
 

 

ALGORITMUS VYŠETŘOVÁNÍ SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZE – VERZE 2015 
 
1. Koho vyšetřovat 
 
a) náhlý začátek, zejména z plného zdraví vzniklé 3. st. hypertenze, (hypertenze s těžšími orgánovými změnami 

provázenými selháváním jejich funkce – levostranné srdeční selhání, ischemická choroba srdeční, renální 
insuficience, cévní mozková příhoda), labilní hypertenzi, záchvatovitou hypertenzi, hypertenzi s převahou 
diastolické hypertenze, hypertenzi spojenou s průjmy či hypertenzi zachycenou ve stádiu orgánových 
komplikací 

 
b) hypertenze bez doprovodných typických rizik – obezita, příjem soli, kouření, … 
 
c) nemocné, kde vznikla hypertenze před 25. rokem věku, nebo náhle vzniklá po 50. roce věku, zvážit vyšetření 

zejména tam, kde není RA hypertenze 
 
d) není-li uspokojivě korigována 3 antihypertenzívy včetně diuretika v maximální dávce u compliantního 

nemocného, pak přešetřit vždy 
 
e) jsou-li klinické symptomy endokrinopatie nebo náhodný nález incidentalomu či hyperplazie nadledvin 
 
 
2. Jak vyšetřovat 
 
Příprava: Před hormonálními sběry převést nemocného na terapii Ca blokátorem (retardovaný verapamil 
240mg/den pokud byl nemocný léčen betalytikem nebo je přítomna tachykardie, jinak možné použít silnější 
dihydropyridin – např. amlodipin až 10mg / den nebo lercanidipin až 20mg / den) + alfalytikem (doxazosin v dávce 
až 2x 8mg denně). 
Vynechání původní medikace vhodné na nejméně 10 dnů (ACEi, ARB, betalytika, centrálně působící léky), dva 
týdny (diuretika – furosemid, hydrochlorothiazid, indapamid), 6 týdnů (spironolakton). U nestabilních pacientů je 
vhodnější vyšetřovat při nezměněné medikaci – po individuální dohodě. Dle možností vynechat tricyklická 
antidepresiva, levodopu, clonidin. 
Před odběrem plazmatických metanefrinů není nutná dieta („dieta na VMK“) – ta je nutná jen v případě sběru 
moče ke stanovení odpadu katecholaminů nebo k diagnostice karcinoidu pomocí odpadu kyseliny 
hydroxyindoloctové. Před stanovením hladin reninu a aldosteronu je nezbytná úprava případné hypokalémie. 
 
a) staging hypertenze – holterovská monitorace TK (typická nepřítomnost nočního poklesu TK a TF, spíše vyšší 

DTK u endokrinní hypertenze), EKG, RTG S+P, oční pozadí, clearance kreatininu + proteinurie, event. 
mikroalbuminurie, albumin/kreatinin v moči u diabetiků, echo srdce. 

 
b) vyloučení renoparenchymatózní hypertenze – USG ledvin, clearance + proteinurie, močový sediment, 

sedimentace, event. fázová scintigrafie ledvin. 
 
c) vyloučení renovaskulární hypertenze – ideálně CT-AG renálních tepen, u štíhlých osob možno zvážit DUSG, u 

alergie na jód MR-AG. U pacientů s chronickým onemocněním ledvin s clearance kreatininu pod 30ml/min 
nebo u dialyzovaných pacientů je MR-AG kontraindikovaná (riziko systémové nefrogenní fibrózy). U těchto 
pacientů je bezpečnějším postupem CT-AG (důsledky kontrastem indukované nefropatie vs. systémová 
fibróza), ale provedení musí proběhnout za adekvátní přípravy a domluvy s nefrologem o event. návazném 
postupu (tj. postprocedurální high-flux hemodialýza). Méně vhodná (nižší senzitivita i specificita) je dynamická 
scintigrafie (99mTc-DTPA) s použitím kaptoprilového testu (napřed scintigrafie s kaptoprilem, je-li asymetrie, pak 
bez). 

 
d) vyloučení primárního hyperaldosteronismu – renin/aldosteron v séru 2x, výhodnější je po mírné fyzické zátěži 

(chůze do schodů, příchod na ambulanci pěšky, apod.), event. odpad aldosteronu do moči za 24hod. 
 



