTA KABINETO HIPERTENZIJA
IR SLAPTA HIPERTENZIJA, JŲ KELIAMA
RIZIKA
Apžvelgtuose straipsniuose, kuriuose nagrinėjama
kraujospūdžio problema, didžioji dauguma tyrėjų
naudoja atsitiktinai išmatuoto tiriamųjų kraujospūdžio vertes, matuojant vieną–tris kartus su trumpomis pertraukėlėmis. Taikant šį metodą, egzistuoja
tikimybė klaidingai įvertinti tiriamojo tikrąjį kraujospūdį: galima nustatyti tiek didesnį, nei yra iš tikrųjų
(gydytojo kabinete > 140/90 mmHg, o namuose normalus), ir tai vadinama izoliuota kabineto hipertenzija
(arba baltojo chalato hipertenzija), tiek mažesnį kraujospūdį, nors iš tikrųjų jis yra padidėjęs (gydytojo kabinete < 140/90 mmHg, o namuose ≥ 135/85 mmHg),
šis fenomenas vadinamas slaptąja hipertenzija [63].
Izoliuota kabineto hipertenzija gali būti nustatoma
iki 15 proc. bendrosios populiacijos ir trečdaliui sergančiųjų hipertenzija, slaptoji hipertenzija būdinga
10–25 proc. suaugusių asmenų [64, 65, 66, 67]. Tarp
vaikų ši problema taip pat paplitusi: Japonijoje slaptoji hipertenzija nustatyta 19 proc. 6–25 metų amžiaus
berniukų ir 5 proc. mergaičių, tarp 6–18 metų ispanų – 7,6 proc., o tarp Graikijos jaunimo – 9,4 proc.
[68]. Tyrimais įrodyta, kad suaugę asmenys, turintys
slaptąją hipertenziją, dažniau patiria kardiovaskulinius įvykius ir 2,65 karto turi didesnę santykinę kardiovaskulinę riziką nei tie, kuriems yra tikroji prehipertenzija [69]. Slaptoji hipertenzija labiau būdinga
jauniems nutukusiems vyrams, kurie rūko, vartoja
alkoholį, dažniausiai ir jų tėvai serga hipertenzija [70].
PAMELA (Pressioni Arteriose Monitorate e Loro Associazioni) studija Italijoje (n = 1412, 25–74 metų) įrodė,
kad asmenims, turintiems baltojo chalato hipertenziją, nuolatinė hipertenzija išsivysto šansų santykiu
(OR) 2,51, o tiems, kuriems būdinga slaptoji hipertenzija, šansų santykiu (OR) 1,78. Kurią nors vieną iš šių
būklių turintiems suaugusiems asmenims ir vaikams
taip pat dažnai būna kairiojo skilvelio hipertrofija [71,
72]. Taigi, kaip ir sergant prehipertenzija, būtina su
deramu atidumu vertinti asmenis, turinčius šiuos du
fenomenus.

APIBENDRINIMAS

Straipsnyje apžvelgti įvairių šalių tyrimai rodo, kad
daugelyje pasaulio šalių, taip pat ir Lietuvoje, PAH išlieka svarbia sveikatos problema. Neramina tai, kad
ši liga jaunėja ir tampa ypač aktuali tarp jaunų vyrų.
Įvairūs kraujospūdžio lygmenys, taip pat ir prehipertenzija, apibrėžiami keliose klasifikacijose, tai svarbu
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norint suprasti ir palyginti mokslinių tyrimų duomenis. Norint išvengti PAH ligos sukeliamų komplikacijų, svarbu ją laiku pastebėti. Jaunus asmenis, ypač
vyrus, kuriems nustatyta prehipertenzija, izoliuota
kabineto hipertenzija ar slapta hipertenzija, reikia priskirti padidėjusios PAH rizikos grupei, juos motyvuoti, mokyti sveikos gyvensenos ir stebėti. 15–18 metų
amžiaus berniukų ir mergaičių sistolinis kraujospūdis 130 mmHg pagal sudarytas ir Lietuvoje naudojamas procentilių diagramas atitinka 75–90 procentilių intervalą, o diastolinis kraujospūdis – 85 mmHg
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75–90 procentilių intervalą mergaitėms ir 50–75-tąjį
berniukams. Ar šių jaunų asmenų kraujospūdį reikėtų vertinti kaip populiacijos normą, ar vis dėlto turėtume tikėtis galimų pasekmių, kaip rodo kitų šalių
mokslinė patirtis, patikslintų Lietuvoje atlikti longitudiniai tyrimai. Tokie tyrimai bei naujų ir netikėtų
hipertenzijos rizikos veiksnių paieškos, PAH fenotipo
identifikavimas, tikėtina, padėtų paaiškinti išliekantį
sergamumą šia liga ir jos jaunėjimą.
Straipsnis gautas 2010-11-04, priimtas 2011-01-21
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Prehypertension at a Young Age – is it Dangerous?
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Summary
Primary hypertension is one of the major risk factors of
cardiovascular disease, an essential health problem in a
country, characterized by increasingly younger age. There
are several blood pressure level classifications worldwide
(by JNC7 and European Society of Cardiology), which differently define a category of prehypertension. Blood pressure equal to the level of prehypertension, diagnosed at a
young age requires special attention and care because such
individuals are often exposed to other cardiovascular risk
factors and increased risk of development of hypertension
in the future. This is supported by various studies and research done in other countries which are discussed in this
article. A high blood pressure (equal to the level of prehypertension) is more common in men than in women, as
well as these men are more destined to be at risk of hypertension development. Individuals who are characterized by white-coat hypertension and masked hypertension
must also be attributed to the higher risk. It is necessary to
continually analyze the health behaviour of young adults
in our country, to investigate the habitants’ blood pressure
trends, especially in children and young people, look for
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the distinctive disease phenotype in the population and
monitor the possibility of the hypertension development
among young adults who already carry prehypertension.
Of all the measures that enable early detection of hypertension, blood pressure measurement is the most valuable
and simple method, which, depending on the level of blood
pressure, would induce the application of appropriate preventive or curative measures, selection of people at risk.
Keywords: blood pressure, prehypertension, young adults,
white-coat hypertension, masked hypertension.
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