 

 

e) vyloučení koarktace/rekoarktace aorty – šelest slyšitelný mezi lopatkami, rozdíl TK na dolní končetině proti 
horní o více než 20mmHg (tlak se měří vždy na obou horních a obou dolních končetinách a gradient se určuje 
mezi PHK a PDK – na DK změřeno optimálně dopplerometricky v podkolenní jamce), slabší pulsace na DK (pak 
současná palpace brachiální a femorální tepny a určení „brachial- femoral delay“). Při klinickém podezření je 
vyšetřením první volby transthorakální echokardiografie (nutno napsat podezření na koarktaci aorty do 
žádanky, aby byla též vyšetřena suprasternální projekce), dle nálezu event. MR nebo CT angiografie (event. 
jícnové echo). 

 
f) vyloučení hyperkortikalismu – kortizol v séru ráno (+ odpoledne a o půlnoci u hospitalizovaných – rytmus 

kortizolu), odpad kortizolu do moči za 24hod, nízkodávkovaný dexametazonový supresní test (LDDST - 1mg 
dexametazon (2 tbl á 0,5mg) podaný ve 23hod předchozího dne před odběrem kortizolu a ACTH, odběr 
kortizolu a ACTH ve stejnou dobu jako před testem). 

 
g) vyloučení feochromocytomu – v první fázi postačuje pouze odběr plazmatického metanefrinu a 

normetanefrinu, odběr se provádí u pacienta v klidu z kanyly zavedené alespoň 10 minut. 
 
h) další vzácnější příčiny – syndrom spánkové apnoe, hyperparatyreóza, hypertyreóza i vzácně hypotyreóza, 

akromegalie, tumor produkující renin, Liddleův syndrom, léky (kontracepce, lithium, imunosupresiva, NSAID, 
antacida, lékořice). 
 

3. Návrh screeningu, není-li jiné klinické podezření na endokrinopatii / nefropatii během hospitalizace 
pacienta (u značné části pacientů je však možno vyšetření provést ambulantně)  

Před přijetím převod na neinterferující medikaci, lze-li (viz výše), korekce event. hypokalémie substituční léčbou. 

den hospitalizace příjem v Po nebo Út (provoz laboratoře) 

1. den během dne příjem pacienta, TK na obou HK, anamnéza, fyzikální vyšetření 

2. den ráno zahájit sběr moče na clearance kreatininu, proteinurii, odpad kortizolu a aldosteronu (bez 
činidla) 

odběr v klidu 10 min po zavedení kanyly – renin, aldosteron, plazmatické metanefriny 
(metanefrin, normetanefrin). 

2. den 

 

odběr odpolední hladiny sérového kortizolu (kolem 14 – 16 hod) a půlnočního kortizolu (po 
23 hod) 

3. den ráno screeningový náběr (základní biochemie, KO), Ca, P, FW, Astrup, močový sediment (při 
patologii, především mikrohematurii, zopakovat), TSH, fT4, renin, aldosteron po mírné 
fyzické zátěži (např. chůze po schodech, po oddělení, lze-li), frakční exkrece Na, K, Cl (tzn. 
ionty a kreatinin v ranní moči a v séru), ranní kortizol, ACTH 

3. den večer 

(22 – 23 hod) 

podat 1mg (2x 0,5mg tbl) dexametazonu (Dexametazon tbl magistraliter připravovaný 
v lékárně) k provedení supresního testu 

4. den ráno odběr sérového kortizolu a ACTH (zhruba ve stejnou hodinu jako odběr 3. den ráno), 
pacienta možno dimitovat na neinterferující medikaci, kompletní výsledky k dispozici 
zhruba do 3 týdnů 

Volitelně je vhodné během hospitalizace provést Holter TK, vyšetření očního pozadí, echo srdce, event. sonografii 
ledvin/DUSG renálních tepen nebo CT (MR) dle individuální indikace, jinak možno doplnit ambulantně. 
 
Poznámka:  
metanefrin, normetanefrin – odběr do Vacuette hematologie (fialová), odebrat 2 zkumavky, transport v ledové tříšti 
ACTH – odběr do Vacuette hematologie (fialová), odebrat 1 zkumavku, transport v ledové tříšti 
renin, aldosteron – odběr do Vacuette hematologie (fialová), lépe odebrat 2 zkumavky, transport bez ledu 
TSH, fT4, kortizol – odběr do Vacuette gel biochemie (červená), 1 zkumavka 
          MUDr. Michal Krčma, Ph.D. 
          MUDr. Eva Dvořáková 


